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Sunuş 

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nin ilkini, bilindiği üzere, iki yıl 

önce Muğla Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’de gerçekleştirdik. Tu-

rizmin disiplinlerarası boyutlarına dikkatleri çekmek ve çok disiplinli çalışmala-

rın yapılmasını teşvik etmeyi amaçlayan kongre, beklenilenden daha fazla ilgi 

görmüştü. İki yılda bir düzenlenmesine karar verilen Disiplinlerarası Turizm 

Araştırmaları Kongresi’nin ikincisini Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin 

ev sahipliğinde Antalya’da düzenliyoruz. 

Öyle umuyor ve temenni ediyoruz ki, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları 

Kongresi, bu alanda olması umut edilen gelişmelere katkıda bulunmaya devam 

edecektir. Kongreye önerilen bildiriler ve bildiri sahiplerinin alanları incelendi-

ğinde, Kongre’nin amacının doğru algılandığı görülmektedir.  

Son dönemde turizm alanında yaşanan gelişmeler; turizm fakültelerinin ihdas 

edilmesi, turizmin doçentlik alanlarından biri olarak tekrar kabul görmesi, bu 

alanda yeni ve çok önemli bir fırsatın doğduğunu göstermektedir. Elimize ge-

çen fırsat; turizmin bilim dalı olma yolunda daha bilinçli ilerlemesi ve turizmle 

ilgili araştırmaların daha nitelikli hale getirilmesidir. Bu konuyla ilgili bir diğer 

önemli fırsat; turizmin işletme alt disiplinlerinin egemenliğinden kurtarılması, 

disiplinlerarası boyutlarının daha fazla ön plana çıkarılmasıdır. Disiplinlerarası 

Turizm Araştırmaları Kongresi’ne bu noktada önemli bir işlev yüklenmektedir.  

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Turizm 

Fakültesi ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Kongresi’nin işbirliğinde düzenle-

nen örnek bir etkinliktir. Kongre’nin gerçekleştirilmesinde başta bildirileri ile 

kongreye destek olanlar olmak üzere, sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu 

kapsamda kongrenin düzenlenmesindeki özverili katkılarından dolayı Akdeniz 

Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru İÇİGEN, Arş. Gör Nil-

gün GÜNEŞ, Arş. Gör. Müjde SAMSA, Arş. Gör. Gökhan YILMAZ ve Nilüfer 

ÜLGER’E; Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. H. Rafet 

YÜNCÜ, Yrd. Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL, Arş. Gör. Dr. Deniz KARAGÖZ 

YÜNCÜ, Arş. Gör. Emrullah TÖREN ve Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN’a 

teşekkür ederiz. 
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ÖZ 

Ülkemizde genel itibariyle kıyı turizmi yaygındır. Ancak diğer turizm türlerinde de önemli 
gelişmeler olmaktadır. Bunlardan birisi de av turizmidir. Av turizmi son yıllarda bütün ülke-
lerde hızlı bir gelişme göstermiş ve önemli bir döviz kaynağı haline gelmiştir. Ülkemiz coğra-
fi konumu, iklim ve diğer özellikleri yönünden önemli bir av ve avcılık potansiyeline sahiptir. 
Bünyesinde bulundurduğu potansiyelle özellikle bazı bölgelerimizde,  Antalya ve Mersin yö-
resinde olduğu gibi dikkat çekmektedir. Adıyaman’da da av turizmi kapsamda değerlendiri-
lebilecek önemli gelişmeler gözlenmektedir. Bu çalışmada İl Çevre ve Orman Müdürlü-
ğü’nün verileri kullanılarak Adıyaman av turizminin yapısı ortaya konulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Turizm, Av turizmi, Adıyaman 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde turizm yarattığı pek çok olumlu etkiyle ülkelerin en gözde sektör-

lerinden biri haline gelmiştir. Gittikçe artan hacmiyle önümüzdeki yıllarda bu-

nu daha da pekiştirmesi beklenmektedir.  Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 

öngörülerine göre 2020 yılında 1.6 milyara yakın insan turizm faaliyetlerine 

katılacak ve 1.5 trilyon dolar gelir sağlanacaktır (UNWTO  2011). 

Bu özelliği ile sektör özellikle gelişmekte olan ülkelerde vazgeçilmez bir öneme 

sahiptir. Gelir ve istihdam yaratıcı, bölgeler arasındaki dengesizlikleri giderme 

ve ödemeler dengesi açıklarını giderme gibi pek çok ekonomik katkı yapma 

özelliği sektörün önemini daha da artırmaktadır. 

Bu kapsamda turizm, gelişmekte olan ülkeler tarafından kalkınma sürecini hız-

landıran bir güç ve döviz finansmanı olarak kabul edilmektedir. Bu ülkeler de-

ğişik politikalar üreterek, turistik ürün çeşitlerini geliştirmek ve çeşitlendirmek 

için çalışmalar yapmaktadır (Şafak 2003b).  

Turizm sektöründe yapılan her türlü harcama, ekonomide bir hareketlilik, canlı-

lık oluşturmakta ve ülke ekonomilerini değişik şekillerde etkilemektedir. Dün-
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yadaki hızlı, ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, turizme 

yönelik tüketim kalıplarında da önemli bir değişim gözlenmektedir. 

Son yıllarda kitle turizmine katılan insanların tüketim kalıplarında meydana 

gelen değişim, turizm sektöründe ürün çeşitlendirme çalışmalarına yön ver-

mektedir. Klasik turizm ürünü olarak bilinen deniz, kum ve güneş üçlemesine 

alternatif değişik turizm türleri ortaya çıkmaktadır. Değişen talebi karşılamak 

ve bu alanlardaki özel ilgiye sahip turistler içindeki en önemli payı alabilme 

yarışı ile birlikte çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda turizm sektö-

ründe ortaya çıkan ürün çeşitliliği oluşturma anlamındaki çalışmalardan biri de 

av turizmidir.  Av turizmi, yaban hayatı kaynaklarının yerli ve yabancı avcıların 

kullanımına sunulmasını, bu yolla ülke turizmine, yöre ve ulusal ekonomiye 

katkıda bulunulmasını amaçlayan faaliyetlerdir.  Bazı ülkeler av turizmi ile 

önemli düzeyde döviz elde etmekte,  dolayısıyla cari açıklarını av turizmi gelir-

leri ile kapatmaktadırlar. 

Av turizmi; turizmin değişik bir uygulama şekli olup avcı niteliğine sahip kişi-

lerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları 

etkinliklerdir. Avcılar, av turizmi faaliyetleri ile yaban hayvanlarının boynuz, 

diş, post benzeri hatıra değeri taşıyan kısımlarına sahip olmakla birlikte, değişik 

kültürleri tanıma ve değişik yerleri görme olanağı elde etmektedirler.  

Av turizmi uygulamaları, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizm hare-

ketlerinin ülke geneline ve tüm yıla yayılması ile sosyo-ekonomik kalkınmanın 

homojen dağılımının sağlanmasında etkili olmaktadır.  

Kırsal alanlarda yaşayan insanların sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan yapısını 

değiştirecek biçimde gelir ve refah seviyesinin iyileştirilmesi, dengesizliklerin 

giderilmesi ve yörede üretilen ürünlerin değerlendirilmesi, av turizmi ile söz 

konusu olabilmektedir.      

Ülkemizde av turizmi uygulamaları 1977 yılında yaban domuzu avı ile başla-

mıştır. 1981 yılında yaban keçisi av turizmi kapsamına alınmış ve 1984 yılında 

da yabancı avcılarla birlikte yerli avcılar da av turizmi için avlanmaya başlamış-

lardır. 

Adıyaman’da ise av turizmi faaliyetleri 2004 yılında başlamıştır. Sanayisi sınırlı, 

başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Adıyaman, gelir düzeyi en 

düşük iller arasında bulunmaktadır.   Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasına 

göre 65. sırada yer almaktadır (DPT 2003). Bu sorunu aşmada turizm sektörü 

önemli rol oynayabilecektir. Adıyaman’da turizm çeşitliliği yönünden av turiz-

minin son yıllardaki önemini ve etkisini ortaya koymak önem taşımaktadır. 
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ARAŞTIRMA ALANI 

Adıyaman,  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında, insanlığın ilk yerleşim 

yerleri arasında yer alan,  pek çok kültüre merkezlik etmiş olan bir kültür ve 

turizm kentidir. İl, kuzeyinde Malatya, doğuda Atatürk Baraj gölü ve Diyarba-

kır, batıda Kahramanmaraş ve güneyde Atatürk Baraj gölü ve Şanlıurfa ile sınırlıdır.    

Adıyaman; tarihsel, kültürel ve tabiat varlıkları bakımından oldukça zengin bir 

dokuya sahiptir.  81 adet arkeolojik SİT alanı, 4 adet doğal sit alanı yanında 

doğal varlıkları bulunmaktadır (www.adiyaman.gov.tr). Bu değerler, bölgeyi 

varış noktası yapma potansiyeline sahip bir yapı sergilemektedir.   

İlin kuzey kesimi, Torosların uzantısı olan Malatya Dağları ile kaplıdır. Dağlar 

2500 metrenin üzerinde bir yükseltiye ulaşır. Güneye inildikçe yükselti azalır ve 

tümüyle ova nitelikli araziler başlar. Çelikhan, Tut, Sincik ve Gerger ilçelerinin 

tamamına yakını dağlık bölge özelliğini taşır.  Merkez, Besni ve Kahta ilçeleri-

nin kuzey kesimleri dağlık, güney kesimleri ova şeklindedir. Samsat ilçesi ise 

ilin en düz arazilerine sahiptir.  Adıyaman bu coğrafi özelliklerinin yanında 

iklimsel ve diğer özellikleri ile yaban hayatı için önemli bir potansiyel yarat-

maktadır. Sahip olduğu yaban keçisi popülasyonu ve her geçen yıl artan yaban 

keçisi avlanma kotası ile av turizmi yapılan iller arasında öne çıkmaktadır. Bu 

nedenlerden dolayı Adıyaman araştırma alanı olarak seçilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Turizm sektörü geri kalmış yörelerin kalkınmasına sağladığı katkı ile her geçen 

gün önem kazanmaktadır. Ülkeler bu amaçla geleneksel turizm türlerinin ya-

nında var olan kaynaklarını ortaya koyarak farklı turizm türlerinden yararlan-

ma çabasına girişmektedirler.    Bunlardan biri olan av turizmi sağladığı getiri 

ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ülkemizin en geri kalmış illerinden Adı-

yaman’ın av turizm varlığının ve buna bağlı olarak ekonomik etkilerinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Böyle bir çalışmanın daha önce yapılmamış olması 

çalışmanın önemini artırmaktadır. Makalenin bundan sonraki çalışmalara alt-

yapı oluşturması düşünülmektedir. Bu nedenle Adıyaman’ın av turizmi potan-

siyeli, çalışma konusu olarak seçilmiştir. 

 MATERYAL VE YÖNTEM          

Bu çalışmada av turizmi ve konuyla bağlantısı olan yaban hayatı ile ilgili daha 

önceki çalışmalar incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye’de av turizminin gelişimi 

ortaya konmuş, daha sonra çalışma konusu olan Adıyaman’la ilgili veriler de-

ğerlendirilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar biriminin verilerinden 
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geniş ölçüde yararlanılmıştır. Özellikle Adıyaman İl Çevre ve Orman Müdürlü-

ğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileriyle yüz yüze görüşülerek 

Adıyaman İli’nin av turizminin yapısının ortaya konulması için gerekli veriler 

sağlanmıştır. Ayrıca çeşitli kuruluşların veri kaynakları da değerlendirmeye 

alınmıştır. 

AV TURİZMİ 

Av turizmi son yıllarda bütün dünyada hızla gelişmekte ve önemli bir döviz 

kaynağı haline gelmektedir. Bazı ülkelerin varlıklı avcıları av duygularını tat-

min etmek ve serüven yaşamak amacıyla başka ülkelerde avlanmayı tercih et-

mektedirler. Bu durumu gözleyen ülkeler yabancı avcıların taleplerin karşıla-

mak, dolayısıyla döviz geliri elde etmek amacıyla avlaklarını avcılara açmakta-

dır. 

Dünyada av turizminden en fazla gelir elde eden ülke 6 milyar dolar ile İspan-

ya’dır. Diğer öne çıkan ülkeler ise,  Almanya (150 milyon dolar), Fransa  (90 

milyon dolar) ve  Macaristan (25 milyon dolar)’dır. Güney Afrika Cumhuriye-

ti’nin yıllık av turizmi geliri ise 500 milyon dolardır.  Geyik ve karaca gibi av 

hayvanlarının yaşam alanlarına sahip olan Almanya’da yılda 58 bin geyik ve 1 

milyon 200 bin civarında karaca avlanmaktadır (Milliyet gazetesi 2008). 

Av ve yaban hayatı ile av turizmi arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli araştırma-

lar yapılmıştır (Yıldırım 1994; Iğırcık 2000;  Şafak 2003a; Şafak 2004a;  Hafızoğul-

ları 2006; Kuter 2007; Kantarlı 2007; Küçükosmanoğlu ve Arslangündoğdu 2009; 

Sarı ve Çakıcıoğlu 2010). 

Av hayvanları genellikle orman ve çevresinde yaşamaktadır.  Av koruma alan-

larında yaşayan av hayvanlarının bulundukları yaşam ortamlarında aşırı ço-

ğalmasıyla bu alanlar av turizmine açılmaktadır. Nitekim 1984'den bu yana 

Antalya Düzlerçamı mevkiindeki yaban keçileri ile ve diğer yörelerin avlakla-

rındaki av hayvanları av turizminin hizmetine girmiştir. Böylece yöre ve ülke 

ekonomisine önemli katkılar sağlamada av turizminin önemi daha belirgin ola-

rak ortaya çıkmıştır. 

Av turizmi ile yeterli popülasyona ulaşmış av hayvanlarının avlanmasına izin 

verilerek yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanmakta; buna para-

lel olarak da koruma, bakım ve üremeleri için uygun koşullar oluşturulmakta-

dır. Avcılığın, doğal hayata zarar vermeden bilinçli olarak yürütülmesi ile doğal 

kaynaklar turizm amaçlı olarak kullanılabilmektedir (Kozak vd. 2010).  Dolayı-

sıyla yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma 
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değerden yararlandırılması sağlanarak kırsal kalkınmaya önemli destek veril-

miş olur. 

Av turizmine katılan turistler harcama eğilimi yüksek olan kişilerdir. Bu neden-

le alışverişlerde yüksek oranlarda harcama yapmaktadırlar.   Bazı yerleşim bi-

rimlerinde köy konakları, avcıların hizmetine sunulmaktadır. Konaklama ücreti 

ile birlikte,   üretilen ürünler ve köylü kadınların yaptıkları yemekler yöre için 

önemli gelir kaynağı oluşturmaktadır.  

Genel bir değerlendirme yapıldığında şunlar söylenebilir: Yıllar itibariyle orta-

lama turizm geliri kişi başına 750 $’dır.  Golf turizminde 35, kongre turizminde 

4 kat daha fazla döviz geliri elde edilmektedir. Bu oran yaban keçisi avında 8-30 

kat, yabandomuzu avında 4-6, kızıl geyikte 20-30 kat ve yaban koyununda en az 

70 kattır.  2010 yılında avlanan yaklaşık 1100 av hayvanından elde edilen gelir 

yaklaşık 5 milyon ABD Doları’dır (www.milliparklar.gov.tr).   

Av turizmi diğer turizm türlerine göre kişi bazında daha çok gelir getirmekte-

dir. Normal bir turist 750 dolar harcama yaparken av turizmi için yapılan har-

camalar turist başına 2000 dolara çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise bu miktar 

10-20 bin dolara ulaşabilmektedir (www.milliparklar.gov.tr). Örneğin; Antal-

ya'ya düzenlenen 5 günlük bir av turizmi için seyahat şirketlerine ödenen mik-

tar yaklaşık kişi başına 15 bin dolardır (Umar 1993).   Akseki (Antalya) İlçesi’nin 

av turizmi potansiyelinin incelendiği bir çalışmada Toros Dağları’nda bulunan 

18 av bölgesinin 8’inin Antalya’da olduğu belirtilerek, Akseki’nin bu bölgeler 

içerisinde avcılar açısından en popüler 2 adet yaban keçisi avlanma bölgesine 

sahip olduğu ortaya konulmuştur. Türkiye’ye av turizmi için gelen turistlerin 

yüzde 20’sinin Akseki yöresini tercih ettiği,   turistlerin yalnızca av için 4000 

dolar harcamada bulundukları, toplam harcamalarının ise 10 ile 20 bin dolar 

arasında olduğu belirtilmiştir (Hadimli ve Çetin 2008).            

Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı yaban hayatı ve 

hayvanlarının korunması karşılığında ilgili yöreye katılım payı olarak aktarıl-

maktadır. Bu katılımcı yaklaşım ile hem kırsal kalkınmaya yardımcı olunmakta 

hem de köylülerimizin yaban hayatının korunmasında doğrudan katkı ve etki-

sinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Turist avcılar av turizmi yapılan yörelerde belli ölçüde istihdama katkı yapmak-

tadır: Bir yaban domuzu bek avı organizasyonunda en az 1 kişi, bir yaban do-

muzu sürek avı organizasyonunda en az 10 kişi, yaban keçisi ve diğer av hay-

vanlarının avında en az 3 kişi görev almaktadır. Bu kapsamda sürenci, rehber 

ve kılavuzluk ile çantacılık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Av organizasyo-
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nu yapan acenteler genellikle kırsal yörelerimizde yaşayan insanları tercih et-

mektedirler. 

Bir yaban domuzu bek avı organizasyonu ortalama 3 gün, bir yaban domuzu 

sürek avı organizasyonu ortalama 4 gün, yaban keçisi ve diğer av hayvanlarının 

organizasyonu ortalama 3,5 gün sürmektedir. Ayrıca, yaban domuzu sürek avı 

organizasyonlarında 10-20 köpekten yararlanılmaktadır. Bu organizasyonların-

da değişik miktarlarda ücret ödenmektedir. Ayrıca av organizasyonlarında 

ulaşımı sağlamak amacıyla günlüğü 120-180 TL. olan ulaşım araçlarından yarar-

lanılmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu avlağın yapıldığı yörelerden sağlan-

maktadır. 

Av turizminin Türkiye’de gelişebilmesinin ön koşulu olarak avlak sisteminin 

gelişmesi gösterilebilir. Av turizmi avcıların avlaklara bireysel veya grup olarak 

gelmelerini sağlamaktadır. Av turizminde tüketici,  üretilen ürünü üretimin 

yapıldığı yerden kendisi doğrudan almak durumundadır. Diğer bir anlatımla 

ürünün dağıtım kanalları aracılığıyla postalanarak tüketiciye ulaştırılması söz 

konusu olmamaktadır. Bu bağlamda yerli veya yabancı avcı kabul eden işletme, 

taşıma gibi maliyetlere katlanmaksızın ülke sınırları içerisinde ödemeler denge-

si açısından bir dış satım gerçekleştirmiş olmaktadır (Şafak 2004b). 

Avlaklarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kara Avcılığı Kanunu özel av-

laklar dışındaki avlakların Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından işletilmesi 

durumunda bu avlaklarda alanı bulunan köy tüzel kişilikleri ve belde belediye-

leri ile koruma, üretim, bakım, avcılığın düzenlenmesi ve av turizmi konuların-

da işbirliği yapılmasını da öngörmüştür. Bu uygulama ile yaban hayatı kaynak-

larımızdan faydalanmaya yerel halkın katılımı sağlanacak ve kırsal istihdama 

katkıda bulunulacaktır. Örnek avlakların ülke geneline yaygınlaştırılması ve 

özel sektöre verilerek işlettirilmesi hedeflenmektedir (DPT ÖİK 2007).  

Burada anlaşılacağı üzere; turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizm hare-

ketlerinin ülke geneline yayılması, turizm hareketlerinin tüm yıla yayılması ve 

sosyo-ekonomik kalkınmanın homojen dağılması açısından av turizmi önemli 

etkinliğe sahiptir.  

TÜRKİYE'DE AV TURİZMİ UYGULAMALARI 

Türkiye’de av turizmi faaliyetleri; yasalar, ilgili yönetmelikler,   Merkez Av 

Komisyonu (MAK) kararı hükümleri ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. 
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Türkiye’de av turizmi kapsamında yapılacak tüm uygulamalar, her av yılını (1 

Nisan'dan başlayarak izleyen yılın 31 Mart sonuna kadar olan süre) içerecek 

şekilde komisyon tarafından belirlenmektedir. Bu kararlarda; avına izin verilen 

türler, avına izin verilen sahalar, avlanma tarihleri, ücretler, avlanma ilkeleri, 

yasaklanan avlanma usul ve şekilleri yer almaktadır. Kararlar, www. millipark-

lar. gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır. Av turizmi kapsamında yapılan 

tüm av organizasyonları Bakanlık personeli eşliğinde yapılmaktadır. 

1950'li yıllarda yabancı avcıların birçok av hayvanını herhangi bir kurala bağlı 

olmaksızın bedelsiz avlamalarıyla başlayan süreç kapsamında ülkemizde ilk av 

turizmi uygulaması 1977-1978 av mevsiminde yaban domuzu ile başlamıştır.    

Antalya-Düzlerçamı Sahası’nda bulunan yaban keçileri 1981-1982 av mevsi-

minde av turizmine açılmıştır. 1983-1984 av mevsiminden itibaren yerli turist 

avcılar da av turizmi kapsamında avlanmaya başlamıştır. 

2005-2006 ve 2006-2007 av yılında illerin kalkınmada öncelikli il olması, alt yapı 

tesisleri ve ilk defa av turizmine açılma ölçütleri dikkate alınarak 1 ve 2. grup il 

ayrımına yapılmış, ücretler buna göre belirlenmiş ve peşin ücretlendirme uygu-

lamasına başlanmıştır (www.milliparklar.gov.tr).   

Ülkemiz, coğrafyası, iklimi, bitki örtüsü ve yaban hayatı yönünden av turizmi-

nin gelişimi için çok uygun bir konuma sahiptir. Bu kapsamda ülkemizin pek 

çok yöresinde av turizmi uygulamaları söz konusudur.  Yapılan bir çalışmada, 

Bolu İlinin, sahip olduğu turizm potansiyeli sayesinde, turizm faaliyetine katı-

lan insanların beklentilerinin pek çoğuna cevap verebilecek durumda olduğu 

belirtilerek, İlin doğal ve kültürel zenginliklerinin turizmi nasıl etkilediği ince-

lenmiştir. Çalışma alanında iklim ve topoğrafik yapıya bağlı olarak gelişme 

gösteren gür bitki örtüsü bulunduğu,  yörenin gölleri ve güzel manzaralı din-

lenme yerleri olması yanında, av turizmi bakımından da önem taşıdığı, birçok 

yaban hayvanı türlerinin bu alanlarda barınmakta olduğu ve bu bakımdan or-

man alanlarının av turizmi faaliyetleri açısından geniş imkânlar sunduğu belir-

tilmiştir (Özcan 2005).  Göller Yöresinin de av turizmi açısından önemli ölçüde 

turistik destinasyon oluşturma potansiyeli taşıdığı saptanmıştır (Öztaş ve Kara-

bulut 2007). Ayrıca, Karadeniz Bölgesi dağlarının av turizmine uygunluğu yö-

nünden önemli bir potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir (Yeşiltaş vd. 2009). 

Türkiye’de yaklaşık 34 milyon hektar alan, büyük memelilerin yaşamı için uy-

gun bir alan oluşturmaktadır.  Av turizmi potansiyeline sahip büyük memeli av 

hayvanlarının yaşamasına elverişli, yaklaşık olarak Kızıl Geyik için 2,5, Karaca 

için 7.5, Alageyik için 2.5, Çengelboynuzlu Dağ Keçisi için 1.5, Yaban Keçisi için 

3.5, Anadolu Yaban Koyunu için 0.5, Ceylan için 1, Yaban Domuzu için ise 15 
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milyon hektarlık bir alan söz konusudur. Diğer ülkelerdeki büyük memeli av 

hayvanlarının popülasyon yoğunlukları ve habitatların taşıma kapasiteleri göz 

önüne alınarak yapılan karşılaştırmalar, ülkemizdeki büyük memeli av hayvanı 

sayılarının olması gerekenin çok altında olduğunu göstermektedir. Büyük me-

meli av hayvanları için hedeflenen optimum popülasyon yoğunlukları ve hedef-

lenen yoğunluklara ulaşıldığı takdirde ülkemizin barındıracağı büyük memeli 

av hayvanı sayısı 1.750.000 civarında olması gerekirken bu sayı şu anda 300.000 

– 350.000 civarındadır (Kantarlı 2007). Buradan ülkemizin yaban hayatı kaynak-

larından yeterince yararlanamadığı ortaya çıkmaktadır. 

Son yıllarda av turizmini geliştirmek için yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu amaçla genel,  özel ve devlete ait avlak alanlar belirlenmiştir.   Av turizmine 

açılacak avlaklar, ülkemizin av hayvanı potansiyeli dikkate alınarak, Orman 

Bakanlığı (Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü) tarafından 

tespit ve ilan edilmektedir. Yabancı turist avcılar, Orman Bakanlığınca A Grubu 

Seyahat Acentalarına verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile avlanabilmektedirler. 

Ayrıca, yabancı turist avcılar Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-yaban Haya-

tı Genel Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda, yalnızca buralarda üretilip 

serbest bırakılan türleri avlayabilmektedir.  

Yabancı turistler avlanabilmek için yetki verilen A grubu 34 seyahat acentesi 

aracılığıyla ülkemize gelmektedirler. Seyahat acentesi aracılığıyla gelenler An-

kara, Afyon, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Adana, Adıyaman, Artvin, Antalya, Mer-

sin, Niğde, Tunceli ve Konya'da bulunan avlaklardan yararlanabilmektedirler. 

Yabancı turist avcılar ile bağımsız olarak avlanmak üzere ülkemize gelen turist 

avcıların Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden “Geçici Avcılık Belgesi” alması 

zorunludur.  Türkiye'de planlaması yapılmış 81 adet avlağın 14’ü özel sektör 

tarafından işletilmektedir. Yerli avcılar birbirini izleyecek şekilde 5 gün, yabancı 

avcılar ise 10 gün süre ile avlanabilmektedir.  

Büyük av hayvanlarından ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), yaban keçisi 

(bezoar), yaban domuzu, vaşak, kurt, çakal, tilki, av turizmi başlığı altında yerli 

ve yabancı avcıların kullanımına bedeli karşılığı sunulmaktadır. Bunların dışın-

da kalan avların, yabancı avcılara avlatılması sadece özel avlaklarda mümkün-

dür. Yabancı avcılar özel avlakların haricinde, yukarıda adı geçen av hayvanla-

rından başka av hayvanlarının avlanmalarına izin verilmemektedir.  
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ADIYAMAN’DA AV TURİZMİ 

Sektördeki gelişmelere paralel olarak Adıyaman son yıllarda artan turizm geli-

rinden daha çok pay almaktadır. Ancak, sahip olduğu değerler göz önüne alın-

dığında bunun yetersiz olduğu görülmektedir. Adıyaman,  bu yetersizliği aşa-

cak ve sektördeki payını artıracak potansiyele sahiptir.   Turizmin gelişmesi bir 

bakıma turizm arzının çeşitliliğine bağlıdır. Özelikle son yıllarda turizm hare-

ketlerine katılanların farklı taleplerinin ortaya çıkması turizm arzının büyük bir 

çeşitlilik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Adıyaman turizmini çeşitlendir-

me kapsamında av turizmi ve kuş gözlemciliğindeki gelişmeler bunun bir gös-

tergesidir. Bunlar dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Adı-

yaman, onbeş il ile birlikte marka kent olarak tescil edilmiştir (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 2007).  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 

2023” başlıklı çalışmada 9 tematik bölge belirlenmiştir. Bu bölgelerden “GAP 

Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi” olarak belirlenen bölge illeri içerisinde TRC1 

Bölgesi kapsamındaki Adıyaman, Gaziantep, Kilis illeri de bulunmaktadır. GAP 

Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi çalışmasıyla, bölge illerindeki kültür turizmi-

nin geliştirilmesinin yanı sıra sağlık turizmi, gençlik turizmi, eko-turizm, dağ 

yürüyüşü, su sporları, kuş gözleme ve kongre turizmi gibi turizm türlerinde de 

gelişim sağlanması amaçlanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007). Dola-

yısıyla önümüzdeki yıllarda yöre için önerilen turizm çeşitlerinden kırsal tu-

rizm de yerini almaktadır.  Bu kapsamda av turizmi, gastronomi turizmi, dağ ve 

doğa yürüyüşü aktiviteleri, görülmeye değer doğal güzelliklerin yanında yamaç 

paraşütü, bisiklet turları, olta balıkçılığı, safari, su sporları, kamp ve karavan 

turizmi için uygun ortamlar mevcuttur (İpekyolu Kalkınma Ajansı 2011).  An-

cak bunlar değerlendirilmeyi beklemektedir.             

Adıyaman coğrafi yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve yaban hayatı yönünden av tu-

rizmine en uygun illerimizden birisidir. Son yıllarda yapılan düzenlemeler so-

nucu av turizminde büyük bir hareketlilik yaşanmaktadır. Her geçen yıl bilinçli 

koruma sayesinde yaban keçisi sayısında artışlar görülmektedir. Önümüzdeki 

yıllarda yaban keçisi popülasyonunda Adıyaman’ın önemli bir potansiyele ula-

şacağı anlaşılmaktadır. Buna paralel olarak avlanabilecek dağ keçisi sayısında 

da artışlar olacaktır. 

Adıyaman’da Torosların uzantısında yer alan Şengil-Hisar Dağı, Bezar Dağı, 

Hallof (Yarlıca) Dağı, Akdağ, Zivar Dağı, Çetirge, Koru ve Ulubaba Dağı yaban 

keçisi avlanma alanları olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Bu alanlar özellikle ya-

bancı avcı turistler tarafından iyi bilinmektedir. Ayrıca avlanma kotaları da 
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belirlenmiştir (Tablo 1). Adıyaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü verilerine 

göre 2011-2012 av sezonu için 13 yerli ve 47 yabancı avcı kayıtlarda yer almak-

tadır (Adıyaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2011). Buradan görüleceği 

üzere yabancı avcılar toplam avcı sayısı içinde % 80 yakın bir oranda yer almak-

tadır. Adıyaman’a gelen yabancı avcıların başta ABD ve Alman olmak üzere 

Avusturya, Danimarka, Hollanda, Rus, Meksika ve Fransız vatandaşı olduğu 

belirlenmiştir. Yörenin yabancı avcılar açısından bir çekim merkezi olduğu an-

laşılmaktadır. 

 

Şekil 1. Adıyaman ili ava açık ve kapalı alanları  

Kaynak: http://www.milliparklar.gov.tr/dkmp/oldversion/maps/adiyaman.jpg (2012). 

 

Tablo 1. Adıyaman’da yaban keçisi av organizasyonlarına izin verilen sahalar ve kotalar 2011-2012 

Avlanma Sahası  Yabancı Avcı Yerli Avcı 
Devlet Memuru  

Diplomat 
Toplam 

 Kota 

Hisar-Şengil Dağı  3 1  4 

Hallof-Yarlıca Dağı  2   2 

Akdağ  4 3  7 

Ulubaba Dağı-Bezar Dağı 3 1  4 

Şahkulu   1   1 

Zivar Dağı  4 2 1 7 

Çetirge Dağı  2 1  3 

Koru 2   2 

Toplam 21 8 1 30 

 Kaynak: (www.milliparklar. gov.tr. 2011) 

Adıyaman’da yaban keçisi yanında av turizmi kapsamında melez yaban keçisi 

avı da yapılmaktadır (Tablo 2).  Melez yaban keçisi, kültür ırkı keçi ile yaban 
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keçisinin çiftleşmesinden oluşan bireydir. Ülkemizin başka hiçbir bölgesinde 

söz konusu olmayan bir uygulamadır. Dolayısıyla bu uygulama da Adıya-

man’ın av turizminden elde ettiği geliri artırıcı bir etken olmaktadır. 

 
Tablo 2.  Adıyaman’da melez yaban keçisi* av organizasyonlarına izin verilen sahalar ve kotalar 

2011-2012 

Avlanma Sahası  Yabancı Avcı Yerli Avcı 
Devlet Memuru Diplo-

mat 
Toplam 

 Kota 

Hallof-Yarlıca Dağı 2 1  3 

Çetirge Dağı   1   1 

Ulubaba Dağı-Bezar Dağı 3 1  4 

Olgunlar-Kemal Dağı 1 1  2 

Zivar Dağı 3   3 

Koru ve Hisar-Şengil 2 1  3 

TOPLAM 12 4  16 

Kaynak: (www.milliparklar. gov.tr. 2011) 

* Melez yaban keçisi: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesinden oluşan bireyler. 

 

Adıyaman’da ilk olarak 2002 yılında yaban keçisi varlığı kayıt altına alınmış ve 

o yıl 200 olan yaban keçisi sayısı yaşam alanlarının belirlenmesi ve etkin koru-

mayla sayıları her geçen yıl artış göstermiştir. 2011-2012 av sezonu için bu sayı-

nın 2222 olduğu belirlenmiştir (Adıyaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 

2011). Dolayısıyla 10 yıllık bir süreçte yaban keçisi popülasyonunda 10 kattan 

daha fazla bir artış olmuştur (Çizelge 3). 2011-2012 av sezonunda Adıyaman’da 

av turizmi için ayrılan yaban keçisi kotası 30, melez yaban keçisi kotası ise, 

16’dır. Türkiye toplamında av turizmi için ayrılan yaban keçisi kotası 289’dır.  

Bu değerler karşılaştırıldığında av turizmi ile ilgili olarak Adıyaman’ın önemli 

bir potansiyel taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

Adıyaman’da av turizmi etkinlikleri 2004 yılında başlamıştır. 2004 yılında 4 

yaban keçisinin avlanmasıyla başlayan av turizmi etkinlikleri yıllar içerisinde 

önemli gelişmeler göstermiştir (Tablo 3).  2009 yılı hariç avlanma kotasına ayrı-

lan yaban keçisi sayısı önemli oranda artış göstermiştir.  Artışın yüksek olması-

nın en önemli nedeni koruma altındaki yaban keçisi sayısındaki artıştır. Av 

turizmi etkinliklerinin başladığı yıldan bugüne av için ayrılan yaban keçisi sayı-

sı sekiz kattan fazla artmıştır.  
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Tablo 3. Adıyaman av turizmi potansiyeli ve geliri 

Yıllar Yaban Keçisi 
(Adet) 

Av Kotası 
(Adet) 

Satış Bedeli (TL) Toplam Tutar 
(TL) 

Bakanlık 
Payı (TL) 

Köy 
Payı 
(TL) 

2004 200 4 2100 8.400 4.620 3.780 

2005 350 8 2500 20.000 11.000 9.000 

2006 600 12 3125 37.500 20.625 16.875 

2007 850 14 3750 52.500 28.875 23.625 

2008 1130 21 4375 91875 50.531 41.344 

2009 1450 16 5625 90.000 49.500 40.500 

2010 1850 33 6125 202.125 111.169 90.956 

Kaynak: Adıyaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü kayıtlarından hesaplanmıştır (2011). 

 

Adıyaman’da avlanan yaban keçisi sayısındaki artışa paralel olarak av turizm 

gelirlerinde de önemli artışlar olduğu görülmektedir (Tablo 3).  Av turizmi et-

kinliklerinin başladığı 2004 yılında 8400 TL olan toplam gelir, yıllar içerisinde 

artış göstererek 2010 yılında 202.125 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin % 45’i 

ilgili mevzuat gereği av turizminin yapıldığı yörelerdeki köy tüzel kişiliklerine 

aktarılmaktadır. Bu arada son yapılan düzenlemelerle Adıyaman için oran, % 

55’e çıkartılmıştır (www.milliparklar.gov.tr, 2011). Bu değerler Adıyaman’ın 

Antalya’dan sonra en önemli av turizm merkezi olma yolunda önemli bir po-

tansiyele sahip olduğunu göstermektedir.  Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere, köy 

tüzel kişiliklerine ayrılan pay, toplam av gelirlerine paralel olarak önemli mik-

tarlarda artış göstermektedir. 

Av turizminden elde edilen gelirin sahalardaki yaban hayatı kaynaklarının ko-

runması karşılığında köy tüzel kişiliklerine verilmesi ve envanter çalışmalarına 

belirli bir ücret karşılığında deneyimli avcı ve köylülerin dahil edilmesi olumlu 

katkılar sağlamaktadır. Bu uygulama ile yaban hayatı kaynaklarımızdan fayda-

lanmaya avcılarımızın ve yerel halkın katılımının sağlanması ile kırsal kalkın-

maya katkıda bulunulması hedeflenmektedir (Kantarlı 2007). Bunun bir başka 

örneği Isparta için yapılan bir çalışmada ortaya konulmuştur. Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DMP) talebi üzerine Sütçüler (Isparta) 

yöresindeki av ve yaban hayatı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ile 

ilgili olarak hazırlanan bir projede,  yörenin av turizmi ve ekoturizme açılma-

sından sonra yöre halkına yıllık 850 bin TL’lik bir getirisi olacağı hesaplanmıştır 

(Oğurlu 2008). 

Adıyaman’da av turizmi etkinlikleri ağustos ayında başlamakta ve mart ayında 

bitmektedir. Yaşları sekizden büyük olan yaban keçileri av turizmi kapsamında 

avlanmaktadır. Adıyaman’da ağırlıklı olarak kültür turizmi faaliyetleri söz ko-
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nusu olduğundan turizm mevsimi nisan ayından sonra başlamakta ve ekim 

ayında sona ermektedir. Av turizminin ise ağustos-mart ayları arasında yapıl-

ması turizmin sezonluk özelliğinin getirmiş olduğu bazı olumsuzlukları orta-

dan kaldırmasına yardımcı olabilecektir. Bu durumun etkili bir şekilde görül-

mesi yaban hayatı popülasyonunun artmasına doğrudan bağlı olacaktır. 

Turizmden elde edilen gelirler çoğaltan etkisiyle başta konaklama ve seyahat 

işletmeleri olmak üzere, turizm sektörüne kaynaklık eden yan sanayilerde de 

önemli gelir artışlarına yol açmaktadır. Ülkemiz için yapılan bir çalışmada tu-

rizm sektörünün çarpan katsayısının 3 ile 4.63 arasında değiştiği belirlenmiştir 

(Barutçugil 1986). Dolayısıyla sektöre yapılan yatırımın 3-4 kat fazla gelir yarat-

tığı ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca pazara ulaştırmada sıkıntılı olan yöresel ürünlerin üretildikleri bölgede 

pazarlanmasının mümkün olması gelir artırıcı bir başka yöntem olmaktadır. 

Bunun yanında av turizmi sayesinde boş arazi ve otlaklar karavan ve kamping 

alanı olarak kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, marjinal tarımsal alanlar kulla-

nıma sunulmuş olmaktadır (Şafak 2003) 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Toplumların gelir düzeyinde meydana gelen artışlar, teknolojinin insan yaşa-

mında sağladığı kolaylıklar vb. turizm talebine olumlu şekilde yansımaktadır.   

Özellikle gelişmiş ülkelerde ve büyük kentlerde yaşayan insanların hayatın 

yorgunluğunu doğal alanlarda atma gereksinimi duymaları ve macera yaşama 

istekleri farklı turizm talebinin oluşmasına yol açmaktadır.  

Günümüzde bu talebin karşılanmasıyla turizm sektörü yaklaşık bir trilyon do-

lar seviyesine ulaşmıştır. Özellikle sanayisi yeterince gelişmemiş, tarımsal ağır-

lıklı ülke ve bölgelerin kalkınmışlık düzeyine ulaşmalarında turizm sektörü 

önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Turizm sektörünün arz çeşitliği yönün-

den av turizminin, geri kalmış yörelerin gelişmesindeki katkısı her geçen gün 

artmaktadır.  

Av turizmi, yaban hayatı kaynaklarını kullanmaya dayalı olarak turizmi, gele-

neksel turizmin egemenliğinden kurtararak, kırsal yörelerin atmosferinden 

yararlanmaya olanak sağlayan ve gelir düzeyi düşük olan yöre insanına ek gelir 

sağlayan bir turizm çeşididir. Ayrıca av turizmi gelirleri,  birçok ülkenin eko-

nomilerindeki açıkları kapatmada önemli katkılar sağlamaktadır.  Türkiye'ye 

gelen bir turist ortalama 750 dolar harcarken, av turizmi için yapılan harcamala-

rın toplamda 10-20 bin dolar arasında olduğu ortaya çıkmaktadır.   Av turizmi 

bu nedenle üzerinde durulması gereken bir olgu haline gelmiştir.    
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Ülkemize gelen turist sayısı 30 milyonu geçmişken av turizmi için gelenlerin 

binli rakamlarda kalması bu konuda yapılacak şeylerin olduğunu göstermekte-

dir.  Örneğin özel avlak işletmelerinin kurulup geliştirilmesi bu potansiyelin 

değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda devlet av-

laklarının dışında, av turizmi için kullanılabilecek özel ve örnek avlakların ku-

rulması çabaları olumlu gelişmelerdir. Varlıklı avcıların bu sektörden talepleri 

artmaktadır. Bu bağlamda büyük bir umut vaat eden ülkemizin av ve yaban 

hayatı potansiyelinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması bir zorun-

luluk olarak karşımızda durmaktadır. Bunlar tam olarak gerçekleştiğinde ülke-

miz av turizminde rakiplerini yakalamada önemli bir aşama kaydetmiş olacaktır. 

Bu çalışmada av turizmi için gelecek vaat eden illerimizden olan Adıyaman’ın 

av turizm potansiyeli incelenmiştir. Adıyaman birçok özelliği ile av turizmine 

en uygun illerimizden birisidir. Adıyaman’da yaban keçisi ve melez yaban keçi-

si avı yapılmaktadır.   

Adıyaman’da Şengil-Hisar Dağı, Bezar Dağı, Hallof (Yarlıca) Dağı, Akdağ, Zi-

var Dağı, Çetirge, Koru ve Ulubaba Dağı yaban keçisi avlanma alanları olarak 

belirlenmiştir.  Yöre bu yönüyle yabancı avcılar açısından bir çekim merkezi 

niteliği taşımaktadır. Adıyaman’a başta ABD ve Alman vatandaşları olmak 

üzere Avusturyalı, Danimarkalı, Hollandalı, Meksikalı, Rus ve Fransız avcılar 

avlanmak üzere gelmektedir.  

Adıyaman’da turizm faaliyetleri nisan ve ekim ayları arasında gerçekleşmekte-

dir. Av turizminin ise ağustos-mart ayları arasında yapılması turizmin sezonluk 

özelliğinin getirmiş olduğu bazı olumsuzlukları ortadan kaldırmasına yardımcı 

olmaktadır. 

Adıyaman’da ilk olarak 2002 yılında yaban keçisi varlığı kayıt altına alınmış ve 

o yıl 200 olan yaban keçisi sayısı yaşam alanlarının belirlenmesi ve etkin koru-

mayla sayıları her geçen yıl artış göstermiştir. Günümüzde bu sayı 10 kattan 

daha fazla bir artış ile 2222’ye ulaşmıştır.   2011-2012 av sezonunda Adıya-

man’da av turizmi için ayrılan yaban keçisi kotası 30, melez yaban keçisi kotası 

ise, 16’dır. Türkiye toplamında av turizmi için ayrılan yaban keçisi kotası 

289’dır.  Bu değerler karşılaştırıldığında av turizmi ile ilgili olarak Adıyaman’ın 

önemli bir potansiyel taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

Adıyaman’da 2004 yılında 4 yaban keçisinin avlanmasıyla başlayan av turizmi 

etkinlikleri yıllar içerisinde önemli gelişmeler göstermiştir. Artışın yüksek olma-

sının en önemli nedeni koruma altındaki yaban keçisi sayısındaki artıştır. Av 

turizmi etkinliklerinin başladığı yıldan bugüne av için ayrılan yaban keçisi sayı-
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sında sekiz kattan fazla artış yaşanmıştır.  Ayrıca Adıyaman’da av turizmi kap-

samında melez yaban keçisi avı da yapılmaktadır.  Ülkemizin başka hiçbir böl-

gesinde söz konusu olmayan bu uygulama, Adıyaman’ın av turizminden elde 

ettiği geliri artırıcı bir etken olmaktadır 

Adıyaman’da av turizmi etkinliklerinin başladığı 2004 yılında 8400 TL olan 

toplam gelir, yıllar içerisinde artış göstererek 2010 yılında 202.125 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu gelirin % 45’i ilgili mevzuat gereği av turizminin yapıldığı 

yörelerdeki köy tüzel kişiliklerine aktarılmaktadır. Av turizmi geliştikçe turizm 

gelirleri de önemli ölçüde artacaktır. Önümüzdeki yıllarda artacak bu gelir ile, 

kalkınmışlık düzeyi düşük olan illerimizden Adıyaman’ın kaderi değişebilecek-

tir. Ayrıca, yöre halkının başka bölgelere göç etmesini önlemede etkili bir unsur 

olabilecektir. 

Av turizmi ile ilgili genel olarak aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir: 

 Ülkemizde yaban hayatı avcılığına gereken önem verilmelidir. Bu 

amaçla büyük memeli hayvan popülasyonunu artırmak için gerekli ön-

lemler alınmalıdır. 

 Yasadışı avlanmalar önlenmelidir. 

 Avcı turistlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapıl-

malı, özellikle, konaklama ve ulaşım sorunları çözülmelidir. 

 Ülkemizin av turizmi potansiyeli uluslar arası pazarlarda tanıtılmalıdır. 

 Yabancı avcıların yıllık avlanma kotaları, türlerin varlığını tehlikeye dü-

şürmeyecek şekilde yükseltilmelidir. 

Sonuç olarak Adıyaman’ın Antalya’dan sonra en önemli av turizm merkezi 

olma yolunda önemli bir potansiyeli olduğu, ancak Adıyaman’ın  “Av Turiz-

minde Destinasyon Merkezi”  olması yolunda önlemlerin alınması gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZ 

Sağlık kurumlarının internet siteleri medikal turizme katkı sağlama amaçlı incelenmiş, web sitesinde-
ki bilgiye ulaşmayı sağlayan kolaylaştırıcı etkenler incelenmiştir. Özel hastanelerin yabancı dillerdeki 
web siteleri, kamu eğitim ve araştırma hastanelerine göre daha etkindir. Kamu hastane birliklerinin 
önümüzdeki süreçlerde bu konuya daha çok önem vermeleri gerekmektedir. Çünkü iş gücü açısından 
kuvvetli, sağlık hizmeti sunucusu olarak daha uygun fiyatlarla hizmet verdikleri için avantajlı konum-
dadırlar. Sonuç olarak ülkemiz avantajlarını medikal turizm alanında kullanabilmesi için web siteleri-
ne ve bu alandaki fasilitatör adı verilen kolaylaştırıcılara daha fazla önem vermelidir. 

Anahtar sözcükler: Medikal Turizm, Web Sitesi, Internet, Kolaylaştırıcılar (Fasilitatörler). 

 

GİRİŞ 

Sağlık Turizmi, sürekli oturulan ve yaşanan bir yerden başka bir yurtiçi veya 

yurtdışı yere sağlık hizmeti alma sebebiyle yapılan seyahate denir. Sağlık tu-

rizmi genel bir isimdir (Öztürk 2007). 

Hidroterapi *suyun üç hali (buz, sıvı, buhar) ile tedavi amaçlı yapılan uygula-

malar], SPA (çeşme suyu, paketlenmiş çamur, yosun ve mineral tuzları ile deği-

şik tedavi uygulamaları), Balneoterapi *mineralli ve termal sular (şifalı sular), 

(şifalı çamurlar ve gazlar gibi balneolojik unsurların banyo, içme ve inhalasyon 

şeklinde kullanılması+, Talassoterapi [deniz kıyı şeridinde uygulanan özel bir 
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klimaterapi (iklim tedavisi)+ (Karagülle 2008) sağlık turizmi başlığı altında top-

lanabilir 

Medikal turizm ise genel olarak cerrahi veya tıbbi, dental vb. özel uzmanlık 

gerektiren müdahaleleri içeren uygulamalara ihtiyacı olan hastalara özel tıbbi 

bakım verilmesi maksadıyla turizm sektörü ile işbirliği yapılarak insanların 

kendi ülkeleri dışında sunulan medikal, dental ve cerrahi hizmetlerden fayda-

lanmak amacıyla seyahat etmesidir. Medikal turizm tıp sektörünün gelişmesi ile 

ortaya çıkan, sağlık hizmeti sunumu kaliteli ve daha ucuz olan ülkelerde tıbbi 

tedavi ile tatil yapmayı bir arada ele alan bir yaklaşımdır (Demirer 2010). 

Dünyada medikal turizm hizmetlerinin ortaya çıkış nedenleri özetle (Keckley ve 

Underwood 2008): 

a) Ülkelerdeki, kentlerdeki nüfusun artışı ile orantılı sağlık hizmeti ihtiya-

cının artışı 

b) Sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerin kaliteli sağlık hizmeti alma 

isteği 

c) Bazı ülkelerde veya şehirlerde satın alma gücü paritesi ile orantılı zorla-

şan piyasa koşulları ve maliyetlerin yükselmesi, 

d) Hastaların uzun süren hasta bekleme listelerinden kurtulmak istemesi, 

örneğin bir kardiyovasküler cerrahi hizmetini almak için 2-3 yıl bekle-

mek ve daha fazla ücret vermek zorunda olan hastaların ve yakınlarının 

daha az ücrete veya emsal, daha erken aynı standart ve nitelikteki sağ-

lık hizmetini almak istemesi,  

e) Bazı ülkelerde cerrahi ameliyatların fiyatlarının nitelikli ve daha düşük 

fiyatlı olması olması, 

f) Bazı ülkelerin ülkesinde doğan çocuklara vatandaşlık vermesi, 

g) Bazı ülkelerin medikal onkoloji alanında gelişmiş olması Örneğin Küba  

h) Bazı ülkelerde estetik cerrahi hizmetlerini hem nitelikli hem  daha dü-

şük olması 

i) Kronik hastaların zor durumda olması, yaşlıların çok fazla bekleme lis-

telerini bekleyecek halleri kalmaması başka şehirlerden yada ülkelerden 

sağlık hizmetini alma istekleri, 

j) Tüp bebek vb uygulamalarda, içinde yaşanılan ülkelerin mevzuatının 

bazı yöntemlere izin vermemesi,  
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k) Bazı ülkelerin sağlık mevzuatının rahim tahliyesi ile ilgili uygulamalara 

izin vermemesi,  

l) Diş tedavisi vb tedavilerde, tedavi olmanın yanı sıra gezme ve kültürel 

ziyaretlerde bulunma arzusudur. 

Medikal turizm, hem genel turizm kavramları, hem de tıp ve iktisat gibi bilimle-

rin birçok araç ve bileşeni ile karşılıklı temas halindedir. Bu tip turizm hareket-

leri başlı başına serbest piyasa ilkeleri ile çalışır. Öncelikle sağlık hizmetleri, 

teknolojileri ve sağlık iş gücü ile güçlü bir arzın söz konusu ülkede bulunması 

şarttır. Bu arzın tanıtılmasının ve pazarlamasının yapılması ile duyurulması 

gereklidir. Sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerin de talebini  ancak o hiz-

meti sunanlara güven duyduğunda aktive olacaktır. Medikal ve sağlık turizmi 

arzında güven duygusu hizmetlerin arzı ile paralel olarak hizmeti almak isteye-

ne verilmelidir  (Aksu 2001). 

Ülkemiz sağlık hizmetlerinin sunumu tekel unsurların yoğun olduğu bir yapı-

dan rekabetçi bir yapıya doğru bir gelişim çizgisindedir. Hastane birliklerinin 

yasasının (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkın-

da KHK/663; 2011) kabul edilmesi ile birlikte, sağlık piyasasında hizmet veren 

çok sayıda özel veya kamu işletmesi medikal turizm piyasası önemli bir fırsat 

olarak görmektedir.  

Ülkemizin satın alma gücü paritesi Amerika, İngiltere ve kara Avrupa’sındaki 

ülkelere kıyasla daha düşüktür. Ülkemizde iş gücü ve hizmet üretim maliyetle-

rinin de düşük olması nedeniyle sağlık hizmetleri arzında oldukça uygun fiyat-

larla sağlık hizmeti talep edenlerin yararlanmaları mümkündür. Özel bir der-

matoloji hekiminin muayenesi İngiltere’de 150£ (450TL) başlamaktadır. Özel 

muayene sonucu verilen reçete de cepten ödenmektedir. Bu şekilde bir özel 

muayene sonucu verilen reçetenin ilaçlarının fiyatı da yaklaşık 100£ (300 TL) 

başlamaktadır. Toplam 250£ ise yaklaşık 750 TL etmektedir. Emsal muayene 

ülkemizde 80-150TL arasında değişmektedir. Emsal reçete ücreti ise 20-70 

TL’dir (BUPA 2012). 

Bugün Amerika’da diş tedavisinde implant uygulamaları için bekleme süreleri 

6 – 18 hafta arasında değişirken, İngiltere de bir kalça protezi için 4 – 5 ay gibi 

süreler beklemek gerekirken ülkemizde hiç beklemeksizin bu hizmetleri 7 – 10 

gün içerisinde, yüksek kalitede ve o ülkelere kıyasla daha uygun fiyatla elde 

edilebilmektedir (ECHİM 2012). 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu AB uyum süreci çerçevesinde yasal yapılan-

maların dünyadaki gelişmiş modellere entegre olması da yabancıların tercihle-

rinde önemli kriterlerden birisidir. Sağlık hizmetleri arzının ülkemizde standart 
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olması istenen bir özelliktir. Sağlıkta dönüşüm projesi ve uygulamaları da bu 

amaca hizmet etmektedir.   

Tüm dünyada bilgi akışı artık hayatımızın her noktasına kadar girmiş internet 

siteleri aracılığı ile olmaktadır. Medikal turizm hizmetlerinde internet sitelerin o 

kurumların saygınlığı ve bu alanda varlık gösterebilmeleri açısından oldukça 

yararlıdır. Ülkemize gelecek hasta ve yakınları o sağlık kuruluşunu öncelikle 

internet siteleri aracılığı ile tanımak istemektedirler. Bu sitelerin sürekli güncel-

lenmesi, güvenilir, yabancı dillerde ve ulaşılabilir bilgiler vermesi müşteri gü-

veni açısından çok önemlidir. Internet sitesinde bulunan bir takım iletişim bilgi-

lerine ve hizmetlerin özellikleri hakkında bilgi veren, hekimleri ve hastaneleri 

tanıtan bilgilere fasilitatör (kolaylaştırıcı) denmektedir (Keckley 2009). Bu kolay-

laştırıcıların önemi medikal turizm hizmetlerinde oldukça fazladır. 

Çalışmamızın amacı yurt dışından medikal turizmi hizmeti almak için başvu-

ranların ilgili sağlık kurumların internet sitelerine inceleme amaçlı girdiklerinde 

hangi bilgilere, hangi dilden ulaşabildiklerini saptamaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma evreni olarak İstanbul’da faaliyet gösteren A ve B grubu özel hastaneler 

ile kamu kurumlarına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri internet siteleridir. 

(Özel dal hastaneleri çalışma kapsamına alınmamıştır.) özel ve kamu hastanele-

rinden % 25 tabakalı örneklem alınmıştır.  

Internet sitelerinde medikal turizmi kolaylaştırıcı etkenler olarak (medikal fasili-

tatör): yabancı dilde internet sitesi, aktif bir mail iletişim adresi, hangi dili bildi-

ği belli olan sorumlu şahsın ismi ile o şahsa özel telefon numarası, verilen tıbbi 

hizmetler, daha önce hizmet almış hastaların memnuniyetleri, hekimler ve uz-

manlık alanları, hekimlerin bildiği diller gibi değişkenler araştırılmıştır. 

Ayrıca yabancı dilde web sitesine çalışmanın yapıldığı 1 Mayıs- 30 Haziran 2011 

tarihleri arasında ne kadar çok sıklıkla yabancı ülkelerin Internet tarayıcıları 

tarafından girildiği ilgili hastanelerden sorularak kayıt edilmiştir. 

Hastanenin Internet sitesi olması bağımlı değişken, Internet sitesinde bulunan 

ve arz edilen hizmete kolay ulaşımı sağlayan medikal fasilitatörler ise bağımsız 

değişkenlerdir. 

Hastanelerin Çalışmaya Alınma Kriterleri 

a) Internet Sitesi Olmak 

b) A-B grubu özel hastane olmak, Eğitim ve araştırma hastanesi olmak 
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H0: Hastanelerinin internet sitelerinin varlığı ile medikal fasilitatörler (kolay-

laştırıcılar) varlığı arasında ilişki yoktur.  

H1: Hastanelerinin internet sitelerindeki varlığı ile medikal fasilitatörler varlığı 

arasında ilişki vardır. 

Çalışma evreninden örneklem alınarak Internet siteleri incelenen hastaneler ve 

sağlık grupları incelenmiş sonucunda, bu incelemelerde saptanan gözlemlenen 

sonuçlar ortaya konulmuştur. 
 

Çalışmanın Örneklemi 

 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi 

 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 Medicana Sağlık  

 Amerikan Hastanesi 

 Acıbadem Sağlık Grubu 

 International Hospital 

 Anadolu Sağlık Grubu 

 Florance Nightingale Sağlık Grubu 

 Memorial Sağlık Grubu 

 
İstatistiksel Analiz Testleri 

Epi Info 6.0; Excel 2010, Introduction to Statistical Mediation Analysis tekniklerin-

den faydalanarak istatistiksel anlamlılık testi yapılmıştır. P<0.05 anlamlılık dü-

zeyi kabul edilmiştir. 
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BULGULAR 

Hastanelerin internet sitelerinin varlığı ile medikal turizm fasilitatörleri (kolay-

laştırıcıları) arasında iş birliği olup olmadığı test edilmiştir.  

Kamu hastanelerinin yabancı dillerde veya İngilizce olarak internet siteleri za-

yıftır. Verilen hizmetlerin ayrıntılı dökümü ve sorumlu kişiler belli değildir.  

Ayrıca hekimlerin bildiği yabancı diller ve hasta memnuniyeti ayrıntılı olarak 

belirtilmemiştir. 

Özel hastanelerin medikal turizme yönelik ve sürekli güncelleştirilen Internet 

siteleri vardır. Yabancı dilde Internet sitesi, aktif bir mail iletişim adresi, hekim-

ler ve uzmanlık alanları, verilen tıbbi hizmetler her özel hastanenin Internet 

sitesinde vardır. Sorumlu şahısların hangi dili bildikleri her internet sitesinde 

belli değildir. Internet sitesinde medikal turizm hizmetlerinden sorumlu olan 

şahsın ismi ile o şahsa özel telefon numarası, daha önce hizmet almış hastaların 

memnuniyetleri, hekimlerin bildiği diller belli değildir.  

Özel hastanelerin yabancı dilde web siteleri sahibi olmaları ile kolaylaştırıcılar 

arasında anlamlı bir ilişki vardır ( X2: 17.56; p<0.05). 

Kamu eğitim ve araştırma hastanelerin yabancı dilde web siteleri sahibi olmala-

rı ile kolaylaştırıcılar arasında anlamlı bir ilişki yoktur ( X2: 1.03; p>0.05). 

 Kolaylaştırıcılardan sadece: 

 Internet sitesi varlığı,  

 Aktif bir mail iletişim adresinin sitede bulunması,  

 Hastanedeki norm kadroda görevli hekimler ve uzmanlık alanları,  

Verilen tıbbi hizmetler alınmıştır. Diğer kolaylaştırıcılar çalışma kapsamındaki 

hastanelerin web sitesinde bulunamamıştır. Kamu hastanelerin yabancı dilde 

web siteleri yoktur. Sadece özel hastanelerin Internet sitelerinde bu bilgiler ol-

duğu için onların web siteleri değerlendirmeye alınmıştır. Kamu hastanelerinki 

değerlendirme dışında tutulmuştur.  

Ayrıca yabancı dildeki web sitelerinin günlük ortalama yurt dışındaki tarayıcı-

lar tarafından tıklanma sayıları ile tek tek kolaylaştırıcılara ulaşma ve tıklanma 

sayıları arasında istatistiksel olarak positif bir korelasyon vardır (r=0.84; p<0.05).  
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Şekil 1. Yurt dışı tarayıcılardan ilgili fasilitatörlerin tıklanması ile genel hastane web sitelerinin tık-

lanmaları arasındaki ilişki (basit plotbox grafiği ile verilmiştir) 

 

İnternet sitesi incelenen hastaneler arasında, özel hastanelerin ya da sağlık 

gruplarına ait hastanelerin internet sitelerinde en az bir yabancı dil olmak üzere 

(İngilizce) uluslar arası hastalara hitap eden farklı lisanlarda internet ara yüzleri 

mevcut olup bu ara yüzler bazı internet sitelerinde 4-5 farklı yabancı dilde ya-

yınlanmaktadır.  

Özel hastanelerin yabancı dildeki internet sitelerine 1 ay içinde yurt dışı internet 

sitelerinden giriş ve tıklanma oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Eldeki 

verilere göre hafta sonları özellikle Pazar günleri bu tip web sitelerine daha 

fazla girilmektedir.  
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Şekil 2. Özel hastanelerin yabancı dildeki internet sitelerine 1 ay içinde yurt dışı internet sitelerinden 

giriş ve tıklanma oranları (Mayıs 2011) 

 

Ancak üniversite hastaneleri sitelerinde ve eğitim-araştırma hastanesinin site-

sinde Türkçe’den başka ara yüze rastlanılmamıştır. Özel sağlık kuruluşlarında 

ara yüzler, ana sayfanın çevirisi olmaktan öte farklı tasarımlarda ve turistlere 

özel, turistlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmıştır. Ara yüzler için kullanılan 

diller; İngilizce, Romence, Arapça, Gürcüce, Rusça, Ermenice, Bulgarca, Alman-

ca, Kırgız olarak gözlemlenmiştir. Özel hastaneler ve sağlık gruplarının sitele-

rinde başlıca öne çıkan, hastanelerin medikal alanda verdiği hizmetleri ön plana 

çıkarması ve bu hizmetleri ana sayfada sayfayı gezen ziyaretçiye sunmasıdır. 

Sitelerin hemen hepsinde, hastalara sunulan medikal hizmetler, medikal hiz-

metler başlığı altında teker teker veya toplu halde ziyaretçilerin ilgisine sunul-

muştur. Dileyen kişiler için daha detaylı bilgiler ilgili linklerle ilgilenenlere açık-

lanmaktadır. İnternet sitelerinde yurt dışından medikal hizmet almak için ül-

kemize gelen turistlere yönelik özel paketler internet sitelerinde yabancı turist-

lerin ilgilerine sunulmuş durumdadır. Genellikle bu özel paketler, ara yüzlerde 

daha küçük başlıklarla belirtilmiş olup, program detayları ilgili linklerin içeriği-

ne erişilerek incelenebilmektedir. Özel paketler belirli bir yaş grubuna, cinsiye-

te, hizmetin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. 

SONUÇ 

Hastaneler ve/veya sağlık grupları, medikal turizm denince kendilerine hasta 

çekebilmek için bulundukları ilin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini de ön 
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planda tutmaktadırlar. Bulundukları çevrenin ilgi çekici özellikte olması kendi 

hizmetlerini satmayı daha kolay hale getirir olduğunu düşünmektedir. Tedavi 

gören hastalar kadar hasta yakınlarını da ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak 

hastaneler tarihi eserleri, ülkenin kültürel ve doğal zenginliklerini sergileyerek 

kendi kurumunu tercih edilir hale getirmektedir. Oysa diş ve estetik sağlık hiz-

metleri için geçerli olan bu durum, diğer medikal sağlık hizmetlerinde geçerli 

değildir. 

Turizm hizmetleri yanı sıra hastaneler hasta yakınlarına Internet sitesinde hangi 

imkanlardan faydalanabileceğini, olası gerekli tedavi süreçlerinin yaklaşık fiyat-

ları, daha önce tedavi olan hastaların memnuniyetleri gibi kolaylaştırıcı bilgiler 

verilmesi istenilen bir yaklaşımdır (Cormany ve Baloglu 2011)  

Medikal Turizm Hizmetlerden yararlanmak için yalnızca iletişime geçmek ye-

terli olmaktadır. Bu hizmetler tedavi almak isteyen kişilere içinde geçerlidir. 

Pazarlama ve halkla ilişkiler yeni hastalara ulaşmada ve bu hastaların tercihle-

rini hangi hastaneden yana yapacaklarını belirleyen en önemli faktörlerdir. Bu-

nun yanı sıra güven veren şirketlerle yapılan anlaşmalarda hastaların hastane 

tercihinde önemli bir faktördür. İnternet reklamları, anlaşmalı kurumların ya-

yınlanması ve eski hastaların yorumları günümüzde yeni hastaların, sağlık ku-

rumları tercihinde önemlidir.  

Bu nedenle hafta sonları sağlık işletmeleri web sitelerinde daha çok aktivite 

oluşturmalı ve müşterilerinin dikkatlerini çekmelidirler. 

Kamu kurumlarına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerin kurumsal olarak in-

ternet sitelerinde yabancı dilde bilgi, yabancı dili bilen sorumlunun iletişim 

adresleri yoktur. Medikal turizmi kolaylaştırıcı bilgiler özel hastane gruplarında 

vardır. Kamu hastane birlikleri kapsamında kamu hastanelerinin de bu alana 

girmeleri maliyet yönetimlerini kolaylaştıracak, nitelikli ekonomik imkan ve 

nakit akışı sağlayacaktır. Hatta EHIC adı verilen Avrupa birliği sağlık anlaşması 

olan ülkeler arasında kullanılan sigorta sistemleri aracılığı ile başka ülkelerin 

sağlık sigortaları ile antlaşmalar yapmak mümkündür(EHIC,2012).  İlgili sigorta 

kapsamında olan ülkenin vatandaşı gelip ülkemizde sağlık hizmetini alabilecek 

hale gelmesi sağlık teknolojileri ve iş gücü son derce iyi durumda olan ülkemi-

zin yararına olacaktır. 

Çalışmanın Kısıtları 

Hastanelerin, özellikle özel hastanelerin medikal turizm konusundaki tüm bilgi-

leri kesinlikle gizli tutmaları ve paylaşmamaları, kamu hastanelerine gelen ya-

bancı hastaların Internet siteleri aracılığı ile değil, tanıdıkları ve güvendikleri 
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hekimlerle geliştirdikleri şahsi ilişkiler sonucu gelmeleri (örneğin İ.Ü. Tıp fakül-

tesi hastanesi vb) çalışmanın kısıtlarıdır. 
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ÖZ 

 
Turizm sektöründe çalışacak bir elemanda bulunması beklenen temel özellik ahlâk ve buna 
bağlı olarak iş etiğidir. Bu temel özelliğin kazandırılması Meslek Yüksekokullarında “Turizm 
işletmelerinde etik” seçmeli dersiyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu araştırma, Gaziantep 
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda 2007-2008 akademik yılında bu 
dersi alan 53 IV. yarıyıl öğrencisinin “Turizm işletmelerinde etik” seçmeli dersine olan tutum 
ve düşüncelerini ölçmek ve bu dersin önemine işaret etmek amacıyla yapılmıştır. Araştır-
mada veri toplama aracı olarak, 38 maddeden oluşan likert tipi bir tutum ölçeği geliştirilmiş 
ve öğrencilere uygulanmıştır. Bununla beraber, turizm işletmelerinde etik dersi ile öğrenci-
lerin cinsiyetleri ve mezun oldukları okul türü bağımsız değişkenleri arasında istatiksel ola-
rak anlamlı bir ilişki olup olmadığı da t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yön-
temleriyle aranmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin “Turizm işletmelerinde etik” 
seçmeli dersine ilişkin tutum ve algılamalarının ağırlıklı ortalamasının olumlu yönde ve 
sempati ile karşılandığı ve bununla beraber bu derse ilişkin tutum ve algılamaları ile bağım-
sız değişkenler arasında ise 2 tutum ifadesi dışında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 
görülmüştür.  
 
Anahtar sözcükler: Turizm, Turizm Eğitimi, Turizm Etiği, Etik Dersi. 

 

GİRİŞ 

Etik kavramı; “yarar, iyi, köyü, doğru ve yanlış gibi kavramları inceleyen, birey-

sel ve grupsal davranış ilişkilerinde neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirleyen 

ahlaki ilkeler, değerler ve standartlar sistemi” olarak tanımlanmaktadır (Hatc-

her 2004:385). Bir başka tanıma göre ise etik, bir birey veya bir mesleğin davra-

nışlarını düzenleyen ahlaki ilkeler grubu veya değerler kümesidir (Kırel 2000:3). 

Schermerhorn (1989:592) etik kavramını; bazı bireylerin, dinlerin, grupların, 

mesleklerin ve benzeri yapıların doğru ve yanlış kuralları sistemi şeklinde ta-

nımlanmaktadır. 
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İşletmelerin son yıllarda iş etiği konusunda daha duyarlı olmalarının nedenleri 

arasında; çevreye karşı artan sorumlulukları, çevrecilerin etkinliği; yeşiller ha-

reketi, tüketici hakları, sınırsız müşteri tatmini, iş hayatında kadınların artan 

rolü, cinsel taciz konularının hassasiyet kazanması gibi konular yer almaktadır 

(Pelit ve Güçer 2007: 35). Dolayısıyla işletmeler çalıştırdıkları personelin bu 

yönde hareket etmelerini beklemektedirler. Bu noktada, faaliyette bulunduğu 

sektör türü ne olursa olsun herhangi bir işletmede yönetici konumundaki kişi-

nin, yönetsel faaliyetleri yerine getirirken doğru hareket edebilmesi için davra-

nışlarına bazı genel kuralların rehberlik etmesi gerekir ki, etik ilkeler söz konu-

su bu kurallar arasında vazgeçilmeyecek unsurlardandır. 

“Turizmin insan hayatının toplumsal, kültürel ekonomik ve politik yönleriyle 

yakından bağlantılı çok önemli olayda yer alan insan ve davranışlarına gereken 

ilgiyi göstermekte oldukça gecikmişlerdir. Oysa bir dinlence faaliyeti olan turis-

tik seyahatler tazelik ve coşku kaynağı olabileceği gibi, bazen de bir turist için 

bir gerilim kaynağı olabilmektedir. Olağan günlük davranışlarından ve yaşam 

biçimlerinden sürekli değişim ve devinim içeren bir yaşam biçimine geçmek, 

turistin ruhsal gerilimlerini azaltarak büyük bir rahatlama ve mutluluk duyma-

sını sağlayabilir. Bu bağlamda, turizm gibi ekonomik, doğal ve toplumsal yönü 

bulunan ve insan odaklı bir etkinliğin etik ilkeler ve standartlarla beslenmesi 

kaçınılmazdır. Zaten, toplumun ve toplumsal kurumların değer yargıları ya-

nında; ahlak kavramını oluşturan bazı temel değerlerin de etik kavramının kök-

lerini oluşturduğu görülmektedir” (Kozak ve Güçlü 2006:8-9). 

Stevens ve Fleekenstein (1999)’a göre diğer işletme türlerinde olduğu gibi tu-

rizm işletmelerinde de, etik kuralların uygulanması ve çalışanlar arasında kabul 

görülmesinin önemli bir etmeni de, neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin 

söz konusu bu kuralların yöneticiler tarafından çalışanlara açıklanması ve biz-

zat yöneticiler tarafından uygulanmasıdır. Whitney (1990)’e göre yapılan araş-

tırmalar sektördeki yöneticilerin, genellikle “iş iştir” düşüncesinden ve belirli 

bir davranışın etik görünüp görünmediği veya etik olarak kabul edilip edilme-

diğini belirleme araçlarından yoksun olmaları yüzünden, genelde bir problemin 

etik yönlerini dikkate almadıklarını ortaya koymuştur. Konuyla ilgili olarak 

yapılan başka bir araştırmada da, turizm işletme türleri içerisinde önemli işlet-

me türü olan otellerin, yazılı etik standartlarına sahip olmadığı, etik standartla-

rın otel çalışanlarınca net anlaşılmadı sonucuna ulaşılmıştır (Jazsay 2002). Yine, 

Kwansa ve Farrar’ın (1992) yaptıkları bir araştırmada ise, etik uygulamalar için 

eğitim ve etik kodlarının üzerinde yoğunlaşan çalışmalara rastlanmasına rağ-

men, hizmet sektöründe etik eğitime yeteri kadar önem verilmediği gözlenmiş-

tir” (Pelit ve Güçer 2007:37). 
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Etik standartlar,  işletmede çalışanlara işletmenin amaçlarını,  ilkelerini tanım-

lamaya yönelik resmileştirilmiş kurallar bütünüdür.   Bu kurallar,   bir işletmede 

doğabilecek sorunları ve bu sorunlar karşısında çalışanların göstermesi gereken 

tutumları belirleyici nitelikteki kurallar bütünüdür. Yapılan araştırmalar, çalı-

şanların işletme yönetiminin iş etiği olgusuna bakış açısının ve etikle ilgili stan-

dartların mevcudiyetinin verimliliği arttırmada önemli etkisi olduğunu göster-

mektedir. Hizmet gibi soyut bir ürünün üretiminde veya sunumunda hizmet 

kalitesinin sağlanması ise işletmenin etik standartlara uymada gösterdiği başa-

rıya bağlı olmaktadır ( Kozak ve Güçlü 2006:65). 

Tatil yapmanın lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline gelmesiyle ve büyük 

oranda insan ilişkilerine dayanan bir sektör olmasından dolayı turizm faaliyet-

lerinde etiksel sorunların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü farklı bek-

lenti ve istekler içinde hizmet talep edenlerle, talebi karşılayacak kesim arasın-

daki en önemli köprü etik değer ve standartlardır. Böyle bir geçiş noktasının 

olmaması halinde bu iki tarafın ortak bir noktada buluşması mümkün değildir. 

Özellikle, rekabet koşullarının ağırlığı, rekabet karşısında başarılı olabilmek için 

işletmelerin bazen etik dışı uygulamalara yönelmesine yol açmaktadır. Bu du-

rumda, müşteriyi yanlış yönlendiren reklamlara, vaat edilen sözlerin tutulma-

masına rastlanabilmektedir. Bu durum ise, müşterinin aldığı hizmetten mem-

nun kalmamasına neden olabilmektedir (Kozak ve Güçlü 2006:66-67). Buna 

göre, Dünya Turizm Örgütü 1999 yılının Ekim ayı'nda dünya turizmi için yeni 

Global Etik Sözleşmesi'ni Santiago'da kabul etmiştir. Bu sözleşmede toplam 10 

maddeden oluşan "Küresel Turizm Etik Kodları" da yer almaktadır. Türkiye'nin 

de bulunduğu 70'ten fazla ülkenin görüşleri sonucunda BM tarafından alman 8 

temel hakkı da barındıran ilkeler belirlenmiştir (WT0 2008). Bu temel etik kod-

lar; turizmin insanlar ve toplumlar arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıya kat-

kısı, bireysel ve ortak gelişim aracı olarak turizm, bir sürdürülebilir gelişme 

faktörü olarak turizm, insanlığın kültürel mirasının bir kullanıcısı ve zenginleş-

tiricisi olarak turizm, turist kabul eden ülkeler ve toplumlar için kazançlı bir 

faaliyet olarak turizm, turizmin gelişmesinde rol alanların yükümlülükleri, tu-

rizm hakkı, turizm hareketlerinde serbestlik, turizm endüstrisinde çalışanların 

ve girişimcilerin hakları ve turizmde global etik davranış ilkelerinin uygulan-

ması şeklinde özetlenebilir (Avcıkurt 2003:117-121). 

Eğitimde niteliğin geliştirilmesi, eğitim kurumlarının en önemli uğraşlarından 

biri olmuştur. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tüm eğitim faaliyetleri 

önceden hazırlanan bir program çerçevesinde yürütülür. Kurumda, bireye han-

gi davranışların nasıl kazandırılacağı eğitim programlarında yer alır. Bu neden-

le eğitimin niteliği, büyük ölçüde uygulanan programa bağlıdır. Uygulanan 
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programların aksaklık ve eksiklikleri giderildikçe, toplumdaki ve bilim alanla-

rındaki değişmelere göre yeniden düzenledikçe, diğer bir deyişle programlar 

geliştirildikçe eğitimin de niteliğinin artması beklenir (Erden 1992). MEB-YÖK 

Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi'ne bağlı olarak, Turizm ve 

Otelcilik Meslek Yüksekokulları'nda "Turizm İşletmelerinde Etik" dersi II. yıl, 

IV. yarıyıl da 1 saat  teori, 1 saat uygulamalı olmak üzere haftada 2 saat seçmeli 

ders olarak okutulmaktadır. Etik kavramının kurumsal temellerinin ve etik dışı 

davranışların toplumsal etkenlerini kavrayabilme, etik sistemlerini kavrayabil-

me, işlevsel etik ilkelerini kavrayabilme bu dersin amaçları olarak belirlenmiştir 

(Turizm İhtisas Komisyonu 2002:166). Özellikle turizm sektöründe etik kavra-

mının önemi ve işlevi göz önünde bulundurulduğunda öğrenciye bu kavramın 

farkındalığını kazandıracak, anlam ve önemini kavratacak olan bu dersi 1 yarı-

yılda toplam olarak sadece 28 saat alacaktır. Bu sürenin oldukça yetersiz olduğu 

düşünülmektedir.  

Temel faydası, bu alandaki veri yetersizliğinin giderilebilmesine bir katkı sağ-

lamak ve bu dersin önem ve işlevine dikkat çekmek olan bu araştırmada; Gazi-

antep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 

IV. yarıyıl öğrencilerinin "Turizm İşletmelerinde Etik" seçmeli dersine olan gö-

rüş ve düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusun-

da aşağıdaki problem ve alt problemlere cevap aranmıştır: 

1. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin 

2. "Turizm İşletmelerinde Etik" seçmeli dersine ilişkin algıları nelerdir? 

3. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim gören IV. Yarıyıl 

4. öğrencilerinin “Turizm İşletmelerinde Etik” seçmeli dersine ilişkin algı-

ları ile cinsiyet ve mezun oldukları lise türü bağımsız değişkenleri ara-

sında anlamlı farklılıklar var mıdır? 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, “Turizm İşletmelerinde Etik” seçmeli dersine ilişkin öğrenci 

görüşlerine başvurulmuştur. Var olan durumun betimlenmesi amaçlandığı için 

tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan anketle toplanmıştır. 

Anket hazırlanırken önce araştırma ile ilgili kuramsal bilgilerden, araştırmacıla-

rın konuyla ilgili birikimlerinden yararlanılmış ve anketin kapsam ve görünüş 

geçerliliği içinde uzman görüşlerine başvurulmuş görüş ve önerileri dikkate 

alınmış ve nihayet taslak anket formu oluşturulmuştur. Daha sonra bu anket 
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formunun teknik olarak araştırma amacına uygunluğunu test etmek amacıyla 

33 öğrenciye pilot uygulama yapılmıştır. Bu uygulama sonucunda, soru kalıp 

ve içeriklerinde bazı düzeltme ve değişikliklerle beraber soruların geçerlik ve 

güvenilirlik analizleri yapılmak suretiyle anket formuna son şekli verilmiştir. 

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bağımsız değiş-

kenlerin yer aldığı kişisel bilgiler; ikinci bölümde ise “Turizm İşletmelerinde 

Etik” dersinin; genel özellikleri, amaçları, kapsamı, öğrenme-öğretme süreci ve 

değerlendirme boyutlarına ilişkin toplam 38 soru bulunmaktadır. Bu ölçek li-

kert tipi 5’li dereceleme şeklindedir. Ölçek; “tamamen katılıyorum=5”,  “katılı-

yorum=4”,  “kararsızım=3”, “katılmıyorum=2”, “hiç katılmıyorum=1”, şeklinde 

derecelendirilmiştir. 

Anketten elde edilen bulguların çözümlenmesinde; kişisel özelliklere ilişkin 

bulguların frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuş, anketin ikinci bölümünde 

yer alan derecelendirilmeli yargıların çözümlenmesinde ise, cevaplayıcıların 

yargılara verdikleri katılım derecelerine ilişkin standart sapma ve aritmetik 

ortalamaları hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre, her sorunun ağırlıklı 

değişim aralığına göre yorum sütununa sonuç ifadesi yazılmıştır. Soruların 

daha iyi algılanıp, daha sağlıklı yorumlanabilmesi için katılım ifadeleri; "tama-

men katılıyorum" seçeneğinden başlamak üzere 5'den l 'e doğru puanlanma 

yoluna gidilmiştir. Buna göre, aritmetik ortalamaların değişim aralığı (range) 

hesaplaması aşağıda gösterilmiştir. Yukarıdaki ölçek değişim aralığı hesapla-

ması doğrultusunda ölçekteki ortalamaların önem derecelerine göre dağılımları 

Tablo. 1'de gösterilmiştir. 

Değişim Aralığı (Range)= 5-1= 4 

 Değişim Aralığı (Range)= 4/5= 0,80 

Tablo 1. Ölçekteki ortalamaların önem derecelerine göre dağılımı 

Ağırlık Seçenekler Değişim Aralığı 

5 Tamamen Katılıyorum 4,20 -5,00 

4 Katılıyorum 3,40-4,19 

3 Kararsızım 2,60 - 3,39 

2 Katılmıyorum 1,80-2,59 

1 Hiç Katılmıyorum 1,00-1,79 

Bununla beraber, cevaplayıcıların yargılara verdikleri katılım dereceleri ile cin-

siyetleri ve mezun oldukları okul türü bağımsız değişkenleri arasında anlamlı 

bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla da cinsiyet bağımsız değişkeni 

için "t testi", mezun olunan lise bağımsız değişkeni için de "tek faktörlü varyans 

(Anova)" analizi uygulanmıştır, Bu süreçte, ölçekle ilgili geçerlilik analizi için 

faktör analizine (Principal Component Analysis) başvurulmuştur. Faktör anali-
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zi, "aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak ölçmeyi az 

sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir. Faktör analizi, 

bir faktörleşme ya da ortak faktör adı verilen yeni değişkenleri ortaya çıkarma 

ya da maddelerin faktör yük değerlerini kullanarak kavramların işlevsel tanım-

larını elde etme süreci olarak da tanımlanmaktadır. Faktör analizinde, faktörle-

rin her bir değişken üzerinde yol açtıkları ortak faktör varyansının en çoklaştı-

rılması amaçlanır. Faktör yük değeri, maddelerin faktörlerle olan ilişkisini açık-

layan bir katsayıdır (Büyüköztürk 2002:117-118). Buna göre sorunların faktör 

yükleri 0.640 ile 0.857 arasında değişmektedir. Sorunların kümülatif varyans 

değeri ise 75,921 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçekle ilgili soru ifadelerinin güvenilirlik (İçsel Tutarlılık) analizi için, Cron-

bach Alpha değerine bakılmıştır. Güvenilirlik analizi, herhangi bir konuda ör-

neklemi oluşturan Birimler üzerinden veri toplamak amacıyla geliştirilen ölçme 

aracını oluşturan ifadelerin (yargı, önerme, soru vb.) kendi yakarında tutarlılık 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla kullanılır (Ural ve Kılıç 2005:258). 

Buna göre Cronbach Alpha değeri ilk olarak 0,599 olarak hesaplanmış ve ölçek-

ten 9. Soru Alpha değeri bu kez 0,626 olarak hesaplanmıştır. Alpha katsayısının 

değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme kriterlerine göre elde edilen sonuç 

-0,60 < a < 0,80- ise ölçek oldukça güvenilirdir (Özdamar 1999:522). Anketin 

değerlendirilmesi, seçeneklerin işaretlenme sıklığına bakılarak frekans toplam-

ları ve yüzdelerine göre yapılmış ve bilgisayara girilmiştir. 

Bu araştırma, ilişki arayıcı betimsel tarama türünde bir araştırmadır. 2007-2008 

akademik yılında Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yükseko-

kulunda eğitim gören öğrencilerin görüşleri veri olarak toplanmış ve bu görüş-

ler doğrultusunda, öğrencilerin"Turizm İşletmelerinde Etik" seçmeli dersine 

ilişkin algılamaları ile cinsiyet ve mezun olunan lise türü bağımsız değişkenleri 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen 

verilerin analizi için, bilgisayar ortamında "SPSS for Windows 13.0" istatistik 

paket programı kullanılmıştır. Yapılan tüm hesaplamalar, problem ile alt prob-

lemler göz önüne alınarak tablolara dönüştürülmüştür. Tüm istatistiksel işlem-

ler ve tablo oluşturma işlemleri bilgisayar ortamında ve 37 soru üzerinden ger-

çekleştirilmiştir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE YORUMLARI 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerle İlgili Tanıtıcı Bilgiler 

Araştırmaya katılan öğrencilerle ilgili demografik bilgilerin frekans ve yüzde 

dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Ankete katılanların demografik bilgilerine göre dağılımı 

Demografik Bilgiler Frekans Yüzde 

Cinsiyet n % 

Kız 26 49,1 

Erkek 27 50,9 

Toplam 53 100 

Mezun Olunan Lise Türü n % 

Genel Lise 39 73,6 

Anadolu/Süper Lise 6 11,3 

Anadolu Otelcilik-Turizm M.L. 3 5,7 

Diğer Meslek Lisesi 5 9,4 

Toplam 53 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %49,1'i kız, %50,9'u erkektir. Alınan eğitim 

düzeylerine bakıldığında; %73,6'si genel lise, %11,3'ü Anadolu/süper lise, 

%5,7'si Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi ve %9,4'ünün de diğer meslek 

liselerinden mezun oldukları görülmektedir. 

Turizm İşletmelerinde Etik Dersine İlişkin Öğrenci Tutumlarına İlişkin Bulgular 

"Turizm ve otel işletmeciliği ön lisans programında okuyan öğrencilerin turizm 

işletmelerinde etik dersine ilişkin görüşleri olumludur" problemine ilişkin bul-

gular Tablo.3'de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Anket sorularıyla ilgili öğrenci algılarına ilişkin aritmetik ortalamalar, standart sapmalar ve 

yorumları 

Anket 
Soruları 

Aritmetik  
Ortalama 

Standart Sapma Yorum 

Turizmde Etik dersini severim. 4.6981 0.46347 Tamamen Katılıyo-
rum 

Arkadaşlarımla Turizmde Etik dersi ile ilgili ko-
nuşmak hoşuma gider. 

4.3396 0.55273 Tamamen Katılıyo-
rum 

Turizmde Etik dersinin çok yararlı olduğunu 
düşünürüm. 

4.6226 0.56249 Tamamen Katılıyo-
rum 

Turizmde Etik dersi konuları günlük hayatta 
karşılaşabileceğimiz konulardır. 

4.7925 0.40943 Tamamen Katılıyo-
rum 

Turizmde Etik dersinde başarılı olduğumu düşü-
nüyorum. 

4.0566 0.88611 Katılıyorum 

Turizmde Etik dersi konuları benim için çok 
ilginçtir. 

3.5094 1.10284 Katılıyorum 

Turizmde Etik dersinde öğretmenimin sınıfa farklı 
örnekler ve açılımlar getirmesi beni heyecanlan-
dırır. 

4.4528 0.72234 Tamamen Katılıyo-
rum 

Turizmde Etik dersinden çıktıktan sonra arkadaş-
larla o dersle ilgili tartışmak/konuşmak hoşuma 
gider. 

4.2264 0.72434 Tamamen Katılıyo-
rum 
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Turizmde Etik dersine girmeden önce stresli ve 
endişeli olurum. 

1.4151 0.63349 Hiç  
Katılmıyorum 

Turizmde Etik dersinde iken dersin bitmesini 
sabırsızlıkla beklerim. 

1.6415 0.68203 Hiç  
Katılmıyorum 

Turizmde Etik dersi ödev ev araştırmalarını yap-
mak çok hoşuma gider. 

3.7736 1.04957 Katılıyorum 

Benim, için Turizmde Etik dersi en sıkıcı dersler-
den biridir. 

1.3585 0.68203 Hiç 
 Katılmıyorum 

TurizmdeEtik dersi ile ilgili kitap, dergi vs. okumak 
çok hoşuma gider. 

3.7736 0.77563 Katılıyorum 

Turizmde Etik dersinde zamanın çok çabuk geçti-
ğini düşünürüm. 

3.9623 0.80771 Katılıyorum 

Turizmde Etik ders saati daha çok olmalıdır. 3.4906 1.12014 Katılıyorum 

Turizmde Etik derslerinde bazen kendimi yetersiz 
hissederim. 

3.3396 0.95964 Kararsızım 

Turizmde Etik konularını genellikle anlamakta 
güçlük çekerim. 

2.0000 1.00000 Katılmıyorum 

Turizmde Etik ders öğretmenim derste bilgisayar-
dan konuyla ilgili ilginç resim, film, slayt vb. şeyler 
gösterir. 

3.6415 1.28743 Katılıyorum 

Turizmde Etik dersinde öğrendiklerimi başkaları-
na anlatmaktan zevk alırım. 

4.2075 0.88488 Tamamen Katılıyo-
rum 

Turizmde Etik dersi olduğu gün okula gitmek 
istemem. 

1.4151  0.63349 Hiç 
 Katılmıyorum 

Turizmde Etik dersi sayesinde günlük yaşamdaki 
olayları daha iyi anlarım. 

4.0377 0.78354 Katılıyorum 

Turizmde Etik konuları benim için eğlenceli değildir. 1.7925 0.84030 Hiç  
Katılmıyorum 

Yoklama olmasa Turizmde Etik dersine girmek 
istemem. 

1.5660 0.84374 Hiç  
Katılmıyorum 

Turizmde Etik dersi günlük hayattaki olaylarla 
ilgili daha çok düşünmemi sağlıyor. 

4.3774 0.68575 Tamamen  
Katılıyorum 

Turizmde Etik dersi konuları çok karışık olduğu 
için anlaşılması zordur. 

1.5660 0.77234 Hiç  
Katılmıyorum 

Ne kadar çok çalışsam da, Turizmde Etik dersinde 
yeterince başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. 

1.6415 0.90073 Hiç  
Katılmıyorum 

Gelecek için Turizmde Etik dersinin çok önemli 
olduğuna inanıyorum. 

4.7736 0.42252 Tamamen Katılıyo-
rum 

Turizmde Etik dersine çalışırım çünkü çok gerekli 
ve yararlı olduğuna inanırım. 

4.4340 0.66533 Tamamen Katılıyo-
rum 

Okuldan sonraki hayatımda Turizmde Etik dersin-
de öğrendiğim konuların işime yarayacağını 
zannetmiyorum. 

1.3585 0.48415 Hiç  
Katılmıyorum 

Turizmde Etik dersi öğretmenimin derste anlattığı 
konuları başka kaynaklardan çalışarak daha iyi 
öğrenmek için gayret ederim. 

2.9057 1.02402 Kararsızım 

Turizmde Etik dersinde öğrendiklerimi çalışma 
hayatımda uygulayacağımı düşünüyorum. 

4.4340 0.74703 Tamamen  
Katılıyorum 

Turizmde Etik dersinde başarılı olmak için her 
zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. 

4.1509 0.71780 Katılıyorum 

Eğer Turizmde Etik dersiyle ilgili bir konuyu 3.6038 0.88447 Katılıyorum 
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anlamazsam o konuda daha çok okuyarak araş-
tırma yapmak isterim. 

Turizmde Etik öğretmenimin derste anlattıkların-
dan daha fazlasını öğrenmek için çaba harcarım. 

3.6792 0.84974 Katılıyorum 

Turizmde Etik dersinde söz alıp konuşmaktan 
hoşlanmam. 

2.1887 1.16118 Katılmıyorum 

Turizmde Etik dersinde öğretmene soru sormak-
tan çekinmem. 

3.9811 1.18469 Katılıyorum 

Gazete ve dergilerde Turizmde Etik ile ilgili yazıla-
rı okumak hiç hoşuma gitmez. 

1.6226 0.62716 Hiç  
Katılmıyorum 

Alt Problemler 

Öğrencilerin "Turizm işletmelerinde etik" seçmeli dersine ilişkin algılamaları ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını aramak amacı ile uygula-

nan t testi'nin sonucu Tablo.4'de verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, %5 

anlamlılık düzeyinde sadece 34. tutum ifadesinde H0 hipotezi reddedilmiştir. 

Buna göre, öğrencilerin cinsiyetleri ile "Eğer dersle ilgili bir konuyu anlamaz-

sam o konuda daha çok okuyarak araştırma yapmak isterim" tutum ifadesi ara-

sında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu ifadeye veri-

len yanıtlar incelendiğinde kızların ortalamaları ile erkeklerin ortalamaları ara-

sında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir (kızort=3.9231; erkekort=3.2963; 

t=2.735; p=0.009). Kız öğrenciler, dersle ilgili anlamadıkları konu hakkında daha 

çok okuyarak araştırma yapmak istemektedirler. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin turizm işletmelerinde etik seçmeli dersine ilişkin tutum ifadeleri ile cinsiyetleri 

arasındaki ilişkinin t testi ile karşılaştırılması 

Tutum ifadesi Cinsiyet N Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

t P 

Eğer dersle ilgili bir konuyu anla-
mazsam o konuda daha çok okuya-
rak araştırma yapmak isterim 

Kız 26 3.9231 0.68836 2.735 0.009 

 Erkek 27 3.2963 0.95333   

SD=51 p<0.05 

Öğrencilerin "Turizm İşletmelerinde Etik" seçmeli dersine ilişkin algılamaları ile 

mezun oldukları okul türü arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını aramak 

amacı ile uygulanan tek faktörlü varyans (Anova) analizinin sonucu Tablo.5'de 

verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, %5 anlamlılık düzeyinde sadece 11. tu-

tum ifadesinde H0 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre, öğrencilerin mezun ol-

dukları okul türü ile "Turizm işletmelerinde etik dersinde iken, dersin bitmesini 

sabırsızlıkla beklerim" tutum ifadesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu gö-

rülmüştür. Buna göre, 11. tutum ifadesine en yüksek katılım puanı Anadolu 
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otelcilik ve turizm meslek lisesi mezunu öğrencilere ait olup, bunu genel lise 

mezunu öğrencilerin takip ettiği Tablo.5'de ve gruplara ilişkin bazı istatistikler-

de Tablo.6’da görülmektedir. 

Tablo 5. Öğrencilerin turizm işletmelerinde etik seçmeli dersine ilişkin tutum ifadeleri ile mezun 

oldukları okul türüne göre tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile karşılaştırılması 

Okul Türü Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 3 5.581 1.860 4.899 0.005 

Grup içi 49 18.608 0.380  

Toplam 52 24.189 -  

p<0.05 

 
Tablo 6. Gruplara İlişkin Bazı İstatistikler (11. Tutum İfadesi) 

Mezun Olunan Lise Türü N Aritmetik 
Ortalama 

Standart Sapma 

Genel Lise 39 1.6923 0.61361 

Anadolu/Süper Lise 6 1.1667 0.40825 

Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi 3 2.6667 1.15470 

Diğer Meslek Lisesi 5 1.2000 0.44721 

Toplam 53 1.6415 0.68203 

SONUÇ 

Araştırmaya katılan öğrenciler, "Turizm işletmelerinde etik" seçmeli dersini 

nasıl algıladıklarına ilişkin kendilerine sunulan ifadelerden 11'ine "Tamamen 

katılıyorum", 12'sine "Katılıyorum", 2'sine "Kararsızım", 2'sine "Katılmıyorum" 

ve 10 tanesine "Hiç katılmıyorum" şeklinde görüş bildirmişlerdir. Buna göre 

öğrencilerin bu derse ilişkin algılamalarının ağırlıklı ortalamasının genel olarak 

olumlu olduğu ve beğeniyle karşıladıkları görülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir: 

 Bu araştırmada öğrencilerin, derse duydukları ilgi ve sevginin olumlu 

olduğu görülmektedir. Kontrol sorularının ağırlıklı ortalaması da bu 

durumu destekler niteliktedir. 

 Dersin içeriği ve müfredat konularına ilişkin algıların ağırlıklı ortalama-

ları olumlu yöndedir. 

 Araştırmaya katılan öğrenciler; dersin işlenişi, kullanılan yöntem ve ma-

teryaller ile derse katılım isteği konularında olumlu görüş bildirmişlerdir. 
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 Ders konularının çalışma hayatına olan katkıları, günlük olayları anla-

ma ve kavrayabil meye olan katkısı,  yaşamla örtüşmesi ve uygulanabi-

lirliği konularına yönelik soruların ağırlıklı ortalamaları olumludur. 

 Öğrencilerin, derste öğrendikleri iyi ve faydalı bilgileri arkadaşlarıyla 

paylaşıp tartışmaları dersin amacına ulaşması noktasında sevindirici bir 

sonuçtur. Aynı şekilde iş etiğine yönelik elde ettikleri kazanım ve bilgi-

leri çalışma hayatında uygulayacaklarını beyan etmeleri uzun vadede 

sektörün en büyük eksikliğinin zaman içerisinde giderileceği umudunu 

doğurmaktadır. 

 Öğrenciler, gelecek için bu dersin çok önemli olduğunu ancak haftalık 

ders saatinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

 Öğrenciler, dersten başarılı olmak için her zaman ellerinden geleni yap-

tıklarını, dersle ilgili bir konuyu anlamadıklarında konu hakkında daha 

çok araştırma yaptıklarını, gazete ve dergilerde dersle ilgili yazıları ta-

kip ettiklerini belirtmişlerdir. 

 Öğrencilerin, öğretmenin derste anlattığı konuları başka kaynaklardan 

çalışarak daha iyi öğrenmek için gayret ederim ile bu derste bazen ken-

dimi yetersiz hissederim soruları karşısında kararsız bir tavır sergiledik-

leri görülmektedir. 

 "Dersle ilgili bir konuyu anlamazsam, o konuda daha çok okuyarak 

araştırma yapmak isterim" tutum ifadesi ile öğrencilerin cinsiyetleri ba-

ğımsız değişkeni arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu konuda 

kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla anlamadıkları konu hakkında 

daha çok araştırma yapmak istemektedirler. 

 "Dersin bitmesini sabırsızlıkla beklerim" tutum ifadesi ile öğrencilerin 

mezun oldukları lise türü bağımsız değişkeni arasında anlamlı bir fark-

lılık tespit edilmiştir. Buna göre, Anadolu otelcilik ve turizm meslek li-

sesi öğrencileri dersin bir an önce bitmesini sabırsızlıkla beklerken, on-

ları genel lise mezunu öğrenciler takip etmektedir. 

ÖNERİLER 

Araştırmaya yönelik öneriler aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir: 

 Turizmde Etik dersinin haftalık ders saati arttırılmalıdır. 

 Dersin içerik ve kapsamı tekrar gözden geçirilip, sektörün beklentileriy-

le bire bir örtüşmesi sağlanması dersin amaç ve hedeflerine ulaşması 

bakımından daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir. 
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 Hali hazırda mevcut olan ders kitaplarına ilave olarak, konunun uz-

manları tarafından görsel ve uygulamaya yönelik ders materyallerinin 

hazırlanması dersin hakkıyla verilmesi adına büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZ 

Bu çalışmada, temel olarak Türkiye’nin önemli kültür turizmi destinasyonlarından olan Saf-
ranbolu’yu ziyaret eden yabancı turistlerin kentin çevre kirliliği konusundaki düşünce ve gö-
rüşlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Safranbolu halkının turistlere olan davranışı, fi-
yatlar genel seviyesi, turistlerin ve yerli halkın çevre duyarlılığı konusundaki algıları da öl-
çülmüştür. Bu algılar arasında farklı turist grupları açısından farklılık olup olmadığı %5 an-
lamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için anket uygula-
nan turistler geldikleri ülke türlerine göre (Avrupa, Asya-Pasifik, ABD-Avustralya, Diğer) dört 
gruba ayrılmıştır Yüz yüze görüşme yöntemi ile 42, otellere dağıtılan anketlerden dönen 
kullanılabilir 180 olmak üzere toplam 222 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. İstatistik-
sel analizlerde ANNOVA test tekniği kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen değişkenler 
için Welch testi, gruplar arasındaki farklılığın hangi iki grup arasında olduğunu bulmak için 
ise Tamhane’s T2 test sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları turistlerin en çok 
kentteki ilan levhaları (%23.08) ve hava kirliliğinden (%21.15) rahatsız olduklarını göstermiş-
tir. Test edilen 15 hipotezden dokuzu kabul, diğerleri ret edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Çevre Kirliliği, Kentleşme ve Çevre, Turizm, Yabancı Turistler, Turist Algı-
laması, Safranbolu 
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GİRİŞ     

Dünya Turizm Organizasyonu’nun verilerine göre; 2009 yılında 940 milyon 

olan gelen turist sayısının 2020 yılına kadar 1.6 milyar olacağı öngörülmektedir. 

2010 yılı tahmini turizm geliri ise 919 Milyar$ olacaktır. 2009 yılında en çok tu-

rist çeken ülkeler Fransa, ABD, Çin (sırasıyla 76.8, 55 ve 50.9 milyon), en çok 

turizm geliri elde eden ülkeler ise ABD, İspanya ve Fransa (sırasıyla 94.2, 53.2, 

49.4 Milyar $) olmuştur. Türkiye bu sıralamada gelen turist sayısı bakımından 7. 

ve turizm geliri açısından 10. sıradadır (UNWTO 2011). 2010 yılı verilerine göre 

Türkiye’den çıkış yapan 33,2 milyon turistten 20,8 milyar $ döviz girdisi sağ-

lanmış, turizm gelirinin 2010 yılı GSYH içindeki payı %2,8 olmuştur (TUİK 

2011).  Turizm gelirlerinin miktar ve oran olarak artmasını sağlayacak yeni tu-

rizm politikalarının üretilmesi gerekir. Bunun için; yeni tesislerin yapılması, 

alternatif turizm olanaklarının artırılması, kaliteli ve uygun fiyatlardan hizmet 

sunulması gibi politikalar benimsenmelidir. Ayrıca, turist memnuniyeti ve gezi-

leri sonucunda edindikleri olumlu izlenimler de bir ülkenin turizm pazarını 

etkileyen önemli faktörlerdendir. Kentlerdeki çevre kirliliği, yoğun trafik ve 

gürültü gibi sorunlar ise turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu çalışmada, Safranbolu’ya gelen yabancı turistlerin, kentin çevre düzeni hak-

kındaki algılarının ölçülmesi, ziyaret yıllarına ve geldikleri ülkelere göre bu 

algılarında ne oranda farklılıkların oluştuğu ortaya konulması amaçlanmıştır.   

Safranbolu, 17 Aralık 1994 tarihinde UNESCO tarafından 614 referans numarası 

ile Dünya Miras Kenti listesine alınmasından sonra özellikle uzak doğulu turist-

lerin ilgisini çekmeye başlamıştır (UNESCO 2011). Ancak, Safranbolu henüz 

Avrupalı turistler tarafından yeteri kadar tanınmamaktadır. Ege Bölgesine gelen 

İngiliz turistlerin sadece %3,8’inin Safranbolu hakkında bilgi sahibi olduğu an-

laşılmıştır (Doğanoğlu 2006). Kent, bir turistik bir destinasyonun sahip olması 

gereken çekicilik unsurlarından fiyat, destinasyon imajı, bölgedeki olanak ve 

hizmetler (Middleton 1974) gibi özelliklere sahiptir. Buna karşılık karayolu ula-

şımı konusunda yetersiz kalmaktadır (Gürbüz 2002). İlçedeki toplam yatak ka-

pasitesine 4163 olup turizm işletme belgeli 19, belediye belgeli 59 konaklama 

tesisi bulunmaktadır (SB 2011). Safranbolu’yu ziyaret eden ve en az bir gece 

konaklayan yabancı turist sayıları son 2003 yılından bu yana genellikle artış 

eğilimi göstermiş, 2010 yılında 22.619 ile en üst düzeye çıkmıştır (KTIM 2011). 

Yabancı turist sayılarındaki değişiklikler büyük ölçüde küresel krizler, terör, 

savaş ve doğal afetler gibi bölgesel olaylardan kaynaklanmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Safranbolu’yu ziyaret eden turist sayıları (2000-2010) 

LİTERATÜR ÖZETLERİ 

Turizm-çevre ilişkisi ve turizmin çevreye olan etkileri 1970’lerden bu yana tartı-

şılmaya başlanmıştır (Kahraman ve Türkay 2006). Bu konudaki ilk uluslar arası 

toplantı 1980’de yapılan Manila Zirvesi’dir. Bu zirvede, çevresel değerlerin ko-

runmasının uzun vadede turizmin gelişmesine önemli katkısı olacağı açıklan-

mıştır. Daha sonraki dönemlerde, çevresel kaynakları koruma ve çevreye duyar-

lı turizm politikasının benimsendiği eko turizm kavramı ön plana çıkmıştır.  

Yapılan literatür taraması sonucunda Safranbolu’da konaklayan yabancı turist-

lerin profilini ve kent çevresi hakkındaki düşüncelerini araştıran bir çalışma 

bulunmamıştır. Ancak, Safranbolu’yu ziyaret eden yerli turistlerin konaklama 

tesislerinden memnun kalmaları ile yaş faktörü arasında anlamlı bir ilişki oldu-

ğunu, yerli turistlerin Safranbolu’nun turistik çekiciliğini beğendikleri ancak 

eğlence olanaklarını, araç park alanlarını ve çocuklara yönelik aktiviteleri be-

ğenmediklerini ortaya koyan araştırmalar yapılmıştır (Gürbüz 2003; Gürbüz 

2009). Baştemur ve Güneş (2011) ise 2011 yılı başından itibaren Safranbolu’da 
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katı atık yönetim planının hazırlandığını, geri dönüşüm kutularının kentin de-

ğişik noktalarına yerleştirildiğini bildirmektedirler. Şeker vd. (2010) Safranbo-

lu’daki tarihi evlerin GIS (Geograhic Information System) yardımı ile üç boyutlu 

modellerini oluşturarak harita üzerine aktarmışlardır. Çelikyay vd. (2011) ken-

tin tarihi çevresinin sürdürülebilir korunmasını için yaptıkları SWOT analizinde 

zayıf yönler olarak, Tarihi mirasın tahribatı, Yıkılmış ve harap binalar ve Araştırma 

alanındaki eksik kullanım gibi konuları tespit etmiştir. 

Türkiye ve dünya genelinde turizm ve çevre ilişkisini araştıran bazı çalışmalar 

şu şekilde özetlenebilir. Kerimoğlu ve Çıracı’ya (2006) göre İstanbul’u yaz sezo-

nunda ziyaret eden yabancı turistlerin %75’ı kalabalıktan, %74’ü trafik sıkışıklı-

ğından şikâyet etmektedir. Türker’in (2002) bildirdiğine göre; Antalya’yı ziyaret 

eden yabancı turistler Türk turistlere kıyasla çevre koruma, çevreye zarar veren 

davranışlardan kaçınma konusunda daha duyarlıdır. Ayrıca 1986-1990 yılları 

arasında turistlerin çevre kirliliği konusundaki şikayetleri iki kat artmış ve en 

çok şikayet ettikleri çevre sorunları arasında çok fazla inşaat, kirli yol ve kaldırım-

lar, binalar tarafından kapatılmış manzaralar ilk üç sırayı almıştır (Mundt 1990). 

Ayaş (2007) çevresel sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için çevre bilinci yük-

sek turist kitlesinin motivasyonlarının artırılmasının çevresel ve doğal değerle-

rin korunmasına bağlı olduğunu savunmaktadır. Memmedov (2003)’ün bildir-

diğine göre, Türkiye’ye gelen turistlerin karşılaştıkların sorunlar arasında dü-

zensiz yapılaşmadan kaynaklanan görüntü kirliliği de yer almaktadır.  

İspanya’nın Mayorka ve Balearic adalarını ziyaret eden turistler en çok aşırı 

yapılaşma, gürültü ve trafik gibi çevre sorunlarından rahatsız olmaktadır (Aleg-

re ve Grau 2010). Petrosillo vd. (2007)’un Güney İtalya’nın Apulia bölgesinde 

yaptığı bir araştırma; turistlerin sırasıyla atık üretimi, plajlardaki kalabalık, yo-

ğun trafik gibi çevre faktörlerinden olumsuz etkilendiklerini ortaya koymuştur. 

Wang vd. (2009)’un Çin’de yerli turistler üzerinde yaptığı bir araştırma sonu-

cunda turistin memnuniyetini etkileyen dört önemli faktörden birinin destinas-

yon imajı olduğunu bulmuştur. Avustralyalı turistler üzerinde yapılan bir araş-

tırma, turistlerin %50’sinin çevre dostu ve yenilenebilir enerji kullanan konak-

lama yerlerinin olmasını arzu ettiklerini göstermiştir (Dalton vd. 2007). Becken 

ve Hay (2007) denetimin az olduğu ülkelerde turizmin bir risk oluşturduğunu, 

Fas’ın turistik şehirlerinde Saidiya ve civarında yerel halk üzerinde yapılan 

ankete katılanların %68’inin çevre kirliliğinden ve plajların bozulmasından 

şikâyetçi oldukları (Ernoul 2009),  aşırı su tüketimi nedeniyle su kıtlığına yol 

açtığını göstermektedir (Sawkar vd. 1998) 
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YÖNTEM  

Anketlerin Hazırlanması ve Test Edilen Hipotezler 

Anket formu üç ayrı bölüm olarak İngilizce hazırlanmış olup toplam 31 sorudan 

oluşmaktadır.  Birinci bölümde; turistlerin milliyet, cinsiyet, yaş, medeni du-

rum, eğitim düzeyi, meslek, aylık gelir vb. gibi demografik özelliklerini ölçen 

çoktan seçmeli 7 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde turistlerin seyahat davra-

nışlarını ölçmeye yönelik 6, üçüncü bölümde ise turistlerin Safranbolu kent ve 

çevre düzeni hakkındaki algılarını ölçen 5’li Likert ölçeği tekniğinde hazırlan-

mış 18 soru bulunmaktadır. Turistlerin ziyaret ettikleri destinasyon hakkındaki 

algılarını, görüş ve davranışlarını ölçmeyi amaçlayan araştırmaların çoğunda 

5’li Likert ölçeği (Yu ve Goulden 2006; Petrosillo vd. 2007; Alegre. ve Garan 

2009; Chen ve Chen 2010) kullanılmış olup, Nash vd. (2006) ve Asanbekova 

(2007) ise 7’li Likert ölçeği kullanmıştır. Alegre ve Grau (2010)’a göre turistik 

destinasyonun değerlendirmesini doğru olarak yapabilmek için olumsuz algıla-

rında ölçülmesi gerekmektedir. Bu nedenle ankette sorulan 18 sorudan 5 adedi 

olumsuz, diğer 13 adedi ise olumlu önermelerden oluşmaktadır. İstatistiksel 

yorumlamaların dengeli olması için olumlu önermeler kesinlikle katılıyorum=5, 

kesinlikle katılmıyorum=1, olumsuz önermeler ise ters sırada kodlanmıştır (Pet-

rosillo vd. 2007).  

Araştırma kapsamında test edilmek istenilen hipotezler ve temsil ettikleri algı 

değişkenleri makale metninde sadelik sağlaması açısından Tablo 1‘de verilmiş-

tir. Buna göre, örnek olarak ilk iki hipotez şu şekilde tanımlanabilir.  

 H1 = Yabancı turistlerin kentin hava kirliliği konusundaki görüşleri ülke 

gruplarına göre farklılık göstermektedir  

 H2 = Yabancı turistlerin kentin hava kirliliği konusundaki görüşleri zi-

yaret yıllarına göre farklılık göstermektedir. 
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Tablo 1. Test edilen hipotezler ve açıklamaları 

Algı 
Değişkenleri Hipotezler*   

 Çevre Kirliliği Algıları  

Q1 Hava kirliliği sorunu yoktur H1 

Q2 Cadde ve sokakların temizliği tatmin edici düzeydedir H3 

Q3 Çöpler düzenli olarak toplanmaktadır H5 

Q4 Kent içi trafiği rahatsız edici değildir H7 

Q5 Gürültü kirliliği yoktur H9 

Q6 Binaların renkleri tarihi dokuyla uyumludur H11 

Q7 Geri dönüşümlü ambalaj maddeleri kullanılmaktadır H13 

Q8 Uydu alıcıları görüntü kirliliği oluşturmaktadır H15 

Q9 Güneş enerji sistemleri görüntü kirliliği oluşturmaktadır H17 

Q10 Tarihi doku korunmuştur H19 

                           Davranışsal ve Diğer Algılar 

Q11 Turistler çevre koruma konusunda duyarlıdır H21 

Q12 Yerel halk çevre koruma konusunda duyarlıdır H23 

Q13 Yerel halk turistlere karşı saygılıdır  H25 

Q14 Fiyatlar makul düzeydedir H27 

Q15 Kent hakkındaki bilgi yeterli düzeydedir H29 

Q16 Safranbolu  güvenli bir kenttir H31 

Q17 Arkadaşlarıma Safranbolu’ya gelmelerini önereceğim H33 

Q18 Safranbolu’ya gelirken zorluklarla karşılaştım H35 

*Koyu yazılan hipotezler red, diğerleri kabul edilmiştir. 

 

Örneklem Seçimi ve Anketlerin Uygulanması   

Anket uygulamaları 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yapıldığından araştırmanın 

evreni olarak 2008, 2009 ve 2010 yılında Safranbolu’yu ziyaret eden, en az bir 

gece konaklayan 57.145 yabancı turist oluşturmuştur. Sudman’a (1976) göre 

araştırma alanının bölgesel olduğu çalışmalarda 200 ile 500 arasındaki anket 

sayısı yeterli olmaktadır Geri dönüş oranının düşük olabileceği düşünülerek her 

yıl için 200 olmak üzere toplam 600 anket 2009 Ağustos, 2010 Ekim ve 2011 

Ocak ayında dağıtılmıştır. Böylece farklı mevsimlerde Safranbolu’yu ziyaret 

eden turistlerin örnekleme dahil edilmesi amaçlanmıştır. 2009 yılında anket 

formları otellere dağıtılmadan önce yüz yüze görüşme yöntemi ile 42 anket 

uygulaması yapılmıştır. Otellerden geri dönen 192 anketten hatalı ve eksik bilgi 

içeren 12 anketin elenmesi sonucunda toplam 180 anket, yüz yüze yapılanlarla 

birlikte 222 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketlerin geri dönüş oranı 

%32’dir. Farklı konulardaki turizm araştırmalarında dağıtılan anketlerin dönüş 

oranları %25,7 (Nash vd. 2006), % 31,3 (Özdemir ve Kınay 2004), %33 (Truong 

ve Foster 2006), %48,2 (Buhalis 2000), %79,5 (Chen ve Chen 2010) olduğu göz 

önüne alındığında, bu çalışmada anketlerin geri dönüş oranı düşük düzeyde 
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kalmıştır. Araştırmanın örneklem sayısından kaynaklanan hata oranı ise %95 

güven aralığında % 6,26 olmuştur. 

Anket soruları Memmedov (2003), Kaya (2006) ve Bilim (2004) tarafından kulla-

nılan anket formlarından yararlanılarak İngilizce hazırlanmıştır. 2009 yılında 

anket sorularındaki olası hataları görmek için yüz yüze uygulanan ilk 10 anket 

cevaplarının değerlendirilmesi sonucunda anket sorularında birtakım düzelt-

meler yapılmıştır. 

Uygulanan İstatistiksel Analizler  

Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için anket uygulanan turistler geldikleri 

ülke türlerine göre (Avrupa, Asya-Pasifik, ABD-Avustralya, Diğer) dört gruba 

ayrılmıştır. Araştırmada genel olarak Safranbolu’ya gelen yabancı turistlerin 

kentin çevre kirliliği konusundaki algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun yanında 

Safranbolu halkının turistlere olan davranışı, fiyatlar genel seviyesi vb. gibi 

algılar ise davranışsal ve diğer algılar grubunda değerlendirilmiştir. Bu algılarda 

geldikleri ülke grupları açısından farklılık olup olmadığı %5 anlamlılık düze-

yinde test edilmiştir. Tüm testlerin anlamlılık düzeyi %5 olduğundan her test 

için bu bilgi tekrarlanmayacaktır.   

Anket verileri SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Ankete verilen cevaplar için güvenilirlik analizi yapılmış ve sonuçta Cronbach 

Alpha katsayısı 0.675 bulunmuştur. Bu durumda anket verilerinin oldukça gü-

venilir olduğu söylenebilir (Kalaycı vd. 2010). İstatistiksel testler için tek yönlü 

varyans analizi (ANNOVA)’nin normal dağılım göstermeyen değişkenleri için 

Welch testi, gruplar arasındaki farklılığın hangi iki grup arasında olduğunu 

bulmak için ise Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır.  

ANALİZ ve BULGULARIN YORUMU 

Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri 

Ülke grupları oluşturulmadan önce turistlerin geldikleri ülkelere göre dağılımı 

Şekil 2’de gösterilmiştir. Buna göre; anket uygulanan turistler içinde %32,4’le 

Güney Koreli turistler ilk sırayı almıştır. Güney Koreli turistleri %13,5’le Avus-

turalyalı, %10,8 ile Japon turistler takip etmiştir. 
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 Şekil 2. Ülkelere göre Safranbolu’yu ziyaret eden turist oranları 

Anket verilerinin değerlendirilmesi sonucunda Safranbolu’yu ziyaret eden ya-

bancı turistlerin geldikleri ülke grupları açısından demografik özellikleri Tablo 

2’de verilmiştir. Buna göre; Safranbolu’ya gelen turistler içinde  %49,55 oranla 

Asya-Pasifik ülkeleri ilk sırada yer almıştır. Bunu %27,03 ile Avrupalı, %18,02 

ile ABD-Avustralyalı, %5,41 ile Diğer turistler takip etmiştir. Anket uygulanan 

turistlerin %32,11’i erkek, %67,89’u kadındır. Kadın ziyaretçilerin en çok olduğu 

gruplar %74,07 ile Asya-Pasifik ve %68,42 ile ABD-Avustralyalılar olmuştur. 

Turistlerin  %28,83’ü 26-35, %25,23’ü 18-25 yaş grubundandır. Bu durumda 

turistlerin %54,06’sı 35 yaş altındadır. Doğanoğlu (2006) ise Türkiye’ye gelen 

484 İngiliz Turistin %38,3’ünün 35 yaş ve altında olduğunu bulmuştur. Safran-

bolu’ya gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu genç yaştaki ziyaretçilerden 

oluşması özellikle Japonya, Tayvan ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerindeki genç 

nüfusun Safranbolu’ya ilgi göstermesinden kaynaklanmaktadır.   Safranbolu’ya 

gelen turistlerin içinde en yaşlı grubu ise %70 ile ABD-Avustralyalı grubu oluş-

turmaktadır. Bu durumda ABD-Avustralyalı turistlerin genellikle emeklilerden 

oluştuğu söylenebilir. Benzer şekilde Hui vd. (2007) Singapur’u ziyaret eden 
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Asyalı turistlerin %74’ünün 30 yaş altında, Avrupa, Okyanus ve Kuzey Ameri-

kalı turistlerin ise genellikle çalışan yaşlılardan olduğunu bulmuştur. Safranbo-

lu’ya gelen turistlerin yaklaşık yarısı (%52,73) bekârdır. Bekâr ziyaretçi oranının 

en yüksek olduğu grup ise % 70,91 ile Asya-Pasifik ülkeleri grubudur. Anket 

uygulanan turistlerin eğitim düzeyleri de oldukça yüksektir. Turistlerin %6,31’i 

doktora, %29,73’ü yüksek lisans eğitimi almışlardır. Lisansüstü (Yüksek lisans-

doktora) eğitim almış olanların oranı Topkapı Sarayını ziyaret eden turistlerde 

%16,98 (Ünlüönen ve Tokmak 2009), Ege Bölgesine gelen İngiliz turistlerde %9,8 

(Doğanağlu 2006), Alanya’ya gelen turistlerde ise %5 (Aktaş vd. 2007) olmuştur. 

Doktoralı ziyaretçilerin içinde Avrupalılar (%10) ilk sırada gelirken, yüksek 

lisans eğitimi alanların içinde Asya-Pasifik (%43,64) grubu ilk sıradadır. Safran-

bolu’ya gelen ziyaretçilerin %31,82’si işçi, %21,82’si emekli, %18,18’i öğrencidir. 

Emeklilerin çoğunlukta olduğu grup ise %60 ile ABD-Avustralyalı, öğrencilerin 

çoğunlukla bulunduğu grup ise %24,14 ile Avrupa ülkeleri ziyaretçileridir. An-

ket uygulanan turistlerin gelir düzeyleri incelendiğinde %52,68’inin 4.000 $’ın 

üzerinde, %1610’unun 1000-2000 $, %14,63’ünün ise 2001-3000 $ arasında aylık 

gelirleri olduğu anlaşılmaktadır. Aylık geliri en yüksek grubu ise %57,58 oran 

ve 4000 $’dan fazla miktar ile ABD-Avustralyalı oluşturmuştur. 

 
Tablo 2.  Safranbolu’yu ziyaret eden turistlerin demografik özellikleri 

 Avrupa 
(n=60) 

Asya-Pasifik 
(n=110) 

ABD-Avustralya 
(n=40) 

Diğer 
(n=12) 

Toplam 
(n=222) 

% % % % % 

Cinsiyet           

Erkek 43,33 25,93 31,58 33,33 32,11 

Kadın 56,67 74,07 68,42 66,67 67,89 

Yaş Grubu           

18-25 13,33 32,73 15,00 50,00 25,23 

26-35 30,00 38,18 5,00 16,67 28,83 

36-45 16,67 10,91 5,00 16,67 11,71 

46-55 20,00 7,27 5,00 0,00 9,91 

55> 20,00 10,91 70,00 16,67 24,32 

Medeni Durum           

Bekar 33,33 70,91 30,00 60,00 52,73 

Evli 40,00 18,18 35,00 20,00 27,27 

Dul 3,33 0,00 25,00 20,00 6,36 

Ayrılmış 16,67 9,09 10,00 0,00 10,91 

Nişanlı 6,67 1,82 0,00 0,00 2,73 

Eğitim Düzeyi            

İlkokul 10,00 0,00 5,00 0,00 3,60 

Ortaokul 10,00 1,82 25,00 0,00 8,11 

Lise 33,33 16,36 15,00 33,33 21,62 

Lisans 13,33 32,73 50,00 33,33 30,63 

Yüksek Lisans 23,33 43,64 0,00 33,33 29,73 
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Doktora 10,00 5,45 5,00 0,00 6,31 

Meslek           

Öğrenci 24,14 18,18 10,00 16,67 18,18 

Memur 6,90 10,91 15,00 0,00 10,00 

İşçi 20,69 45,45 5,00 50,00 31,82 

İşveren 13,79 9,09 5,00 0,00 9,09 

Emekli 27,59 5,45 60,00 16,67 21,82 

İşsiz 6,90 1,82 0,00 0,00 2,73 

Diğer 0,00 9,09 5,00 16,67 6,36 

Aylık Gelir           

   < $1,000 14,55 8,57 9,09 0,00 9,76 

$1,000-$2,000 14,55 16,19 15,15 25,00 16,10 

$2,001-$3,000 10,91 16,19 12,12 25,00 14,63 

$3,001-$4,000 7,27 7,62 6,06 0,00 6,83 

>$4,000 52,73 51,43 57,58 50,00 52,68 

Toplam     100,00 

 

En Çok Rahatsız Oldukları Çevre Sorunları 

Turistik destinasyonlarda sunulan hizmet kalitesi ve makul düzeydeki fiyatlar 

turistik çekiciliği artıran öğelerin başında gelmektedir. Bunun yanında, bu yöre-

lerdeki korunmuş tarihi doku, gürültü ve görüntü kirliliğinin olmadığı bir or-

tam da turist çekiciliğini artıran faktörlerdendir. Araştırma verilerine göre, Saf-

ranbolu’yu ziyaret eden turistlerin 118’i (%53,15) kentte kendilerini rahatsız 

eden bir çevre sorununun olmadığını belirtmiştir. Safranbolu’da kendilerini 

rahatsız eden herhangi bir çevre sorunu yaşadığını belirten 104 (%48,85) turistin 

ne tür rahatsızlar yaşadıkları geldikleri ülke grubuna göre Tablo 3‘de verilmiş-

tir. Buna göre, Safranbolu’yu ziyaret eden yabancı turistleri en çok rahatsız eden 

çevre sorunu %23.08 ile ilan tabelalarıdır. Hava kirliliği, bakımsız eski evler, 

zamanında toplanmayan çöpler ve kirli caddeler (sırasıyla %21,15, %15,38, 

%9,62, %9,62) diğer rahatsız edici çevre sorunları arasındadır. Avrupalı turistler 

en çok bakımsız eski evlerden (%28,57), Asya-Pasifik’li turistler (%34,62) hava 

kirliliğinden, ABD-Avustralyalı turistler ise ilan levhalarından (%54,55) rahatsız 

olmuştur. 
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Tablo 3. Turistlerin en çok rahatsız oldukları çevre sorunları (%) 

Faktörler 

Avrupa 
(n=28) 

Asya-
Pasifik 
(n=52) 

ABD- 
Avustralya 

(n=22) 

Diğer 
(n=2) 

Toplam* 
(n=104) 

1 İlan levhaları 21,43 11,54 54,55 0,00 23,08 

2 Gürültü 21,43 3,85 0,00 0,00 7,69 

3 Çöplerin zamanında toplanmaması 7,14 3,85 18,18 100,00 9,62 

4 Kirli caddeler 0,00 15,38 9,09 0,00 9,62 

5 Trafik 7,14 7,69 0,00 0,00 5,77 

6 Bakımsız eski evler 28,57 11,54 9,09 0,00 15,38 

7 Hava Kirliliği 7,14 34,62 9,09 0,00 21,15 

8 Diğer 7,14 11,54 0,00 0,00 7,69 

*Sadece rahatsız olunan çevre sorunu yaşadıklarını belirten 104 turist değerlendirmeye alınmıştır 

 

Ziyaretçilerin Safranbolu Algıları  

Safranbolu’yu ziyaret eden yabancı turistlerin geldikleri ülke gruplarına göre 

kentin çevre kirliliği konusundaki algılama farklılıkları ölçülmeye çalışılmıştır. 

Tablolarda ve araştırma metninde sadelik sağlaması için turist algıları değişken-

lerle temsil edilmiştir. Kullanılan algı değişkenleri ve temsil ettikleri anlamlar 

araştırma hipotezlerinin tanımladığı Tablo 1‘de olduğu gibidir.  

Elde edilen sonuçlara göre Q2, Q6, Q8 ve Q10 değişkenleri için turistlerin gel-

dikleri ülke grupları açısından kentin çevre kirliliği algılamaları arasında anlam-

lı bir farkın olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle H3, H11, H15, H19 hipotezleri 

kabul, diğerleri reddedilmiştir (Tablo 1). Turist algılamalarındaki farklılığın 

hangi iki grup arasında olduğunu anlamak için Tamhane’s T2 Testi sonuçları 

incelenmiştir. Buna göre, Q2 değişkeni için AB ve Diğerleri, Asya-Pasifik ve 

Diğerleri turist grupları arasında, Q6 ve Q10 için AB ve Asya-Pasifik grupları 

arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. Diğer değişkenler için gruplar arası an-

lamlı farklılıklar Tablo 4’de gösterildiği gibidir. Yabancı turistlerin kentin çevre 

kirliliği algılamaları arasında en düşük (en olumsuz) puanı 2.67 ortalama ile Q8 

(Uydu alıcıların görüntü kirliliği oluşturması) algısı almıştır. Bunu 3.00 ortala-

ma puan ile Q9 (güneş enerji sistemlerinin görüntü kirliliği oluşturması) ve Q10 

(Tarihsel doku korunmuştur) algıları takip etmiştir. En yüksek ortalama puanlar 

(en olumlu) ise sırasıyla 3.98 puanla Q6 (Binaların renkleri uyumludur), 3.82 

puanla Q2 (Caddeler yeteri kadar temizdir) ve 3.81 puanla Q1 (Hava kirliliği 

yoktur) değişkenlerinin temsil ettiği algılar açısından gerçekleşmiştir.  
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Tablo 4. Turistlerin Safranbolu algılarının istatistiksel sonuçları 

  
 

Avrupa Asya-Pasifik Abd-Avustralya Diğer Total   

(n=80) (n=110) (n=40) (n=12) (n=222)    

Mean* s.d Mean* s.d Mean* s.d Mean* s.d Mean* s.d F  

Çevre Kirliliği Algıları 

Q1 3,67 ,136 3,95 1,003 3,65 1,075 3,83 ,389 3,81 1,011   

Q2 3,52 ,131 3,89 ,892 3,95 ,749 4,17 ,389 3,82 ,901 1,403 ** 

Q3 3,40 ,122 3,73 ,823 3,50 ,679 3,08 ,900 3,56 ,853 3,474  

Q4 2,90 ,177 3,09 ,973 2,83 1,059 3,17 ,718 3,00 1,099 3,551  

Q5 3,20 ,161 3,43 1,088 3,35 ,864 3,83 ,718 3,37 1,085 ,843  

Q6 3,73 ,154 4,26 ,725 3,75 ,840 3,33 1,303 3,98 ,968 1,333 ** 

Q7 3,70 ,199 3,54 1,649 4,10 1,598 4,50 2,236 3,74 1,659 7,619  

Q8 3,05 ,177 3,21 ,930 2,65 ,864 2,67 ,492 3,04 1,059 2,046 ** 

Q9 3,20 ,159 3,01 ,953 3,18 1,174 3,00 ,603 3,09 1,060 3,346  

Q10 3,27 ,166 3,89 ,640 3,60 ,810 3,00 1,044 3,62 ,952 ,540 ** 

Davranışsal ve Diğer algılar 

Q11 3,40 ,167 3,49 ,821 3,25 ,630 3,50 1,000 3,42 ,908 ,728  

Q12 3,63 1,178 4,10 ,877 3,70 ,648 4,33 ,492 3,91 ,945 4,902 ** 

Q13 3,93 1,006 4,15 ,876 3,85 ,893 4,50 ,522 4,05 ,911 2,393 ** 

Q14 3,40 1,291 3,23 1,114 3,50 ,816 3,33 1,155 3,33 1,120 ,691  

Q15 3,17 1,304 3,30 1,010 3,60 ,591 3,00 ,853 3,30 1,039 1,792  

Q16 3,73 1,233 4,09 ,599 3,80 ,516 3,67 ,778 3,92 ,831 3,312 ** 

Q17 3,88 1,136 4,37 ,740 4,20 ,823 3,75 1,288 4,18 ,932 4,668 ** 

Q18 3,43 1,267 3,21 1,189 3,90 1,057 4,00 1,206 3,44 1,216 4,261 ** 

* 1=Kesinlikle katılıyorum, 5=Kesinlikle katılmıyorum 

** p<0.05 

 

Safranbolu’yu ziyaret eden yabancı turistlerin davranışsal ve diğer algıları için de 

istatistiksel analiz yapılmıştır. Bu bölümde de uygun olan yerlerde one-way 

ANOVA, Welch ve Tamhane’s T2 Testleri kullanılmıştır. Q12, Q13, Q16, Q17 ve 

Q18 değişkenleri için turist grupları arasında anlamlı bir fark oluşmuştur (Tab-

lo-5). Bu nedenle H21, H27 ve H29 hipotezleri ret, diğerleri kabul edilmiştir 

(Tablo 1). Davranışsal ve diğer algıları içinde en düşük (en olumsuz) puanı 3.30 ile 

Q15 değişkeni almıştır. Bunu 3.33 ortalama puan ile Q14, 3.42 ile Q11 değişkeni 

takip etmiştir.  

Safranbolu’yu ziyaret eden turistlerin hangi iki ülke arasında anlamlı fark oldu-

ğunu bulmak için yapılan Tamhane’s T2 Testi sonuçları Tablo 5‘da verilmiştir.  

Buna göre; iki ülke arasında en çok anlamlı ilişki (AB ve Diğerleri, AB ve Asya-

Pasifik, Asya-Pasifik ve ABD-Avustralya, ABD-Avustralya ve Diğerleri) Q12 

algısı için gerçekleşmiştir.Q12’yi iki ilişki sayısı ile Q13 takip etmiştir. 
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Tablo 5. Tamhane’s T2 test sonuçlarına göre turist algılarındaki farklılıklar*  
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Q2 +   +     

Q6   +       

Q8     + +   

Q10   +       

Davranışsal ve Diğer algılar 

Q12 + + +   + 

Q13 +       + 

Q16     +     

Q17   +       

Q18     +     

* + işaretli alanlar algı farklılıklarının olduğu grupları göstermektedir 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Safranbolu, UNESCO tarafından 1994 yılında Dünya Mirası Kenti listesine 

alınmasından sonra yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.  Bu 

ilginin sürdürülebilir olması için ziyaretçilerin kentteki konaklama tesislerinin 

hizmet kalitesi, kent güvenliği, ulaşım hizmetleri ve kentin çevre düzen ve kirli-

liği gibi parametreler açısından ziyaretçilerin algı ve görüşlerinin bilinmesi ge-

rekmektedir. Bu çalışmada, kentin çevre düzeni ve kirliliği hakkında yabancı 

turistlerin görüş ve algıları ölçülmüştür. Bu amaçla Safranbolu’yu 2009, 2010 ve 

2011 yıllarında ziyaret eden yabancı turistlerin demografik ve sosyo-ekonomik 

özellikleri, seyahat davranış biçimleri ve Safranbolu’nun kent ve çevre düzeni 

hakkındaki görüş ve algıları sorulmuş, geliştirilen hipotezler test edilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular kentin yerel yöneticilerine ve konak-

lama işletmesi sahiplerine yol gösterici niteliktedir.  

Araştırma verilerine göre, Safranbolu’yu ziyaret eden turistler içinde Asya-

Pasifik grubu ülkelerden gelenler %49,55 ile ilk sırada yer almıştır. Ziyaretçile-

rin eğitim düzeyleri de yüksektir. Anket uygulanan turistlerin %6,31’i doktora, 

%29,73’ü yüksek lisans eğitim almıştır. %52,68’inin aylık gelir düzeyi 4.000$’ın 

üzerindedir. İlçede sadece bir gece konaklayanların oranı %38,75, iki gece ko-

naklayanların oranı ise %34,74’dür. Safranbolu’ya gelen turistlerin önemli bir 

kısmı  (%40,54) herhangi bir tur organizasyonuna katılmaksızın seyahatlerini 
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planlamışlardır. Bu sonuç, kentin yurt dışında iyi tanındığı ve güvenli bir desti-

nasyon olarak kabul edildiğini göstermektedir. Safranbolu’ya gelen yabancı 

turistlerin kenti tercih nedenlerinin başında arkadaş ve tanıdık tavsiyesi (%23,6) 

gelmektedir. Bunu, seyahat acentesinin tavsiyesi ve internetten edindikleri bilgi 

faktörü takip etmektedir. Kenti ziyaret eden yabancı turistlerin önemli bir ço-

ğunluğu (%53,15)  rahatsız oldukları herhangi bir çevre sorunu yaşamadıklarını 

belirtmiştir. Kendilerini olumsuz olarak etkileyen çevre sorunu yaşadıklarını 

belirtenler ise sırasıyla kentin tarihi dokusu içinde yer alan ilan ve reklam afişle-

rinden, hava kirliliğinden ve bakımsız tarihi evlerin oluşturduğu görüntü kirli-

liğinden rahatsız olmuşlardır. 

Turistlerin kentin çevre düzeni hakkındaki algılarının geldikleri ülke grupları 

açısından da farklılıklar gösterdiği anlaşılmıştır. Caddelerin yeteri kadar temiz 

olduğu, binaların renklerindeki uyumluluk, uydu alıcıların oluşturduğu görün-

tü kirliliği ve tarihi dokunun yeteri kadar korunduğu algılarında ülke grupları 

açısından farklılıkları olduğu belirlenmiştir. Safranbolu’yu ziyaret eden yabancı 

turistlerin davranışsal ve diğer algılarının değerlendirilmesi sonucunda, Safranbo-

lu’yu arkadaş ve tanıdıklarına tavsiye edecekleri ve yerel halkın kendilerine 

karşı saygılı davrandıkları anlaşılmıştır. Ancak mal ve hizmet fiyatlarının ge-

nelde yüksek ve kent bilgi sisteminin yetersiz olduğunu düşünmektedirler.  

Safranbolu ekonomisi için önemli bir yeri olan turizm sektörünün sürdürülebi-

lirliğinin sağlanması gereklidir. Özellikle yabancı ziyaretçilerin aldıkları hizmet 

kalitesi ve ziyaret ettikleri destinasyonlardaki çevre sorunları konusunda çok 

duyarlı oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, ziyaretçilerin kentin çevre düzeni 

konusundaki algılarını ölçen bu araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda, yerel yöneticilerin ve konaklama tesisi yöneticilerinin aşağıdaki 

konulara dikkat edilmesi tavsiye olunur. 

1. Eski kent merkezinde kullanılacak olan ilan pano, levha ve afişler Saf-

ranbolu Belediyesi tarafından hazırlanacak olan yönetmelikte tanımla-

nacak olan ilke ve standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar arasında 

ilan tabela ve levhalarının tarihi dokuya uygunluğu ve belirli ölçülerde 

olması öngörülmelidir.   

2. Özellikle kış mevsiminde konut ve işyerinden çıkan dumanlar hava kir-

liliğine yol açmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik önlemler en kısa 

zamanda hayata geçirilmelidir. 

3. Eski kent merkezinde cadde kenarlarında bulunan harabe halde ve ba-

kımsız tarihi evlerin görüntüsü ziyaretçileri çok rahatsız etmektedir. Bu 

eserler bir an önce onarılmalı ya da geçici olarak uygun bir örtü malze-
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mesi ile giydirilmelidir. Giydirme işleminde kullanılan malzemenin dış 

yüzüne binanın restore edilmiş hali resmedilmelidir. 

4. Kent içi trafiği tarihi bir kent için gereğinden fazla ve turistler için ra-

hatsız edici düzeydedir. Tur otobüslerinin, ticari taksi ve özel otoların 

kent merkezine girişleri yasaklanmalı. Eski çarşı içi ulaşımı halen kent 

içinde gezi amaçlı kullanılan mini araçlarla yapılmalıdır. 

5. Konutların değişik yerlerine düzensiz ve rastgele monte edilmiş bulu-

nan çanak antenlerin oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçilmeli-

dir. Bunun için mümkünse merkezi ya da anten kullanma, olabildiğince 

ön görünüm alanlarına monte edilmesine izin verilmemelidir. 
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ÖZ 

Seyahatnameler, seyyahların gezdikleri, gördükleri yerleri, ülkelerine ilişkin izlenimlerini 
yazdıkları metinlerdir. Seyahatnameler başta tarih olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok 
alanında başvurulan önemli kaynaklardır. Çalışmada, Kırgızistan’ı ve Orta Asya’yı ziyaret 
eden birçok seyyah ve onların seyahatnameleri incelenmiştir. Özellikle tarihe katkı sağlayan 
Çinli Syuansyan, Çan Siyan, Avrupalı Giliyom de Rubruck, Marco Polo, Arap İbn Batuta, Rus 
Semenov Tyan-Şanskiy, N.Prcevalskiy gibi en önemli seyyahlara da çalışmada yer verilmek-
tedir. Bu çalışmada, Kırgızistan’ı gezmiş seyyahların hazırladıkları seyahatnamelerden yola 
çıkarak Kırgız tarihine ilişkin bazı çıkarımlarda bulunulması amaçlanmaktadır. Kaynak olarak 
değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. Ayrıca bu çalışma, Kırgızistan ve Orta Asya’da bulunan 
bütün seyyahların yazılarında yer verdikleri buluşların, toplumsal, sosyal, kültürel ve felsefi 
değerlendirmelerin, tarihi, coğrafik ve etnoğrafik bilgilerin açıklanmasını amaçlamaktadır.  

Anahtar sözcükler: Seyahatname, Seyyahlar, Kırgızistan, Seyahat Tarihi 

 

GİRİŞ 

Tarih biliminde önemli bir yeri olan seyahatnameler, seyyahların ve bilim 

adamlarının gezdiği ülkelerden edindiği izlenimleri ve bilgileri kâğıt üzerine 

aktarmasıyla ortaya çıkan edebi bir türdür. Seyyah, bu belgelerde gezip gördü-

ğü yerlerin insanlarını, bu insanların yaşamlarını, tarihlerini ve medeniyetlerini 

anlatır.  

Dünyanın başka hiçbir bölgesi Orta Asya kadar gezginlerin ve keşifçilerin ilgi-

sini çekmemiştir. Asırlar boyunca farklı uluslardan seyyahlar ve araştırmacılar 

Asya ülkelerini gezmişlerdir. Bunların içinde; hacılar, misyonerler, tüccarlar, 

bilgiçler, diplomatlar, gazeteciler vardır. Bu kişiler, bilinmeyeni keşfetmek arzu-

sunu paylaşmışlardır.  

Seyahatnameleri okuyarak, çeşitli ülkelerin tarihleri hakkında bilgi sahibi 

olunmaktadır. Erken dönem Ortaçağı ve Timur İmparatorluğu döneminin gele-
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neklerini ve yaşam felsefesini ve çeşitli hanedanlar arasındaki iktidar mücadele-

sini yine seyahatnamelerden öğreniyoruz. Türkistan halklarının yaşamları hak-

kında da bilgi edinebilmekteyiz.  

Yapılan bu çalışmada tarihin önceki dönemlerinde Çin, Rus, Arap ve Batılı sey-

yahların Kırgızistan’a yaptıkları seyahatler ve yayımladıkları seyahatnameler 

incelenmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Seyahatname 

Seyahatname sözcüğü: Arapça seyahat, Farsça nâme sözcüklerinin bileşimiyle 

oluşmaktadır (Aktaş ve Gündüz 2003).  

Seyahatname, kişinin yurt içine ve dışına birçok farklı amaçlarla yaptıkları se-

yahatlerde gezip gördüklerini, tespitlerini, ele geçirdikleri bilgi-bulguları ve 

seyahat ettikleri yerle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattıkları yayınlara denil-

mektedir. Seyahatnamelerin genellikle hazırlanma amacı, gezilen yeri okuyucu-

ya bütün yönleriyle tanıtmaktır.  

Sözlüklerde seyyah kelimesi ‘‘uzak ülkeleri dolaşıp gelen kimse’’ olarak tanım-

lanır (Nalçacı ve Çetinkaya 2010). Seyyah gezip gördüğü yerlerin tarihini, coğ-

rafyasının özelliklerini, kültürel ve jeolojik güzelliklerini, halkının gelenek ve 

adetlerini ilgi çekici ve etkili bir üslupla kaleme alır.  

Seyyah, seyahatnamesini yazarken genellikle aşağıdaki bilgilere yer verir: 

 Gezdiği yerlerle ilgili gözlemlerini, incelemelerini ve bilgileri bir araya 

getirir. Seyahatnamelerde aydınlatıcı, öğretici bilgiler de yer alır. 

 Seyahatnamelerde gezip gördüğü yörenin dili, dini, gelenekleri ve gö-

reneklerini inceler. Eski çağlarda yapılan seyahatlerin amacı, özellikle 

keşif, ticaret, savaştır.  

 Seyahatnamelerde gezdiği yerin özellikle tarihi, coğrafi, doğal ve sosyal 

niteliklerini detaylı bir şekilde anlatır.  

 Seyyah, seyahatnamelerde dikkat çekici ve farklı özellik gösteren insan-

ları, gözlemlediği farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri güncel 

olaylarla bütünleştirilerek edebi bir üslupla yazıya geçirir. 
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Bu çalışma, M.Ö. 138’den başlayarak M.S. 19. yüzyıla kadar Kırgızistan’da ve 

Orta Asya’da bulunan seyyahların yaptığı önemli keşifleri ve yazılı kaynakla-

rından alınan tarihsel bilgileri kapsamaktadır. İnceleme aşamasında, Orta As-

ya’ya seyahat eden seyyahlar ele alınmıştır. Seyyahların nereden geldikleri, ne 

amaçla geldikleri ve nereye gittikleri içeriksel olarak değerlendirilecektir.  

Ayrıca çalışmada seyyahların milliyeti, meslekleri, yaptıkları seyahatin tarihi, 

gezdikleri ülkeler ve keşifleri incelenecektir. Buna ilaveten Orta Asya’yı araştı-

ran seyyahların belirlenen parametleri dışında bir takım bulgular da açıklana-

caktır.  

Orta Asya’ya Seyahat Eden Seyyahlar  

Avrupa’ya Orta Asya’yı Dünya’ya ilk olarak tanıtan Büyük İskender seferinin 

mensuplarıdır. Çin ve Orta Asya bağlantıları hakkında ilk yazılı kaynak, M. Ö. 

7. yüzyılda yaşayan, Budist rahip Syuanszyan’ın ‚Batı ülkelerinde seyahat notla-

rı‛ olduğunu söylebilir.  

Çan Siyan Çin’den Orta Asya’ya ilk seyahat eden Çinli seyyah ve diplomattır. 

Hançujun (Şansi eyaletinin güneyi) bölgesinde doğmuştur. Çan Siyan, Çinliler 

için ilk olarak batı diyarı olan Orta Asya’yı açmıştır (Gorbunov 2010). Bu seya-

hatten önce Avrupa’dan Asya’ya giden yol Çin sınırlarında sona eriyordu. Zira 

Asya dağ sistemi Tyan-Şan, Kun-Lun, Karakorum, Gindukuş, Gimalay dağları 

eski Çin uygarlığını diğer ülkelerinden saklıyordu. M.Ö. 138 yılında Çan Siyan 

ilk kez Orta Asya topraklarını ziyaret etmiştir. Siyan, Çin ticaret sistemini Batı 

ticaret yoluna bağlayan ilk kâşif olarak bilinir. Siyan’ın seyahatleri sonucunda 

yeni kıtalararası ticaret yolu olan İpek Yolu açılmıştır. Çan Siyan’ın seyahatinde-

ki tarihi anlam çok değerlidir. M.Ö 2. yüzyılda Orta Asya insanları hakkında 

bilgi toplayan ve o dönemde Orta Asya ülkeleri ile diplomatik ilişkileri kuran 

ilk kâşiftir (Mokrynin ve Ploskih 2010).  

Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Fasyan’ın çocukluğu Budist manastırında geç-

miştir. Seyyah, kutsal budist tapınağındaki el yazması kutsal kitabı almak ve 

kitabın yazıldığı dili öğrenmek amacıyla Hindistan’a gitmeye karar verir. Fas-

yan’ın seyahati 15 yıl sürmüştür. Fasyan 399 yılında Hindistan’a gitmiştir. Sıra-

dağlardan ve Gobi Çöl’ünden geçen seyyah, daha sonra Lob-Nor gölüne gelmiş 

ve buradan kuzeybatıya doğru yol almıştır. Tyan-Şan’ı aşarak İli (Çin ile Rusya 

sınırının yakınında) nehrine, sonra Tatarların ve Budistlerin yaşadığı Hotan 

Çarlığına ulaşmıştır. Fasyan daha sonra Doğu Afganistan’a gider ve burada 

kaya yüzüne oyulan büyük budist heykellerini betimler. Doğu Afganistan dağ-

larını geçerek Kuzey Hindistan’a ulaşır (Muromov 2008). Fasyan bütün bilgileri-
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ni ‚Budist ülkelerinin tasviri‛ isimli kitabında anlatmıştır. Bu kitap, Orta As-

ya’da ve Hindistan’da yer alan 30’dan fazla ülke hakkında bilgi vermekte ve bu 

ülkeler hakkında önemli tarihsel, coğrafik ve etnolojik bilgileri sunmaktadır.  

Arap seyyah ve coğrafyacı, İbn Hordadbeh ünlü Tabaristan soyundan gelmiştir. 

9. ve 10. yüzyılda İbn Hordadbeh, Orta Asya’nın coğrafik betimlemesinde, İpek 

Yolu’nun kuzey bölgesini Güney ve Kuzey olarak ayırdı. İbn Hordadbeh, ticari 

yol İpek Yolu’nun ve etrafında yaşayan halkın hayatını betimlemek için seyahat 

etmiştir. 9. yüzyılda Taşkent’ten Doğu Türkistan’ın Sayram ve Talas (Taraz) 

bölgelerine yapılan ilk kervan seyahatini tasvir etmiştir (Gorbunov 2010).  9. ve 

10. yüzyılda İpek Yolu’nun Kuzey bölgesine yaptığı seyahatte, Kırgızistan böl-

gesinde yerleşen eski şehirleri ve yerleşimi betimlemiştir. Bunun dışında sey-

yah, ticari yol seferlerini ve arazilerini de keşfetmiştir. Kırgızistan bölgesinde 

şehir uygarlığının fırtınalı bir şekilde geliştiğini, ekonomik durumun da zanaat 

ve ticaretin geniş bir öneme sahip olduğunu O’nun sayesinde biliyoruz. 

921-92 yılında Bağdat Halifeliği elçiliğinde sekreter olarak görev yapan Arap 

seyyah ve yazar İbn Fadlan, İslam dinini yeni kabul eden Volga-Kama Bulgarla-

rına (Aslan Han’a) gönderilmiştir. İbn Fadlan, Bağdat’tan 21 Temmuz 921 yılında 

yola çıkarak İran yüksek yaylalarından Orta Asya’ya ulaşır. 922 yılı Mart ayı 

başında Volga-Kama Bulgariya’nın krallık başkenti olan Bulgar’a ulaşır. Burada 

İbn Fadlan, kuzeye doğru yer alan komşu ülkelerde yaşayan uluslar hakkında 

değerli bilgiler edinir. İbn Fadlan 923 yılında Ortaçağ Volga ve Orta Asya millet-

leri hakkında en önemli kaynaklardan biri olan ‚Risala‛yı yazmıştır. Kitapta, 

ayrıntılı olarak ziyaret ettiği Bulgar, Başkir, Ruslar, Hazar, Oğuz, Horzlar ve 

Türklerin hayatları ve yaşayış tarzları, Hazar nehrinden geçen diğer nehirler 

hakkında bilgiler vermiştir (Karaev 1968). 

10. yüzyılın ünlü seyyah ve ansiklopedisti Biruni 973 yılında Harezm’in başken-

ti Kyat şehrinde doğdu. Zorunlu olarak ziyaret ettiği yerlerde İran’ın yüksek 

yaylalarını ve Orta Asya’nın bir kısmını araştırdı. Harezm’i ele geçiren Afgan 

Mahmud Ganzevi’nin Hindistan seferine istemeyerek refakat etti. Biruni Hin-

distan kültürü hakkında bilgi topladı ve Hindistan hakkında ‚Massula’nın ku-

ralları‛ isimli büyük eserini yazdı (Bulgakov 1972). Biruni ilk olarak yakın Doğu 

ve Orta Asya’da, dünyanın güneş etrafında döndüğü hakkında fikrini dile geti-

ren kişiler arasındadır. 400 yıldır evrendeki en büyük gezegen olan güneş ve 

diğer gezegenleri gözlemlemek amacıyla ayrıntılı olarak yarıçapı 7,5 sabit kad-

ranı kurmuştur (Karaev 1968). 

12. yüzyılda yaşayan Avrupalı seyyah Veniyamin Tudelskiy, 30 yılda (1160-1173) 

o dönemde tanınan bütün ülkeleri gezmiştir. İspanyol Yahudi Tudelskiy, Na-
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varskiyi Krallığı’nın Tudela şehrinde, 1160 yılında seyahatine başlamıştır. Barse-

lona’dan Marsel’e kadar yüzmüş, daha sonra Cenova’ya dönmüştür. Ceno-

va’den, ise Roma’ya gelmiş, ardından Napoli ve diğer güney şehirlerini ziyaret 

etmiştir. Veniyamin, İtalya’dan Yunanistan’a ve İstanbul’a geçmiştir. İstanbul 

hakkında ilginç bilgiler vermiştir. Seyyah, İstanbul’a pek çok ülkeden ticaret 

gemilerinin geldiğini, bu şehrin nüfusunun yoğun olduğunu ve sadece Bağdat 

ile karşılaştırılabileceğini belirtmiştir. Veniyamin Tudelskiyi İstanbul’dan Anado-

lu’ya gitmiş, burada Trablus, Beyrut, Tyros, Sayda, Akka ve Semerkant şehirle-

rini ziyaret etmiştir (Margolin 2004). Seyahati sırasında yazdıkları 1543 yılında 

İstanbul’da yayımlanmıştır. O, Doğu ülkesini ziyaret eden ilk Avrupalı seyyah 

olarak kabul edilir.  

1252 yılında Avrupa’dan birçok elçilik heyeti Moğol başkentine gönderilmiştir. 

Bunlar arasında Plano Carpini’nin izlediği yolu takip ederek Moğolistan’a ula-

şan William Rubruck da yer almaktadır. Seyahat notlarında Karakum’daki Bü-

yük Han Möngke’nin sarayını ayrıntılı bir şekilde tasvir eden Rubruck, Moğolla-

rın gündelik hayatları, gelenek ve göreneklerine dair bilgilerin yanı sıra Moğol 

İmparatorluğu’nda yaşayan çeşitli halkların dinleri, kültürleri ve yazıları hak-

kında bilgiler de vermektedir (Jules 1993). Orta Çağ’ın diğer seyyahlarına naza-

ran daha gerçekçi ve objektif ifadeler içeren Rubruck’un gözlemleri, zamanın 

Orta Asya tarihi bakımından nesnel bir kaynaktır.  

Orta Çağ seyyahları arasında Marco Polo’nun özel bir yeri bulunmaktadır. Kar-

deşleriyle birlikte 17 yıl Moğol Han’ı Kubilay’ın hizmetinde bulunan Marco Polo, 

Han’ın güvenini kazanarak, Moğolların hakim oldukları coğrafyayı rahatça 

dolaşma imkanı bulmuş, hem kendi gördüklerini hem de kendisinden önce 

Moğol ülkesine gelen babası ve amcasından duyduklarını Avrupa’ya döndük-

ten sonra yazıya dökmüştür (Jules 1993). Marco Polo’nun 1260 yılında Doğu’ya 

seyahatinin yaptığı etki oldukça önemlidir. Onun eserini okuyan Avrupalıların 

Doğu’ya olan ilgisi artmıştır (Mirzaev 2005). Marco Polo’nun bırakmış olduğu 

seyahat notları, Asya Tarihi açısından son derece önemli bilgiler içermektedir. 

Abdullah ibn Batuta, Afrika’daki Tancere şehrinde 1304 yılında doğmuş, ama 

vatanı Fes şehri olmuştur (Jules 1993). Gençliğinden itibaren seyahate ilgi duy-

muştur. 14. yüzyılın birinci döneminde, Orta Asya’ya yaptığı ilginç seyahatinde 

ülkenin gerçekçi politik, sosyo-kültürel hayat tablosunu aktarmıştır. İbn Batuta 

Hindistan’a, başkent Yeni Delhi’ye ulaşmış, daha sonra ‚dünya’nın ünlü diyarı‛ 

Çin’i ziyaret etmiştir (Karaev 1968). 30 yılını aşan seyahatlerini kitap halinde 

yayımlamıştır. Sonradan bu kitap ‚İbn Batuta’nın seyahati‛ ismini alarak birçok 

dile çevrilmiştir. Dünyadaki coğrafya literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. 
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İspanyol elçi Ruy Gonzales de Clavijo, Timur Han’ın imparatorluğunun başkenti-

nin elçilik görevinde bulunduğu zaman, Kastiliy Krallığı’ndan 3. Leon Enriko 

tarafından 1404 yılında Semerkant’a gönderilmiştir. 14.-15. yüzyılda Avrupalı 

yöneticiler Orta Asya’nın güçlü hükümdarı Timur ile ilişki kurmaya çalışarak, 

Doğu ülkeleri ile olan ticaretin gelişmesinden dolayı Osmanlı İmparatorluğu’na 

karşı ortak bir eylem yapmak istemişlerdi. De Clavijo’nun ‚Timur’un sarayının 

bulunduğu Semerkant’a yaptığı seyahatindeki günlüğü (1403-1406)‛ önemli bir 

eserdir. Bu eserde Timur ve onun Maveraünnehir İmparatorluğu hakkında 

önemli bilgiler bulunmaktadır (Mirzaev 2005). İspanyol seyyah ve elçinin bu 

eseri, 15. yüzyılın başındaki Yakın Doğu ve Orta Asya’nın tarih, ekonomi ve 

kültür araştırmalarda önemli bir kaynaktır.   

Ünlü seyahatçiler her şeyden önce ticaret adamı, daha sonra da araştırmacı kâşif 

olmuşlardı. İngiliz Antony Cenkinson tüccar idi, 16. yüzyılda kara yolu ile Orta 

Asya’dan Hindistan’a ve Çin’e ulaşmak istemiştir. 1558 yılında Cenkinson Mos-

kova’dan daha uzaklara yolculuk yapmıştır (Ahmedov 1965). Sekiz aylık seya-

hat sürecinde, kafile Nijnıy-Novgorod, Kazan, Astrahan, Urgenç ve sonunda 

Buhara’ya ulaşmıştır.  Buhara’nın yöneticisi Abdullah Han tarafından kabul 

edilmiştir ve İngiliz tüccar Cenkinson ona Rus kralının hediye ve mektuplarını 

vermiştir. Buna karşılık olarak kral, seyyaha ve kafile üyelerine hediyeler ver-

miştir. Daha sonra kafile İpek Yolu’nu izleyerek Taşkent ve Kaşgar’a gelmiştir, 

ancak burada üç yıldır süren savaş nedeniyle Cenkinson seyahat yoldaşlarını 

tehlikeye uğratmamak için, kervanı ile ülkesine dönmüştür (Turdalieva 2008). 

Rus seyyahı Semenov-Tyan-Şanskiy Kırgızistan topraklarına 1856 yılında seyahat 

etmiştir. Orta Asya hakkında Semenov-Tyan-Şanskiy, doğru ve gerçek bilgiler 

vermektedir. Seyyah ve coğrafyacı olan Semenov-Tyan-Şanskiy, 1827 yılında 

Ryazan şehrinde asker soylu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluğu, Rus-

ya’nın Avrupa’da kalan bölümünde geçti. Seyahatlerinde doğayı incelemiş, 

çocukluğunda ailecek yaptığı gezilerde yeni yerler görmeyi ve coğrafyaya olan 

tutkusunu hayatı boyunca heyecanla sürdürmüştür (Муромов 2008). Semenov-

Tyan-Şanskiy 1856 yılında Vernıy şehrinden iki kez Issık-Köl gölüne yolculuk 

etti. İlk seyahatinin sonucunda Trans-Ilı Ala dağlarından Issık-Köl’ün doğu 

kıyısına ulaştı. İkinci seyahati sonucu olarak, Kastek dağ geçidinden ve Boom 

boğazından Issık-Köl’ün batı kıyısına erişti. Bu seyahatin sonucunda dağlık 

ülkenin kendine özgü bilimsel doğa tasvirini yapmıştır. Seyyah ilk olarak Tyan-

Şan sıradağların şemasını çizmiş ve burada çok yükseklerde buzluk alanların 

varlığını belirlemiştir. İlk olarak doğal dikey kuşağını tespit etmiş, ülkenin flora 

ve faunasının özelliklerini betimlemiştir. Minerallerin, madenlerin, böceklerin, 

herbaryum koleksiyonunu toplamış, Issık-Köl’ü araştırarak, gölün dışarıya 
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akışsız olduğunu kanıtlamıştır. Tyan-Şan bölgesinde 1856-1857 yıllarında haya-

tında ilk kez canlı arhar (boynuzları kıvrık olan yabani koyun) görmüş ve mü-

kemmel vadilerin yamacında yetişen ve bilinmeyen bitkileri bulmuştur (Voro-

paeva 2010). 

Seversev Aleksey, 1864 yılında Tyan-Şan ve Karatay dağlarını gezmiş ve buraları 

özenle incelemiştir. Talas ve Çatkal nehirlerine ve yüksek birçok dağa sefer 

yapmış, Şımkent, Pişpek (Bişkek), Auliye-Ata (Canbul) bölgelerini araştırmıştır. 

Seversev’in ilgi merkezi Kırgız sıradağları olmuş, buraları topoğrafik, mineral 

zenginliği ve farklı yüksekliklerde kontrastları ile hayretler içinde incelemiştir. 

Seversev, seyahatinden çok etkilenerek dönmüş, Kırgızistan sıradağlarının coğ-

rafik haritası, yüksekliklerin tablosu ve değerli koleksiyon materyallerinden ilk 

kez rapor hazırlamıştır. Pamir bölgesi eskiden Tyan-Şan dağlarının devamı 

sayılmıştır. İlk kez Severzov, dağların birbirinden bağımsız dağ sistemi olduğu-

nu kanıtlamıştır (Kadyrov 1961). 

Alman Türkolog, doğubilimci ve seyyah V.Radlov, 1837 yılında Berlin şehrinde 

mesleği polis olan bir babanın oğlu olarak doğdu (Demin 1989). 1860-1870 yı-

lında Altay, Sibirya, Kazakistan ve Orta Asya’ya seyahat etti ve Türkî ülkeler 

hakkında dil bilgisi, folklor, etnografya ve arkeoloji üzerine materyaller topladı. 

Eski Türk halklarının Orhon - Enisey yazıtlarını çözerek ve eski Uygur anıtları 

ilk kez inceleyen kişidir. Radlov 1862 yılında Kırgızistan’a yaptığı seyahatlerde, 

Kırgızlar hakkında zengin etnografik materyaller topladı, eyaletin tarihi coğra-

fik betimlemesini oluşturdu. Yerli halkın yaşam tarzını, Kırgız dilini inceledi ve 

dünyanın en büyük destanı olan ‚Manas‛ Destanının bir versiyonunun tam 

metnini yayımladı (Syrdybaev 2008). 

G. Potanin, Orta Asya ve Sibirya’da seyahat eden, Rus kâşif ve botanikçidir. 1853 

yılında Tyan-Şan dağlarının eteğine gelmiş, Issık-Kölü vadisinin koruluğunda 

mola vermiştir. 1853 yılının sonunda Tyan-Şan’dan dönerek Altay’a geçmiş, ilk 

seyahatinde herbaryum toplamış, Kırgızca şarkıları, efsaneleri, atasözlerini ka-

leme almıştır. 1863-1899 yılında aralıklı olarak Zaysan gölüne, Tarbaga-tay’a, 

Moğolistan’a, Tuva’ya, Kuzey Çin’e, Tibet’e ve volkanik dağ olan Amba Hing-

gan’a bir dizi seyahat yapmıştır. M.Pevzov ile beraber büyük göllerin derinlikle-

rini araştırmıştır. Eşi ile beraber (1843-1893) değerli etnoğrafik materyaller top-

lamıştır. Çok değerli bulunan koleksiyonunda, herbari, memeli hayvan türleri, 

balık, kuş, sürüngenler, kabuklu deniz hayvanları ve böcekler bulunmaktadır 

(Lunin 1973). Potanin ilk olarak bundan önce bilinmeyen veya söylentilere göre 

bilinen birkaç ulus hakkında bilgi de vermiştir.  
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N.Prcevalskiy, 12 Nisan 1839 yılında, Smolen iline bağlı Kimborova köyünde orta 

halli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluğundan beri avcılığa çok düş-

kündü ve bu tutkusunu hayatı boyunca sürdürmüştür (Feoktistova 2000). Rus 

seyyah Prjevalskiy, Orta Asya’nın zengin doğasını araştıran ilk seyyahtır. 1870 

yılında Orta Asya’ya yaptığı seyahat sırasında çok sayıda bilimsel materyal 

topladı, zooloji, etnografya ve doğu Tyan-Şan iklimi hakkında önemli bilgiler 

bıraktı. Seyahatleri sırasında toplanan 16 bin botanik bitki koleksiyonu, 7555 

adet hayvan doldurmaları, çeşitli yabani hayvanlar, sürüngenler ve balık çeşit-

leri ile ilgili bilgi toplamıştır (Muromov 2008). 

A. Fedçenko, kısa ömrünü Orta Asya’yı araştırmaya adadı. Zooloji uzmanlığının 

yanı sıra, botanik, antropoloji ve jeoloji ile de ilgileniyordu. Seyahatinin çoğun-

luğunu Rusların ayak basmadığı yerlere yapmıştır. Mesela, Zaravşan nehri va-

disinden O’nun doğduğu yere kadar ve Tyan-Şan’ın batı ucunda dağlık alanla-

rın ilk flora ve fauna araştırmasını yapmıştır (Azatyan 1956). A. Fedçenko birçok 

dağ ve sırtları ilk keşfedenlerdendir. Bunlardan bazıları Zaravşan, Gissar, Tür-

kistan, Alay ve Trans-Alay’dır. Fedçenko Orta Asya’nın dev buzullarını araştıran 

öncülerden biriydi. Seyahatinin sonucunda ‘Türkistan’a Seyahat’ adlı önemli bir 

kitap yazmıştır. Mont Blanc dağlarına deneme tırmanışında, otuz yaşına gelme-

den hayatını yitirmiştir (Leonov 1951).  

Asker ve seyyah Kaulbars Aleksandr Vasiliyeviç, İsveç baron soyundan gelmiş ve 

genellikle askeri alanda hizmet vermiştir. Baron, 1869 yılında güney Tyan-Şan’a 

seyahat etmiştir (Jdanko 2001). Sır-Darya ana kaynağını ilk ziyaret eden kişidir. 

Tyan-Şan dağ geçitlerinde birçok yeni yerler keşfetmiş ve bu sıradağların en 

yüksek tepesi Han-Tengri’yi araştırmıştır. Tyan-Şan dağ sistemini araştırarak, 

tepelerini harita üzerine göstermiş ve sıradağlarının konumunu belirlemiştir. 

Tyan-Şan bölgesinde yerleşen Kırgız soylarının etnoğrafik karakter bilgilerini 

toplamıştır (Syrdybaev 2008). 

Ünlü araştırmacı, seyyah ve kuşbilim uzmanı, Otto Finsch 1839 yılında Silezii 

şehrinde doğdu. Yeni Gine sömürgesini Almanların ele geçirmesi olayı onun 

yardımı sayesinde duyulmuştur. Onun şerefine Papua Yeni Gine’de bulunan 

kıyıya, ‚Finsch Kıyısı‛ ve ‚Finsch Limanı‛ adı verilmiştir. Finsch 1876 yılında ilk 

olarak Türkistan bölgesine seyahat etmiştir. Seyahati sonucunda ayrıntılı olarak 

yol seferini, kuş türlerini, memeli hayvanları, sürüngenler ve balık çeşitlerini 

ayrıntılı olarak tasvir etmiştir. Türkistan’ın birçok bölgesini araştırmış, Tyan-

Şan bölgesinde doğal bilim koleksiyonu oluşturmuş ve ilginç ve değerli tasvirler 

yapmıştır (Syrdybaev 2008).  
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Alman jeolog ve coğrafyacı Fritz Mahaçek, 1876 yılında Çek Cumhuriyeti’nde 

doğmuş, Vena Üniversitesinde Berlin ve Zürih’te eğitim almıştır (Kiryıll ve 

Mefodi 2006). Orta Asya (Tyan-Şan) bölgesinde kırsal bölge araştırmalarını 

yapmıştır. Genel olarak Dünya’nın topografyasını ve geotektonik geniş palecoğ-

rafik özelliklerini araştırmıştır. 1876-1957 yıllarında Fergana, Çatkal, Talas ve 

Kırgız sıradağlarının tektonik ve jeolojik yapısını araştırmış, değerli birçok göz-

lem yapmış, Tyan-Şan dağ sisteminin oluşumundaki jeolojik bazı bilgileri orta-

ya koymuştur (Syrdybaev 2008). 

Fransız bilim adamı Gabriyel Bonvalo 19. yüzyılın en seçkin seyyahları arasında 

kabul edilebilir. 10 yıl içinde altı kez Orta Asya’ya seyahat eden Bonvalo, Özbek-

lerin gerçek kökenlerinin Arîyi ırkı olduğunu bulmuştur. Avrupalı bir seyyah 

olarak 1880-1882 yıllarında Eski Termez yıkıntısını ilk kez ziyaret etti ve arkeo-

lojik buluntulara rastladı. ‚Moskova’dan Baktriya’ya‛ adlı kitabı, seyahat sır-

sındaki betimlemesi ve ilginç serüvenleriyle ona olağanüstü bir ün getirdi. Az 

sayıda kişiden oluşan ekibi ile birlikte cesur Banvalo, deve ve at üzerinde bütün 

Asya’yı geçmiş, Balhaş gölünden Pamir’e, Tibet’teki Kızıl nehirden Hindiçin’e 

ve İpek Yolu boyunca gördüğü tüm halklara ait bilgiler derlemiştir (Mirzaev 

2005). 

Grumm Grjimaylo, Rus seyyah ve coğrafyacıdır. Seyahatine Orta Asya’dan baş-

lamıştır. Alay vadisinde seyahat etmiştir. Daha sonraki (1885-1887) çalışmala-

rında Grjimaylo, Pamir ve Pamiraltı’ndaki ülkeleri, sonra Tyan-Şan, Narın ve 

Çatırköl nehrini gezmiştir. Pamir, Tyan-Şan ve Pamiraltı ülkelerindeki dört sene 

süren seyahati sonucunda, bilimsel alanda hiç tanınmayan 40 binden fazla kele-

bek türü bulmuştur. Pamir’de Tyan-Şan türüne ait bir ayı ve diğer birçok me-

meli hayvan keşfetmiştir. Güney Tyan-Şan yamaçlarında, Turfan’dan uzak ol-

mayan, geniş ve derin çukurlukları araştırmıştır. Turfan (Lukçun) çukurlukları 

şaşılacak biçimde derin bulunmuştur (Lunin 1973). Buna benzer derin çukurluk-

lar Dünya’da sadece üç-dört yerde bulunmaktadır. Onun buluşları dünya coğ-

rafyacılarının ilgisini çekmiştir. 

Sven Gedin, İsveçli seyyah ve coğrafyacıdır, 19. yüzyıl sonunda yaşamış itibar 

sahibi doğubilimcilerden birisidir. Daha önce Avrupa ülkelerinden kimsenin 

gelmediği bölgelerdeki insanlara kendi yaşamından örnekler sunmuştur. Orta 

Asya seyahatini, 1890-1891 yıllarında Pers gezisinden sonra yapmıştır. Bu seya-

hatinde Issık-Köl’ü kıyısında Prejevalskiy mezarını ziyaret etmiş, seyahati sıra-

sında, hidrolojik, antropolojik incelemeler yaptı ve benzersiz jeolojik ve botanik 

koleksiyonlar toplamıştır. Seyahatinin en önemli bilimsel sonucu olarak, 
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Çin’den Batı ülkelerine kervan geçen, Lobnora’nın güney bölgesinde Eskiçağ, 

kervan yolunun var olduğunu kanıtlamıştır (Turdalieva 2008).  

Fransız seyyah ve araştırmacı Jozef Marten 1848 yılında Fransa’da, Vena şehrin-

de dünyaya gelmiştir. 1889 yılında cesur seyyah Zabaykal ile Uzak Doğu’ya 

birkaç kez seyahat etmiştir. Pekin şehrini aşarak Çin’in tamamını doğudan batı-

ya kadar gezmiş, Takla-Makan Çöl’ünü aşarak eski İpek Yolu kervan yolların-

dan geçmiştir. Bu uzun seyahat sonucunda ölümcül bir hastalığa yakalandı, 

ama hastalığına aldırmadan Kaşgar’dan ve Tyan-Şan dağlarını da aşarak Ferga-

na bölgesine gelmiş, bu ülke, hayatının son sığınağı olmuştur (Mirzaev 2005). 

Jozef Marten’in seyahati sırasında, mineral örnekleri ve yolculuk sürecinde yaz-

dıkları, Orta Asya tarihine önemli ölçüde bilimsel katkı sağlamıştır. 

Eski Türk halkları tarihinin en iyi uzmanlardan dünyaca tanınan doğubilimci 

V.V. Bartold 1869 yılında borsacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 

Çok çeşitli genel kültür eğitimi almıştır (Lunin 1973). 1894 yılında Kırgızistan’ın 

arkeolojik eserlerini araştırmak üzere Çüy vadisinden Issık-Köl vadisine ve iç 

Tyan-Şan’a seyahat etmiş ve Talas bölgesindeki anıt eserlerini araştırmıştır. 

Seyahatleri süresince 700’den fazla bilimsel eser yazmış ve yayımlamıştır. Bilim-

sel çalışmalarında Kırgız tarihi ve eski Kırgız ‚Enisey‛ yazıtlarını araştırmıştır. 

Bartold’un çalışmaları sonucunda Türkistan arkeoloji tutkunları ilk kez bir arke-

oloji kulübü oluşturmuşlardır (Voropaeva 2010). 

Alman dağcı ve seyyah Gotfrid Merzbacher 1843 yılında Orta Frankonii Baiers-

dorf’da dünyaya geldi. Aile geleneğini sürdüren Merzbacher, kürkçülük işi ile 

meşguldü. Kürkçülük mesleğini geliştirmek ve kürk ticaretini öğrenmek için ilk 

önce Paris’te daha sonra Londra ve Sankt Petersburg’da eğitim almıştır (Minin-

berg 2006).  İlk kez 1892 yılında Orta Asya’ya, daha sonra Semireçi’ye giderek 

Tyan-Şan dağlarını ziyaret etmiş, bu yolculuğunda seyyah, Boom boğazından 

ve kuzey Issık-Köl tarafından geçerek Santaş dağı geçidinden Tekes su havuzu-

na ulaşmıştır. 1902 yılı Han-Tengri tepesine ilk kez çıkan kişidir, dünyanın en 

büyük buzulunu (Enilçek) buldu ve Tengri Tag sıradağlarının ayrıntılı haritası-

nı hazırladı. 1903 yılında, sonradan onun ismini almış olan benzersiz bir göl 

keşfetti. Bu su haznesinin özelliği Arktika ve Antarktika’daki buzullara benze-

mesidir. Buzdağlarının devasa buz parçalarının gölün üstünde yüzdüğünü 

görmek mümkündür (Syrdybaev 2008). 

Ünlü Amerikan jeolog, Harvard Üniversitesi profesörlerinden olan Rafael Pam-

pelli, Çin ve Moğolistan’a seyahatinin sonunda bilimsel yazılarının yayınlaması 

için hazırlandığı sırada, Konfuzi’ye ait olan, Tarim havuzu haritasında ‚Burada, 

kızıl sarı saç rengi ve mavi gözlü insanlar kalmaktadır‛ el yazısını bulmuştur. 
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Bu buluntu, Pampelli’nin çok ilgisini çekti ve Aryanların vatanının Orta Asya 

olduğunu düşündü. Arkeolog kendisinden başka, etnoloji uzmanı ve başka 

uzmanlar ile birlikte Türkistan’a birkaç kere seyahat etti. Bu seyahat sırasında 

önemli jeolojik buluntulardan başka Kokan’a yakın yerleşen Aksikent harabele-

rinde arkeolojik kazılar yaparak Pamir Dağı vadilerinde Ariy dilinde konuşan 

bir toplum keşfetmiştir. Pampelli’nin Orta Asya’daki en önemli bulgusu, onun 

ismini ebedileştiren, Türkmenistan’daki Anau kurganın kazısında bulunan, 

M.Ö. 3.-6. yüzyıldaki insanların yerleşme yerleridir (Turdalieva 2008). 

Kadın seyyah Ella Mayer, Doğu ülkelerine çok meraklıydı. 20. yüzyılın ilk yarı-

sında Sovyet Türkistan’nını geçerek Tyan-Şan’dan Aral gölüne kadar ulaşmıştır. 

Seyahati sonucunda, ‚Gökyüzündeki Dağlardan Kırmızı Kuma, Türkistan Solo-

su‛ adlı kitabını hazırlamıştır. Japonya tarafından işgal altında bulunan Man-

çuriyu’ya seferi, önemli seyahatleri arasında yer alır. Bu seyahati üzerine şunları 

söylemiştir: ‚Ben bu seyahatimi bir ömür boyu sürdürmek istemiştim‛ ve bu 

seyahati ömür boyu sürmüştür (Mirzaev 2005). Ella Mayer 94 yaşına kadar ya-

şadı, en son seyahatini 82 yaşındayken Tibet’e gerçekleşmiştir. 

Tablo 1‘de farklı dönemlerde Orta Asya’dan geçmiş veya burada bulunmuş 

seyyahlar yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Kırgızistan’a gelen seyyahlar 

Seyyahın adı Milliyeti  Yaptığı 
İş/Meslek 

Seyahatin 
tarihi 

Gezilen ülkeler Keşifleri  
 

Syuansyan 
 

Çin  Budist, sey-
yah 

M.Ö. 645- 
629  

Orta Asya, 
Afganistan, 
Hindistan 

Asya kıtası hakkın-
daki eşsiz kaynak-
lardan biri olan 
‘Batılı Ülkelerin İlk 
Seyahatnamesini’ 
yazdı.  

Fasyan 
 

Çin Budist M.Ö. 412-
399  

Hindistan,  
Nepal,  
Asya 

 “Budist Ülkelerinin 
Tasvir’i” adlı kita-
bında 30’dan fazla 
Orta Asya ve 
Hindistan ülkesinin 
tasviri yer alır ve 
bu çalışma değerli 
bir tarih çalışmasıdır. 

Çan Siyan 
 

Çin  Seyyah, 
diplomat 

M.Ö. 138  Orta Asya, 
 Hindistan 

İpek Yolu’nu gezen 
ilk kişidir; 
Çinlilerin batı diyarı 
olan Orta Asya’nın 
tanıtılmasına 
katkıda bulundu. 

ibn Hordad- Arap  Coğrafyacı, IX-X yy. Orta Asya İpek Yolu boyunca 

http://ru.wikipedia.org/wiki/412_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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beh seyyah  kervan ticareti 
yolları ilk kez 
belirledi.  

Ahmed ibn 
Fadlan 

Arap  Seyyah, yazar 922 yılı Doğu Avrupa, 
 Orta Asya, 

Ortaçağ’da Volga 
ve Orta Asya 
ulusları ile ilgili en 
önemli kaynaklar-
dan biri olan 
“Seyahatname”yi 
yazdı. 

Biruni Özbek Bilim adamı, 
gökbilimci 

X yy. Hindistan,  
Orta Asya 

Yakın Doğu ve Orta 
Asya’da, Dünya’nın 
güneş etrafında 
döndüğü hakkın-
daki görüşü ilk 
olarak dile getirdi. 

Veniyamin 
Tudelskiy 
 

İspanyol 
Yahudi 

Haham 1165-73 Marsilya, 
Roma, İstan-
bul, Kudüs, 
Şam  
ve Bağdat, 
Arabistan,  
Mısır, Yunanis-
tan, Anadolu 

Doğu ülkelerine 
ziyaret eden ilk 
Avrupalı seyyah; 
XII yy.da on üç yıl 
boyunca (1160-
1173) tüm dünyayı 
gezdi. 

Abdullah ibn 
Batuta 
 

Arap  Seyyah 1325- 1354 Mekke, Doğu 
Afrika,  
İstanbul, 
Hindistan,  
Çin, Orta Asya 
 

30 yıllık seyahati 
sonucunda 
“İbn Batuta’nın 
Seyahati” isimli 
bölgelerin kültür, 
siyasi, sosyal 
özelliklerini belir-
ten kitabı yazdı. 

Ruy Gonzales 
de Clavijo 
 
 

İspanyol  
 

Elçi 1403-1406 Semerkant  XV. yüzyılının 
başında Yakın 
Doğu ve Orta Asya 
tarihinin önemli 
kaynağı olan 
“Timur’un Sarayına 
Doğru Semerkant’a 
Seyahat (1403-
1406)” eserini 
yazdı. 

Antony Cen-
kinson 
 

İngiliz Elçi 1556-1560  Rusya,  
Orta Asya 

Kaspiy Denizi’ni ve 
Orta Asya’yı ilk kez 
tasvir etti. 

P.Semenov -
Tyan-Şanskiy 

Rus Coğrafyacı  1856-1857 Almanya, 
İsviçre, İtalya 
Türkistan, 
Moğolistan 

İlk olarak Tyan-Şan 
sıradağların şema-
sını çizmiş ve 
burdaki buzluklar 
çok yükseklikte 
yattığını ispatladı.  

A. Seversev Rus  
 

Biyolog 1857-1879 Pamir, Orta 
Asya 

Pamir dağlarının 
ayrı bir dağ sistemi 
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olduğunu ilk olarak 
ispatladı. 

F.Radlov Alman  Türkolog -
doğubilimci 

1860-1870  Altay, Sibirya, 
Kazakistan,  
Orta Asya 

Eski Türk Orhon-
Enisey yazılarını 
çevirdi ve çözüm-
ledi; 
Dünyada en büyük 
“Manas” desta-
nı’nın bir uyarla-
masını tam metin 
olarak yayımladı. 

G.Potanin Rus  Botanikçi 1863-1899 Kırgızistan, 
Moğolistan, 
Tuva, kuzey 
Çin, Tibet 

İlk olarak Moğolis-
tan’daki Büyük 
Göllere ait çukur-
lukları buldu ve 
daha önce bilin-
meyen nesilleri 
betimledi. 

N.Prjevalskiy  Rus  Askeri, seyyah 1867-1883 Çin, Kırgızis-
tan,  
Orta Asya 

Orta Asya’nın 
doğasını araştıran 
ilk seyyahtır; 
Birçok hayvan 
çeşidi araştırmaları 
sayesinde ilk olarak 
bulundu.  Örneğin; 
Yapay deve, 
Prjevalskiy atı, 
Tibet ayısı. 

A.Fedçenko Rus  Biyolog, 
seyyah 

1868-1871 
yy. 

İsveç, Alpler 
Mont Blanc 
dağları  
ve Türkistan 
 

Zaravşan, Gissar, 
Türkistan, Alay ve 
Trans-Aalay gibi 
birçok sıradağı ve 
sırtları ilk kez 
keşfetti. 

A.Kaulbars İsveç Asker ve 
seyyah 

1869-1873 Türkistan, Çin İlk olarak Tyan-Şan 
dağlarındaki,    Sır-
Darya ana kayna-
ğını keşfetti. 

Otto Finsch 
 

Alman  Kuşbilim 
uzmanı, 
seyyah 

1872-1885 Kuzey Ameri-
ka, 
Pasifik Adaları, 
Yeni Gine, 
Lappland, 
Türkistan 

Yeni Güney’deki 
Sepik nehrini ilk 
olarak buldu. 

Fritz Mahaçek Alman  Jeolog ve 
coğrafyacı 
 

1876-1957 Güney Ameri-
ka, Batı Avru-
pa, Orta Asya 

Genel olarak 
Dünya’nın topog-
rafyası, geotekto-
nik alanları ve 
geniş paleografik 
özelliklerini araş-
tırdı. 
 

Gabriyel Fransız  Bilim adamı 1880- 1889 Orta Asya, Çin  Eski Termez yıkıntı-
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Bonvalo 
 

ve Tibet larını araştıran ilk 
Avrupalılardandır. 
Ayrıca bu bölgede 
arkeolojik incele-
meler yaptı. 

Grumm Grij-
maylo 
 

Rus Coğrafyacı 1884-1903  Batı Çin, 
Pamir,  
Tyan-Şan 
dağların, 
Batı Moğolis-
tan, Tuva 

İlk olarak Turfan 
çukurluğunu buldu. 
 

Sven Gedin 
 

İsveç Seyyah ve 
coğrafyacı 

1886-1934 Çin, Tibet, 
Amerika, Orta 
Asya 

Asya’daki eşsiz 
jeolojik ve botanik 
koleksiyonu oluş-
turdu; 
Lobnor Gölünün 
Güney bölgesinde 
eski yolların ve 
yerleşim bölgesinin 
olduğunu kanıtladı. 

Jozef-
Napoleon 
Marten 
 

Fransız  Seyyah ve 
araştırmacı 

1882- 1889 Rusya, Çin, 
Orta Asya  

Seyahati esnasında 
topladığı mineral 
örnekleri ile Orta 
Asya tarihi için 
önemli bir bilimsel 
katkı yaptı. 

V.V. Bartold 
 

Rus  Doğubilimci 1892-1926 Avrupa, 
Türkiye,  
Rusya, Türkis-
tan  

İlk olarak Enisey 
yazılarını araştır-
mış; Türkistan 
arkeolojisi sevenler 
topluluğunu ilk 
açtı. 

Gotfrid Merz-
bacher 

Alman  Dağcı, kürkçü 1903-1907 Kırgızistan,  
Rusya, Çin 

‘Han-
Tengri’tepesine  
ilk olarak çıktı; 
Dünyanın en büyük 
buzluğu olan  
‘Enilçek’i buldu ve 
Tengri Tag sıra 
dağlarının ayrıntılı  
haritasını oluşturdu. 

Rafael Pam-
pelli 
 

Amerikan  Jeolog XIX yy. Japoniya, Çin, 
Moğolistan, 
Türkistan  

Orta Asya’da III.-VI. 
yüzyılına ait olan 
nesillerin keşfi 
onun en önemli 
buluşudur. 

Ella Mayer 
 

İsveç Seyyah  20. yy.ın ilk 
yarısı 

Türkistan, Çin, 
Mançurya, 
Afganistan, 
Türkiye, 
Hindistan 

“Gökyüzündeki 
Dağlardan Kırmızı 
Kuma, Türkistan 
Solosu’” diye 
önemli bir kitap 
yazdı. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
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SONUÇ  

Seyahatnameler, yazarların yolculukları esnasında gözlemledikleri tarihi, coğra-

fi, kültürel ve ekonomik koşulları yansıtan çok değerli bir kaynak olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Yazı kültürü kısıtlı olan toplulukların gelenek ve adetleri 

hakkında bilgilerin ortaya çıkarılmasında seyahatnamelerin önemli bir önemi 

bulunmaktadır. 

Bu çalışmada değişik alan ve farklı zamanlardan gelen seyyahların Kırgızistan 

topraklarında yaptıkları coğrafik, arkeolojik ve etnoğrafik buluşları analiz edil-

miştir. Ayrıca çalışma, akademik araştırmalarda kullanılmak üzere Orta As-

ya’ya seyahat eden seyyahlar konusunda ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu ça-

lışmanın ışığında aşağıda açıklandığı gibi bir takım sonuçlara ulaşılmıştır:  

Orta Asya’daki milletler hakkında birincil güvenilir bilgiler Çin kaynaklarında 

yer almaktadır. Orta Asya topraklarına yerleşen milletler ile ilgili benzersiz bilgi 

toplayanlardan birisi Çinli seyyah Çan Siyan idi. Bu seyyahın keşfi ile İpek Yolu 

Dünya’nın diğer uluslararası tarafından bilinmeye başlanmasını sağlamış ve 

bunun sonucunda, İpek Yolu tarihteki en büyük kıtalararası ticaret yolu haline 

gelmiştir. 

Yüzyıllar boyunca, Avrupalıların Doğu hakkında bilgi edinmek amacıyla kul-

landıkları ana kaynaklar, Arap el yazmalarından oluşmaktadır. Bunlardan birisi 

Ahmed ibn Fadlan’dır. Ahmed ibn Fadlan 923 yılında Ortaçağ Volga ve Orta As-

ya milleti hakkında en önemli kaynaklardan biri olan “Seyahatname’yi yazmıştır. 

Seyahatname’de, ayrıntılı olarak ziyaret ettiği ülkelerin Türkistan’daki Türk 

uygarlıklarının hayatları ve yaşam tarzları hakkında bilgi vermiştir. Ünlü sey-

yah İbn Batuta’nın “İbn Batuta’nın Seyahati” isimli kitabı da Erken çağ dönemin-

de Doğu Avrupa ve Orta Asya’da önemli bir kaynak olma niteliği taşımıştır.  

Arap seyyahlar, Orta Asya milletinin Ortaçağdaki kültürü ve tarihinin araştı-

rılmasına önemli katkı sağladılar. Arap coğrafyacılar sayesinde, İpek Yolunda 

ve Kırgızistan topraklarında 9. ve 10. yüzyılda eski şehir ve yerleşimlerin oldu-

ğunu öğrenmekteyiz. 

Batı seyyahları arasında İspanyol elçisi Ruy Gonzales de Klavijo’nun özel bir 

yeri bulunmaktadır. İspanyol seyyahın seyahatnamesi 15. yüzyılın başındaki 

Yakın Doğu ve Orta Asya hakkında dönemin tarihini ekonomi ve kültürünü 

öğrenmek için yazılan önemli bir kaynaktır.  

Türkistan Rusya’ya katıldıktan sonra, Rus bilim adamlarının yerleştikleri top-

rakları araştırmaya başladı. Bunlardan birisi olan Seyyah P.Semenov’du. P. Se-

menov az tanınmış ve esrarengiz Tyan-Şan dağlarını ilk kez derinlemesine araş-
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tıran seyyah ve bilim adamıdır. Han-Tengri ve Tengri-Tag sıradağlarına ilk 

giden ve ilk olarak buzluklara ulaşan kişidir. 

Seyyahların yazıları ve açıklamalarından Orta Asya’da yaşayan Türk halkları-

nın Doğu ve Batı kültürleri arasında diyalog ve etkileşimlerini, tarihi, kültürel 

ve felsefi görüşlerini öğrenebilmekteyiz. Çalışma bu açıdan önem arz etmekte, 

Kırgızistan ve Orta Asya tarihine ışık tutarak bizleri bilgilendirmektedir. 
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ÖZ 

Wellness ve SPA birer sihirli sözcük olarak birçok konaklama tesisinin ve destinasyonun bir 
can simidi gibi sarıldığı iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle turistik ürünlerde 
bu iki kavram bilinçli veya bilinçsiz olarak bazen bir arada bazen birbirinin yerine bazen ise 
ayrı ayrı kullanılmaktadır. Wellness hem bir yaşam tarzının hem de bir turistik ürün çeşidi-
nin adı olurken, SPA-Wellness ürün ve hizmetlerinin sadece bir sütununu oluşturmakta ve 
genellikle “ıslak alanlarda” sunulan hizmetleri kapsamaktadır. İç içe geçmiş olan bu kavram-
lara netlik getirmek bu çalışmanın öncelikli amaçlarından biri olmakla birlikte Wellness ve 
SPA yöneticiliği’nin artık bir program/bölüm olarak önlisans ve lisans düzeyinde okutulması 
bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

Anahtar sözcükler: SPA, Wellness, SPA ve Wellness Yöneticliği 

 

GİRİŞ 

Devasa akım “sağlık” ve onun bir alt bölümü olmakla birlikte ondan daha hızlı 

gelişen bir “Wellness” sektörü .... Yeni bir sektör ve yeni bir yaşam tarzı olarak 

Wellness Batı Avrupa’da turizm sektörü tarafından keşfedilmiş ve yönlendiril-

mektedir. Sektöre giderek artan talebi karşılamak için sürekli yeni tesisler ku-

rulmuş, bu da beraberinde buralarda çalışacak kalifiye personele yönelik talebi 

uyarmıştır. Almanya’da bu talep bu alanda eğitim veren kurumların açılmasını 

da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmenin Türkiye tarafına bakıldığında da bu 
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alandaki çalışmalar emekleme aşamasında denilebilir. Batı Avrupa’ya Wellness 

önce bir yaşam tarzı felsefesi olarak girerken, SPA onun içinde olan bir unsur 

olarak algılanmakta ve sunulmaktadır. Türkiye’de ise tam tersine önce SPA 

girmiş ve gecikmeli olarak Wellness arkasından gelmektedir. 

Bu çalışma kısa vadede bir önlisans programı ve orta vadede (5-10 yıl) bir lisans 

bölümü olarak açılması düşünülen Wellness ve SPA yöneticiliğini ele almakta-

dır. Çalışmada öncelikle Wellness ve SPA kavramları açıklanacak ve eldeki veri-

lerle Wellness ve SPA pazarının ekonomik boyutu ve önemi üzerinde durula-

caktır. Almanya’dan iki eğitim kurumuyla Türkiye’den bir eğitim kurumunun 

ders içerikleri karşılaştırılacak ve bir müfredat önerisi getirilecektir. Bir sonraki 

adımda açılması önerilen Wellness ve SPA Yöneticiliği bölümünün temel öğele-

rinden birisi olan “Wellness Turizmi” bir ders şeklinde somutlaştırılacak ve 

bölümdeki gösterilmesi ön görülen diğer dersler içinde bunun bir örnek teşkil 

etmesi düşünülmektedir.  

WELLNESS VE SPA 

Wellness 

Wellness sözcük olarak ilk defa 1654 yılında “Oxford English Dictionary”de 

“wealness” olarak geçmektedir. “I *<+ blessed God *<+ for my daughter’s 

wealnesse“ (Scheftschik 2003). Wellness, üç yüzyıldan fazla bir süre önce de iyi 

sağlık ve kendini iyi hissetme anlamlarına gelmekteydi (Wiesner 

2007).Günümüzde kullanılan Wellness sözcüğü ise aşağıda değinileceği üzere 

1959’da İngilizcedeki wellbeing ve fitnesss kelimelerinin birleştirilmesinden 

üretilmiş yapay bir sözcük olmakla birlikte devasa akım sağlık ve Wellness’ın 

çıkış noktasını oluşturan kavramdır. 

Wellness ilk olarak 1959 yılında ABD’li sosyal tıpçı doktor Halbert L. Dunn 

tarafından ortaya atıldı. On yılı aşkın bir durağanlıktan sonra 1970’li yılların 

sonuna doğru, ABD yönetiminin desteğiyle, aşırı sağlık harcamaları karşısında, 

koruyucu sağlık ve sağlık için bireysel sorumluluğa dayalı bütüncül sağlık mo-

delleri geliştirme yoluna gidildi. Dunn geliştirdiği bu “yeni” düşünceye “High-

Level-Wellness“ (yüksek esenlik hali) adını verdi (Schwaiger 2006). Dunn, ya-

yınlarında, insanın beden, ruh ve zihin arasındaki çevreye bağımlı birlikteliğine 

vurgu yapmaktadır. Labacher ve Baumann’a (2001) göre Dunn, Wellness’i yeni 

bir sağlık hareketinin sembolü haline getirmiştir. Bu düşüncenin temelinde, 

hastalıkları bilinçli bir yaşam tarzıyla önceden önlemek yatmaktadır (Labacher 

ve Baumann 2001). Kısaca, Wellness, beden, ruh ve zihin sağlıklarını bütüncül 
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olarak yüksek seviyeye ulaştırmayı amaç edinen bir yaşam felsefesidir. Well-

ness, sağlıklı yaşama yardımcı olan uygulamalar bütününü kapsamaktadır. 

SPA (Sanus Per Aquam) 

SPA’nın kökeni üzerinde tam bir anlaşma sağlanmış değil. Birçok kaynak s, p ve 

a harflerinden oluşan sözcüğün kökenini Latince (sanusperaquam) olarak ver-

mektedir: 

o S sanus (sağlık, refah) ya da sanus (iyi, sağlıklı, doğal), 

o P per (aracılığıyla, yardımıyla, sonucunda). 

o A aquam (su).  

(Şifalı) su ile gelen sağlık, Romalıların suya ve banyo kültürlerine olan düşkün-

lüklerine işaret etmektedir. Hem fikir olunan konu ise, (şifalı) suyu kullanmanın 

Romalıların bir keşfi olmamasına rağmen, Romalıların, banyo yapmayı yaşanan 

bir kültür haline getirdikleri ve gittikleri yerlere de bu yaşam tarzını götürdük-

leri gerçeğidir (Illing 2009).  

Diğer bir iddiaya göre Spa ismi Belçika’nın Spa isimli yerleşim merkezinden 

gelmektedir. İngiliz turistler 16. yüzyıldan beri Spa’yı ziyaret etmişler ve Spa 

ismi 17. yüzyıldan itibaren Büyük Britanya Adası’ndaki her türlü şifalı su kay-

nağı için kullanıla gelmiştir. 20 yüzyılın ikinci yarısından sonra ise anlamı ge-

nişletilmiş ve Amerikan İngilizcesinde Wellness vahaları için ve özellikle de 

otellerin ıslak alanları için kullanılmaktadır  

(http://www.wellnessverband.de/infodienste/lexikon/s/spa.php, *İndirme Tari-

hi: 12.01.2012]). 

Spa terimi farlı şekillerde tanımlanmakla birlikte, burada birkaç tanesi örnek 

olarak verilecektir. International SPA Association’un (ISPA) SPA tanımı: 

“SPA’lar birçok farklı profesyonel uygulamalarla bedeni harekete geçirerek, ruhu din-

lendirerek ve zihni uyararak bütüncül sağlığın arttırıldığı mekanlardır” 

(http://www.experienceispa.com/articles/index.cfm?action=view&articleID=21&sectionI

D=4, *İndirme Tarihi: 11.01.2012]. 

Yukarıdaki tanımda, hedefe ilk etapta su ile ulaşma planlanmamaktadır. ABD’de 

bir SPA’nın SPA olarak kabul edilmesi için bir su bölümünü de kapsaması zo-

runluluğu yoktur. Burada, SPA sözcüğünün kullanımında aslından uzaklaşıl-

maktadır. 

Aşağıdaki tanımda ise yapılacak uygulamalar için su temel bir element olarak 

görülmektedir: 
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“Kalifiye personel tarafından suya dayalı uygulamaları dinlendirici ve sağlıklı 

bir ortamda sunma hizmetidir.”  

Bu birbirinden çok farklı SPA tanımlarına bakıldığında, bu çalışma için belirli 

bir sınırlama getirilmesi zarureti doğmaktadır. Diğer zorunluluk ise SPA’nın 

Wellness’i destekleyici bir alt unsur olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Bundan 

dolayı bu çalışma için aşağıdaki tanım temel alınmaktadır:  

SPA’dan “(şifalı) su yardımıyla ve kalifiye personel tarafından, bütüncül olarak 

beden, ruh ve zihin sağlıklarını sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için uy-

gulamaların sunulduğu özel hazırlanmış bir mekan” anlaşılmaktadır. Bu tanım-

la SPA, kürlerden ayrılmaktadır. 

Wellness ve SPA Pazarı 

Pilzer (2007)orta vadede “Bir Trilyon Dolarlık bir Wellness Endüstrisi”nden 

bahsetmektedir (Pilzer2012). Aşağıda rakamlar verilirken ne yazık ki Wellness 

sektörü için kesin rakamlar vermenin güçlüğüyle karşı karşıya kalınmıştır. Bi-

rincisi Sağlık ve Wellness rakamları bir arada verilmekte, ikincisi Wellness ürün 

ve hizmetleri kür veya diğer yakın branşlarla birbiri arasında geçiş göstermek-

tedir. Egzotik, fitness, gevşeme, kozmetik ve bir sıra terapi yöntemleri, heyecan, 

haz ve sağlık gibi, normalde ayrı düşünülen birçok olgu Wellness çatısı altında 

birleşmektedir. Bu çok boyutluluk elde edilecek verilerin tutarlılığını etkilemek-

tedir. Örneğin; Avrupa’da kiliseler de devasa trend Wellness ile ilgilenmeye 

başlamışlar ve “manastırda Wellness” konseptleriyle bütüncül bir konsept 

sunmaktadırlar. (Horx ve Wenzel 2003).Alman gelecek araştırmacısı Zukunf-

sinstitut’ten  Mühlhausen (2001), sağlık sektörü gelişmiş ülkelerde, özellikle 

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de, ekonominin en önemli ayağını oluşturabilir 

görüşünü savunmaktadır.Bu ülkelerde sağlık sektörü gayri safi milli hasılanın 

(GSMH) %10’nu sağlamaktadır. Bu rakamlar ABD’de GSMH’nın 1/6’sını oluş-

turmaktadır (Mühlhausen 2001). Gelişmiş ülkelerdeki iş hayatına bakıldığında 

her on çalışandan biri sağlık sektöründe istihdam edilmektedir ve bunlardan, 

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de %70’inden fazlası hizmet sektöründe çalış-

maktadır. Bu rakamların gelecekte daha da artacağı belirtilmektedir (Wiesner 

2007). 

Wellness sektöründe tutarlı verilere ulaşmak güç olsa da Mühlhausen (2001), 

geleceğin en büyük talep patlamasının Wellness sektöründe gerçekleşeceğini 

savunmaktadır (Mühlhausen 2001).Scheftschik (2003) de, giderek daha fazla 

insanın sağlıklı bir yaşam tarzına önem verdiğinin altını çizmektedir. İnsanlar 

daha bilgili ve bilinçli olarak ne istediklerini bilerek sağlıklarını ve esenliklerini 

kendi ellerine almaktadır (Scheftschik 2003).  
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Wellness’in her kesimin üzerinde birleştiği bir tanımı olmadığı için şuana kadar 

içerdiği branşlar, sektörler, uygulama ve ürünleri de kesin bir şekilde sınırlamak 

güçtür. Hermes(2005) yine de Wellness pazarının geleneksel tıptan daha hızlı 

büyüyeceğini ön görmektedir. Yaşam kalitesini artırıcı ürünlerin insanlar tara-

fından daha çok talep edileceği açıktır. Bu ürün ve hizmet grupları aşağıdaki 

gibi sıralanabilir:  

1. Beslenmeyi destekleyici ürünler ve hizmetler (vitaminler vb.), 

2. Sağlıklı olan organik ürünler, içecekler, restoranlar vb., 

3. Tedbir hizmetleri (chek-up, sigarayı bırakma), 

4. İsteğe bağlı ameliyatlar (güzellik ameliyatları, hormonlar, viagra), 

5. Alternatif tıp, 

6. Sağlık bilgileri, danışmanlık, 

7. Sağlık turizmi, 

8. Sağlık planlaması ve sigortası, 

9. Reklam, pazarlama vb. (Hermes 2005). 

Wellness adı altında sunulan ve sunulacak yukarıda sıralanan ürün ve hizmet-

ler yaşam kalitesini artırmanın yanında çağrıştırdığı olumlu sembollerle en önce 

ve en çok kadınlar olmak üzere, Batı toplumunda büyük kesimlere ulaşmayı 

başarmıştır. Wellness ürünleriyle müşteri çekmeye çalışan ilkler arasında; yüz-

me havuzları, oteller ve kür merkezleri bulunmaktadır. Bu gelişmeye bağlı ola-

rak Wellness müşterilerinin sayısı da sürekli artmaktadır: Alman halkının 

%14´ü (8,8 milyon kişi) Wellness faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Wiesner’e (2007) göre geniş bir bakış açısıyla bakıldığında dünya çapında sağlık 

sektörü 250 milyar avroluk bir hacme ulaşmıştır. Her on çalışandan biri de bu 

sektörde istihdam edilmektedir. Sağlık pazarının 2013 yılında 300 milyar avroya 

ve 2020’de de 450 milyar avroya ulaşacağı tahmin edilmektedir (Wiesner 2007). 

Bu rakamların biraz şüpheyle karşılanması gerekmektedir. Çünkü Wellnessver-

band’ın verilerine göre “sadece” Almanya’da Wellness harcamalarının hacmi 

2010 yılında 70 milyar avroya ulaşmıştır 

(http://www.ifhkoeln.de/branchenreport_wellness_2010.php, *İndirme Tarihi: 

10.01.2012+). Bu rakamların içinde Wellness tatilleri için yapılan harcamalar 

yoktur. Almanlar 2010 yılında Wellness tatilleri için 3 milyar avronun üzerinde 

bir harcama yapmışlardır. Bu gelişme istihdama da yansımaktadır. Halihazırda 
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4,5 milyon insan sağlık sektöründe çalışmaktadır. Ön görülere göre ise gelecek 

15 – 20 yıl içerisinde bu rakamlara 600.000 kişi daha eklenecektir.  

TÜV Rheinland’a göre bu olumlu ön görüye karşın henüz Wellness ve SPA 

alanları için özel mesleki eğitim yoktur. Pazarın ön görülerinin kalıcı hale dö-

nüşmesi için tesislerin profesyonelce yönetilmesi ve bunun içinde kalifiye yöne-

ticilere ihtiyaç vardır. Bir SPA’nın organizasyonu ve yönetimi bir tesisin sürdü-

rülebilir katma değer vermesini belirleyici bir faktördür. Bu nedenden dolayı 

TÜV Rheinland Akademie “SPA Manager” sertifika programını sunma yoluna 

gitmiştir. 

 
Tablo 1. Almanya ve Türkiye’de wellness ve SPA yöneticisi eğitimi müfredatı 

Modul Europäisches Wellnessinstitut1 TÜV Rheinland2 MADOTED3 

 "Spa & Wellness yöneticisi 
(IHK4)" 

SPA Yöneticisi  

1 Wellness temelleri, SP felse-
fesi / SPA tesislerinin plan-
lanması ve donanımı 

SPA yönetiminin temelleri 
 

Spa felsefesi, Temeller, Yapısı, 
Konsept 

2 Servis hizmetleri & kalite 
yönetimi 

işletme, denetleme, finans 
 

SPA menüsü, uygulamlar ve 
servis 

3 Hukiki temeller & sigorta Operatives SPA-Management  
 

SPA’da tıbbi temeller 

4 Wellness ve SPA yöneticisi için 
Pazarlama & halkla ilişkiler 

Insan kaynakları yönetimi ve 
işhukuku 

Kaplıca, Thalasso, Hamam, 
sauna 

5 Genel işletme temelleri Pazarlama ve halkla ilişkiler İnsan davranışı ve iletişim 

6 Wellness tesislerinin finansı ve 
denetlenmesi 

Kalite yönetimi 
 

Finansal yönetim 

7 Insan kaynakları yönetiminin 
temelleri 

SPA için işletme konsepti Satış ve pazarlama 

8 Wellness ve SPA yöneticisi için 
iş planı hazırlama 
 

İş planı 
 

İş/çalışma hukuku 
SPA’da satın alma 
İnsan kaynakları 
Örnek yönetici ve İşletmeciler 

1http://www.wellness-bildungswerk.de/ 
2http://www.tuvdotcom.com/quality_marks/0000024441?locale=en*İndirme Tarihi: 10.01.2012+). 
3http://www.madoted.org/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=2 
4IHK (Industrie- undHandelskammer = (Alman) Sanayi ve Ticaret Odası). 

WELLNESS VE SPA YÖNETİCİLİĞİ  

TÜV Rheinland Wellness VE SPA personeli eğitimindeki talebi görmüş ve Al-

manya’da ilklerden olarak “SPA Manager” yetiştirme programları açmıştır. 

Wellness ve SPA Yöneticiliği Almanya ve Türkiye’de aşağıdaki örneklerde bir 
                                                                                 
1
http://www.wellness-bildungswerk.de/ 

2http://www.tuvdotcom.com/quality_marks/0000024441?locale=en[İndirme Tarihi: 10.01.2012]). 
3http://www.madoted.org/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=2 
4IHK (Industrie- undHandelskammer = (Alman) Sanayi ve Ticaret Odası). 
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sürekli eğitim unsuru olarak görülmektedir. Türkiye’de yapılacak düzenleme-

lerle bir önlisans programı olarak meslek yüksekokullarında, bir bölüm olarak 

da yüksekokullarda ve fakültelerde açılarak ve sektöre kalifiye orta ve üst dü-

zeyde yönetici yetiştirilebilir. Alanlar turizm ya da rekreasyon olabilir.  

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere Almanya’dan iki ve Türkiye’den bir 

eğitim kurumunun Wellness ve SPAYöneticiliği bölümünde görülmesi gereken 

derslerin adları sunulmuştur.  

Üç farklı eğitim kurumunun müfredatları görüldüğü gibi birbirine yakınlık 

göstermektedir. Yukarıdaki müfredatlardaki belirgin bir özellik ise yabancı dil 

derslerinin hiçbir şekilde müfredatta yer almamasıdır. Almanya’daki örnekler-

de anlaşılacağı üzere Wellness ve SPA ağırlıklı olarak bir iç turizm ürün çeşidi 

olarak görülmekte ve tur operatörleri ve seyahat acenteleri tarafından “Wellness 

Turizmi” adı altında sunulmaktadır. Sektör tarafından böyle bir tanınırlık var 

iken akademik olarak da wellness bir turizm ürünü çeşidi olarak kabul edilmek-

te ve araştırılmaktadır. 

Almanya’da daha çok yurt içindeki turizm hareketine yönelik Wellness ve SPA 

yöneticiliği eğitimi öne çıkartılmaktadır. Bu, Almanya için isabetlidir. Çünkü bir 

wellness tatili ortalama 2,6 – 3,4 gün arasında sürmektedir ki, bunların dörtte 

üçü ülke içerisinde geçirilen tatiller olup çoğunlukla uzatılmış hafta sonları 

şeklindedir. Türkiye açısından bakıldığında özellikle dış turizme yönelik gelişen 

SPA sektörü artık iç turizme de yönelmiştir. Yurt dışından gelen turistlere yöne-

lik bir turizm alt yapısına sahip olan sahil destinasyonlarında hitap edilen kay-

nak ülkelere göre en az iki yabancı dili eğitim-öğretim müfredatına eklenme 

zorunluluğu kendisini göstermektedir. Bu eksiklikler görülerek aşağıda Türki-

ye’de gelecekte açılması önerilen bir Wellness ve SPA Yöneticisi progra-

mı/bölümü ders isimleri yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Türkiye’de bir önlisans programı ve lisans bölümü olarak Wellness ve SPA yöneticiliği 

dersleri önerileri 

Dersler  

1 Wellness turizmi 

2 SPA Ürün ve Hizmetlerinin Wellness Turizminde Yeri ve Önemi 

3 Masajlar, Banyolar, Saunlar, Hamam 

4 Hukuksal Temeller ve Sigortalar 

5 SPA Planlaması ve Donanımı 

6 Beslenme 
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7 Fitness 

8 SPA Mimarisi 

9 Kozmetik 

10 Genel İşletme 

11 Wellness ve SPA tesislerinin finansı ve denetimi 

12 Insan Kaynakları 

13 Örgütsel Davranış 

14 Finans kaynakları ve kullanımı 

15 Hizmet ve Kalite Yönetimi 

16 Pazarlama & Tanıtım 

17 Wellness ve SPA Yöneticisinin bir İş Planı Hazırlaması 

18 Yabancı Diller (İngilizce, Almanca, Rusça vb.) 

19 SPA işletmelerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımı 

 

Tablo 2’de sıralanan derslerin isimleri daha da artırılabilir. Program/Bölüm 

önerisini netleştirebilmek için “Wellness Turizmi” ders içeriği aşağıdaki gibi 

hazırlanmıştır.  

 

Tablo 3. Wellness turizmi dersi içeriği 

 

Neden bu çalışmayı yapma ihtiyacı duyuldu ve hem akademik hem de sektörel 

faydası nedir bu çalışmanın? 

Y.Yıl 
DersKo-
du 

Dersin Adı T U 
Top. 
Saat 

Kredi ECTS 

??. 
Y.Y. 

TRZ -??? 
WELLNESS TURİZMİ 3 0 3 3 4 

Dersin Amacı 
Wellness turizmi ile ilgili konularının verileceği bu derste öğrencinin Wellness turiz-
mini yakından anlama ve kavramasına, yardımcı olmaktır. 

Dersin Öğrenme 
Çıktıları 

1) Wellness ve diğer yakın kavramları tanımlar. 
2) Wellness akımının gelişmesine etki eden nedenleri açıklar. 
3) Wellness pazarını ekonomik olarak ele alır. 
4) Wellness turizmindeki paydaşları tanımlar. 
5) Wellness turizmindeki arz ve talebi inceler. 
6) Wellness turizmini konaklama tesisleri için katma değer açısından değerlendirir.  
7) Wellness turizminde kalite olgusunu açıklar ve uygulamalarını ele alır. 
8) Wellness turizminde insan kaynaklarının rolü ve önemi üzerinde durur. 
9) Wellness turizmini sürdürülebilirlik açısından ele alır. 

Dersin İçeriği 
Bu derste turizm ve Wellness turizmi kavramları, Wellness pazarı, Wellness turiz-
minde arz ve talep, Wellness turizmindeki paydaşlar, insan kaynakları ve kalite 
konuları ele alınacaktır.  
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09.01.2012 tarihinde “SPA yöneticisi” sözcüğü Google’ayazıldığında45.900 

“Wellness danışmanı” sözcüğü yazıldığında ise 7.840 sonuç çıkmaktadır. Bu 

durumda da görüldüğü üzere bu sözcükler yaşamımıza girmiş ve kullanılmaktadır.  

Ülkemizde halihazırda “SPA işletme ve yönetim fonksiyonları danışmanı”, 

“SPA & Wellness yöneticisi”, “SPA müdürü” vb. unvanlar kullanılmaktadır. 

Bunlar korunan kavramlar olmadıkları için tüketicinin bunlara ve dolayısıyla 

Wellness sektörüne güveni sarsılabilmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışma 

yukarıda da görüldüğü üzere büyük bir ekonomik hacme sahip olan Wellness 

pazarının sürdürülebilirliğini sağlamak için özellikle Wellness turizmi alanında 

yetişmiş kalifiye insan kaynaklarının önemini Almanya örneğinde olduğu gibi 

kavranmasının bir sonucu olarak yapılmıştır.  

Wellness turizminin uzun dönemli sürdürülebilir olması bu alanda yetişmiş 

nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. Ayrıca harcanabilir gelir düzeyi ve kali-

te beklentisi yüksek olan turistlerin katılımının olduğu bu turizm çeşidinde 

insan kaynağının niteliği de önem kazanmaktadır. Burada eğitim kurumlarına 

önemli sorumluluklar düşmektedir. Wellness kavramını doğru tanımlayabilen, 

içeriğini bilen ve uygulayabilen yöneticiler kuşkusuz bu amaçla seyahat edenle-

rin beklentilerini de karşılamakta başarılı olacak sonucunda da müşteri tatmini 

sağlayarak hem makro hem de mikro açıdan turizme katkı sağlayacaklardır. 

Konuya istihdam açısından bakıldığında, ülkemizde Wellness turizminin yeni 

bir alan olması ve bu alan ile ilgili nitelikli insan gücünün eksikliği özellikle 

yöneticilik anlamında kendini göstermektedir.   

Günümüzde Türkiye’de sektöre bakıldığında mevcut işgücünün eğitim açısın-

dan yeterli bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip olmadığı, özellikle yabancı çalışanla-

rın sektöre hakim oldukları görülmektedir. Eğitimli insan gücünün eksikliği 

özellikle otel işletmelerini ihtiyaç duydukları insan gücünü dışarıdan bu alan-

larda hizmet sağlayan taşeron işletmelerle giderme yoluna diğer bir deyişle dış 

kaynaklardan yararlanma yoluna sevk etmektedir. “dış kaynaklardan yarar-

lanma, işletmenin temel yeteneklerinden olmayan faaliyetleri konusunda uz-

man ve etkili bir hizmet sağlayıcıya devredilmesidir”(Türksoy ve Türksoy 2007) 

şeklinde tanımlanabilir. Fakat tanımdan da anlaşılacağı üzere dış kaynaklardan 

yararlanma işletmelerin daha çok tamamlayıcı nitelikteki faaliyetlerinden fayda-

lanmayı gerektirirken otel işletmelerinde SPA hizmetleri artık tamamlayıcı de-

ğil, temel faaliyet alanlarında yer almaktadır. Bu da birincil amacı müşteri 

memnuniyetinden çok sezonluk kar elde etmek olan taşeron işletmelerle çalı-

şılmasının artan müşteri şikayetleri, uzun dönemde işletme imajının zedelen-

mesi, örgütsel açıdan işe ve işletmeye bağlılık vb. daha pek çok sorunu da bera-
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berinde getirmektedir. Otel işletmeleri açısından bakıldığında rekabetin temel 

unsurunun hizmeti sağlayan insan unsuru olması Welness ve SPA konseptini 

içinde barındıran bu işletmelerde eğitimli insan gücüne olan ihtiyacın önemini 

göstermektedir. İnsan kaynaklarının en önemli ilkesi olan “doğru işe doğru 

adam alma” otel işletmeleri açısından da son derece önemlidir aynı zamanda bu 

ilke nitelikli ve eğitimli insan gücünün önemini vurgulamaktadır. 

Ülkemizde bu alandaki eğitim açığı, çeşitli özel kurumlarca Milli Eğitim Bakan-

lığı ile işbirliği çerçevesinde, kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

“Kurs Bitirme Belgesi” verilerek tamamlanmaya çalışılmaktadır. Fakat verilen 

eğitimler daha çok uygulamaya yönelik olup bu alandaki yönetici açığını gide-

rememektedir vebu alanda yapılan belgelendirme çalışmaları hedefe ulaşmak-

tan uzaktır (http://www.myfikirler.com/spa-sektorune-yonelik-degisiklikler-ve-

calisanlarin-issiz-kalma-tehlikesi.html, [11.02.2012]). 

Kariyer geliştirme ise eğitimle bütünleşen bir olgudur. Gerek işletmenin gelece-

ği ve gerekse çalışan bireyin gelecekle ilgili gelişim düşünceleri kariyer planla-

masını kendisiyle birlikte getirmektedir. Kariyer mesleki gelişimin bilinçli bir 

tercihidir ve eğitimle güç kazanır. Bir bakıma eğitim, kariyerin merdivenidir. 

Kariyer sözcüğü, çoğu kez meslekte yükselme, belirli bir statü elde etme, ilerle-

me ve tercih edilen bir meslek sahibi olma şeklinde algılanır (Sabuncuoğlu 2000) 

Turizm sektöründeki Wellness ve SPA Yöneticilerine olan ihtiyacın sektörün 

giderek büyümesiyle beraber artması artık bu birimlerin otel işletmelerinin te-

mel faaliyet alanlarında yer alarak ayrı bir departman olarak günümüz otel 

işletmelerinde yerini alması önlisans ve/veya lisans düzeyinde bir prog-

ram/bölüm olarak “wellness ve SPAyöneticiliği”nin  önerilmesindeki belirleyici 

amaçlardandır.  

Bir lisans bölümü olarak önerilen Wellness ve SPA Yöneticiliğinin açılması 

YÖK’ün –alanında doktora yapmış olmak şartı – yönetmeliğinden dolayı kısa 

vadede mümkün görünmemektedir. Ancak önlisans programlarında meslek 

yüksek okullarında açılabilir. Orta vadede (5 -10 yıl) gerekli düzenlemeler – 

alanında doktora yapmak şartı kaldırılırsa - yapıldığında lisans düzeyinde eği-

tim-öğretim verilebilir.  

Öğrenciler mezun olduktan sonra, üst kategorideki ve SPA bölümüne sahip 

konaklama tesislerinde (yaz ve kış turizminde), termal tesislerde, kür merkezle-

rinde, boş zaman havuzlarında (sauna + ıslak alanlar), day SPA’larda, kurvazi-

yer gemilerin SPA’larında vb. alanlarda istihdam fırsatı bulabileceklerdir.  
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SONUÇ 

Önemli bir turizm ürün çeşidine dönüşmeye başlayan Wellness turizmi ve onun 

önemli bir ayağını oluşturan SPA ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilir bir şe-

kilde katma değere dönüşmesi bu işi bilen ve kalifiye eğitim almış yöneticilerin 

iş başı yapmalarını gerekmektedir.  

Müfredat verilirken sektörle sürekli el ele çalışılması ve sektör temsilcilerinin 

derslere en azından konuşmacı olarak katılımları sonucunda tecrübelerini pay-

laşmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde pratikten aktarılacak örneklerle öğrencilerin 

gerek staj dönemlerinde gerekse iş hayatına atıldıklarında karşılaşabilecekleri 

durum ve şartları ilk ağızdan dinleme imkanı bulacaklardır. Karşılaşılacak 

problemler ve bunlara sunulacak çözüm önerilerini de öngörebilecekler-

dir.Bunlar doğrultusunda bir SPA yöneticisinden beklenilen özellikler de netle-

şecektir. Modüller birbirinden kopuk gibi algılansa da bütünü öğrenildiğinde 

bir SPA yöneticisi eğitim içeriğini tamamlamış olacaktır. 
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ÖZ 

Turizm insan hayatına; bir sektör, kurum hizmeti, bilim dalı olarak girmeden önce, yeni 
doğmuş bir bebeğin hayata ilk gözlerini açtığı andan itibaren ninnilerle birlikte tanıştığı ilk 
kavramlardan biridir.  Masallar kişinin, bireysel gelişim ve toplumsallaşmasında önemli bir 
yere sahiptir. Onu büyütür ve kendi olmaya yönelik olarak kahraman modelleri sunar. Kah-
raman modeller onun kendisi olmasını ve toplum için yararlı insan olmasına katkı yapar. 
Gerek bireysel anlamda özerkleşip bağımsızlaşması ve gerekse de farklı kültürleri tanıyıp 
toplumsallaşması için evinden uzaklara gider. Masallarda masal kahramanının kah bilindik, 
kah bilinmedik yerlere seyahatini dinler. “Yediğin içtiğin senin olsun gezip gördüğünü anlat” 
deyişleriyle insanın doğasında var olan, yaban elleri görmek merakı aşık deyişlerinde, türkü-
lerde, hikayelerde kısacası edebi ürünlerin tamamında rastladığımız kavramlardandır. Özel-
likle gezi yazıları turizmle birlikte ele alınabilir. Gezi yazıları turizm aracılığıyla, doğal yollarla 
kültür alış verişini sağlar. Bireylere turizm bilincinin kazandırılabilmesi için kreş ve ana sını-
fından itibaren edebi türlerden faydalanılmalıdır.  Edebi metin aracılığıyla turizm sektörün-
deki hijyenden israfa kadar tespit edilmiş problemler çözülebilir. Bu çalışmada bireysel ve 
toplumsal gelişim açısından edebi metinlerin eğitimdeki yeri ve turizmdeki önemi ele alın-
mıştır. Araştırma; disiplinler arası çalışma olup,  konuyla ilgili kaynak taraması yapılmış, ta-
rama sonucunda elde edilen edebi metinler değerlendirerek; betimleme, açıklama ve yor-
damaya dayalı yöntem kullanılmıştır.  

 Anahtar sözcükler: Birey, Toplum, Edebi Metin, Masal, Turizm 

 

GİRİŞ 

Edebiyat ve turizm ilişkisi disiplin bilimciler tarafından yeterince işlenmemiştir. 

Turizm bölüm programlarında verilen ders içeriklerinde de bu anlamda özgün 

çalışma yeterince yoktur. Edebi çözümlemelerin, turizm alanına yönelik olarak 

yapılması oldukça önemlidir. Edebiyat kaynakları, siyasi, ekonomik, tarih ala-

nıyla ilgili çalışmalarda önemli bir kaynak olarak ele alınırken turizm alanında 

ve turizm branş programlarındaki ders içeriklerinde ele alınmaması bir eksiklik-

tir. Ülkemizde turizm kavramı, gezip, görmek, deniz, mavilik, orman yeşillik ve 

büklerde eğlence ikilemi arasından kurtulmaya başladıkça, disiplinler arası bu 

tür çalışmalar önem kazanacaktır. Özellikle günümüz dünyasında kültürel tu-
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rizm kavramı ön plana çıktıkça bu önem daha fazla artacak, eğitim bilim, tu-

rizm ve edebiyat alan uzmanları ortaklaşa program ve projeler gerçekleşecektir. 

Günümüz Türkiye’sinde İstanbul’un Turizm alanındaki çekiciliği kuşkusuz 

deniz mavilik kavramıyla açıklanmasa gerek. Kapadokya veya Hatuşaş’ın git-

tikçe önemli bir çekim merkezi olması turizmin önemli gerçeklerinden biridir. 

Veya ABD başkanı Bush’un, İstanbul konuşmasında Nobel edebiyat ödül sahi-

bi1 Orhan Pamuğa atfen, ‚İstanbul’u onun gözünden gördüğünü‛2 ifade etmesi 

de bu ilişkinin önemini daha fazla artırmaktadır. Yazar veya şairlerin çalıştığı 

mekânı görmek, onların yürüdükleri yerlerde yürümek, teneffüs ettikleri havayı 

solumak, hatıralarına dokunmak, ilgi çeken başlıca çekiciliklerdir (Herbert 1996) 

Fransa'nın en seçkin nişanlarından birisi olan 'Fransız Grand Officier dans 

l'Ordre National de la Légion d'Honneur' nişanını alan Yaşar Kemal3, ‚İnce 

Memet‛le Anadolu’nun özellikle Çukurova’nın nefesidir. Ahmet Ümit, ‚Kadeş 

savaşı ve Ninatta’nın aşkını, ‚Ninatta’nın Bileziği‛ adlı romanda anlatır. Aslın-

da bir tür üç bin yıl önceki hikayeyi, Hatuşaş’ı ve Hattileri günümüze taşıyıp, 

yaşatır. İpekyolu belgeselinde de gördüğümüz gibi pek çok ırkı birbirine bağla-

yan pazarın kültürel iletişimle nasıl etkili olduğunu gördük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İnsan ve medeniyet ilişkisi 

Bu disiplinlerin içlerini dolduran ortak paydada ki kavramlar olarak da; insan, 

yaşam, gelenekler, görenekler, dil, inanç, güven, sağlık, adalet, cesaret, sevgi, 

                                                                                 

1 Milliyet Gazetesi, 12 Ekim 2006 
2 www.turizmdebusabah.com/HaberPrint~haberNo~17305.htm 
3 Sabah gazetesi, 18 Aralık 2010 

Karakter: Cesaret-

Korku-Güven 

Değerler: Hoşgörü, Sabır, 

Sağlık, Gelenek, Görenek vs 

 
 

Sosyal Beceriler: Girişimcilik, 

Eleştirel Düşünme, Problem 

çözme, Karar verme                                                                                                       

Turizm 

Yaşam 
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saygı, kabul, hoşgörü, algı, tutum, girişimcilik vb. çok çeşitli alt kavramları ele 

aldığımızda, ortak paydaları yani odak noktaları temel alınarak birbiri ile ilişki-

lendirilmesini sağlamak mümkündür. Turizm alanında ilişkilendirilecek diğer 

disiplinler, hedef ve çeşitlerine göre, yeni transfer şemaları oluşturulabilir. Bu 

değerlerin Turizm programı içinde oluşturulması önemlidir.  

MEDENİYET                      

Bu bağlamda edebiyat ile gezi, gezi ile okuma arasında önemli bir ilişki vardır. 

Her edebiyatçının gezi tutkusu da bu ilişkiyi güçlendirmektedir. Sadece yazar-

ların ürettiği gezi yazıları veya gezmekle ilgili eserleri mi? masalar, şarkılar-

türküler, maniler, atasözlerimiz gezmekle ilgili kavramlarla yoğrulmuştur. Bu 

anlamda belki de Turizm kavramının en çok yararlanması gereken disiplin 

alanlarından biri de edebiyat olmalıdır. Bu gezi süreçleri aynı zamanda öğretim 

sürecini içeren dersler ve akılcı tecrübelerle doludur.  

Eğitim bilim kavramlarında uzmanlık alanı sadece kendi alanıyla ilişkilendirme 

yaklaşımı eskimektedir. Yeni düşün ve pedagojinin sadece eğitim kavramıyla 

değil, psikoloji, sosyoloji ve daha ötesi bir çok konuyu da içermektedir. Tıpkı 

aile kavramının pedagoji, sosyoloji, psikoloji ile sadece açıklanmaması gibi. Bu 

anlamda turizm kavramı da sadece kendi içindeki kavramlarla açıklanamaya-

caktır. İnter disiplin yaklaşımların derinliğiyle yaklaşmak gerekmektedir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ       

Kültür, ile ilgili oldukça fazla tanım bulunmaktadır. Güvenç 150, Moles ise 250 

kadar olduğunu yazar. Ortak düşünce kültür kavramının Fransızcadaki ‚Cultu-

re‛ den geldiğidir. Genel anlamda bir toplumun yarattığı maddi manevi değer-

lerin tümü olarak tanımlanır. İnsanın toplum içinde biçimlenip; bilgi, inanç, 

gelenek, sanatsal faaliyet, hukuk ahlaki değerler ile diğer yetenek ve alışkanlık-

ların toplamıdır (Demir 2005; Güvenç 2007; Odabaşı 2010; Sönmez 2006). Kül-

türleme ve kültürleşme kavramı farklı içeriktedir. Kültürleme toplumsal iç bir 

yüklemedir. ‚Toplumun bireyleri kendi kültürünün istek ve beklentilerine uya-

cak şekilde etkilemesi ve değiştirmesine‛ Kültürleme denir. (Ereş 2007: 3). 

Kültürleşme kavramı kültür kavramı içinde demokratik olduğu kadar, karşılıklı 

paylaşım ve alışverişi de içerir. Uygulama düzeyi bakımından iki insanın ilk bir 

araya geldiği, düşünsel olarak iki insanın karşılıklı düşünce paylaşımına girdiği 

bir dönemden beri varolan, kuramsal anlamda ise günümüzde oldukça önemi 

artan bir kavramdır.  Kültürleşme, kültürel değişimi içine alan bir kavram olup, 

zoraki kültürlemenin içerdiği asimilasyon kavramından oldukça uzak bir anlam 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

90 

içerir. Kültürleşme karşılıklı bir ilişkiyi yani çift taraflılığı kabul eder (Berry 

2008: 330; Odabaşı 2010: 29). 

Günümüz dünyasında etkileşim süreci kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmiştir. 

Bu durum daha iyiye daha gelişmişe ve daha yeniye doğru evrilmektedir. Sade-

ce ulusal bazda alt grupların etkileşiminden öte, uluslar arası bir sürecide içer-

mektedir. Öyle ki günümüzde bu çaba sadece diyaloğ düzeyinde değil uluslara-

rası bildiriler, haklar çağdaş belge ve sözleşmelerle desteklenmektedir. Kültür-

leşme kavramını tüm boyutlarıyla içeren faaliyet kuşkusuz turizmdir. İnsanoğlu 

bugün dünden daha çok etkileşime girmekte ve karşılıklı etkileşimden doğan 

değişimleri kendi içinde yaşadığı kadar, toplumuna da taşımaktadır. Elde ettiği 

deneyimi çevresiyle paylaşıp dolaylı yönden onları da kültürleşme sürecinin 

içine dahil etmektedir. Türk kültüründe ‚Yediğin içtiğin senin olsun gezip gör-

düğünü anlat‛ deyişi, bu durumu en iyi anlatan söz olsa gerek. Bu etkileşim 

gezi faaliyeti içinde olan kişinin değişimini sağladığı kadar, gezilen bölgenin 

yerel insanını da etkilemektedir. Yerel kimlikte bu etkileşimden evrilme adına 

payını almaktadır. Bu iletişim ve etkileşim sayesinde farklı dinler, farklı ırklar 

ve kültürler birbirlerine saygıyı sevgiyi ve hoşgörü ile kabule geçerler. Ülke-

mizde turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu kent ve beldelerde liberal kimliğe 

sahip insanların yaşamasının temeli de buradan kaynaklıdır.  

‚Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi-

ler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, 

kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü‛4 diye tanımlanmaktadır. 

Turizm çeşidi ile ilgili sorular ve sorunlar artıkça, çözüm süreciyle ilgili tartış-

malar da artmaktadır. Kuşkusuz bu durumun en önemli çözümlerinden biri 

kültürel turizm kavramıdır. Kültürel turizm çeşitliliği ve renkliliği sağladığı 

kadar, yoğunluğu ve değişimleri de sağlamada daha etkin rol oynayacaktır. 

Kültürleşme, insanın var olduğu tarihten itibaren söz konusudur. Çok çeşitli 

sebeplerle farklı din, dil, ırktan insanlar bir arada yaşamayı ancak kültürleşme 

ile sağlamışlardır.  Tanpınar Beş Şehrin İstanbul’unda çok farklı sebeplerle İs-

tanbul’a göç eden Hintli, zenci, Arap, acemin kendilerine has bazı alışkanlıkları 

yaşatmalarına rağmen İstanbullu olabildiklerini anlatır. Bu alaca kalabalığı ‚pit-

toresque‛ bir unsur olarak kabul eder. ‚Bütün boğaz Marmara açıklarına kadar 

her cinsten ve her bayraktan gemi ile dolu idi. Devrin bütün seyyahları İstanbul 

limanından bahsederken Londra’yı hatırlar, onunla ölçerlerdi. Lamartine 

1833’de İngiliz seyyahı Delahey 1850’de de bu benzetişte ısrar ederler.  Kısacası 

büyük müstehliklerin şehri küçük müstahsilin şehri oldu.‛ (Tanpınar 1985: 149) 

                                                                                 

4 tr.wikipedia.org/wiki/Turizm 
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Kültürleşme yukarıda da söylediğimiz gibi insanın var olduğu tarihten itibaren 

vardır. Önemli olan, küreselleştiğimiz günümüzde olabildiğince sağlıklı ku-

rumsallaşmasıdır. Bunun için de, turizm, edebiyat, eğitim, ekonomi, hukuk gibi 

birden fazla disiplinin bir arada çalışması söz konusudur.   

Turizmin tıkanması konusuna Küçükaslan şöyle değinir: ‚80’li yıllardan bu 

yana ülkemizin turizmde gösterdiği gelişme elbette ki özgün olarak başarıyı 

ifade eder. Ancak, yaklaşık 20 yıllık bu deneyimin bir monotonluk ve tek düze-

lik biçimine dönüşmesi ilerisi için herkesi kaygılanmaktadır. ‘Turizm Trenine’ 

son vagonundan atlayan ülkemizin süratle trenin önlerinde hatta lokomotifte 

yer alabilmek için yeniden bir yapılanma sürecine girme zorunluluğu vardır. 

Son zamanlarda da gittikçe yaygınlaşan ‘2. turizm hamlesi’ söylemleri bunun 

açık bir kanıtıdır. Sektör unsurları tamamen zihinsel hazırlığa sahiptirler. Hep 

2010’lu yıllara yönelik yaklaşımlar sergilenirken, ciddi anlamda hiçbir kurum ve 

kuruluş uzun erimli bir aksiyona yanaşamamaktadır.‛ Sürdürülebilir turizmin 

kavramı bu anlamda oldukça tartışılan ve önemsenen bir konu haline gelmiştir. 

Çünkü bu durumun çözümünde kültürel turizm önemli yer tutar.    

Günümüzde iletişim süreci ve ulaşımdaki etkinliklerdeki gelişmeler ve hızla 

küreselleşme dünya, insanların farklı kültürleri görme, tanıma, öğrenme mera-

kını artırarak kültürel turizmi doğurmuştur (Nuryanti 1996: 255). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. İnter disiplin çalışma şeması 

Şemalarımızda da görüldüğü gibi turizm ve edebiyatı eşitlediğimizde, her ikisi-

nin açılımı psikolojiyi, sosyolojiyi birer yandan, kültür, tarih, sanat, hukuk gibi 

Kültür 

Turizm 

Edebiyat 

Sosyoloji 
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Coğrafya 

Eğitim 
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disiplinleri ise alttan ve üstten açılımlar şeklinde dizayn edebilir. Bu dizayn 

ihtiyaçlara göre çok farklı şekilde kullanılabilir. 

Türkiye’ye gelen turistlerle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında azımsan-

mayacak ölçüde turistin kültürel değerleri görmek için geldiği anlaşılacaktır. 

Turizme arkeolojik miras, doğal güzellikler, tarihi mirasın dışında kültürel de-

ğerler kaynaklık eder. Bu değerlerin turizm sektörü aracılığıyla, kültürün özünü 

bozmadan nasıl en doğru şekilde verileceği sorusunun cevabı aranmalıdır. (Ar-

tun 2001). Artun’unda dikkat çektiği boyut oldukça önemli bir konudur. Kültü-

rel dokuyu bozmadan ekolojik turizm bu anlamda önemli bir gerçeklik olarak 

karşımıza çıkıyor. Kültürel ve ekolojik turizm kavramı, keza interdisiplin çalış-

masının ne denli önemli olduğunu ortaya koyan bir başka saptamadır.   

Edebiyat sanat destekli turizm, eko-kültürel turizmin de temeli olacaktır. Tu-

rizmin iki önemli ayağı olan gezi ve konaklama sürecinin daha nitelikli ve çeşitli 

olmasını sağlayacaktır. Sanat ve edebiyat insan yaratımının en üst noktasıdır. 

Maslow’un piramidinde en üst basamaktaki kendini gerçekleştiren insanın uğ-

raş alanıdır. Ülkemizin doğal ve tarihi güzelliği kadar, edebiyat derinliği de 

vardır. Bu edebi derinlik turizm-gezi ve konaklama gibi turizmin iki ayağını 

içerecek şekildedir. Önemli olan inter disiplin alanında yapılan çalışmalarla 

bunların yoğrulup, bir bütünsellik içinde öğretim ders program içeriğine yansı-

tılmasıdır. Bu kültürel ders içerikleriyle biçimlenecek olan sanat ve edebiyat 

veya genel kültür ders programları, alanda hizmet verecek elemanların eko-

kültürel turizm mantığıyla yetişmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla interdisiplin 

sempozyum ve kongre çalışmalarında elde edilen birikim üniversite kürsü ve 

sınıf ortamlarına, oradan yetişecek öğretmen veya alan uzmanları gittikleri yer 

veya okullarda ara insan yetişmesine katkı sunacaklardır. 

Özellikle ara insan gücü yetiştiren ön lisans ve Anadolu veya Turizm Meslek 

Lise ders programlarının, bu mantık ile biçimlendirilmesi önemlidir. Kültürel 

birey yetiştirilmeden, kültürel turizm hatta ötesi eko-kültürel turizm faaliyetle-

rinin gelişmesi mümkün görünmeyecektir. Bu çalışmada interdisiplin yaklaşı-

mına kaynaklık eden eğitim-kültür ve edebiyat konusu ele alınıp, gezi ve ko-

naklama (turizm) temel mantığını içeren Türk ve Anadolu edebiyat ve mitlerin-

de yer alan edebi metinler incelenecektir.  

Lisan, önlisans ve Anadolu veya Turizm Meslek Liselerinde sadece 9.sınıf prog-

ramında detaylı işlenen Türk Dili ve Edebiyatı ders içeriğinin, ele alacağımız 

analitik, çok yönlü ve bağıntılı çalışma metodolojiyle şekillendirilmesi gerek-

mektedir. Böylece alanda çalışacak alan uzmanlarının, kendi alanıyla ilgili biri-
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kimi derinleşeceği gibi, farklı alanları da analitik düzeyde değerlendirmesine 

katkı sunulacaktır.   

Bu çalışma, turizm ile edebiyat ilişkisini, ayrıca kültür, eğitim gibi transfer di-

siplin çalışmanın önemine vurgu yapmaktadır. Turizm alanında çalışma yapan 

disiplin uzmanlarının kültürel disiplin kavramına karşı duyarlılığını artırmak, 

farklı disiplinden olanların ise turizm disiplin alanıyla ilgili çalışmalara yönel-

mesini sağlamak ve alanda yer alan ders program içeriğinin Türk Dili ve Edebi-

yatı dersi özelinde yeniden yapılandırmasını amaçlamaktadır.  

KAPSAM VE SINIRLILIKLAR           

Bu çalışmada Türk edebiyatındaki (şarkı, masal, roman, öykü, atasözü) gezi-

konaklama içeriğini taşıyan çalışmalar taranmıştır. Bunların yanında akademik 

anlamda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Görülmüştür ki her türlü alanda Türk 

edebiyatı uygun içeriğe sahiptir. Bu nedenle farklı ülke ve kültür ürünlerine yer 

verilmemiştir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ            

Bu çalışmada, geçmişte ve var olan durumu olduğu biçimiyle betimlemeyi 

amaçlayan ‚tarama modeli’’araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmamızda, 

konuyla ilgili kaynak taraması ve tarama sonucu elde edilen bilgiler doğrultu-

sunda edebi metinleri değerlendirerek betimleme, açıklama ve yordamaya (bili-

nen veya gözlenen durumlardan yola çıkarak bilinmeyen veya gözlemlenmeyen 

durumlar hakkında tahminde bulunma) dayalı bir yöntem kullanılmıştır.  

TÜRK EDEBİYATINDA GEZİ VE KONAKLAMA (TURİZM) TEMALARI 

Gurbet  

 

Başımda bir deli sevda  

Dolaşırın gurbet gurbet  

Yanar şu yüreğin narda  

Dolaşırın gurbet gurbet  

 

Zalim gurbet olmasaydı  

Bağda gülüm solmasaydı  

Bülbül dalına konsaydı  

Gezer miydim gurbet gurbet  

 

Özlen özlem olur gözüm  
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Küllenmiş yanmıyor közüm  

Ağıt olmuş her bir sözüm  

Dolaşırım gurbet gurbet  

 

Garip bir hal gelir başa  

Güllerim tutulur taşa  

Bülbül feryat eder boşa  

Dolaşırım gurbet gurbet 

 

Allı Turnam 

Allı turnam bizim ele gidersen 

Şeker söyle şerbet söyle bal söyle 

Han Aslı'ya benden selam edersen 

Şeker söyle şerbet söyle bal söyle 

 

Allı turnam hele yekin havaya 

yönün döndün bizim yeşil ovaya 

Rast gelirsen benim ana babaya 

şeker söyle şerbet söyle bal söyle 

 

Allı turnam sen gidersen Aktaş'a 

Selam söyle eşe dosta yoldaşa 

Dertli Kerem der ki bacı kardaşa 

Şeker söyle şerbet söyle bal söyle 

 

Türkülerimizde yârinden yüz bulamayan yada sevdiğine kavuşamayan yüreği 

yanık aşıklar aşk acısını hafifletmek için kendilerini gurbete atarlar. Türkülerde 

en çok rastladığımız yol ve yolculuk kavramı vatan, gurbet, vuslat, özlem kav-

ramları üzerine yoğunlaşmıştır. İlk türkü örneğimizde sevdiceğinin etrafında 

dönüp dolaşan bir aşığı, ikici türkümüzde vuslattan ümidini kesmiş fakat ya-

vuklusunu da unutamamış aklı fikri sevdiceğinde olan gelen geçenle halini ve 

selamını ileten aşığımızı görürüz. 

Çağdaş Şarkılardan Bir Örnek: Akdeniz Akşamları 

Akdeniz Akşamları Bir Bir Başka Oluyor 

Hele Bir de Aylardan Temmuz İse Bambaşka 

Sahilde İnsanlar Kol Kola Sımsıcak 
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Coşmamak Elde mi Böyle Bir Akşamda 

İşte Ben Böyle Bir Akşamda 

Aşık Oldum  

Gün Doğmadan Deniz  

Deniz Daha Bembeyazken Çıkacaksın Yola 

Kürekleri Tutmanın Şehveti Avuçlarında İçinde 

Bir İş Yapmanın Saadeti 

Gideceksin Astı Kırıkların Çalkantısında 

Balıklar Balıklar Yoluna Çıkacak Karşıcı Sevineceksin 

Dağları Silkeledikçe Deniz Gelecek Eline Pul Pul 

Ruhları Sustuğu Vakit Martıların 

Kayalıklarda ki Mezar Taşlarından Birden Bir Kıyamettir Kopacak  

Deniz Kızlarımı Dersin Bayramlar Seyranlar mı 

Gelin Alayları Teller Duvaklar Akasyalar mı 

Hey Ne Duruyorsun Be At Kendini Denize Geride Bekleyenin Mi Var Aldırma 

Görmüyor musun Her Yanda Hürriyet Yelken Ol Duman Ol Balık Ol Su Ol 

Git Gidebildiğin Yere 

Akdeniz Akşamları... 

Türkülerimizdeki aynı tema ve kavramlar müziğin her türünde karşımıza çıkar. 

Günümüzde de sevgilisine kavuşamayanlar teselliyi ayrılık ve gurbette arar. 

Sevginin çaresizliği insanları uzaklaşmaya diyar diyar dolaşmaya iter. Buradan 

da anlıyoruz ki, gezmek dolaşmak aşk acısına bir devadır. Sevgiden diyar diyar 

dolaşan Karcaoğlan her gittiği yerde bir başka güzele de aşık olabilir. Yolculuk-

ların her seferinde yeni bir aşk için sebeptir. 

Geziler insanın doğasındaki çeşitli duyguların, arzuların olumlu ve olumsuz 

yönden tatmin edilmesini sağlayıp, psikolojik olarak rahatlamasını da sağlar. 

Bir nevi boşalım, anti-depresif durum sağlar. 

Atasözlerinde Yol 

Yıllarca Ortaöğretim düzeyinde münazara örneklerinde öğrencilere çok gezen 

mi bilir, çok okuyan mı bilir konusu verilir. Çok gezmek çok okumak kadar eş 

değer bilgi kültür tecrübe taşır. Münazaranın kuvvetine göre de çok gezmenin 

çok okumaktan önde olduğu söz konusu olabilir. Buda göstermektedir ki uzun 

yaşamak, çok okumak çok gezmekten daha anlamsız olabiliyor. Atasözlerinde 

de bu fikir söz konusu edilir.  Bir geziden veya yoldan gelene ‚yiyip içtiğin se-

nin olsun, gezip gördüklerini anlat‛, diyerek onun tecrübelerinden faydalan-

maya çalışılır. ‚Gezen kurt aç kalmaz.‛ ‚Gezen tilki yatan aslandan nasiplidir 

(Parlatır 2008).‛ Bu atasözleri ekonomik gelişmeleri ve fırsatları da sağladığını 
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gösterir. Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözünde olduğu gibi hareketin bereket 

deyimiyle açıklanabileceği bu sözler, girişimciliği geliştiren fikirleri oluşturur.  

Masallarda Yolculuk 

Masallarda genelde, kahramanın bir sebeple yola çıkması gerekmektedir. Ve 

olaylar yolculukla başlar. Kuğular Masalında, padişahın eşi ölür. Üvey anne 

vicdansızdır ve çocuklar evden kaçmak ister. Gurbet böyle başlar. Çocuklar 

genellikle küçük oğlan bir sürü macera atlattıktan sonra. Maddi ve manevi ba-

şarılarla kahraman olarak geri döner. Bazı masallarda aile fakirdir babanın ölü-

müyle gençler yola çıkar. Doğruluk masalı örnek gösterilebilir. Düzme Keloğlan 

Masalında şehzade bir başka ülkenin padişah kızı Gülsüm Sultanla evlenmek 

için yola çıkar, fakat bir sürü aksilik olur, yolda bir hayli kişilik geliştiren değer-

ler söz konusu olur. Kendini görgüsüz bulup evlilikten vaz geçen Gülsüm sul-

tanı, bahçıvan olarak kendisine yeniden aşık eder. Gülsüm sultanla birlikte 

memleketine dönerken yol boyunca kırık bir tarağı, kirli bir tası, yırtık pırtık bir 

havluyu aldırır. Yol boyunca gece giderler gündüz saklanırlar ve yol kenarında 

buldukları yenebilecek şeylerle karınlarını doyururlar. Masal kahramanları 

hangi statüde olursa olsun, ne amaçla olsun yolculuk esnasında, sıradan besle-

nerek ihtiyaçlarını giderirler. Masallarda genel izlenimler bireyin gerçek varlı-

ğını yolculuk sonucunda ortaya çıkarabildiğini işler. Adeta doğu masallarındaki 

Anka kuşu yada uzak doğudaki Nirvana ancak bir gidiş gelişle elde edilir.  

Bugünkü teknolojinin temelindeki hayal gücünü masallarda bulabiliriz. Bu an-

lamda gitmek ve yaratıcılık arasında da bir ilişki söz konusudur. Bunu en iyi 

masallarda gözlemleyebiliriz. Batı toplumunda seksen günde devri alem, ‚De-

niz Altında 20.000 Fersah‛ adlı eserler bunu temsil ederken. Doğu toplumunda 

ve Anadolu kültüründe de Hattilerde ‚Komia Şarkısı,‛ sonraki dönemler-

de‛Alaattin‛’in veya ‚Keloğlan‛’ın halıya binerek oradan oraya uçması da yara-

tıcılığa ve teknolojik gelişime temel oluşturmuştur. 

EDEBİ METİNLERDEN ÖRNEKLER 

Kültürel etkileşime (kültürleşmeye) bir örnek: Ahmet Haşim  
Frankfurt Seyhatnamesi 

Doğunun dilenciye bakış açısıyla, batının dilenciye bakış açısını kıyaslayarak 

insan, iyilik, acımak gibi kavramları eleştirel bir yaklaşımla inceleyen Ahmet 

Haşim, kültürel etkileşimle toplumun gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunur.  

Ahmet Hamdi Tanpınar, ‚Beş şehir‛in İstanbul’una baktığımızda; bahsedilen 

dönemlerin, zevk ve eğlencelerin, gezinti yerlerinin, belirli günlerin anlamları-

nın, çarşı ve pazarların, mahalle ve semtlerin, edebiyat ve tasavvuf muhitleri-
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nin, mimarinin, ticaretin, kültür ve sanatın belgesi olduğunu görürüz. Bu ve 

benzeri gezi yazılarını tek tek analiz ettiğimizde bahsi geçen konuları, kavram 

olarak ele alıp, her bir kavramı birbiriyle sayısız biçimde örüntülersek, sağlıklı 

bir sosyalleşme, dolayısıyla sağlıklı bir medeniyet yolu açmış oluruz.  

Turizm ve Edebiyat ortak paydası aidiyetçiliği kuvvetlendirir. Bilinmeyen her 

zaman ürkütücü, bilinene her zaman cesaret vericidir. İnsanların görüneni ak-

tarması ya da bizzat görmesi yada dinlemesi kültürel, siyasi, ticari, sanayi, mi-

mari sanat ve eğitim yönünden gelişim sağlayacağı için statükoculuğu adeta 

ortadan kaldırır. Küreselleştiğimiz günümüzde everensel doğruları sağlıklı 

kılar. Bu sebeple gezi yazıları nesiller arasında da bir köprü vazifesi görür. 

Buket Uzuner de Newyork seyir defteri, ‚Gitmek ya da Kalmak İşte Asıl Soru 

Bu‛ adlı gezi yazısında insanları sosyolojik ve psikolojik olarak gitmek ve kal-

mak kavramlarını olmak yada olmamak kadar ciddi ve yaşamsal bir ikilem, 

karşıtların en acıtıcı birlikteliğidir. Ve yan yana durması en olanaksız bir ikili-

dir‛ şeklinde ifade eder. Ve aynı gezi yazısında gitmek göze alabilmek, gitmek 

merak etmek, gitmek tehlike, gitmek riski göze alabilmek, gitmek radikal bir 

değişim cesareti olarak‛ yorumlar. Sürekli gidene seyah veya gezgin denir. 

Onun sabit bir yeri olmadığı için gitmek eylemiyle işini bitirilmiştir. Konakladı-

ğı yerdeki, otel, hotel, pansiyon ya da kira evleri, onun için sadece bir duraktır,‛ 

şeklinde tahlil eder. Bu tahlilin hemen ardından gitmek ile terk etmek arasında-

ki farkı açıklar. Uzuner’in gitmekle ilgili yorumları masaldaki gidişlerle aşağı 

yukarı aynı olduğu gibi, dönüşle ilgili de görüşleri masaldaki dönüşlerle para-

leldir. Yazar dönmeyi bir yenilgi olarak sorgularken, dönüşün gerileme olmadı-

ğını açıklar. Dönüşü de bir gidiş olarak kabul eder. Dönüşte eski hamam yerin-

de duruyorsa da eski tas değişmiştir. Aynen masallarda da, kahramanlar geri 

döndüğünde ülke aynı ülkedir fakat geri dönen kahraman eski tas değildir. 

Başarıyı yakalamıştır. Uzuner, birde kıyaslama yapar, giden mi kalan mı daha 

yeniktir, daha kazançlıdır? 

 

Bana anlatma sakın 

Riske girseydin eğer 

Yola çıksaydın eğer 

Neler yapardın neler 

Bana anlatma sakın 

Yelken açsaydın eğer 
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Özgür olsaydın eğer 

Neler yapardın neler 

Sen iskeleye bağlı 

Fırtnalardan yoksun 

Tatlı rüzgara razı 

Ben açık denizdeyim 

Deniz bu belli olmaz 

Huyunu seveyim 

Söz: Sinan 

Müzik: Candan Erçetin 

Candan Erçetin’in ‚Bana anlatma sakın‛ adlı parçasında Buket Uzuner’le aynı 

duygu ve düşünceleri ifade etmiştir. Şu ana kadar gördüğümüz örnek parçalar-

da gezi, insanlar için girişimcilik, merak-arayış, başarı, mutluluk, cesaret varlı-

ğını ortaya koyma gibi kavramlar bireysel, kültürel gelişim, sosyal değişim gibi 

açılardan da, toplumsal gelişimi turizm aracılığıyla elde edilir. 

GEZİ VE KONAKLAMA (TURİZM) İLİŞKİSİ 

Kuşkusuz burada Uzuner’in gitmek mi kalmak mı, sorusuna güzel önermeler-

den biride Oya Baydar ve Mine Ulagay’ın ‚Bir Dönem İki Kadın‛ adlı çalışma-

sıdır. İki farklı sosyo-ekonomik düzey insanının, siyasi, sosyal, kültürel kısacası 

hayatını konu alan söyleşi çalışması gitmek ile kalmak polemiğine yer vermiştir. 

Analitik düşünme ve kodlama çalışmaları çerçevesinde ele alındığında  Baydar, 

ülkesinde kalmayı tercih ederken, Ulagay ise ‚gitmeyi‛ seçmiştir. Bu sebeple 

Ulagay’ın söyleşisi daha çeşitlilik ve renklilik içermektedir. Baydar ise akade-

mik bir tercihin ürünüdür. Gezen birinin yazmaya vakit bulması konaklamadır. 

Bu anlamda konaklama yerleşik yaşamdır.  

Uygarlık yerleşik yaşamla başlamıştır (Edwards 1971). İnsanoğlunun yerleşik 

yaşamı ilk olarak Anadolu’da (Zağroslar) gerçekleşmiş ve tarım hayatına gir-

mişlerdir. Alet araç-gerecin yapıldığı, hayvanların ehilleştirildiği yerdir. Bu 

sebeple ilk konaklamanın gerçekleşmesi ilk uygarlığı doğurmuştur. Süreğen 

hareket halinde olan ve gezen birinin birikimini kağıda dökmesi, kısacası kalıcı 

olması için konaklaması gerekmektedir. Bu bağlamda Baydar, akademik yaşamı 

içinde taşıyan ve bu sebeple farklı yerlere gitmek yerine ülkesinde kalmayı ter-

cih ederken, Ulagay ise, Anadolu’nun güney illerinden, Suriye, Filistin tekrar-

dan Söğüt mağaraları ve sonunda Almanya’da mülteci bir yaşama kadar uza-

yan maceralı hikaye yaşamıştır. Uzuner’in bakışıyla ne sürekli göçen kazanmış-
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tır veya kaybetmiştir, ne de kalan. İkisi de kazanmış ikisi de kaybetmiştir. Sos-

yal hayat akademik yaşamın önünde bir engeldir. Yerleşik yaşamın boğuculu-

ğundan da kaçıştır. Önceden de değindiğimiz gibi bir tür anti depresandır. Ulu-

gay’ın hikayesi bir nevi, Atay’ın ‚Tutunamayanlar‛ hikayesindeki örnek karak-

terlere benzemektedir. Tıpkı kahramanın bağımsızlığını tercih edip, töre, top-

lum, adet gibi baskıcı kurallardan kurtulmak için bağımsızlığını tercih edip, 

trene binip gitmesi gibi. Veya Elif Şafağın ‚Aşk‛ romanında yazdığı Mevlana ile 

Şems’in hikayesi bu duruma uygun düşen romandır. Şems sürekli gidendir. 

Yazan kişi ise, ‚hamdım, piştim, yandım‛ diyen Mevlanadır. Hatta yazmak için 

Elif Şafağın, akşamı (insanların el ayak çektiği bir anda) uygun görmesi, konak-

lamanın yalnızlıkla olan ilişkisine bir başka örnektir. Gezi hareket ve heyecan, 

konaklama ise soluk, huzur, yazı ve uygarlıktır. Eski Anadolu uygarlığında 

Hatti (Hitit) kültüründe ‚UliKomi Şarkısı‛ adlı mitolojik öyküde, TeSup’un 

sinirini almak isteyen vezir, ‚tabureye otur bir soluklan ve aklını tespih taşları 

gibi bir biri diz,‛ veya acele veya telaşlı bir anda ise ‚tez ayaklarına uçan hızlı 

pabuçlarını giy (Karauğuz,2001)‛ gibi pasajlar geçmektedir. 

Gerek gezi ve gerekse de konaklama (yerleşik yaşam) konusu hangisinin mutlu-

luk verdiği tartışıla dursun, turizm bu kültürleşme kavramından ikisini de 

içermesi bakımından önemlidir. Gezmek isteyenler ile konaklamak isteyenlerin 

tümüne hizmet vermesi onu daha önemli hale getirmektedir.       

SONUÇ 

Ülke kalkınmasının gerçekleşmesinde turizm önemini korumaya hatta artırarak 

değerlenmeye devam edecektir. Bu sebeple ülkemizde turizm kavram disiplini-

ne tüm disiplin alanlarının katkı sunması ve interdisiplin çalışması çok önemli 

olacaktır. Çünkü eko-kültürel turizm geleceğin önemli bir kavramı olmayı sür-

dürecektir. Bu kavramın içeriğinin doldurulması için farklı disiplin alanındaki 

çalışmaların turizm disiplin alanına aktarılması önemlidir. Kuşkusuz turizm 

disiplin alanında çalışan uzmanların bu türden işbirliğine girmeleri gerekmek-

tedir. Böylece alanda yetişen elemanın kalitesi nitelik olarak daha yüksek ola-

caktır. Edebiyat, tarih, coğrafya, kültür ve sanata karşı duyarlı turizmciler yeti-

şecektir. Kentlerden, beldelere hatta otellere kadar inen; sanat, söyleşi, edebi 

toplantı ve seminerler, imza günleri yapılabilecektir.  

Turizm ders program çalışmalarında, ortak disiplin alanların ile verilmek iste-

nen kavramların disiplinler arası bir perspektifle ele alınması gereklidir. Turizm 

alanıyla ilgili bilgi yapılanmasını, kavram haritasını oluşturan öğrenci, daha 

entelektüel, farkında ve aldığı bilginin hazzıyla işini yapan vasıflı bir birey ola-

caktır. Derslerin ortak içeriğinin ve ortak kavram haritalarının olması, bu kav-
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ramların entelektüel-edebi ve sanatsal duyarlılıkla biçimlendirilip sevdirilmesi 

önemlidir. Edebiyat dersinde gördüğü bir konu ve kavramı, tarih dersinde de 

işlemesi bilgilerinin pekişmesini sağlayacaktır. Örneğin, Tarih dersinde Anado-

lu medeniyetleri konusu işlendiğinde, aynı anda edebiyat dersinde Ahmet 

Ümit’in  ‚Ninatta’nın Bileziği‛ adlı romanın işlenmesi, bilgiyi pekiştirecektir. 

Coğrafya dersinde, keza Avanos, Ürgüp, Kayseri bölgesindeki eski Hatti bölgesi 

ve İçanadolu coğrafyası diye bir başlıkla işlenmesi, anlamlı ve sevimli gelecek-

tir. Konu ve ders daha anlamlı olacağı için pekişmesi de daha güçlü olacaktır.    
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ÖZ 

Trakya bölgesinde bulunan Edirne ili Meriç Deltası sulak alanlar açısından zengin bir yapı 
göstermektedir. Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan Gala gölü, Milli Parkı yerli ve 
göçmen kuşların üreme alanıdır. Ayrıca çeşitli bitki, hayvan ve organizmalar içinde önemli 
bir yaşam ve barınma alanıdır. Gala gölü sahip olduğu doğal yapısıyla her mevsim zengin bir 
görsellik sunmaktadır. Ekolojik yapısı itibariyle kırılgan ve hassas bir yapıya sahip olan göl ve 
çevresi koruma alanı olarak ilan edilmesine karşın çeşitli çevre sorunları baskısı altındadır. 
Gölde avlanmak yasak olmasına rağmen avcıların önemli uğrak yerlerinden birisi olması ne-
deniyle endemik türler açısından riskler oluşturmaktadır. Son yıllarda Dünyada hızla gelişen 
ekoturizm işletmeciliği ve kırsal kalkınmada kullanılması açısından Gala gölünün önemli bir 
potansiyeli olduğu söylenebilir. Göl çevresinde yaşayanların ayçiçeği, buğday ve çeltik üre-
timinden elde ettikleri tarımsal gelir yeterli düzeyde değildir.  Bölgede yaşayanların gelir 
düzeyinin yükseltilebilmesi amacıyla göl ve çevresinde gölün ekolojik yapısına zarar verme-
yecek şekilde ekoturizm fırsatlarından yaralanılmalıdır. Ancak ekoturizm konusunda faaliyet 
gösterecek işletmeler bölgenin doğal kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmaya özen 
göstermelidir. Bunun yanında işletmeler göl çevresindeki doğal yaşam tarzı ve kültürü iş-
letmecilik açısından değerlendirmelidir. Gala gölü, Milli Parkı çevresinde küçük hediyelik eş-
yalar, biblolar, resim, kartpostal, yoğurt, bal, vb gıda maddeleri ziyaretçilere pazarlanabilir. 
Bunun yanında gölü ziyaret etmek için gelen ziyaretçilerin barınma ve beslenme ihtiyacı 
doğal bir ortamda sunularak farklı bir konsept sunulabilir. Göl ve çevresinde kuş gözlemcili-
ği ve fotoğrafçılık ön plana çıkarılarak ziyaret için motivasyon faktörü olarak ön plana çıkarı-
labilir. Trakya’daki önem arz eden diğer bir sulak alan bölgesi ise Kırklareli İğneada civarında 
bulunan Longoz ormanları yakınındaki Saka gölü olup tabiatı koruma alanıdır. Göl ve çevresi 
yaklaşık 5 hektarlık bir alana sahiptir. Özellikle kış aylarında göl ve çevresini su basmakta ve 
bu nedenle de subasar (Longoz) ormanları da göl çevresinde oluşmuştur. 

Anahtar sözcükler: Ekoturizm, sulak alan, turizm işletmeciliği, Trakya bölgesi 

 

GİRİŞ 

Ziyaretçilerin çevresel kaynakları görmek amacıyla yapmış oldukları ziyaretler 

Ekoturizm olarak ifade edilmektedir. Herhangi bir doğal park alanı, göl, gölet, 

milli park vb. doğal kaynaklara yapılan ziyaretlerdir. Ekoturizm son yıllarda 
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kırsal alanlarda yaşayanların sosyo-ekonomik gelişmesi için kullanılan önemli 

araçlardan biri haline gelmiştir. 

Türkiye farklı turizm türlerinin bir arada gerçekleştirilebileceği potansiyele, 

tarihi ve doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. Turizm faaliyetinin sadece denizle 

sınırlı kalmaması ve farklı türleri ile mevsimlere ve coğrafi bölgelere yayılması 

kırsal kesimin kalkınması ve sektörün sosyo-ekonomik katkısının sadece yaz 

aylarında değil ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında da sürmesine yardımcı 

olacaktır. Son yıllarda özellikle yabancı turistlerin yaz aylarında deniz, güneş, 

kum arayışı içinde tatillerini geçirme anlayışı devam etmekle birlikte; doğal 

alanlar, tarihi ve kültürel varlıklar ile kültürel etkinliklere olan talebin de arttığı 

görülmektedir. Türkiye farklı turizm alternatifleri yaratarak ve bunların 

altyapısını planlayarak tamamladığı takdirde turist sayısı ve turizm gelirlerini 

arttırabilir (Şapçı 2005). 

Türkiye’nin çevrenin korunması ve turizmin sürdürülebilir ve çevre ile uyumlu 

bir şekilde yürütülmesi amacını taşıyan bazı uluslar arası anlaşma veya sözleş-

melerin altında imzası bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi 1971 yılında 

İran’ın Ramsar kentinde imzaya açılan ve kısaca Ramsar Sözleşmesi olarak im-

zaya açıldığı kentin adıyla anılan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak 

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi’dir (Erdem, 

O., 2004). Ülkemiz 1971 yılı Şubat ayında İran’ ın Ramsar kentinde imzaya açı-

lan ve “Ramsar Sözleşmesi” olarak bilinen sulak alanların korunması hakkında-

ki sözleşmeye 17 Mayıs 1994’ ten itibaren resmen taraf olmuştur 

(www.cevreorman.gov.tr, 2005). 

Kalkınma ya da bölgesel gelişmede önemli bir alt sektör olarak nitelediğimiz 

turizm, çevre ve doğal kaynaklarla olan sıkı ilişkisi nedeniyle kalkınma ve çevre 

çelişkisinin uyumluluğa dönüştürülmesi gereğini ortaya koymaktadır. İşte bu 

noktada, çevre ve ekonomi ile turizmi gittikçe artan bir önemle birbirlerinin 

parçası olarak geliştirmek, çevre kalitesini sürdürmek, kalkınmayı eşitlemek 

temel hedeflerini içeren sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmaktadır. Sür-

dürülebilir turizm, her aşamasında toplumsal sorumluluk, ekonomik verimlilik 

ve ekolojik duyarlılığı içermektedir. Bu bağlamda yumuşak turizm, ekolojik 

turizm, doğa turizmi, kırsal turizm gibi çeşitli tanımlamalar kullanılmaktadır 

(Atalık ve Gezici 1994).  

Kırsal kalkınma için ekoturizm ile ilgili aktivitelerin plan çerçevesi içerisinde 

yürütülmesi alınacak sonuçların başarısı açısından oldukça önemlidir. Öncelikle 

kırsal bölgelerde yaşayanların turizm ve turist ile ilgili temel bilgilere sahip 

olmasında yarar vardır. Pansiyon, restoran vb. işletme sahiplerinin ziyaretçile-
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rin ihtiyaçlarına cevap verecek birikime sahip olmaları sağlanmalıdır (Kubaş ve 

İnan 2006). 

Sulak alanlar, güzel manzarası ve barındırdığı doğal hayatın yanı sıra kuş göz-

leme, balık tutma, avcılık, yürüyüş ve su sporları yönünden ideal ortamlar 

sunması sebebiyle yerli ve yabancı çok sayıda insanın ilgisini çekmektedir. 

Özellikle son yıllarda Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de pekçok insan kuş 

gözlemciliğine merak salmış, çeşitli illerimizde çoğunluğunu üniversite öğrenci-

leri ve gönüllü kuruluş üyelerinin oluşturduğu kuş gözlem grupları kurulmuştur.  

Ornito turizmin (kuş gözlemciliği), turizm sektörü içerisinde önemli bir yer 

edinmesi üzerine, Turizm Bakanlığınca, bu yöndeki talepleri karşılamak ama-

cıyla kurslar düzenlenmekte ve turist rehberleri eğitilmektir. Kuş Cenneti Milli 

Parkını 1993 yılının ilk on ayında toplam 36 435 kişi ziyaret etmiştir. 

Gediz Deltası dünyaca önemli bir sulak alan, Önemli Kuș Alanı (ÖKA) ve 

Önemli Doğa Alanı (ÖDA) özelliği taşımakta ve İzmir ili içerisinde önemli bir 

turizm alanını oluşturmaktadır. Bölge aynı zamanda gezme, dinlenme ve kuş 

gözlemciliği yapmak isteyen ziyaretçilere açıktır. Deltanın yaban hayatı açısın-

dan barındırdığı zenginlik, yaban hayatının ve doğal yaşamın araştırılması, 

tanınması ve tanıtılması için çok önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bu 

potansiyel uygun şekilde kullanıldığı takdirde deltanın bir eğitim merkezi hali-

ni alma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca Kuş Cenneti’nde Leucai antik kenti bu-

lunmaktadır. Bütün bu özellikler deltada eko-turizm sektörünün gelişimine 

önemli katkılar sağlayabilecek potansiyellerdir ve aynı zamanda İzmir kentinin 

ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli katkı sağlayacaktır (Sönmez ve Onmuş 

2006). 

Bölgede bulunan Gala gölü yanında diğer sulak alanların ekoturizm amacıyla 

kullanılması bu kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Ancak sulak alanların çevresinde yapılacak ekoturizm aktivitelerinin sürdürü-

lebilir olması oldukça önemlidir. Bu arada kaynakların kullanımında koruma-

kullanma dengesi gözetilerek aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır.   

TRAKYA BÖLGESİNDEKİ ÖNEMLİ SULAK ALANLAR 

Trakya bölgesinin önemli sulak alanlarının başında Meriç Deltasında bulunan 

göl ve göletler gelmektedir. Özellikle Edirne ili Enez ilçesinde bulunan Gala 

gölü önemli sulak alanlardan birisi olup yerli ve göçmen kuşlar için üreme ve 

beslenme alanıdır. Kuşların yanında diğer bitki ve hayvan türleri için de önemli 

bir yere sahiptir. Milli park olarak ilan edilmesine karşın, yeterli koruma koşul-
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larına sahip olmamasına rağmen, Gala gölü görsel açıdan önemli bir peyzaj 

zenginliğine sahiptir.  

Gala Gölü iki parçalı olup 560 hektarlık Büyük Gala Gölü (Çeltik Gölü) ve 190 

hektarlık Küçük Gala Gölü'nden ibarettir 1991 yılında Küçük Gala Gölü ve Pa-

muklu Gölü'nü kapsayan 2.369 hektarlık alan "Tabiatı Koruma Alanı" ilan edil-

miştir. 1992'de de Gala, Pamuklu gölleri, Dalyan Lagünü, Bücürmene Lagünü 

ve Taşaltı Lagünü'yle beraber "Sit Alanı" ilan edilmiştir (Kaya ve Kurtonur 

2003). 

Meriç Delta’sında 163 kuş türü görülmektedir. Bu türlerden 40’ı yerli, 27’si kış 

göçmeni, 90’ı yaz göçmeni, 6 türün de statüsü belirlenememiştir. Bu türlerin 

geçit türleri olabilme ihtimali yüksektir. Ayrıca Meriç Delta’sında 46 türün üre-

diği belirlenmiştir (Anonim 2007). 

Trakya’daki önem arz eden diğer bir sulak alan bölgesi ise Kırklareli İğneada 

civarında bulunan Longoz ormanları yakınındaki Saka gölü olup, tabiatı koru-

ma alanıdır. Göl ve çevresi yaklaşık 5 hektarlık bir alana sahiptir. Özellikle kış 

aylarında göl ve çevresini su basmaktadır ve bu nedenle de subasar (Longoz) 

ormanları da göl çevresinde oluşmuştur. 

Yine aynı bölgedeki diğer bir sulak alan olan Hamam gölü İğneada’nın 20 km 

güneyindedir. Etrafı tamamen ormanlık alanla çevrili olan göl Karadenize 2 km 

uzaklıkta ve denizden yüksekliği yaklaşık 20 m’dir. Yüzölçümü 19 Ha ve en 

derin yeri 2.6 m’dir. Pedina gölü ise Hamam gölünün 5 km batısında yer almak-

tadır. Göl ve çevresi 10 Ha bir alana sahip olup derinliği 2,1 m’dir (Anonim, 

2006). Ayrıca aynı yörede bunların dışında Mert ve Erikli gölleri de önemli su-

lak alanlardandır. 

Yukarıda belirtilen sulak alanlar yanında Trakya bölgesinde çok sayıda göl ve 

gölet bulunmaktadır. Kırklareli-Vize-Kıyıköy civarındaki Pabuçdere, Kazandere 

ve Tekirdağ Saray ilçesindeki Kastro körfezi de bunlar arasında sayılabilir. Bu 

kaynaklardan uygun büyüklükte ve kapasitede olanlardan da ekoturizm ama-

cıyla yararlanılabilir.  Bunun için bazı altyapı çalışmaları ve eğitim çalışması 

yapılması ekoturizmin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. 

Sulak alanların çevresinde bulunan köylerdeki taş evler ve eski yapılar koruna-

rak ev pansiyonculuğu için kullanılabilir. Bu nedenle köylerde bulunan eski taş 

evlerin korunmasına gereken önem verilmelidir. Ayrıca bu evlerin restorasyonu 

için yapılacak harcamalar oldukça düşük olduğu için her köyde örnek olarak 2-

3 ev restore edilerek hizmete sokulabilir. Ayrıca turizm konusunda çeşitli top-

lantılar düzenlenerek bilgiler verilebilir. Gelir ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi 
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göl üzerindeki baskıyı da azaltacaktır. Bu nedenle üreticiler tarım dışında elde 

ettikleri gelirdeki sınırlamaları ancak hizmet sektöründe yaşanacak gelişmelerle 

aşabileceklerdir. Göl çevresinde el sanatlarının gelişmesi ve gölü tanıtıcı çeşitli 

hatıra eşyalarının üretilmesi ve satışı hem göl çevresine çekim yaratacak hem de 

gelir artışı açısından kırsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Ayrıca Gala gölünü 

gösteren kartpostallar ve resimler yine önemli gelir getirici faaliyetlerdir (Kubaş 

vd. 2006). 

Eko-turizme örnek olarak, Tekirdağ ili Saray ilçesinde bulunan Kastro körfezini 

yılda yaklaşık 50-60 bin kişi ziyaret etmektedir. Bu sayıda ziyaretçinin yapacağı 

harcamalar yörede yaşayanlara önemli katkılar sağlamaktadır  

Trakya’nın kuzeyinde yer alan Kırklareli ilinin turizm açısından değerlendiril-

mesi gereken en önemli özelliği doğal güzellikleri ve yaban hayatıdır. Özellikle 

kıyı kesiminde tabiatı koruma alanı ilan edilen Saka Gölü, Longoz Ormanı ve 

doğal sit alanı ilan edilen Kıyıköy çevresi ve İğneada çevresindeki göller olağa-

nüstü güzelliklere sahiptir. Dünyada örneği çok az olan su basar ormanları mut-

laka görülmesi gereken yerlerdir (www.kirklareli.gov.tr, 2006). 

TRAKYA BÖLGESİNDEKİ SULAK ALANLARDA KARŞILAŞILAN TEMEL 
SORUNLAR 

Trakya bölgesinde bulunan sulak alanların karşılaştığı sorunların başında kaçak 

avcılık ve saz kesimi gelmektedir. Ayrıca toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi 

sulak alanları tehdit eden diğer önemli sorunlardır. Özellikle bölgenin güneyba-

tısında yer alan sulak alanlar; sanayi ve evsel kaynaklı atık sular ile tarımsal 

üretimde kullanılan kimyasallardan önemli oranda etkilenmektedir.   

Yörede yaşayanlarla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre özellikle 

kış aylarında kaçak avcılık artış göstermektedir. Bazı avcıların bölge dışından 

gelerek sulak alanlarda projektörlerle gece avcılık yaptığı belirtilmektedir. Sulak 

alanların ekoturizm potansiyellerinin sürdürülebilir kullanımı başta kuş türleri-

nin güvenliğinin sağlanabilmesine bağlıdır. Bu nedenle bölgede kaçak avcılığın 

önüne geçilebilmesi için yeterli güvenlik önlemi yanında caydırıcı cezalar ve-

rilmelidir.   

Trakya bölgesi sanayileşmenin etkisiyle yoğun bir şekilde endüstriyel kaynaklı 

hava ve su kirliliği ile karşı karşıya kalmıştır. Tekirdağ ili Çorlu, Çerkezköy ve 

Muratlı ilçelerinde 1980’li yıllardan sonra sanayileşmeden kaynaklanan endüst-

riyel atık sular yeterince arıtılmadan Ergene nehrine deşarj edilmektedir. Ergene 

nehrinden beslenen bölgelerde bulunan sulak alanlar yaz ve kış aylarında farklı 

düzeylerde etki altında kalmaktadır. Su kaynaklarının kirlenmesi bu kaynakla 
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beslenen sulak alanlarda yaşayan flora ve faunayı olumsuz etkilemiştir. Örneğin 

Gala gölü çevresinde balık avcılığı yapanlar gölde yaşayan balıkların çeşitli 

çevre sorunları nedeniyle hem çeşit hem de miktar olarak azaldığını belirtmek-

tedirler.  

Çeltik ürünü Edirne ili Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yaygın olarak üretilen 

en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Çeltik üretiminde yabancı ot mücadele-

si amacıyla kullanılan herbisitler geniş yapraklı bitkileri olumsuz etkilediği için 

sulak alanların florası üzerine doğrudan etki etmektedir. Çeltik yetiştiriciliğinde 

iyi tarım uygulamalarından yararlanılarak kontrollü üretim yapılması sağlan-

malıdır. Özellikle bölgenin alıcı ortam kapasitesi dikkate alınarak uzmanların 

önerdiği düzeyde kimyasal ilaç ve gübre kullanılmalıdır. Ayrıca bu ürünü üre-

ten üreticilere sertifika verilerek sulak alanların korunarak üretim yapıldığı 

konusunda tüketiciler bilgilendirilmelidir. Ayrıca iyi tarım üretimi yapan işlet-

meler desteklenerek üreticilerin bu yöndeki eğilimleri özendirilmelidir. Özellik-

le organik çeltik tarımına uygun olan işletmelerden başlayarak yaygınlaştırılabilir.  

Tarımsal üretimde aşırı girdi kullanımının önlenmesi sulak alanların karşılaştığı 

sorunların önlenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca bu alanların 

varlığının sürdürülebilmesi yanında mevcut durumunun iyileştirilmesine de 

katkı sağlayacaktır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Şu anda gerek Gala gölü ve çevresinde olsun, gerekse İğneada çevresindeki 

Longoz ormanları ve yakınlarındaki sulak alanlarda olsun ekoturizm 

faaliyetlerinin istenilen ölçüde gelişmiş olduğu söylenemez. Şu andaki 

faaliyetler daha çok av turizmi açısından ön plana çıkmaktadır. Bunun asıl 

olarak ekoturizm konusundaki eğitim eksikliği ve girişimciliğin yeterince 

gelişmemiş olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Kırklareli İğneada Longozları ve yakınındaki göller civarındaki ekoturizm 

faaliyetleri ise, istenen ölçüde olmasa da şu haliyle yöre halkı tarafından kabul 

gördüğü söylenebilir. Bunun başlıca nedenleri arasında yerleşim yerine, denize, 

ormana yakın olması, hatta iç içe olması sayılabilir. İğneada’nın yıllardır başta 

deniz amaçlı olmak üzere, yerli turistler ve hatta az sayıda da olsa yabancı 

turistler tarafından ziyaret ediliyor olmasının bu yörede ekoturizmin 

gelişmesine de katkısı olduğu bilinmektedir. Ancak yerel halkın ekoturizm 

konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu söylenemez.  

Gala Gölü Milli Parkının çevresinde bulunan köylerde ekoturizm konusunda 

faaliyet gösterecek işletmeler planlı bir şekilde kurulabilir. İğneada ve Kıyıköy 
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civarındaki yerleşimlerde ise eski evlerin korumaya alınarak restore edilmesi 

sağlanabilir. Böylece her iki bölgenin günübirlik yerine konaklamalı turların 

kapsamına alınmasına katkı verilmiş olacaktır. Bölge ekoturizm merkezi haline 

getirilirken, burada dikkat edilmesi gereken konu, sulak alanlar çevresine 

yapılacak ziyaretlerin kaynağa zarar vermemesi için gerekli önlemler 

alınmasıdır. Bu nedenle sulak alanlar ve çevresinde eski yapılar dışında yeni 

yapılaşma ve yerleşime izin verilmemelidir. Ayrıca ekoturizm aktivitelerinin 

doğayla uyumlu ve sürdürülebilir olması dikkate alınmalıdır. 

Ziyaretçilerin doğal kaynağı görmek için yapacağı harcamalar ziyaret edilen 

alan çevresinde yaşayanların gelirini doğrudan artırıcı bir faktördür. Bu nedenle 

doğal kaynağın çevresinde yaşayanlar ekoturizm işletmeleri sayesinde ekono-

mik yönden hızla gelişme gösterebilir. Ancak burada en önemli konu sosyo-

ekonomik aktivitelerin ve sulak alanın alıcı ortam kapasitesini dikkate almalıdır. 

Sulak alanların ekoturizm amacıyla kullanılması yerel halkın refah düzeyini 

yükseltirken ziyaretçilerle kültürel ve sosyal etkileşimleri de olacaktır. Bu du-

rum kırsal bölgelerde yaşayanların sosyal gelişmelerine de katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca sulak alanlar barındırdıkları flora ve fauna ile çok önemli işlevleri olan 

doğal kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka korunup-geliştirilerek gelecek kuşakla-

ra aktarılmalıdır.  

Sulak alanlar çevresinde yapılacak ekoturizm aktiviteleri konuyla ilgili uzman-

ların yapacağı bir planlama çalışması çerçevesinde yapılmalıdır. Bu alanlara 

yapılacak ziyaretler doğal yapıya kesinlikle zarar vermeyecek şekilde planlan-

malıdır. Trakya bölgesi bu açıdan çok büyük potansiyele sahip bir bölgedir. 

Ancak bu olanaklardan yeterince yararlanıldığı söylenemez. Bu nedenle sulak 

alanların korunması, kullanılması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. Sulak alanlar 

kurutularak tarımsal veya yerleşim yeri amacıyla kesinlikle kullanılmamalıdır.  
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ÖZ 

Sanayi sonrası toplumsal değişimden kendine düşen payını alan havalimanları, içinde bu-
lundukları ülke veya kentin yerel özelliklerindense küresel tüketim kültürünün özelliklerini 
taşımaktadır. Buna paralel olarak da bu alanlar gerçekle ilgisi kalmamış olan göstergeler 
zinciri içinde, simülakr (simüle edilmiş gerçek-bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görü-
nüm) evreninin bir parçası olarak hiper gerçek alanlar olarak karşımızda durmaktadırlar. Bu 
çalışmanın amacı, hiper gerçek alanlar olarak havalimanı terminallerinin nasıl bir gelişim iz-
lediğini ortaya koymak, bu gelişim ve değişim içerisinde yerel kültüre özgü unsurların ha-
vaalanları içerisindeki varlık sorununa odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda SKYTRAX fir-
ması tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına göre belirlenen dünyanın en iyi on 
havalimanı içerisinden ilk ikisi (Hong Kong International Airport ve Singapore Changi Air-
port) incelemeye tabi tutulmaktadır. Bulgular, Asya kültürünün bir parçası olan bu iki hava-
limanında da egemen kültürün (küresel kültür) tüketim odaklı yansımalarının ve hiper ger-
çek evrenin bir parçası olarak kimi yerel kültürel unsurların, simulakrların, havalimanlarının 
konumlandırılmasında yer aldığını göstermektedir.  

Anahtar sözcükler: Havalimanı Terminalleri, Simülasyon, Yerel Kültür, Tüketim. 

 
 
GİRİŞ 

Havalimanlarının, bir ülkenin dünyaya açıldığı kapılarından birisi konumunda 

bulunduğunu göz ardı etmemek gerekir. Son yıllarda uluslararası düzeyde 
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seyahat eden yolcuların sayısının hızla artarak bir milyara ulaşması ve bunun 

sonucu olarak birçok ülkede havayolu taşımacılığına yapılan özel ve kamu sek-

törü yatırımlarının artması, diğer ulaşım araçlarından farklı olarak, havaliman-

larını daha farklı bir konuma getirmiştir. Bir bina ya da eve girerken kapı dışın-

dan ya da kapıdan hemen içeriye girince kişilerin elde ettikleri ilk izlenim o bina 

ya da evin mimari özellikleri ya da orada yaşayanların genel özellikleri hakkın-

da bilgi elde edilmesine yardımcı olabilir. Benzer şekilde, uluslararası bir hava-

limanına iniş yapmadan önce tepeden o şehrin görünümü ve uçak indikten 

sonra bina içine girip çıkıncaya dek elde edilen deneyim ve gözlem de, yolcula-

rın o ülke ya da şehir hakkında bilgi sahibi olmasına yol açabilmekte ve/veya 

yol açabilmelidir. Elde edilebilecek bilgi kapsamında, mimari yapı, planlama, 

yeme-içme alışkanlığı gibi o şehir ya da ülkenin kültürel yapısı ve orada yaşa-

yan vatandaşların bazı özellikleri sayılabilir. Ters açıdan bakıldığında, diğer bir 

deyişle, yolcuların gezilerini tamamlayarak kendi ülkelerine dönmek üzere 

havalimanlarına giriş yaptıkları ve uçuş gerçekleşinceye kadar geçen süre içeri-

sinde yaşamış oldukları deneyimleri sonucunda, o ülke ya da şehrin benzer 

özelliklerini havalimanında geçirdikleri süre içerisinde görebilmekte ve/veya 

görebilmelidirler.  

Her ülkenin kendine özgü bazı kültürel özellikleri bulunduğuna göre, havali-

manlarının da bu kültürel kimlik doğrultusunda biçimlenmiş veya bu kültürel 

kodları içinde barındıran bir yapıya veya içeriğe sahip olması beklenmektedir. 

Bu doğrultuda yolcuların havalimanı içerisinde geçirdikleri deneyim boyunca 

yerel kültüre özgü dokuyu fark edebilmeleri ve bu farkındalığın söz konusu 

şehir veya ülke için bir imaj oluşumuna katkı sağlaması gerekmektedir. Ancak 

gerçekte durum tam da böyle değildir. Her ne kadar şehir veya ülkeye özgü çok 

genel bazı özellikler fark edilebilse de (Hong Kong’da alışveriş, İsrail’de güven-

lik, İran’da kapalı toplum yapısı vb.) havalimanları, içinde yerel kültüre özgü 

kodlar barındıran mekanlar olmaktan çok, büyük oranda birbirine benzeyen, 

standart ve küresel mekanlar olarak tanımlanabilir. Bu sayede yolcular havali-

manı içerisinde kendilerini ‚yabancı‛ veya ‚öteki‛ olarak görmezler. Ancak 

aynı zamanda kendilerinkinden farklı bir kültürel dokuya sahip bir ülkeye 

varmış olduklarını da -birkaç unsur hariç- havalimanı içerisindeki kodlar düşü-

nüldüğünde gerçek anlamda hissetmezler. Bu bağlamda hem havalimanlarının 

günümüzde geldiği durum düşünüldüğünde hem de küresel tüketim kültürü-

nün yeniden üreticileri olarak havalimanlarının simülatif mekanlar olduklarını 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

Havalimanına ilişkin deneyimden söz edilirken büyük oranda havalimanı ter-

minallerinden bahsedilmektedir. Çünkü yolcuların zaman geçirdikleri mekanlar 
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terminallerdir. Bu doğrultuda söz konusu şehir veya ülkeye ilişkin bir imaj oluş-

turması veya yerel kültüre özgü dokuya sahip olması beklenen alanlar da bü-

yük oranda havalimanı terminalleridir. Bu nedenle, bu çalışmanın inceleme 

alanı havalimanı terminalleri olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada havalimanı 

terminallerinin nasıl bir gelişim izlediğini ortaya koymak, bu gelişim ve değişi-

min kültürel anlamda düşünüldüğünde yönünü (küresel-yerel) belirlemek 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda literatür incelemesini takiben seçilen 

bazı havalimanı terminalleri göstergebilimsel analize tabi tutulmaktadır.  

HAVALİMANLARI VE HAVALİMANI TERMİNALLERİ 

En basit anlamı ile hava alanları/hava limanları/uçak alanları hava araçlarının 

inip kalktıkları, bakımlarının yapıldığı, yolcularını ve yüklerini aldıkları çeşitli 

başka bileşenlerinin olduğu özel tesislerdir. Günümüz havalimanlarına baktı-

ğımızda; parlak girişleri, geniş terminalleri, dev park alanları, büyük hangarları 

ve apronları, diğer ulaşım araçlarına bağlantıları ile dev tesisler, hatta mini şe-

hirler olarak tanımlayabiliriz. Oysaki havalimanlarının bu duruma gelişi son 

yılların ürünüdür. Erken dönem havalimanlarının durumu bugün gördüğümüz 

mekan tasarımından oldukça farklıdır.  

İlk olarak savaş endüstrisi için kullanılan havalimanları Birinci Dünya Savaşı ve 

sonrasında ilk ticari-sivil havalimanlarına evrilirken görünümlerinde de deği-

şimler başlamıştır. Paris, Londra, Berlin ve Amerika’da ilk olarak hayata geçen 

ticari havalimanları, askeri görünümlerini bırakarak sivil ziyaretçilerin ihtiyaç-

larına yönelik tesislerin inşa edildiği alanlar olmaya başlamışlardır (US Centen-

nial of Flight Commission 2012). Yolcuların ihtiyaçlarının karşılandığı, diğer 

ulaşım araçları ile bağlantıların kurulduğu mekan tasarımı ile bu alanlar artık 

birer mekanik anlam ifade etmekten öte kültürel bir alana evrilmeye başlamış-

lardır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra artık havalimanları yukarıda belirtilen 

basit anlamının dışında mekan-insan ilişkisinin yoğun yaşandığı başka tanım-

lamaların ve göstergeler sisteminin bir parçası haline gelecektir. Bu sistem için-

de de havalimanlarının terminal binaları ön plana çıkacak ve tüm bir tesisi kap-

sar bir hal alacaktır.  

Ziyaretçiler, memnuniyet duydukları ya da görsel haz aldıkları havalimanla-

rından söz ederken esasında o havalimanının terminallerinden söz etmektedir. 

Teknik anlamda terminaller, ziyaretçilerin yolculuğa ilişkin, fiziksel ve rutin 

ihtiyaçlarının giderildiği alanlardır. İletişimsel bağlamda ise terminaller, genel-

likle o ülkeye ya da kente gelen yolcunun söz konusu destinasyon ile ilk karşı-

laşma noktasıdır ya da son izlenim yeridir (Kazda ve Caves 2000: 245). Ancak 

tüm bu tanımlamalar havalimanı terminallerini açıklamaya yetmemektedir. 
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Çünkü bu alanlar, söz konusu tanımlamaların ötesinde başka bir gösterge ola-

rak karşımızda durmaktadır. ‘Heathrow sadece Londra’dan daha iyi değildir, 

onun olmadığı her şeydir’ şeklinde ele alınan bir slogan, Heathrow’un alışveriş 

merkezleri, iş merkezleri, otelleri, araba park alanları ve sunduğu güvenlik hissi 

ile ilgili olduğuna da işaret edebilmektedir (Edwards 2005: 26).  

DEĞİŞEN DÜNYA, DEĞİŞEN TERMİNALLER 

Havalimanı terminallerinde gözlenen bu tür değişimler, gerçekte havalimanla-

rının ticarileşmesi, teknik olanakların artması, uçak endüstrisinin gelişmesi ile 

paralellik gösterir. Havalimanları 1930-1940’lı yıllarda basit iniş kalkışlara hiz-

met ederken (Edwards 2005:xii), hava ulaşımının yeni yeni pazara girdiği yıl-

lardır. Örneğin, Amerika’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar havayolları 

şirketleri hizmet elemanı bulmakta, fiziksel koşulları ile demiryolu şirketleri ile 

rekabet edebilme konusunda zorluk yaşamışlardır (Gottdiener 2001:94). Buna 

paralel olarak, dünya ekonomisi dar boğaz içindedir, üretim odaklı tüketim 

mekanizmaları işler haldedir. 1960’lara kadar olan dönemde tek katlı terminal-

leri, kendine özgü kontrol kuleleri ile havalimanlarının görünümü ve işlevinde 

gözle görülür bir değişiklik yaşanmamıştır.  

1960’lı yıllar ise, gelişen kitle iletişim araçları, ekonomik ve toplumsal bağlam-

larda modernist projenin sekteye uğraması, yüksek sanatın çöküşe uğraması 

gibi birçok nedenden dolayı, Avrupa ve Amerika’da başka bir dönemin başlan-

gıcına işaret eder. Rekabet artmış, imaj yaratmak başlıca farklılaşma yollarından 

biri olmuştur. ‚Böylece toplumsal ilişkiler bundan böyle sınıftan ya da normatif-

likten söz edemeyeceğimiz ve toplumsalın sonu ile yüz yüze geleceğimiz ölçüde 

değişen kültürel göstergelerle‛ (Featherstone 1996:26) dolmaya başlamıştır. Bu 

yıllarda Amerika’da uçak biletleri ucuzlayacak, orta sınıfın bu alana ilgisi arta-

cak, akabinde de bu sektör kitle pazarı haline dönüşecektir (Gottdiener 2001:94). 

Bu artan talep karşısında havalimanlarının da değişimi söz konusu olacaktır. 

Edwards’ın (2005:xii) üçüncü nesil dediği bu havalimanı tiplerinde terminal 

binalarında artış yaşanacak, havalimanlarının kent ile entegrasyonu sağlanmaya 

başlanacaktır. Bu dönemden itibaren bir havalimanını diğerlerinden ayıran şey, 

teknik olarak donanımının dışında daha iyi hizmet kalitesi, sembolleri ve kent 

ile kurduğu ağ olacaktır. Ön plana çıkan nitelikler değişince terminaller de ha-

valimanlarının vitrini haline gelecektir. Az önce sözü edilen terminallerin hava-

limanlarını göstergesel bağlamda kapsar hale gelmesi de bu değişimlerle ger-

çekleşmektedir.  

1980’li yıllardan sonra ise Avrupa ve Amerika tam bir tüketim toplumuna dö-

nüşecek ve artık göstergelerin göstergeleri dünyası hakim olmaya başlayacaktır. 
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Her türlü edim kültürel, ekonomik, toplumsal tüketim endüstrisinin bir parçası 

haline gelecektir. ‚Baudrillard’a göre, ekonomi ya da üretim alanını ideoloji ya 

da kültür alanından ayırmak artık mümkün değildir. Çünkü kültür ürünleri, 

imgeler, temsiller, hatta duygular ve psişik yapılar ekonomi dünyasının bir 

parçası haline gelmiştir‛ (Connor 2001:76). Ürünlerin ya da hizmetlerin işlevin-

den çok yarattıkları anlam dünyası önemlidir. ‚Tüketimin, kullanım değerleri-

nin tüketimi olarak, maddi bir fayda olarak değil, her şeyden önce göstergelerin 

tüketilmesi olarak anlaşılması gerekir‛ (Featherstone,1996:144). Bu değişimden 

havalimanları da nasibini alacaktır. Edwards havalimanlarına ilişkin son bir 

kategorinin daha olduğunu söyler (2005:xii): 1990 sonrası dördüncü nesil hava-

limanları. Bu havalimanları lokomatif terminalleri, satış alanları, otelleri, geliş-

miş ulaşım ağları, müzeleri, oyun salonları ile bir gerçeklik olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

YARATILMIŞ MEKANLARIN İZİNİ SÜRMEK: MEKAN, SİMÜLASYON,  
TERMİNAL 

Tüketim toplumun bir parçası olan birey, her şeyi tüketmek üzerine yaşamını 

sürdürmektedir. Ancak bireyin tükettiği artık nesneler değil, nesnelere yükle-

nen anlam bütünüdür. Birey kimliğini, benliğini tüketerek inşa etmektedir. ‘Tü-

ketiyorum o halde varım’ sloganının hakim olduğu bu dönemde her şey meta-

laşmaktadır. Bu metalaşma sürecinden hiçbir şeyin kaçması mümkün gözük-

memektedir. Buna mekanlar da dahildir. Urry (1999), Mekanları Tüketmek adlı 

kitabında kentlerdeki meydanların, peyzajların tespitine Zukin’in ‘görsel tüke-

timin bir düşsel peyzajı’ tespitini önceleyerek girişir. Ona göre, Euro-

Disney’deki Main St, dünya fuarları ya da Londra’daki Covent Garden tüketim 

için var olan, simüle edilmiş yerlerdir ve bunlar insana kimlik duygusu sunmaz, 

ahlaki işleve sahip değillerdir, bunlar mekanları tüketim kültürünün bir parçası 

haline getirme işlevini yerine getirirler (Urry 1999:37). Mekanlar, gerçeklikle 

ilgisi olmayan göstergelerin devamlı bir devinim halinde olduğu yerler haline 

gelmiştir. Bu ‚soyut mekan ‘bin yılın sonunda’ oldukça olağanüstü ‘yaratılmış 

mekanlara’ yol açan kapitalist ilişkilerin yüksek noktasıdır‛ (Urry 1999:43).   

Mekanların gerçekle düşü birbirine karıştıran bir niteliğe büründüğüne ilişkin 

bir diğer yaklaşım ise, Baudrillard tarafından ortaya atılmıştır. Öncelikle Baud-

rillard’a göre, göstergenin geçirdiği tarihsel dört aşama mevcuttur (Connor 

2001:81-82): İlki, gösterge temel bir gerçekliğin yansımasıdır. İkincisi, gösterge 

temel bir gerçekliği maskeler ve saptırır. Üçüncü aşamada, gösterge temel bir 

gerçekliğin yokluğunu maskeler. Son aşamada ise, göstergenin temel bir gerçek-

likle herhangi bir ilişkisi yoktur, o kendi saf benzetisi yani simülakrdır. Göster-
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gelerin artık herhangi bir gerçeklikle ilgili olmadığı noktasından hareketle Ba-

udrillard üst-gerçeklik kavramını ortaya atar. Örneğin Disneyland, Baudril-

lard’a göre (2008a:28) ne gerçektir, ne de sahte, burası gerçeğe ilişkin düşselliği, 

gerçeği simetrik bir biçimde yeniden üretmek amacıyla tasarlanmış bir mekan-

dır. Disneyland ve onun göstergeleri, oluşumunu gerçeklik üzerinden değil, 

kendi yarattığı dünyanın göstergeleri üzerinden kurar. Yani gerçekliğin yerini 

simülakrlar alır ve bunlar gerçekten daha gerçektir.   

Bir diğer simülakr ise büyük alışveriş merkezleridir. Bu mekanların artık bir 

pazar yeri ile yakından uzaktan ilişkisi kalmamıştır (Baudrillard 2008a:114). 

‚Burada günlük yaşamın bütünüyle düzenlenmesi, bütünsel türdeşleşme olarak 

tüketimin merkezindeyizdir; bu merkezde her şey, gerginliklerin giderilmesi ile 

tanımlanmış soyut bir mutluluğun kolaylığı, yarı saydamlığı içinde erimiş ve 

aşılmıştır. Alışveriş merkezi ve geleceğin kenti boyutlarında genişletilmiş 

drugstore, yalnızca emeğin ve paranın değil mevsimlerin de ortadan kayboldu-

ğu tüm gerçek yaşamın, tüm nesnel toplumsal yaşamın yüceltilmesidir‛ (Baud-

rillard 2008b:22). Bu simülasyonları anlamak, başka bir yaklaşımla duruma 

bakmayı gerektirir. Baudrillard, bu zamana kadar alışılageldik olan dikotomik 

düşünce biçimleri ile bu durumu açıklamaz. Ona göre, ‚simülasyon neyin sahte 

olduğunu söylemez, bunun yerine neyin hakiki neyin sahte olduğunu söyler ya 

da gerçekliği konusunda kararsız kalınan şeyi nitelendirir. Daha fiziksel ve me-

taforik bir simülasyon tanımı da yapılabilir. Buna göre simülasyon dünyaya ait 

gerçekliğin içinde çözülüp, dağıldığı ve yoğunluğunu büyük ölçüde yitirdiği 

devasa bir entropik süreçtir‛ (Baudrillard 2002:14). Peki terminaller bu zincirin 

neresinde durmaktadır? 

Tüm bu söylenenlerin ışığında günümüz uluslararası terminalleri ‚yaratılmış 

birer mekan‛ (Urry), ‚görsel tüketimin düş peyzajları‛ (Zukin) olarak karşımız-

da durmaktadır. Baudrillard’ın alışveriş merkezlerine ilişkin yaptığı tespit, ter-

minallere uyarlandığında şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Bu mekanların 

artık havalimanları ile yakından uzaktan bir ilgisi kalmamıştır. Bu mekanlar, 

artık birer tüketim merkezidir ve tanımlanmış bir mutluluk alanı haline gelmiş-

tir. Hatta terminallerde mevsimler bile ortadan kalkmıştır. Bu alanın göstergele-

rinin gerçek ile artık yakından uzaktan bir ilgisi kalmamıştır. Bir başka deyişle, 

Baudrillard’ın göstergenin tarihsel değişiminden hareketle açıklayacak olursak: 

İlk dönemde havalimanları basit bir ulaşım eyleminin göstergesidir. Gerçek ile 

ilişkisi mevcuttur. Ancak dördüncü nesil havalimanlarının göstergeler sistemi-

nin bu ulaşım eylemi ile ilişkisi yok gibidir.  
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Terminaller havalimanının gerçek işlevini unutturarak onu tüketim kültürü 

içinde simülasyon evreninin bir parçası haline getirir. Bu tip havalimanları için-

deki terminaller, yiyecek-içecek işletmeleri, lüks dükkanları, ofisleri, özel bek-

leme salonları, otelleri, eğlence parkları, müzeleri, dinsel ibadet yerleri ile hava-

limanı göstergesinin anlamını değiştirir ve gerçekle ilgisi olmayan yaratılmış 

mekanlara dönüştürür. Bir anlamda pazar yeri ile ilgisi kalmayan büyük alışve-

riş merkezleri gibi; ulaşım ile ilgisi kalmayan dev kompleks halini almışlardır 

artık havalimanları. Ne içinde bulunduğu ülke veya şehirle ve yerel kültürel 

dokuyla ilgisi kalmıştır, ne de herhangi bir yerde orijinali olan bir mekanın ye-

niden üretimidir. Bu nedenle, artık Heathrow Londra’nın, Schiphol Amster-

dam’ın, Jeppesen Denver’ın, The McCarran Las Vegas’ın hepsi ve olmadığı her 

şey olma iddiasındadır.  

DÜŞ PEYZAJLARINI YENİDEN ÜRETENLER  

Simülasyon evreninin oluşmasında temel rol oynayan araçlar; televizyon, rad-

yo, reklamlar, sinema ve son olarak da internettir. Bu araçlar tüketim toplu-

munda bir modelleme yapmakta ve artık bireylerin tüketimi bu modellerin 

tüketimi olarak işlerlik kazanmaktadır. Tüketim toplumunda ‚insanlar gerçeğe 

bakarak modeli değil, kendilerine sunulan modele bakarak kurgusal gerçeği 

belirlemektedirler< el kitapları, dergiler, TV ve reklamların etkinliği gibi araç-

lar, insana her konuda gerçeği temsil ettiği varsayılan modeller vermekte ve 

böylece modellerden oluşan bir işaretler ağı insanların düşünce ve davranış 

dünyasını belirlemektedir‛ (Şaylan 2006:241). Baudrilard’a göre, yığınları sessiz 

hale getiren ve uyumlaştıran temel mekanizma, medyada yaşanan devrimdir. 

Medyadan gelen mesaj bombardımanı karşısında insan, simalakr evreninin bir 

parçası haline gelmekte ve imajların tüketim dünyasının içinde yer almaktadır. 

Baudrillard, reklamdan, TV haberlerine, radyo mesajlarına kadar her şeyin eleş-

tirisini yapar ve kitle iletişim araçlarının gerçeğini şu şekilde belirtir: ‚Kitle ileti-

şim araçları karşılıklı olarak birbirinin içeriği haline gelir ve işte bu, tüketim 

toplumunun totaliter iletisidir‛ (Baudrillard 2008b:155).  

Bu süreçten sinema da nasibini almıştır. Ona göre bu süreçte ‚en azından Ba-

tı’da üretim kahramanlarının yüceltilen biyografileri yerini bugün her yerde 

tüketim kahramanlarının biyografilerine bırakıyor. Azizlerin, tarihsel kişilerin 

yaşamlarını takip eden, ‘sıfırdan başlayan adamın’ın ve kurucuların, öncülerin, 

kaşiflerin ve sömürgelerde yaşayan Avrupalının örnek niteliğindeki yaşamları 

yerini sinema, spor ve oyun yıldızlarının, bir takım yaldızlı prenslerin ya da 

uluslararası feodallerin, yani kısaca büyük savurganların yaşamlarına bıraktı‛ 

(Baudrillard, 2008b:44). Artık insanlar bu tüketim kahramanlarının yaşam mo-
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dellerine göre yaşamlarını şekillendirmekte, bu modellerin kopyasını oluştur-

mak için çabalamaktadırlar. Mekanların anlamları da bu sistem içinde şekillen-

mektedir. Büyük karşılaşmalar, duygusal hezeyanlar artık alışveriş merkezle-

rinde yaşanmaktadır, çocukların tatil hediyesi Disneyland’a bir gezidir. Tüm bu 

sürecin oluşumunda en etkili öğe ise elbette kitle iletişim araçlarının vermiş 

olduğu mesajlardır.  

Tüketim toplumu içinde mekanlara mesajlar aracıyla yüklenen bu imajlar süre-

cinden havalimanları da etkilenmiştir. Göstergelerin ve simgelerin kurduğu bu 

anlam dünyası içinde terminalleri farklı birer mekana dönüştüren mecraların en 

önemlisi ana akım sinema endüstrisinin filmleridir. Ana akım sinemada 1940’lı 

yıllardan günümüze kadar adında ya da içeriğinde havalimanı geçen 60 civa-

rında film bulunmaktadır (www.ranker.com 2012). Artık terminaller bazen aşık-

ların kavuştuğu romantik anların mekanı olur, bazen ise savaşların yaşandığı, 

tehditlerin savrulduğu korkulası mekanlar. Bilim kurgu filmlerinde gotik alan-

lara dönüşür bazen, tanımlanamaz ve gerçek ile bağlantısı koparılmış bir alan 

olarak karşımıza çıkar. Ama tüm bu göstergeler bu mekana birer anlam yükler. 

Acı, korku, sevinç, hüzün, aşk, haz gibi tüm bu duygular mekanı bir tüketim 

mekanı haline çevirmek için yeterlidir. İster gelen ister giden yolcu olsun artık 

terminalin kapısı açıldığında kişi kafasında yaratılmış olan o imgeler dünyası ile 

yolculuğa başlar. ‚Ziyaretçiler dev bir yapay-olgular (artefact), kültürler ve 

anlam sistemleri çeşitliliğini ilgiyle seyretmeleri için yüreklendirilir‛ (Urry 

1999:200).   

Terminalin kapısı artık sıradan bir kapı değil, inisiyasyona açılan bir kapı olarak 

gösterge sisteminin içine dahil olur. Bu inisiyasyon yerleri tüketim toplumunun 

hijyenik, temiz, her türlü irrasyonel ve Dionyzyak göstergeden arındırılmış 

mekanlarıdır. Çünkü tüketim toplumunda ‚mimarlar, reklamcılar, kent plan-

lamacıları, desinatörler, hepsi de toplumsal ilişkilerin ve çevrenin demiurgosları 

(dünya yaratan) ya da daha çok tamaturgosları (mucizeler yaratan) olmak iste-

mektedirler. ‚İnsanlar çirkinlik içinde yaşıyor: Tüm bu çirkinlikleri iyileştirmek 

gerekiyor‛ (Baudrillard 2008b:216). Bu düşünceden hareket eden mimarlar, 

reklamcılar, tasarımcılar öyle terminaller yaratmışlardır ki, bu mekanların ne 

kent ne de gerçeklik ile ilgisi görülebilir. Artık bu mekanlar simülasyon merkez-

leridir. O nedenle, postmodern bakış açısının hakim olmasından dolayı bu ter-

minallerin hepsi birbirine benzer. Bu tür mekanlar kentin her türlü ‘öteki’sini 

dışarıda bırakmak ve insanı gerçeklikten uzaklaştırmak üzere tasarlanmış hij-

yenik yapılardır. Doğal olarak da içlerinde yerel kültüre özgü, simüle edilme-

miş unsurları ve imgeleri barındırmazlar. Elbette dünya üzerinde yerel kültüre 

ilişkin özellikleri içinde barındıran havalimanlarının, havalimanı terminallerinin 
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bulunmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Ancak bu havalimanlarının için-

de bulundukları ülkelerin az gelişmiş, küçük ve/veya kapalı siyasal sistemler 

içerisinde varlığını sürdüren (örneğin İran) yani küresel tüketim kültürünün bir 

parçası haline gelmemiş ülkeler olabileceğini söylemek de yanlış olmayacaktır.  

YÖNTEM 

Bu kısma kadar teorik bilgiler ışığında havalimanlarının tarihsel süreç içinde 

nasıl bir evrim geçirdiği tartışılmaya çalışılmıştır. Gerçekliğin bir yansıması olan 

havalimanları, 1960 sonrası gerçekliğin maskelendiği, 1990 sonrası ise gerçekle 

ilgisi kalmayan simülakrlara dönüşmüştür. Mekanların temel üretim ve hizmet 

gerçekliğinden uzaklaşarak simülakra dönüşmesi; mekanların tasarımı, kitle 

iletişim araçlarında oluşturdukları mesajlar ve mekanın kendi gerçek işlevinin 

dışında işlevler yüklenmesi ile gerçekleşmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, 

bu üç savdan hareket edilerek en iyi havalimanı ödülü almış havalimanlarından 

bazıları göstergebilimsel analize tabi tutulacaktır. İnceleme aşağıda yer alan 

sorular ışığında gerçekleştirilecektir:  

 Havalimanlarında ulaşım ve onun bileşenlerine ilişkin hizmetler dışın-

da verilen hizmetler nelerdir?  

 Günümüz iletişim araçlarının en güçlüsü olarak kabul edilen internet 

ortamında havalimanları için oluşturulan imaj nasıldır? 

 Havalimanlarını birer simülakra dönüştüren gerçek işlevi dışında ona 

anlam yükleyen imkanları internet üzerinden hangi göstergeler aracılı-

ğıyla kurulmaktadır?   

Burada amaç, gerçeklikten koparak yapay mekanlar haline gelen havalimanları 

iddiasının nasıl oluşturulduğuna ilişkin örnekleri gözler önüne sermektir. Bu 

doğrultuda inceleme konusu olan havalimanları SKYTRAX şirketinin havali-

manı ödüllerinden hareketle belirlenmiştir. 1989 yılında kurulmuş olan SKYT-

RAX şirketi, 1999 yılından itibaren havalimanı alan araştırmasını sürdürmekte-

dir. Yolcu memnuniyet ölçümüne göre yürütülen bu bağımsız araştırma sonu-

cunda o yılın en iyi 10 havalimanı açıklanmaktadır. Araştırma havalimanlarının 

özel hizmetlerinden, çalışan kalitesine; sundukları güvenlik hizmetlerinden boş 

zaman eğlencelerine, otellerine kadar ortalama 39 adet bileşen göz önüne ala-

rak tasarlanmıştır. Bu bağımsız ve geniş alanı ölçümlemeye çalışan araştırma, 

dünya üzerinde en prestijli havalimanı değerlendirme sistemi olarak gözük-

mektedir. 2011 yılında yapılan araştırmaya, 160 değişik ülkeden toplam 11 mil-

                                                                                 
 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.worldairportawards.com/main/press_31mar.htm, 10.02.2012 
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yon havalimanı kullanıcısı katılmıştır. Bu yılın en iyi havalimanları ise şu şekil-

de sıralanmaktadır: Hong Kong International Airport, Singapore Changi Air-

port, Incheon International Airport, Munich Airport, Beijing Capital Internatio-

nal Airport, Amsterdam Schiphol Airport, Zurich Airport, Auckland Internatio-

nal Airport, Kuala Lumpur International Airport, Copenhagen Airport.  

Bu çalışmada ödül alan havalimanlarından ilk ikisi Hong Kong International 

Airport (HKIA) ve Singapore Changi Airport (SCIA) incelenecektir. Bu iki hava-

limanının seçilmiş olmasının en önemli nedeni, birer iş ve alışveriş merkezi 

olarak Hong Kong ve Singapur’un hem küresel tüketim kültürüne bakımından 

bir örnek olarak anlamlı olmaları, hem de Asya ülkeleri olarak baskın kültürel 

kodlardan (Batı kültürü) farklı bir ülkede/kültürde bulunmalarından dolayı söz 

konusu yerel kültüre ilişkin yansımaların var olup olmadığını daha açıkça gö-

rebilmenin mümkün olmasıdır. Bu nedenle bu inceleme kültürün, küresel tüke-

tim kültürü ve simülasyon alanları olarak havalimanları üzerindeki etkisini 

gösterebilmek bakımından yararlı olacaktır. Çünkü eğer simülatif mekanlar, 

egemen kültürün etkisiyle kendi üst gerçekliklerini yaratıyorlarsa, içinde bulu-

nulan yerel kültürel ortamın söz konusu havalimanları üzerinde anlamlı bir 

etkisi olmayacaktır.  

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Çalışmanın bu bölümünde Hong Kong International Airport ve Singapore 

Changi Airport web sitelerinden edinilen veriler doğrultusunda göstergebilim-

sel analize tabi tutulmaktadır.  

Hong Kong International Airport (HKIA) 

HKIA, arkaik dönemde deniz tanrısına adanmış ve 1823 yılında Chek Lap Kok 

adını almış, yıllar içinde devasal bir metre kareye ulaşmış olan insan yapımı bir 

alan üzerine kurulmuş, Norman Foster tarafından tasarlanmış, 1998 yılında 

hizmete açılmıştır (Plant vd. 1998:552). 2011 yılına gelindiğinde havalimanı 

1.255 hektarlık bir boyuta ulaşmıştır. Toplam iki ana terminali (Terminal 1: 

570.000 m², T2: 140.000 m²) ile metropol bir kent özelliği göstermektedir. Termi-

nal 1’de 200 üzerinde mağaza, 60 üzerinde restoran bulunmaktadır. Terminal 2 

ise, 80 mağaza, 20 restoran ve eğlence merkezine sahiptir. Bu mağazaların ara-

sında, uluslararası markaların mağazaları gerek yiyecek-içecek gerekse moda 

sektöründen mevcuttur. Burberry, Armani, Disneyland, 7-Eleven, Boss, Gucci, 

Wellness Spa, Burger King, Starbucks gibi. Bunun yanı sıra terminallerde yerel 

tatların yer aldığı çeşitli restoran ve kafeler de mevcuttur. Bakıldığında dev bir 

                                                                                 
 Bilgiler www.hongkongairport.com adresinden derlenmiştir.  
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alışveriş merkezini andıran bu terminaller, alışveriş merkezlerinde az rastlanan 

başka hizmetleri de sunmaktadır: Finans sektörüne ayrılan salonlar, döviz büro-

ları, televizyon ve internet salonları, dinlenme alanları gibi. Tüm bunlar bir 

kentte bulabileceğiniz her şey ve ondan daha fazlasıdır.  

2011 yılında HKIA’da yer alan etkinliklere bakıldığında, bu etkinliklerin yerel 

kültürü küresel göstergelerle yansıtan özellikler taşıdığı görülmektedir. Çin’in 

geleneksel lezzeti çaya ilişkin workshoplar, Kanton bölgesine ait opera/tiyatro 

kıyafetleri sergisi, Çin’de alternatif tıp, eski Çin’e ait fotoğraf sergisi bunlardan 

sadece bir kısmıdır. Bu nostaljik sergiler, tanıtımlar tam da gerçeklikten koparı-

larak hijyenik alan içine hapsolmuş kültürün yeniden üretimi ve aynı zamanda 

da gerçeğin modellemesini ziyaretçilere sunar. Çünkü tüm bu gerçeği ziyaretçi-

nin o kentte bulması, ona ulaşması onu kendi güvenli alanından uzaklaştıracağı 

için zorluklarla doludur. Oysa o kentin misafirleri 20 dakikalık alan içindeki Çin 

turu ile o kültürün göstergelerini rahatlıkla tüketir hale gelebileceklerdir. Hava-

limanları içinde satılan kültüre ait hediyelik eşyalarla da bilmekten kaynaklı 

hazlarını göstergesel bir nesneye çevirebilmeleri mümkün olacaktır. HKIA tara-

fından sunulan diğer hizmetler arasında golf sahaları, basketbol, kayak, atış gibi 

sporların simülasyonlarının yer aldığı eğlence merkezleri de mevcuttur. Tüm bu 

hizmetler hakkında cep telefonu aracılığıyla bilgi alınması mümkündür.  

HKIA Web Sitesi Analizi 

HKIA’ın kitle iletişim araçlarından biri olan internet üzerindeki göstergeler 

zincirine bakılırken öncelikle ana sayfa incelenecek ardından da terminal ve 

terminal hizmetlerinin göstergelerine değinilecektir.  

HKIA resmi web sayfasındaki giriş sayfası; binanın gündüz ve gece çekilmiş her 

bir girişte değişen iki fotoğrafı ve toplam sekiz ana sekmeden oluşmaktadır. Bu 

butonların her biri bir hizmeti anlatmakta ve her birinin toplam imajı oluştur-

mak üzere bir sloganı bulunmaktadır:  

 Uçuş Bilgi Edinme: ‚We are well connected with the world‛ 

 Yolcu Rehberi: ‚We strive to provide an excellent airport experince‛ 

 Ulaşım: ‚We are multi-model transport hub‛ 

 Alışveriş, Yeme-İçme, Eğlence, Havalimanımız: ‚We operate this world-

class facility round the clock‛ 

 Sosyal Sorumluluk: ‚We care for the environment and community‛ 

 Medya Merkezi: ‚We adopt an open communication policy‛ 

 İletişim: ‚We welcome your comments and suggestions‛.  
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Görsel 1. Gösterge metin - HKIA web sitesi ana sayfası 

Sayfanın ortasında bu sekiz sekmeden dört tanesi ön plana çıkarılmış ve tekrar 

vurgu yapılmıştır. Çalışmanın ana amacı doğrultusunda önemli olan gösterge-

ler terminallere ilişkin göstergelerdir. Terminaller, alışveriş, yiyecek-içecek, 

eğlence sekmesi altında Terminal 1 ve Terminal 2 alt kategorilerinde yer almak-

tadır. Terminallere ilişkin sitede yer alan görseller şunlardır:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 2. HKIA terminallerine ilişkin gösterge (dış) 
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Ele alınan HKIA ana sayfasının üçte birlik kısmını binanın görseli oluşturmak-

tadır. Cam ağırlıklı olarak inşa edilmiş bina, gökyüzü ile birleşmiş, transparan 

bir görüntü sunmaktadır. Alacakaranlıkta çekilmiş olan bu fotoğraf yan anlam-

sal düzeyde bize bu alanın ara bir mekan olduğunu belirtir. Sanki koordinatları 

olmayan bir mekan gibidir. Yarım küre şeklindeki mimarisi ile içinde eklektik 

birçok alanın olduğuna işaret eder. İçeride yer alan florasan ışıklandırma doğal 

ışık algımızı kırarak simülatif mekan algısının kapılarını açar. Göstergelerin 

karşıtlıkları bağlamında (doğal/yapay) bina göstergesi yan anlamsal boyutta 

suni olana işaret eder. Ana sayfada yer alan havalimanı binası yaratılmış bir 

mekanın gösterileni olarak okunur. Ana sayfada havalimanına işaret eden gös-

tergelerin sayısı azdır. Birkaç uçak sembolü ve sayfanın en altında duran küçük 

boyutlardaki uçak resmi ve havalimanının ismi bu sayfanın bir havalimanı say-

fası olduğunu anlatır.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3. HKIA T1 göstergesi (iç)  Görsel 4. HKIA T2 göstergesi (iç) 

 

Sekiz sekme içinde yer alan ayrı ayrı sloganlar, temelde bu alana ilişkin tek bir 

şeyi söyler: ‚Biz, sizin için, size hizmet için buradayız. Size uluslararası normla-

ra uygun, doğal yaşama uyumlu, her türlü isteğinizi gözeterek hizmet sunmak-

tayız‛. Bu alan, 28’i lüks moda markası olmak üzere 160’ı aşan mağazası, yerel 
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ve küresel lezzetleri sunan 40 tane restoranı, opera kıyafetlerinden çay gelene-

ğine kadar birçok temayı gösteren sergi alanları, çok sayıda kafesi, çocuklar için 

Disneyland’ı, büyükler için Spa merkezi ile devasal hizmetler sunmaktadır.   

Analiz 

Mağazalarından Spa merkezine kadar birçok aktiviteyi içinde barındıran bu 

terminallere ilişkin göstergelere baktığımızda, T1 (Görsel 3), T2 (Görsel 4) ve her 

ikisine ilişkin gösterge ilistrasyondur. Burada yine gökyüzü ve yeryüzü arasın-

da yaratılmış bir mekanın betimlenmesi söz konusudur. Göstergelerde belirgin 

olan, perspektif açısından ön planda kalan elinde alışveriş torbaları ile görünen 

bir ailedir (Görsel 2). İdeolojik bağlamda mutluluğun alışveriş yapılarak elde 

edildiğine ilişkin göstergeler yan anlamı oluşturmaktadır. T1 (Görsel 3) ve T2 

(Görsel 4) iç göstergelerine bakıldığında, bu alanın bir alışveriş merkezinden 

farkının olmadığı görülecektir. Özellikle ünlü, lüks markaların kullanıldığı gös-

tergelerle bu mekanın, herhangi bir alışveriş merkezinden bir farkı olmadığı 

anlatılmaktadır. Gösterenler bir alışveriş merkezinde bulabileceğiniz her şeyi, 

uluslararası moda markalarını, yerel lezzetleri, uluslararası lezzetleri bulabile-

ceğinizi belirtir. Göstergeler dikotomik kültürel sistemin ilk kavramları ile be-

zenmiştir: Kültür/doğa, aydınlık/karanlık, temiz/kirli, yapay/doğal, küre-

sel/yerel. Göstergelerin yan anlamsal mesajı, her türlü irrasyonel boyuttan arın-

dırılmış yapay tüketim mekanına ‚hoş geldiniz‛dir. Burada Hong Kong’un bir 

iş ve alışveriş merkezi olarak konumlandırılmasına dikkat çekilebilir. Kentin bu 

özelliği havalimanı terminallerinde de görünür hale gelmektedir. Ancak bir 

Asya ülkesi olarak Hong Kong havalimanı terminallerinde simüle edilmiş yerel 

kültürel unsurlar haricinde yerel bir unsura yer verilmediği görülmektedir. Bu 

unsurlar ise yerel kültüre özgü formlarında değil, ancak küresel tüketim kültü-

rüne göre biçimlendirilmiş simülasyonları olarak havalimanı içerisinde kendile-

rine yer bulabilmektedirler.  

Singapore Changi International Airport (SCIA) 

1975 yılında yapımına karar verilen Changi Havalimanı 1981 yılında faaliyete 

geçmiştir. 1300 hektar üzerine kurulu olan havalimanının 670 hektarı denizin 

doldurulması ile elde edilmiştir. Havalimanında dört tane terminal bulunmak-

tadır. Bu terminaller içinde 290 tane mağaza ve 130 üstünde yiyecek-içecek alanı 

mevcuttur. Dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinde ortalama 500 mağaza-

nın bulunduğu düşünüldüğünde, havalimanında yer alan mağazaların boyutu 

daha da göz önüne çıkmaktadır. Bu havalimanında da Mc Donald’s, Pizza Hut, 

The Body Shop, Watsons, Samsonite gibi küresel markaların mağazaları bu-

lunmaktadır. Hatta Asya’daki ilk Ferrari mağazası burada açılmıştır. Ayrıca 
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havalimanında bir otel, Hard Rock Cafe, çeşitli Spa merkezleri, dinlenme alanla-

rı, sinema salonu, bebek bakım odaları, medikal servisi, borsayı takip edebilece-

ğiniz salonlar mevcuttur. Sunulan tüm bu olanaklar için göstergelerin en fazla 

çocuk ve aileye yaptığı vurgu dikkat çekicidir. Havalimanı hizmetleri eğlence ve 

haz üzerine kurgulanmış olarak gözükmektedir. Çocuklar için oyun salonları, 

kaydırakları ile tam bir eğlence merkezi niteliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra 

terminallerde dikkat çekici olan şey, bahçelerdir. Gösteri toplumunun bir parça-

sı haline gelmiş olan mekanlar haz ve mutluluk üzerine inşa edilirler. Yeni 

‚<tüketici insan kendisini haz almak zorunda olan şey olarak bir haz ve tatmin 

işletmesi olarak düşünür. Mutlu, aşık, övgüye boğan/övgüye boğulan, baştan 

çıkaran/baştan çıkarılan, katılımcı, keyifli ve dinamik olmak zorunda olan‛ (Ba-

udrillard, 2008b, s. 93) bir tüketici kimliğidir bu. Changi Havalimanı, tüketici 

insanın bu yönü üzerine göstergelerini inşa etmektedir. Eğlenmenin, hazzın en 

önemli eylem olarak kabul edildiği tüketim toplumunda Changi Terminalleri 

bunun için biçilmiş bir kaftandır.  

SCIA Web Sitesi Analizi 

Havalimanının internet üzerindeki göstergelerinin analizi şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Görsel 5. Gösterge metin – SCIA web sitesi ana sayfa 

                                                                                 
 Bilgiler www.changiairport.com’dan derlenmiştir.  
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Havalimanının resmi sayfasında mor renkler kullanılmaktadır. Sayfanın en 

üstünde yedi sekmeden oluşan menüsü yer almaktadır. Sol tarafta Uzak Doğulu 

bir genç kız gökyüzüne doğru mutlu bir şekilde bir şey atarken fotoğraflanmış-

tır. Havalimanının sloganı ‚The feeling is first class‛ bu fotoğraf ile bütünleşmiş 

bir biçimde yer almaktadır. Yukarıdaki yedi sekmenin içinde yer alan beş temel 

öğe sayfanın geri kalanında ön plana çekilmiştir. Sayfa içinde tek tek terminal-

lerde bulunan faaliyetleri anlatan kategoriler yerine ‚Changi’de‛, ‚yeme ve 

alışveriş‛ başlıkları altında toplam dört terminalde olan faaliyetler verilmiştir. 

Kısıtlılıklar gereği burada her bir sayfaya değinilmeyecek, sadece uygun göster-

geleri olanlar seçilecektir. Bu havalimanının terminallerini anlatacak olan en 

önemli göstergeler terminal bahçeleridir. Kapalı alan içinde yapılmış olan bu 

bahçelere ilişkin gösterge metinler aşağıdaki gibidir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 6. Gösterge Metin - SCIA İçindeki Yapay Bahçeler 

 

Gösterge metin 1 Kelebek bahçesi, küçük bir kız çocuğunun yeşillikler içinde bir 

kelebeğe değmeye çalışırken çekilen fotoğrafıdır. Diğerinde insan öğesi kulla-

nılmamıştır. Bitkiler kapalı bir ortamda yer almaktadır. Gösterge 3 için de aynı 

şey söz konusudur. Gösterge 4 orkide bahçesinde ise kahvesini yudumlarken 

bilgisayarına bakan modern görünümlü bir kadın yer almaktadır. Son olarak ise 

2-  Fern bahçesi 3- Bahçe bitkileri bahçesi 
1- Kelebek bahçesi 

4- Orkide bahçesi 5- Işıklı bahçe 
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ışıklı bahçede birbirine gülümseyen iki kadın doğal ışığı daha çok alan bir bah-

çede fotoğraflanmaktadırlar.  

Analiz 

SCIA ana sayfasında kadınlığı ve doğallığı çağrıştıran mor renk ve tonları kul-

lanılmıştır. Havalimanı sloganının vurgusu hisler üzerinedir. Bu bağlamda say-

fa yan anlamsal düzeyde mekaniklikten ya da teknolojiden çok insan ve onun 

duyguları üzerine vurgu yapmaktadır. İnternet sitesinde hemen hemen hiç ha-

valimanı binasının ya da terminallerin fotoğrafları kullanılmamıştır. Sitede daha 

çok insan odaklı fotoğraflar mevcuttur. Ana sayfada gökyüzüne bir şey fırlatır-

ken, yani havalimanının logosunu fırlatılırken görülen kız havalimanı ile mutlu-

luk, eğlence gibi kavramların özdeşleştirildiğini anlatır. Altta mor renklerin 

degradesinden oluşan belli belirsiz ‚joy‛ yazısı da bunu destekler niteliktedir. 

Kız bir ormanın içinde gibidir. Egzotizm, merak, sıcak duygular, neşe, keyif, 

mutluluk ve haz yan anlamsal boyutta bu havalimanı markasının kendisini 

özdeşleştirdiği duygulardır. Havalimanı aktivitelerine bakıldığında bu imajı 

destekleyen bileşenlere rastlanır. Ön plana çıkarılan, terminallerde olan gizli 

bahçeler ve ailelere yönelik oyun merkezleridir. Terminallerde yer alan bahçele-

re ilişkin beş gösterge metin de başka başka gösterilenleri olmasına karşın 

özünde egzotizm, sıcaklık, mutluluk ve doğanın bu alanda yeniden üretildiğini 

söylemektedir. Doğal yaşamdan arındırılmış, kontrol altına alınmış bir doğa 

düşünü ziyaretçilerine vaat etmektedir.  

SONUÇ 

1960 sonrası sanayi ötesi toplumların içinde bulunduğu durum, her türlü nesne 

ve mekanın birer kültürel tüketim ürünü haline gelmesi olarak açıklanabilir. Bu 

durumdan havalimanları da payını almıştır. Gerek teorik yaklaşımlar gerekse 

uygulamada belirlenen gerçekler havalimanlarının uçakların inip kalktığı, yol-

cuların ihtiyaçlarını giderdikleri mekanların dışında birer tüketim plazalarına 

dönüştüğünü göstermektedir. Havalimanı terminalleri artık birer alışveriş mer-

kezidir, hatta belki daha da fazlasıdır. İçinde bulunduğu kentin yerel özellikle-

rinden öte, küresel tüketim kültürünün özelliklerini taşımaktadır. Buna paralel 

olarak, bu alanlar gerçekle ilgisi kalmamış olan göstergeler zinciri içinde, simü-

lakr evreninin bir parçası olarak hiper gerçek alanlar olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Dev alışveriş merkezleri nasıl artık bir pazarı andırmıyorsa, havalimanları 

da uçak pistlerinin ötesinde bir anlam taşımaya başlamıştır.  

Markaların simgesel anlamlarının yarıştığı sanayi sonrası toplumlarda bazı 

havalimanları gelecek dünyanın mekanlarının göstergelerini taşırken, bazıları 

ise doğanın yaratılmış göstergeleri ile markalarını güçlendirmektedir. Her ne 
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kadar farklılıklar üzerine kurulmuş bir dünya gibi gözükse de, gerçekte mekan-

lar için oluşan bu standardizasyon tüketici-bireyin tek bir kültür içinde yaşama-

sını manipüle etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Bu sahte başkalık hissi 

yeni yeni simülasyonların yaratılmasına, hiper gerçekliğin oluşması ile koşut 

ilerlemektedir. Franklin ve Bauman (2009) bu durumu, ‚geçirimsiz ve dayanıklı, 

yerel özelliklere bağışık veya bunlara ölçülü olmak kaydıyla izin veren, sadece 

ürkütmeyen, rahatsız etmeyen ayrıksılıklara göz yuman bir aynılık‛ olarak ta-

nımlamaktadır. Havaalanları benzer tarzda otelleri, mağazaları, yiyecek-içecek 

alanları ve yerel kültürün kontrol edilebilir kadar olanını iklimden azade edil-

miş alanlara alarak bu yapay evreni en iyi ortaya koyan alanlardan biridir artık 

günümüzde. Mitolojide Mimar Daidalos’un oğlu İkaros için balmumundan 

yaptığı kanatlar doğayı yenmek üzerine bir çaba olarak okunabilir ve güneş 

tanrısı bu irrasyonel uçmak eyleminin cezasını vermiştir. Oysa günümüzde 

artık doğayı egemenlik altına alan kültürün yapay mekanlarına hükmedecek bir 

tanrı da kalmamıştır. Uçmak gibi insan psikolojisinde irrasyonel, doğaya ait ve 

Dionyzyak alan içinde yer alan bir eylem bile rasyonel, kültüre ait ve Apollonik 

yapının egemenliği altında iklimsiz mekanlarda varlığını sürdürmektedir.     
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ÖZ 

Turistlerin ziyaret edecekleri bölgeleri önceden görme şanslarının bulunmaması nedeniyle, 
teknolojinin ve bilgi dağıtımının etkin kullanımı, turizm sektörü için büyük önem taşımakta-
dır. Bu çalışmada, tarihi ve kültürel değerler bakımından oldukça zengin turizm merkezleri-
ne sahip olan Ege Bölgesi için, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli ve web tabanlı bir turis-
tik rota planlayıcısı tasarımı ve uygulaması sunulmuştur. Uygulamanın altyapısı, Virtual 
Earth Map platformu hizmetleri ile oluşturulmuştur. Çalışma, Ege bölgesindeki sekiz ilde 
(İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar) bulunan 212 antik 
kent üzerinde başarıyla denenmiştir. Tasarlanan turistik rota planlayıcısı, tarihi ve kültürel 
değerlere ilgi duyan kullanıcıları seyahat güzergâhı çevresindeki antik kentler hakkında bilgi-
lendirerek, seyahatin zaman ve gezi verimliliği açısından daha planlı ve keyifli geçmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar sözcükler: Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri, Virtual Earth Map, Turistik Rota 
Planlayıcısı 

 

GİRİŞ 

Günümüzde turistik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin geleneksel yöntem-

lerle yapılması, gelişmiş teknolojileri kullanan ülke, bölge ve işletmelerle reka-

bet edebilme şansını neredeyse ortadan kaldırmaktadır. Geleneksel metotlarla 

geniş kitlelere ulaşma imkânının çok düşük olduğu aşikârdır. Basılı bir harita ve 

broşür üzerindeki bilgiler çok sınırlı olduğu gibi kompakt disklerdeki bilgiler de 

işlevsel değildir. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler ise bu 
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olumsuzlukları büyük ölçüde ortadan kaldırarak geleneksel yöntemlere göre 

daha fazla bilgiyi çok daha ucuz bir şekilde sunabilmekte ve tüm dünyadaki 

kullanıcılara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra, sorgulama ve turistik 

yerleri görüntülemede dinamik bir yapıya sahiptirler. Gelişen teknolojilerle 

birlikte büyük boyutlarda dosyalar, içerikler ve sunucuları bünyesinde barındı-

rılabilmektedir. Anılan verilere erişim, hızlı internet bağlantılarıyla istemciye 

rahatlıkla indirilebilmektedir. Mobil iletişim cihaz ve teknolojilerindeki gelişme-

ler neticesinde ortaya çıkan kısa mesaj servisleri, üçüncü nesil mobil iletişim 

teknolojileri (3G) gibi hizmet çeşitliliği, üç boyutlu (3B) modelleme, ücretsiz 

harita veritabanlarının yaygınlaşması, bu teknolojilere olan ilgiyi ve turizm 

alanındaki kullanımını arttırmıştır (Ricci vd. 2010; Sellitto vd. 2010).  

Bilişim teknolojilerinin ve CBS’nin turizm sektöründeki farklı uygulamalarının 

her geçen gün arttığı görülmektedir. Bu uygulamalar; bir turizm işletmesinin 

veya bölgesinin tanıtımını içeren statik, dinamik veya interaktif web sayfaları 

biçiminde, bazen konaklama veya seyahat işletmelerinin rezervasyon otomas-

yonları biçiminde, bazen de iki veya üç Boyutlu grafikler, haritalar, modeller, 

animasyonlar ve benzetimler biçiminde hazırlanmış yazılımlar olarak kişisel 

bilgisayarlar, mobil cihazlar veya internet erişimi üzerinden kullanıcılarına su-

nulmaktadır. Her ne kadar mevcut turizm ve seyahat içerikli web siteleri kulla-

nıcılara turistik hizmetlerle ilgili faydalı bilgiler sağlasalar da, bu sitelerin büyük 

bir bölümünün kullanıcılara seyahatlerini planlamalarında yeterince yardımcı 

olamadıkları gözlenmektedir. Bu durum, kullanıcıların milyonlarca web sayfası 

arasında gerçekte aradıkları bilgiyi elde edebilmek için da ciddi zaman kaybına 

yol açmaktadır. Bu nedenle, kullanıcılara aradıkları bilgiyi istedikleri şekilde 

sunabilen ve tavsiyelerde bulunan uygulamalara olan ilgi her geçen gün art-

maktadır (Malak Al-hassan vd. 2011). İlk defa ziyaret edilecek olan bir turizm 

bölgesinin daha önceden görülememesi nedeniyle ziyaretçiler, bölgede bulunan 

ve ilgi alanlarına giren aktiviteler, tarihi, doğal ve kültürel turizm değerleri ve 

bu değerlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi sahibi olma gereksinimi duymak-

tadırlar. Günümüzün gelişmiş bilgi teknolojileri sayesinde turistler seyahat 

edecekleri bölgenin özellikleri, tarihi, kültürel yapısı ve bölgeden sunulan diğer 

faaliyetler hakkında rahatlıkla bilgi sahibi olabilmektedirler.  

Ülkelerin tarihi miras alanları turizm, ülkenin tanıtımı ve ekonomik kazanım 

gibi birçok açıdan oldukça büyük önem taşımaktadırlar. Türkiye, tarihi eserleri-

nin zenginliği bakımından oldukça şanslı sayılabilecek ülkelerden biridir. Tarihi 

ve kültürel mirasa sahip olmanın yanı sıra, bu değerlerin ilgili kitlelere sunu-

munun etkin bir şekilde yapılması da bir o kadar önemlidir. . Bu çalışmada, 

tarihi ve kültürel değerler bakımından oldukça zengin turizm merkezlerine 
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sahip olan Ege Bölgesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli ve web tabanlı 

bir “Turistik Rota Planlayıcısı” tasarımı ve uygulaması sunulmuştur. Tasarla-

nan uygulamayı mevcut rota planlayıcılarından ayıran temel özellikler; seyahat-

lerini planlayan turistlerin seyahatlerinin başlangıç ve varış noktaları arasındaki 

alternatif güzergâhların çok zaman ve masrafa neden olmayacak mesafelerdeki 

(0-10 Km) çevrede tarihi ve kültürel alanların listelerini ve seyahate ekleyeceği 

süreyi raporlayarak turistlere, gezi planlaması yapmaları için alternatifler suna-

bilmesidir. Yapılan inceleme neticesinde Navigasyon cihazları, Google Map, ve 

Virtual Earth gibi web uygulamalarında kullanılan GPS yazılımında tanımlı yer 

ve yön bilgilerinde (Point Of Interest), benzer türden bir uygulamanın mevcut 

olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın izleyen bölümlerinde; Web tabanlı coğrafi 

bilgi sistemlerinin gelişim süreci, içerikleri hakkında bilgi verilerek, anılan sis-

temlerin turizm sektöründeki kullanım örneklerinden bahsedilmiş, tasarlanan 

turistik rota planlayıcısının yapısı, içeriği ve uygulama arayüzü hakkında bilgi 

verilmiş ve sonuçları sunulmuştur. 

WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ  

Genel olarak uluslararası turizmin özellikleri ve turizme katılanların tercihleri 

göz önünde bulundurulduğunda, destinasyon seçimi ve seyahatlerin organize 

edilmesinde internetin öneminin arttığı ve etkin bir şekilde kullanıldığı görül-

mektedir (Gülbahar 2009). İnternetin öneminin artması ve yaygınlaşması, tu-

rizmle ilgili kişi ve kurumları yeni uygulamalar geliştirmeye ve yeni taleplerin 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, bilgisayar donanım ve yazı-

lımında son yıllarda görülen gelişmeler, bilgisayarların diğer bilimsel dallarla 

olan ilişkilerini de arttırmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri de bu gelişmeler sonunda 

doğmuş bir bilim dalıdır (Komesli vd. 2008).  

CBS, İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe'ye 

çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu 

kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır. CBS, bazı araştırmacılara göre 

konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen bir bilim-

sel kavram, bazılarına göre; konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgi-

sayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; organizasyona yardımcı olan bir veri 

tabanı yönetim sistemi olarak nitelendirilmektedir (http://tr.wikipedia.org/wiki). En 

kapsamlı haliyle CBS; dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel 

vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna/konuma dayalı karar verme süreçle-

rinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; top-

lanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve 
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sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi 

veri ve yöntemler bütünüdür (Sreejit ve Katiyar 2011).  

Coğrafi verilerin internet ortamında sunumu, bu iki teknolojinin birleştirilme-

siyle gerçekleşmektedir. Yeni oluşan bu teknoloji, web tabanlı CBS (Web based 

GIS) olarak isimlendirilmektedir. Web tabanlı CBS, klasik CBS’nin veri toplama, 

düzenleme, sorgulama ve analiz yeteneklerinin kullanılması sonucu elde edilen 

ürünlerin kullanıcılara internet aracılığıyla sunulmasına imkân sağlamaktadır. 

Web tabanlı CBS teknolojisi ile konumsal bilgi ve harita servislerinin, internet 

aracılığı ile diğer kullanıcılara aktarımı ve paylaşımı sağlamaktadır. Bu şekilde 

geleneksel CBS’de yaşanan, elde edilen verilerin tek bilgisayarda tutulması, 

güçlü donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulması gibi sorunlar giderilmektedir. 

Web tabanlı CBS ile geleneksel CBS arasındaki farklılıklar; kullanıcı ara yüzle-

rindeki değişiklikler, erişim kolaylığı, veriyi depolama ve etkin biçimde kul-

lanma konularında kendini göstermektedir. Kullanıcılar elde etmek istedikleri 

ve farklı bir platformda olan bilgilere internet aracılığıyla ulaşabilmekte, sis-

temdeki verilere bağlı olarak çeşitli sorgulamalar yapabilmektedirler (Arca vd. 

2011).  Çok farklı alanlarda kullanım olanağı bulunan web tabanlı CBS ulaşım, 

alışveriş, kargo ve trafik hizmetleri, en uygun yer seçimi, turistik bilgilendirme, 

harita veya coğrafi bilgi sorgulama, yer bulma gibi amaçlarla kullanılmaktadır. 

Günümüzde Google Maps, Yahoo Maps, ve GlobeXplore gibi yeni nesil Web 

tabanlı CBS uygulamaları, tüm dünyadaki kullanıcılara detaylı konumsal bilgi 

sağlamaktadır (Chang and Caneday 2011).  

Web tabanlı turizm bilgi sistemleri ile ilgili, literatürde çok sayıda yerli ve ya-

bancı uygulama örneği ve araştırmaya rastlanmaktadır. Konuyla ilgili yapılan 

ilk çalışmada Avusturya için tasarlanan web tabanlı bir turizm bilgi sistemi olan 

TIScover’ın içeriği, yapısal özellikleri ve bilgi amacıyla sistemi kullanan potan-

siyel turistlere sunduğu avantajlar detaylı olarak irdelenmiştir (Pröll vd. 1999). 

Wessels tarafından yapılan çalışmada, Güney Afrika için geliştirilen “Leisuredi-

gest.com” turizm web sitesinin tasarım özellikleri, sunduğu imkânlar, kullanı-

labilirlik, uyarlanırlık, bireysellik, dolaşım, fiyatlandırma, bakım, pazar 

imkânları ve problemleri incelenmiş ve önemli tespitlerde bulunulmuştur (Wes-

sels, 2004). Lee ve diğerleri ise, Kore’nin Jeju bölgesi için turist planlama siste-

mini tasarlamış ve sunmuşlardır (Lee vd. 2007). Castillo ve diğerleri, SAMAP 

adını verdikleri çok etmenli (Multi Agent) bir turistik rotalama sistemini tasar-

layarak sunmuşlardır. Yazarlar, geliştirdikleri sistemin temel amacının; önceki 

kullanıcıların deneyimlerine dayanarak benzer amaçlarla arama yapan kullanı-

cılara en uygun turistik planlama imkânı sağlamak olduğunu belirmişlerdir. 

Diğer bir çalışmada ise, Vansteenwegen  ve diğerleri City Trip Planner adını 
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verdikleri web tabanlı bir turist karar destek sistemini geliştirmişlerdir. Sistem, 

turistlere ilgi alanlarına ve tanımlanan zamana göre şehir turu planı sunmakta-

dır. Kullanıcının sahip olduğu zamana bağlı olarak arzu edilirse farklı günler 

için farklı tur planları da sunabilmektedir. Yazarlar, tasarladıkları sistemde hızlı 

karar verebilen ve sezgisel algoritma kullandıklarını belirtmişlerdir (Vans-

teenwegen vd. 2010). Benzer şakilde, Garcia ve diğerleri tarafından tasarlanan 

kişiselleştirilmiş turist rota planlayıcısı (Garcia vd. 2010), Luberg ve diğerleri 

tarafından hazırlanan ve Smart City  adı verilen “kural tabanlı - olasılıklı akıl 

yürütme” algoritmasına dayalı kişisel turistik tavsiye sistemi (Luberg vd. 2011), 

ilgili çalışmalara örnek olarak verilebilir. 

Türkiye’de yapılan CBS destekli web tabanlı turistik bilgilendirme ve tavsiye 

sistemleri çalışmaları arasında Gülbay, turistin davranış modelleri ile etkileşim-

li; turistik potansiyelleri, konaklama tesisleri ve ulaşım üst yapısı ile bütünleşik, 

tur güzergâhı alternatiflerinin kişisel olarak çeşitlendirilebilmesine olanak sağ-

layan bir tur güzergâhı planlayıcısı tasarlamıştır. Yazar, araştırmasında Fethi-

ye’ye ait turistik verileri, ESRI ArcGIS9.0 yazılım paketi araçlarını kullanarak 

CBS veritabanına kaydetmiş, daha sonra da çeşitli sorgularla CBS’nin turizmin 

çeşitli alanlarındaki planlamaya etkilerini irdelemiştir (Gülbay 2007). Çuhadar 

ve Aydoğan, Isparta ili için geliştirdikleri, turistlere bölgeye ilişkin bilgileri in-

ternet üzerinden erişme, sorgulama ve ulaştıkları bilgileri görsel olarak görün-

tüleme imkânı veren bir Turizm Bilgi Sistemini sunmuşlardır. Sistem, harita 

arayüzlü, etkileşimli bir web sayfası olarak tasarlanmış olup, web sayfasının 

arayüzü “Google Map” Coğrafi Bilgi Sistemini kullanmakta ve ilişkisel bir veri-

tabanı tasarımından meydana gelmektedir (Çuhadar ve Aydoğan 2010). Aydo-

ğan ve Yeşiltaş, hazırladıkları çalışmada Isparta için web tabanlı, harita arayüz-

lü ve etkileşimli kullanım özelliklerine sahip bir e-rehber uygulaması gerçekleş-

tirmişlerdir. Isparta şehir e-rehberi, sınıflandırılarak veritabanına kaydedilmiş 

yerlerin konumlarını kolaylıkla anlaşılır biçimde harita arayüzünde göstermek-

te, bir konumdan başka bir konuma gidilebilecek güzergâhlar için rota bilgisini 

verebilmektedir (Aydoğan ve Yeşiltaş 2010). İneç ve Akpınar, Kemaliye ilçesinin 

tarihi, kültürel ve doğal değerlerini geniş kitlere tanıtmak amacıyla web tabanlı 

bir turizm bilgi sistemi tasarlamışlardır. Kemaliye İlçesi Web Tabanlı Turizm 

Bilgi Sistemi’nin oluşturulması sürecinde yazarlar, öncelikle yöreye ait turistik 

verileri derlemiş ve sayısallaştırarak veritabanında depolamışlardır. Turistik 

mevkilerin koordinatlarını GPS (Global Positioning System) ile sisteme entegre 

eden yazarlar bu bilgileri; HTML, ASP, JavaScript ve DTHML dilleriyle geliştiri-

len bir web sitesi üzerinden yayımlanmıştır (İneç ve Akpınar 2011). Benzer şe-

kilde, Çelik tarafından hazırlanan Gümüşhane ili Turizm Kaynakları Bilgi Sis-
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temi (TKBS) tasarımı (Çelik 2005), Erdoğan ve Tiryakioğlu tarafından geliştiri-

len CBS destekli web tabanlı Afyon Turist Bilgi Sistemi (Erdoğan ve Tiryakioğlu 

2004) ve Sandal ve Karabulut tarafından Kahramanmaraş ili için hazırlanan CBS 

destekli web tabanlı turist bilgi sistemi (Sandal ve Karabulut 2008), ilgili çalış-

malar arasındadır. 

ROTA PLANLAYICISI TASARIMI VE UYGULAMASI 

Virtual Earth, Microsoft’un dünya üzerinde konum bilgileri altyapısı üzerine 

geliştirdiği bir uygulama platformudur. Bing Maps ise Virtual Earth üzerinde 

uygulama geliştirme araçlarının sunulduğu bir platformdur. Bing Maps Plat-

form, kullanıcılara mobil, web ve harita uygulamaları geliştirmeleri için SDK 

(Software Development Kit – Yazılım Geliştirme Kiti) ve API (Application Prog-

ramming Interface – Uygulama Proglamam Arabirimi) sunmaktadır. Bu araçlar-

la, farklı sektörlere çok çeşitli uygulamalar geliştirilmesine olanak sağlamakta-

dır. Benzer imkânları, Google’ın Earth ve Map uygulamaları da sunabilmektedir 

(http://www.microsoft.com/maps/). Çalışmada gerçekleştirilen uygulama, Mic-

rosoft Visual Studio, ASP.NET, JavaScript yazılımları ve Virtual Earth Map 

(Bing Maps) CBS hizmetlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Tasarlanan rota 

planlayıcıyı test etmek için, Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, 

Muğla ve Uşak illerinde bulunan 212 antik kent uygulamaya veri olarak kayde-

dilmiştir. Çalışma kapsamında yer alan antik kentlerden bazıları Efes, Bergama, 

Pagos, Erythari, Klazomenai, Larissa, Temnos, Neonnikos, Phokaia, Nionithon, 

Aigaia, Myrina, Gryneia, Teos (İzmir); Laodikeia, Hierapolis, Trapezopolis, 

Tripolis (Apollonia), Colossae, Eumenia (Denizli); Synnada: Apameıa, Julia (İp-

sos), Eucarpeıa, Lysias, Prymnessus, Pentapolis (Afyonkarahisar); Aphrodisias, 

Alinda, Didyma (Didymaion-Didim), Priene, Tralleis, Apollonis (Aydın); Kyon, 

Euromos, Mylasa (Milas), Labranda, Loryma (Muğla); Stratonikeia, Kalanda, 

Sardes (Sard), Magnesia, Spylum (Manisa); Blaundos, Klannoudda, Akmonia, 

Sebaste (Uşak); Katiaeion, Aizanoi (Kütahya) olarak sayılabilir. Sisteme aktarı-

lan antik kent verileri, antik kentlerin koordinatları; yer isimleri; resim ve me-

tinsel kısa tanıtıcı bilgilerden oluşmaktadır. 

Başlangıç ve Sonlanma Bilgilerinin Alınarak Rotanın Çizdirilmesi ve Antik 
Kentlerin Belirlenmesi 

Tasarlanan sistemin arayüzü, seyahate başlanılan ve seyahatin sonlandırılacağı 

yer girişine göre çizilecek rotanın hesaplanması için GetMap(), onGotRou-

te(route), GetCoordinates (layer, resultsArray, places, hasMore, ve ErrorMessa-

ge) fonksiyonları kullanılarak oluşturulmuştur.  
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function GetMap()  

    { 

        map = new VEMap('myMap'); 

        map.LoadMap(new VELatLong(39.28634694578469, 35.20161335951931), 6, 'r', 

false); 

        var options = new VERouteOptions(); 

        options.DistanceUnit = VERouteDistanceUnit.Kilometer; 

        options.RouteCallback = onGotRoute; 

        var ilk = document.getElementById("Text1").value; 

        var son = document.getElementById("Text2").value; 

        map.GetDirections([ilk, son], options); 

        if (document.getElementById("Checkbox1").checked) {   

        map.Find(null, ilk, null, null, null, null, true, true, null, true, GetCoordinates); 

        map.Find(null, son, null, null, null, null, true, true, null, true, GetCoordinates2); 

    } 

 

GetMap() fonksiyonunda “Text1” değerine girilen yer bilgisi (seyahatin başlan-

gıç noktası) ilk değişkenine, “Text2” değerine girilen yer bilgisi (seyahatin son-

lanacağı nokta) son değişkenine atanmaktadır. Alınan değişkenler aşağıdaki 

onGotRoute(route)  fonksiyonuna giderek iki nokta arasındaki mesafe ve dönüş 

noktaları (kavşaklar) hesaplanmakta ve sayfanın sol alt kısmındaki alanda bilgi-

lerin yazılması sağlanmaktadır. 

 

function onGotRoute(route)  

        { 

        var legs = route.RouteLegs; 

        var turns = "Total distance: " + route.Distance.toFixed(1) + " mi\n"; 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 134 

        var numTurns = 0; 

        var leg = null; 

        for (var i = 0; i < legs.length; i++) { 

            leg = legs[i];  

            var turn = null; 

            for (var j = 0; j < leg.Itinerary.Items.length; j++) { 

            turn = leg.Itinerary.Items[j];  

            numTurns++; 

            turns += numTurns + ".\t" + turn.Text + " (" + turn.Distance.toFixed(1) + " 

mi)\n"; 

            } 

        } 

 

Eğer “Rota üzerindeki antik kentler de gösterilsin” seçeneği işaretli ise, ilk ve 

son değişkenlerine alınan noktaların enlem ve boylam bilgileri GetCoordinates 

(layer, resultsArray, places, hasMore, veErrorMessage) fonksiyonları ile hesap-

lanarak bu alan içindeki antik kentler bulunup harita üzerinde işaretlenmekte-

dir. 

 

var x1; 

var y1; 

function GetCoordinates(layer, resultsArray, places, hasMore, veErrorMessage) 

{ 

var location = places[0].LatLong; 

x1 = location.Latitude; 

y1 = location.Longitude; 

} 

function GetCoordinates2(layer, resultsArray, places, hasMore, veErrorMessage) { 
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            var location = places[0].LatLong; 

            var x2 = location.Latitude; 

            var y2 = location.Longitude;  

            var yollar = new Array();            

            var aa = 0; 

for (var i = 0; i < Yer.length; i++) { 

if (x1 > x2 && y2 > y1) { 

              if (y2 > ydizi[i] && y1 < ydizi[i] && x1 > xdizi[i] && x2 < xdizi[i]) { 

location = new VELatLong(xdizi[i], ydizi[i]); 

       myShape = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, location); 

myShape.SetDescription(Yer[i].toString()); 

                     map.AddShape(myShape); 

                     yollar[aa] = Yer[i]; 

                     aa = aa + 1; 

                } 

            } 

if (x1 < x2 && y2 < y1) { 

          if (y2 < ydizi[i] && y1 > ydizi[i] && x1 < xdizi[i] && x2 > xdizi[i]) { 

location = new VELatLong(xdizi[i], ydizi[i]); 

       myShape = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, location); 

myShape.SetDescription(Yer[i].toString()); 

                     map.AddShape(myShape); 

                     yollar[aa] = Yer[i]; 

                     aa = aa + 1; 

                } 

            } 

            if (x1 < x2 && y2 > y1) { 
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            if (y2 > ydizi[i] && y1 < ydizi[i] && x1 < xdizi[i] && x2 > xdizi[i]) { 

location = new VELatLong(xdizi[i], ydizi[i]); 

       myShape = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, location); 

myShape.SetDescription(Yer[i].toString()); 

                     map.AddShape(myShape); 

                     yollar[aa] = Yer[i]; 

                     aa = aa + 1; 

                } 

            } 

            if (x1 > x2 && y2 < y1) { 

  if (y2 < ydizi[i] && y1 > ydizi[i] && x1 > xdizi[i] && x2 < xdizi[i]) { 

location = new VELatLong(xdizi[i], ydizi[i]); 

      myShape = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, location); 

               myShape.SetDescription(Yer[i].toString()); 

                     map.AddShape(myShape); 

                     yollar[aa] = Yer[i]; 

                     aa = aa + 1; 

                } } 

Uygulama Arayüzü 

Şekil 1’de Turistik Rota Planlayıcı web uygulamasının ara yüzü görülmektedir. 

Kullanıcı, seyahate başlayacağı yeri ve seyahati sonlandıracağı yeri (örneğin 

İzmir ve Muğla olarak) girdikten sonra “Rotayı Göster” butonuna tıkladığında, 

girilen iki nokta arasındaki en kısa mesafe hesaplanarak, harita ara yüzünde yol 

işaretlenir ve ekranın sol tarafında hangi güzergâhları kullanılması gerektiği 

bilgisi raporlanır. 
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Şekil 1. Turistik rota planlayıcı arayüzü 

 

Kullanıcı “Rota üzerindeki atik kentler de gösterilsin” seçeneğini işaretledikten 

sonra “Rotayı Göster” butonunu tıkladığında ise, güzergâhı üzerindeki antik 

kentler de işaretlenir ve bunların şehir merkezine uzaklık bilgileri raporlanmak-

tadır. Şekil 2’de Afyon ve Dazkırı arasındaki güzergâh çevresindeki antik kent-

ler ve Afyon’a mesafelerinin verildiği bir arayüz örneği görülmektedir.  
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Şekil 2. Güzergâh üzerindeki antik kentlerin işaretlenmesi 

 

Kullanıcı, güzergâh üzerinde işaretlenen herhangi bir antik kent hakkındaki 

kısa bilgiye kentin işaretine tıklayarak ulaşabilmektedir. Şekil 3’de Muğla’nın 

Yatağan ilçesinin Kavaklıdere bucağı yakınlarındaki “Kyon” antik kentinin kısa 

bilgisi görülmektedir.  

 

 

Şekil 3. Kyon Antik Kenti hakkında bilgi 
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Antik Kent hakkında bilgi sayfasında bulunan “Haritada Göster” butonu, ek-

randa antik kentin koordinatlarına yakınlaşmayı sağlamaktadır. Şekil 4’de Efes 

Antik Kenti kısa bilgi sayfasındaki “Haritada Göster” butonuna tıklandıktan 

sonra Efes Antik Kenti’nin harita arayüzünde yakınlaştırılmış görüntüsü veril-

miştir. “Nasıl Gidilir?” Butonuna tıklandığında ise şehir merkezinden antik 

kente ulaşım için toplam mesafe hesaplanmaktadır. Buna ilaveten, en kısa mesa-

feden ulaşım için dönüş noktaları belirlenerek bu bilgiler Şekil 2’ deki gibi ra-

porlanır. Aynı zamanda bu güzergâh üzerinde, kullanıcının ziyaret edebileceği 

diğer antik kentler de işaretlenerek ulaşım bilgileri rapor halinde kullanıcıya 

sunulmaktadır. 

 
Şekil 4. Efes Antik Tiyatrosu uydu görüntüsü 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm, bilgi yoğun bir endüstri özelliği taşımaktadır. Günümüzde turistler, 

tatil veya gezi/yolculuk planını yaparken gidecekleri bölgeyi veya güzergâhı 

tanımak istemektedirler. Bu bazen mesafe, yol durumu, coğrafi, meteorolojik, 

sosyal, ekonomik özellikler, barınma, sosyal imkanlar gibi daha detaylı bir bilgi-

lenme olabilmektedir. Bu bilgilerin aynı zamanda güncel ve doğru bilgilerden 

oluşması beklenmektedir. Bilgi teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, turizm 
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sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve turistik destinasyonlar için pazarla-

ma, yönetim ve tanıtım alanlarında yeni olanaklar ve rekabet avantajı sağladığı 

gibi, kullanıcılara da ziyaret etmeyi planladıkları bölgenin tarihi, kültürel ve 

doğal turizm değerleri hakkında bilgi kaynağı olmakta ve turistik gezi planları-

nı daha etkin, kısa sürede ve az çaba harcayarak yapabilmelerine imkân sağla-

maktadır. Bu çalışmada, kullanıcılara seyahatlerinden önce seyahat edecekleri 

güzergâhın yakın çevresindeki antik kentler hakkında bilgiler vererek, kullanı-

cının turistik rota planlaması yapmasına yardımcı olması amacıyla geliştirilen 

Web tabanlı ve CBS destekli bir turistik rota planlayıcısı tasarımı ve uygulaması 

sunulmuştur. Çalışmada geliştirilen web uygulaması, .NET ve Java programla-

ma araçları ile Virtual Earth Map platformunun uygulama programlama arabi-

rimi (API-Application Programming Interface) yazılım geliştirme kitleri ve 

(SDK-Software Development Kit) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama 

Ege bölgesindeki sekiz ilimizde (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, 

Kütahya ve Afyonkarahisar) bulunan 212 antik kent için başarıyla test edilmiştir.  

Tasarlanan turistik rota planlayıcısı, mevcut haliyle başlangıç düzeyindedir. 

Ancak çalışmanın ilerleyen dönemlerde veritabanının, kapsamının ve menü 

seçeneklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Antik kentler ile ilgili bilgilerin 

metin olarak verilmesinin yanı sıra farklı dillerde seslendirilmesi, anahtar keli-

me veya üzerinde gezinti yapılabilen interaktif haritalar kullanılarak istenilen 

bilgiye kolayca ulaşılması ve civarında bulunan konaklama imkânlarının da 

kullanıcılara bilgi seçenekleri arasında sunulmasının faydalı olacağı düşünül-

mektedir. Kapsamlı bilgiler, turistlerin beklentilerini karşılayacak biçimde üç 

boyutlu görüntü, çoklu ortam ve harita gibi değişik formatlarda sunulabilir. 

Açık bir web adresi ve arama motorları aracılığı ile web sayfalarının kullanıcılar 

tarafından kolay ulaşılabilir olması sağlanabilir. Kapsamı sınırlı olan bu çalış-

manın, planlanan geliştirmeler neticesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl 

kültür ve turizm müdürlükleri, ilgili yerel yönetimler ya da işletmelerden gele-

bilecek talep üzerine, geliştirilip bölge ve ülke turizmine faydalı olması düşü-

nülmektedir. İleriye yönelik olarak yapılacak çalışmalar için; mobil, 3D (üç bo-

yutlu), Web 3.0, Anlamsal (Semantik) Web gibi gelişmekte olan teknolojilerin-

den faydalanan tasarımlar önerilebilir. 
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 ÖZ   

Toplumlar arası etkileşimi sağlayan ve kültürü, bir miras olarak nesilden nesile aktaran en 
önemli değerlerden biri de şüphesiz ki el sanatlarıdır. İçinde barındırdığı geleneksel özellik-
lerin yanı sıra, kullanılan teknikleri ve motiflerindeki çeşitlilikle evrensel kültüre hizmet 
eden el sanatlarından birisi de dokumacılıktır. Dokuma insanların barınma, korunma, ör-
tünme ihtiyaçlarından doğmuş ve zamanla temel ihtiyacı karşılamanın yanı sıra görsel an-
lamda da Anadolu kültürünün izlerini yansıttığı çeşitli örneklerle görülmüştür. Estetik ve sa-
nat değeri taşıyan bu görsel örnekler, kullanılan araç ve tekniklere göre kirkitli dokumalar, 
mekikli dokumalar ve çarpana ile dokumalar olmak üzere gruplandırılmaktadır. Eski çağlar-
dan beri genellikle yörükler tarafından doğal renklerle boyanmış yün ipler kullanılarak do-
kunan ve yörelere özgü çeşitli motiflerin de yer aldığı el sanatlarının çarpıcı örneklerinden 
biri de Eyüboğlu koleksiyonunda bulunan çarpana dokumalardır. Bu bildiride Eyüboğlu ko-
leksiyonunda bulunan on adet çarpana örneği renk, iplik cinsi, motif özellikleri ve dokuma-
ların ebatları bakımından incelenerek açıklanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Eyüboğlu, Koleksiyon, Dokuma, Kolan, Çarpana  

 

GİRİŞ 

20. yüzyıl Türk resminin ve edebiyatının önde gelen isimlerinden Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 1911’de Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Yaşamı boyunca halk sanatı 

örnekleriyle ilgilenen sanatçı batı resminin olanaklarını kullanarak kendi res-

minde Anadolu duyarlılığını yansıtmak istemiştir. Bedri Rahmi’nin, sanat ya-

şamı boyunca tutkunu olduğu Anadolu, onun sanatının ilk ve tek önemli kay-

nağıdır. Sanatçı Anadolu kültürünün tek bir öğesiyle yetinmediği gibi çalışma-



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

144 

larını tek bir sanat türüyle sınırlamamış, yağlıboya, yazma, gravür baskı, mo-

zaik, seramik ve heykel en çok denediği alanlar olmuştur. 

Paris’te Lhote atölyesinde tanıştığı Ernestine hanımla 16 Nisan 1936’da İstan-

bul’da evlenir. Ernestine hanım bu evlilikten sonra adını Eren olarak değiştirir. 

Kendi gibi ressam olan eşiyle birlikte birçok ortak sergi açarlar. Sanat hayatında 

karış karış Anadolu’yu gezen Bedri Rahmi ve eşi Eren Hanım Geleneksel Türk 

El Sanatlarına karşı duydukları hayranlıklarını her fırsatta dile getirirlerdi. Bu-

na en güzel örnek ise gelini Hügette Eyüboğlu’nun dile getirdiği “Çok meşhur 

bir sanatçı olmasına rağmen gerek çocuk resimleri karşısında gerekse halkın 

elinden çıkan tüm sanat eserleri bir kilim, bir halı, bir yazma, bir bakraç, bir 

tahta kutu, bir sandık ya da ilkel bir seramik karşısında çok büyük bir sevgi ve 

heyecan duyar, onları taa canının çekirdeğine sokası gelirdi.  

Bu adı sanı belli olamayan isimsiz sanatçılara adeta tapar, onları yerlere göklere 

sığdıramazdı. Bedri rahmi ülkesinin insanlarını çok sever onların yaratılarını 

hakikaten el üstünde tutar hele halk kültürüne bayılırdı. Kilim üzerine muaz-

zam bir coşkunluk duyar okuryazar olmayanların da kilimdeki ustalığının be-

lirgin olduğunu anlatırdı” sözleridir (Şerifoğlu,2011). 

Anadolu’nun birçok yerini gezen Eyüboğlu ailesi Anadolu kadının elinden 

çıkmış el sanatlarından örneklere de zamanla koleksiyonlarında genişçe yer 

vermişlerdir. Birçok yörenin karakteristik özelliklerini taşıyan halılar, kilimler, 

çoraplar, peşkirler, uçkurlar, geleneksel kıyafetler ve çarpanalar gibi Anado-

lu’yu yansıtan örneklere rastlamak mümkündür.  

Bu koleksiyonda yer alan en güzel örneklerden biri de tamamıyla geleneksel 

Türk motiflerinden ve renklerinden oluşan çarpana dokumalarıdır.  

Çarpana, ağaç karton, kalın deri, presbant vb. malzemelerden köşelerinin sivri-

liği giderilmiş ve delik açılmış olarak, kare ya da çokgen şeklinde hazırlanan 

dokuma aracına çarpana denir. Çarpana deliklerinden birer iplik geçirilip, çar-

panaların belli bir sisteme göre hareket ettirilmesiyle oluşan ağızlığa atkı atmak 

suretiyle yapılan dokumalardır (Aytaç 2006).  

Bir başka kaynakta ise; enleri dar, boyları oldukça uzun olan şerit halindeki 

çözgü yüzlü dokumalara genel olarak “kolan dokuma” adı verilemektedir. 

Kolan dokumalar kullanılan araca ve tekniğe göre kartlı ya da kartsız olarak iki 

gruba ayrılmaktadır. Kartlı kolan dokuma daha çok “çarpana dokuma” olarak 

bilinmektedir (Sarıoğlu vd. 2005). 



Bildiriler 

 

145 

Çarpana dokumalarının ilk örneklerine ise Mısır’da yapılan kazılardan da anla-

şılacağı üzere, Ön Asya’da M.Ö.8. yy.dan bu yana çarpana kullanılmaktadır 

(Aytaç 1982). 

YÖNTEM 

Eyüboğlu koleksiyonunda yer alan çarpana dokumalar, ilk olarak iplik analizi 

için ve kullanılan renkleri belirlemek amacıyla büyüteç ile incelenmiştir. Desen 

raporları çıkartıldıktan sonra, dokumada kullanılan iplik cinsi tespit edilmiş, 

çarpanaların boy ve en ölçümü yapılmıştır. Ve son olarak dokumalar ayrıntılı 

olarak fotoğraflanmıştır. 

ÇARPANA DOKUMALARININ KULLANIM ALANLARI 

Geleneksel mekânlarda topakev, kara çadır, alaçık veya alayçık adı verilen bu 

üç tip çadırdan; topakevin ahşap iskeletini oluşturmada ve iskeletin üzerine 

keçe örtüleri tutturmada, kara çadırın kazıklara bağlanmasında çarpanalı do-

kuma ya da kolan dokumlar kullanılır (Özbel 1949) ayrıca un, bulgur, bakliyat 

gibi gıdaların muhafaza etmek için yapılmış dokumaların sap kısımlarında, 

giyim kuşam ve baş süsü olarak, eğer koşum takımı ve araba süslemesinde de 

kullanıldığı bilinmektedir. 

ÇARPANA DOKUMACILIĞINDA KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER 

Çarpana 

Çarpana dokumacılığının ana malzemesidir. Bu levhalar farklı malzemelerden 

hazırlanabilir. Deliklerinin sayısı kartların yapısı değişkendir. Genellikle kare 

şeklinde kartlar kullanılmakla beraber üçgen, altıgen, sekizgen ve dörtgen kart-

larda kullanılmaktadır. 

 

 
Şekil 1. 3.4.6, Köşeli çarpanalar 
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Dokuma Kılıcı 

Bu alet dokuma yapılırken atkıların sıkıştırması için kullanılmaktadır. Bu alet 

atkının her sırada eşit bir şekilde sıkışmasını sağladığı için düzgün bir görüntü 

oluşmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 2. Dokuma kılıcı 

İplik 

Geçmişte genelde kök boya ile boyanan yün ipler ve doğal keçi kılı kullanılmış-

tır. Günümüzde ise çok çeşitli malzemenin verdiği imkânlarla yün, pamuk, 

sentetik, vb. kaynaklı her türlü iplik kullanılmaktadır. İplik seçimi yapılırken 

kullanım yerine göre kalınlıklarına dikkat edilmelidir. 

Mekik 

Çarpana dokumacılığında kullanılan yardımcı aletlerden biride mekiktir. Do-

kuma yüzeyinde çözgü ve atkıların belli bir düzende kesişmektedir. Bu kesiş-

menin meydana gelmemesi için mekik adı verilen bir alet kullanılmaktadır. 

Mekik, genelde ahşap malzemeden yapılmaktadır. Dokumaya başlamadan 

önce atkı ipleri doğrudan aracın gövdesine sarılır. Fazla miktarda atkı ipliği 

taşıyabildiğinde bir seferde hazırlandığında dokuma sırasında zaman kazan-

dırmakta ve pratiklik sağlamaktadır. 

 

 
Fotoğraf 3. Mekik 

 

ÇÖZGÜLERİN HAZIRLANMASI 

Kullanılacak ürünün çeşidine göre, ürün boyu, çarpanaların çevrilme payı ve 

bağlama payı da belirlenerek çözgü uzunluğu hesaplanır. Desen şemasına göre 

bir numaralı kartın A harfinde gösterilen renkteki ipliği A deliğinden önden 
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arkaya doğru geçirilmelidir. Bu yapılan işlem kart üzerindeki diğer harfler 

içinde uygulanır. Kartın arka yüzünde kalan ipler sıkıca bağlanır ve birleştirilir. 

Kartların rahat hareket ettirilmesi için ileri geri hareket ettirilerek ipler düzen-

lenir ve uçları düğümlenir. Düğümlü uçların birisi sabit bir yere diğeri ise do-

kumayı yapacak kişinin beline bağlanır. Böylece çözgüler hazırlanmış ve do-

kuma hazır hale gelir.    

DESEN HAZIRLAMA  

Çarpanalı dokumalarda uygulanan desenler sürekliliği olan ince uzun desen-

lerdir. Küçük motiflerin değişik sistemlerde tekrarlanması ve birbirine bağlan-

ması sonucu elde edilen bu desenlere “suyolu” adı verilmektedir (Aker,2004) 

dokumanın eni ve boyu belirlendikten sonra desen genişliği ve kullanılacak 

renler belirlenmelidir. Desen raporu çıkartılır.  

ÇÖZGÜ İPLERİNİN ÇARPANALARDAN GEÇİŞ METOTLARI 

Düz Dizgi 

Çözgü ipleri çarpana kartlarından tek bir yönde yani önden arkaya ya da arka-

dan öne doğru geçirilerek yapılır. 

Orta Simetri 

Orta kısımda simetri oluşturan geçirme sistemidir. Burada çözgü ipleri kartların 

yarısında önden arkaya diğer yarısında ise arkadan öne doğru geçirilerek yapılır. 

Grup Simetri 

Gruplama en az ikişer kartla yapılmaktadır. Çözgü ipleri öncelikle gruplandırı-

lır, daha sonra çarpana levhalardan önden arkaya ve arkadan öne doğru geçirilir. 

Ayna Simetri 

Çözgü ipleri bu geçirme işleminde tek numara olan deliklerden önden arkaya 

geçirilir, çift numaralı olan deliklerden ise bu işlemin tam tersi arkadan öne 

doğru geçirilir. 
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ÇARPANALARIN HAREKET METOTLARI 

Fitilli Örgü Tekniği 

Çözgüler, düz dizgi sistemine göre çarpanalardan geçirilir ve hep aynı yönde 

hareket ettirilirse fitilli örgü elde edilir. Her dört dönüşte tekrarlanan bir desen 

ortaya çıkar. 

Saç Örgü Tekniği 

Ayna sisteme göre çözgüler çarpanalardan geçirilerek aynı yönde hareket ettiri-

lirse saç örgüsü şeklinde bir dokuma elde edilir. 

Tel Örgü Tekniği 

Çözgüler düz dizgi metoduna göre çarpanalardan geçirilir ve iki defa (90°) öne, 

iki defa (90°) arkaya döndürülürse el örgü görünümlü bir dokuma elde edilir. 

Pirinç Örgü Tekniği 

Çözgüler ayna simetri metoduna göre çarpanalardan geçirilir ve iki defa (90°) 

öne, iki defa (90°) arkaya döndürülürse pirinç örgü elde edilir. 

Tel Örgü Tekniği  

Çözgülerin bazılarının iptal edilmesi ya da kartların bazılarının değişik yönde 

hareket ettirilmesi ile farklı doku yüzeyleri olan dokumalarda elde edilebi-

lir(Aytaç,2006). 

ÇARPANA ÖRNEKLERİ 

Eyüboğlu koleksiyonunda bulunan on adet çarpana dokuma örnekleri incelen-

diğinde, renklerin oldukça canlı kullanıldığı iplerin kök boya ile renklendirildi-

ği, iplik cinsi olarak yün ve kıl tercih edildiği, motif özellikleri bakımından ise 

genelde geometriksel motiflerin kullanıldığı ve dokumaların en boy uzunlukla-

rının birbirinden farklı olduğu, saçaklarının örülü ve boncuklarla süslendiği 

görülmüştür. 

    
Fotoğraf 4. Çarpana dokuma 
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Fotoğraf 4’de yer alan 3.80 boyunda 3 cm eninde kısa saçağı 20cm ve uzun sa-

çağı 30cm olan çarpana dokumanın iç motifinde başlangıçtan bitişe kadar “s” 

motifi yer almaktadır. Kenar suyu olarak düz iki renk kullanıldıktan sonra ya-

tay dikdörtgenler dizilmektedir. Dokumada kök boya ile boyanmış yün iplik 

kullanılmıştır. Dokumanın uç kısımları örülü olup saçaklıdır, dokumada kırmı-

zı, lacivert, sarı, siyah, beyaz ve yeşil renkleri kullanılmıştır. 

 

          

Fotoğraf 5. Çarpana dokuma 

Fotoğraf 5’de yer alan 3.22 boyunda 1.5 cm eninde kısa saçağı 15 cm ve uzun 

saçağı 25 cm olan çarpana dokumanın iç motifinde yarım baklava dilimi motifi 

yer almaktadır. Bu motif dokumanın belirli yerlerinde bir tam baklava dilimi ya 

da dikdörtgenlerle ayrılmakta yarım baklava dilimi motifinin yönü ters dön-

mektedir. Kenar suyu olarak düz iki renk kullanılmıştır. Dokumada kök boya 

ile boyanmış yün iplik kullanılmıştır. Dokumanın uç kısımları örülü olup keçe 

ponponlarla ve mavi boncuklarla süslenmiştir. Dokumada kahverengi, kırmızı, 

beyaz, yeşil, turuncu renkleri kullanılmıştır. Kenar süslemelerinde kullanılan 

pon ponlarda ise, yeşil, turuncu, lila, mor, sütlü kahve renkleri kullanılmıştır. 

  

          

Fotoğraf 6. Çarpana dokuma 
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Fotoğraf 6’da yer alan 3.04 boyunda 6cm eninde saçak uzunluğu 67cm olan 

çarpana dokumanın iç motifinde başlangıçtan bitişe kadar sadece düz yan yana 

iki çizgi kullanılmıştır. Dokumanın ipi kıldır. Dokumanın uç kısımları örülü 

olup saçaklıdır, dokumada sadece siyah ve beyaz renkleri kullanılmıştır. 

 

        

Fotoğraf 7. Çarpana dokuma 

 

Fotoğraf 7’de yer alan 4.28 boyunda 3 cm eninde kısa saçağı 20 cm ve uzun 

saçağı 30 cm olan çarpana dokumanın iç motifinde başlangıçtan bitişe kadar 

“pıtrak” motifi kullanılmıştır, bu motiflerin arasında düz bir çizgi yer alır. Ke-

nar suyu olarak yatay dikdörtgenler dizilmektedir. Dokumada kök boya ile 

boyanmış yün iplik kullanılmıştır. Dokumanın uç kısımları örülü olup saçaklı-

dır, dokumada, lacivert, sarı, beyaz ve bordo renkleri kullanılmıştır. 

 

           
Fotoğraf 8. Çarpana dokuma 

Fotoğraf 8’de yer alan 3.50 boyunda 3.5 cm eninde kısa saçağı 23 cm ve uzun 

saçağı 34 cm olan çarpana dokumanın iç motifinde bir dolu bir boş şeklinde 

dama zemin göze çarpar, kenar suyunda ise yedi dağın çiçeği motifi kullanıl-

mıştır. Dokumada kök boya ile boyanmış yün iplik kullanılmıştır. Dokumanın 
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uç kısımları örülü olup saçaklıdır ve mavi boncuklarla süslenmiştir. Dokumada, 

lacivert, beyaz ve kırmızı renkleri kullanılmıştır. Saçak kısımları ayrıca doku-

madan farklı renklendirilmiş kıl malzemeyle tasarlanmıştır. Saçaklarda kullanı-

lan renkler ise; lacivert kırmızı ve kremdir. 

 

             

Fotoğraf 9. Çarpana dokuma 

Fotoğraf 9’da yer alan 5.88 boyunda 4 cm eninde saçak uzunluğu 17 cm olan 

çarpana dokumanın iç kısmının tamamında art arda birbirini takip eden “v” 

motifi kullanılmıştır. Dokumada orlon iplik kullanılmıştır. Dokumanın uç kı-

sımları serbest halde bırakılmıştır. Dokumada kahverengi, yeşil, krem ve kırmı-

zı renkleri kullanılmıştır.  

 

        

Fotoğraf 10. Çarpana dokuma 

Fotoğraf 10’da yer alan 2.40 boyunda 1.5 cm eninde saçak uzunluğu 35 cm olan 

çarpana dokumanın iç motifinde “baklava” motifi yer almaktadır. Baklavaların 

kenar boşluklarında ve içlerinde küçük birer baklava desenleri yer alır. Doku-

mada kök boya ile boyanmış yün iplik kullanılmıştır. Dokumanın uç kısımları 

saçaklıdır. Saçak kısmı ayrıca boncuklarla süslenmiştir. Dokumada kırmızı, 

siyah ve beyaz renkleri kullanılmıştır.  
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Fotoğraf 11. Çarpana Dokuma buraya 

 

Fotoğraf 11’de yer alan 2.40 boyunda 2 cm eninde saçak uzunluğu 12 cm olan 

çarpana dokumanın iç kısmında bir dolu bir boş şeklinde minik kareler yer 

almaktadır. Kenar suyunda minik üçgenler ardı ardına sıralanmıştır. Dokuma-

da kök boya ile boyanmış yün iplik kullanılmıştır. Dokumanın uç kısımları 

saçaklıdır. Saçak kısmı ayrıca cam boncuklarla süslenmiştir. Dokumada kırmızı, 

kahverengi, sarı ve beyaz renkleri kullanılmıştır.  

 

        

Fotoğraf 12. Çarpana dokuma 

 

Fotoğraf 12’de yer alan 3.80 boyunda 2.5 cm eninde kısa saçağı 20 cm ve uzun 

saçağı 32 cm olan çarpana dokumanın iç kısmını ortadan ikiye bölen “v” şek-

lindeki çizginin iki yanında boşluğu dolduran baklava desenleri yer almaktadır. 

Dokumada kök boya ile boyanmış yün iplik kullanılmıştır. Dokumanın uç kı-

sımları örülmüş ve saçaklar uzun bırakılmıştır. Dokumada kırmızı, lacivert, sarı 

ve beyaz renkleri kullanılmıştır.  
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Fotoğraf 13. Çarpana dokuma  

Fotoğraf 13’de yer alan 1.69 boyunda 3 cm eninde kısa saçak uzunluğu 51 cm 

olan  çarpana dokumanın iç motifinde başlangıçtan bitişe kadar “s” motifi yer 

almaktadır. Dokumada kök boya ile boyanmış yün iplik kullanılmıştır. Doku-

manın uç kısımları örülü olup saçaklıdır. Dokumada kırmızı, lacivert, sarı, be-

yaz ve yeşil renkleri kullanılmıştır. 

SONUÇ 

Koleksiyonda yer alan çarpana dokumalar incelendiğinde genelinde geometrik-

sel motiflerin kullanıldığı, geleneksel renk anlayışına bağlı kalınıp saçak süsle-

meleri bakımından bazı örnekler orijinaldir. En az iki renk en fazla sekiz renk 

kullanılmıştır. Dokumalarda genelde yün farklı bir örnekte ise keçi kılı kulla-

nılmıştır. Enleri 2x2 cm arasında boyları ise 2x2 cm arasında değişmektedir. 

Saçak kısımları genel de örülmüş veya serbest halde bırakılmıştır. Birkaç örnek-

te ise saçak kısımları mavi ve saydam renkte cam boncuklarla süslenmiştir. 
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ÖZ 

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişme, kurumların iletişim yöntemlerini de etkilemiştir. 
Bir iletişim mecrası olarak kuruluş web sayfaları, kurumların dış dünyaya açılan penceresi 
olarak, bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletişimi faaliyetlerine büyük oranda destek 
vermektedir. Kurumsal iletişim, kurum içinde ve kurum dışındaki bilgi ve düşünce akışını 
sağlayan bir süreçtir. En önemli ilgi alanı yönetim ile kurum, çalışanlar ve dış çevre arasında 
etkileşimi sağlamaktır. Kurumsal iletişimde amaç, sürekli ve etkin bir şekilde beğenilir ol-
maktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web si-
tesinin (www.kultur.gov.tr/) erişebilirlik, web sitesinin genel görünümü, portalları ve kulla-
nım kolaylığı gibi biçimsel özellikleri ile hizmet sundukları yerli ve yabancı insanların istek ve 
beklentilerini analiz etmek için yapılmıştır. Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı web sitesinin kurumsal iletişim açısından içerik analizi yapılmıştır. Kodlama cetve-
linde siteye erişebilirlik, genel görünüş, kullanım kolaylığı, web sayfasının biçimsel nitelikle-
ri, tanıma ve tanıtma faaliyetleri, hangi başlıklar altında ve ne kadar etkin bir şekilde kulla-
nıldığı sorgulanmaktadır. Web sayfalarının biçimsel çözümlemeleri, web sitesi tanıma ve ta-
nıtma faaliyetleri açısından incelenmiştir. Bakanlığın Web sitesinde bulunması gereken 
özellikler, kurumsal iletişim amaçlarına uygunluk bakımından dikkate alınmıştır. 

Anahtar sözcükler:  Kurumsal İletişim, Web Sitesi, Kültür, Turizm, Bakanlık. 

 

GİRİŞ 

Yeni iletişim teknolojileri, kurumların iletişim yöntemlerini de etkilemiştir. Kla-

sik iletişim yöntemlerinin yanında, teknolojinin sunduğu yeni iletişim yöntem-

leri de artık kurumların vazgeçilmezleri arasındadır. Gerek kamu ve gerekse 

özel sektör kuruluşları web siteleri aracılığıyla dünyaya açılmaktadır. Kurumla-

rın tanıtılması, pazarlanması ve insanların bilgilendirilmesi açısından web site-

leri çok önemli bir mecra olarak öneminin sürdürmektedir. Ayrıca geri bildirim 

sağlama özelliği ile insanların tepkilerini alarak, stratejilerin belirlenmesine 

yardımcı olur. 

2011 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 30 milyonu aşmıştır. Bacasız sanayi 

olarak da adlandırılan sektör, Türkiye için önemli gelir kaynaklarından biridir. 

Bir kamu kurumu olan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerli 
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ve yabancı insanların bilgilenmek için başvurdukları önemli bir kurumlardan 

biridir. Bu açıdan baktığımız zaman, kurumun web sitesi hem yerli, hem de 

yabancı insanlara yönelik hizmet verir. Kurumsal web siteleri, geri bildirim 

sağlama özelliği ile kitlelerle etkileşimi sağlar. Kurumsal stratejilerin ve politika-

ların belirlenmesine yardımcı olur.  

Kurumsal web siteleri, hedef kitlerle kurum arasında iletişimi sağlar. Görsel ve 

işitsel öğelerle zenginleştirilmiş bir web sitesi, tanıtım, pazarlama ve geniş kitle-

lerle iletişime katkı sağlar. Düşük maliyeti, zamandan ve mekândan bağımsız 

olması ve aracısız olarak kitlelere ulaşması, web sitelerini kurumların olmazsa 

olmazı yapmaktadır. 

Çalışmada, kurumsal iletişim kavramı, kurumsal iletişim stratejileri ve planla-

ması, kurumsal iletişim aracı olarak web siteleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

hakkında teorik bilgiler verilmiştir. Türk turizmi ve kültürüne hizmet veren, 

yerli ve yabancı insanların da takip ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web 

sitesinin kurumsal iletişim açısından, içeriği analiz edilmiştir. Bu analizde web 

sitesinin görünümü, tanıtma faaliyetleri, portalları, kullanım kolaylığı, erişebi-

lirliği, kodlama cetveliyle analiz edilmiştir. Kurumsal iletişim amaçları açısın-

dan web sitesinin artıları ve eksiklikleri ortaya çıkarılmıştır. 

KURUMSAL İLETİŞİM VE KURUMSAL İLETİŞİM KAVRAMI 

Kurumlar, insanların gereksinimleri karşısında ortaya çıkan yapılardır. Yeryü-

zündeki ilk kurumlar, insanların birtakım gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

verdiği uğraşlar sırasında, bu ihtiyacını başka birinin ya da birilerinin yardımı 

olmaksızın karşılamayacağını anlamasıyla ortaya çıkmıştır (Karakoç 1989: 82). 

İletişim, kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak sürdürülüp gelişmesini sağlaya-

rak, sosyal yaşamdaki bir başka önemli noktayı belirler. İletişim gerek bireyler, 

gerekse gruplar ya da kurumlar arasında olsun belli bir süreç ve sistem içinde 

gerçekleşir. Bu sürecin etkinliği ise kişilerin sahip olduğu iletişim becerileriyle 

sınırlıdır (Taşçı-Eroğlu 2008: 27). Birer sosyal varlık olan kurumlarda iletişimin 

boyutları çok geniştir. Toplumsal sistemin vazgeçilmez bir parçasını oluşturan 

kurumsal yapılarda iletişim, kurumsal varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi 

için olmazsa olmaz bir olgu olarak karsımıza çıkmaktadır. Kurum ve kuruluş-

larda iletişimin olmadığı bir an bile yoktur  (Özdemirci 2006: 2). Kurumsal ileti-

şim, kurumun varlığını sürdürebilmesi için, gerek kurum içinde kurumsal ya-

pıyı oluşturan bölümler ya da gruplar arasında; gerekse kurum dışında kurum 

ile çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce alışverişine olanak sağlayan bir 

süreçtir. Kurumsal iletişimin iki boyutu vardır (Yılmaz 2009: 1463). 
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Kurumsal iletişim, kurumun kültürünün oluşması ve korunmasında önemli bir 

rol üstlenmektedir. Kurum kültürü konusunda araştırmalar yapan Deal Ken-

nedy’e göre kurumsal iletişimin temel işlevi, kurum kültürünü güçlendirmektir. 

Kurumsal iletişim, kuruma yeni katılanların kurum kültürüyle bütünleşmele-

rinde ve sosyalizasyonlarında önemli bir kanaldır. Kurumsal iletişim, kurumun 

devamlılığı için gerekli olan bilgi akışını sağlarken aynı zamanda kurumda 

ortak bir dilin oluşmasını ve kültürün aktarılmasını sağlar. Bir kurumun sahip 

olduğu kültür ancak, iletişimin sağlanmasıyla anlam kazanabilir (Vural 2003: 

169). Kısaca kurumsal iletişim, kurumun ilgili hedef gruplarına yönelik yaptığı 

tüm iletişim faaliyetleridir. 

Kurumsal iletişimi daha geniş anlamda tanımlayacak olursak; birden fazla insa-

nın bir amaç etrafında toplanmasını sağlayan ve bir araya gelen insanların güç 

birliği yaparak kurum amaçları yönünde etkili bir biçimde çalışabilmeleri için 

aralarında olması gereken işbirliği ve çevresiyle uyumlarını sağlamada önemli 

bir rolü olan; biçimsel ve biçimsel olmayan yapılardaki anlam yükü taşıyan her 

türlü insan etkinliğinin paylaşılmasıdır (Karakoç 1989: 83). Genel olarak; bilgi-

lendirme, denetleme, yönlendirme, bilgi ve becerileri iletme, eğitme, duyguları 

dile getirme, toplumsal ilişki kurma, sorun çözüp kaygı azaltma, eğlendirme, 

uyarma, gerekli rolleri üstlenme iletişimin işlevleri olarak sıralanmaktadır. Bilgi 

sağlama (bilgi edinmek ve bilgi vermek), ikna etme ve etkileme, emredici ve 

öğretici iletişim kurma, birleştirme ve eşgüdüm sağlama; kurumsal iletişimin 

önemli fonksiyonlarıdır. Bilgi alış verişi, iletişimin en temel işlev ve fonksiyon-

larından birisidir. Bilgi, bireyin ve kurumsal yapıların çevresi ile uyumlu bir 

ilişki kurması için gereklidir (Özdemirci, 2006: 2). Kurumsal iletişim, mesajların 

kodlanması ve kod açımı ile ilgilenen kaynaklara ve alıcılara sahiptir (Kaya 

2003: 11). 

Kurumsal iletişim, kuruluşların, devlet, bankalar, yatırımcılar, iş adamları, ka-

muoyu gibi çeşitli dış kitlelere yönelik biçimde, hedef kitlesini etkin duruma 

getirerek, kurum niteliğinde gerçekleştirdiği iletişim çabaları olarak adlandırıl-

maktadır. Bir başka deyişle kuruluşlar, rekabetin ve gelişimin olduğu bir or-

tamda, kuruluşun amaçlarını tanıtarak, kuruluş gen güdümünü yasallaştırmayı 

ve etkinliklerine değer katmayı hedeflemektedir. Kuruluşun çalışanlarına, hal-

kın düşüncesine yönelik yürütülen kurumsal iletişimin amacı, isteği doğrultu-

sunda bir imge oluşturmaktır (Güz vd. 2002: 227). Eisinberg ve Godal (1997), 

kurumsal iletişimi tanımlamak için dört ayrı yaklaşım önerirler (Kaya 2003: 11): 

a- Enformasyon transferi olarak iletişim, 

b- İşlevsel süreç olarak iletişim, 
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c- Stratejik kontrol olarak iletişim, 

d- Yaratıcılığı ve kısıtları dengeleme olarak iletişim 

KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE PLANLAMASI 

Eğer stratejik bütünlük, uyum ve odaklanarak bir yaklaşım ortaya konulursa, 

kurumsal iletişim güçlü bir yönetim aracıdır. Tutarlı ve tüm enerjisini belirli bir 

hedefe yönelten kurumlar, karışık ve tutarsız mesajlar yollayan kurumlardan 

daha etkilidir. İletişim, tüm çalışanların, kurumun vizyon ve hedeflerini anla-

masındaki tek araçtır. Kamu ve özel sektör için kurumsal iletişim stratejileri ve 

planlaması aşağıdaki gibidir (www.cornwell.co.uk). 

1. Amacın tanımlanması (stratejik uyum) 

2. Kültürel ve kurumsal yapının değerlendirilmesi (kültürel uyum) 

3. Değişim yönetimi, eğitim planı ve değişim değerlendirmesi  

4. İletişim stratejisinin geliştirilmesi 

5. İletişim planının geliştirilmesi 

6. Kurumsal katılım planının geliştirilmesi 

7. Kurumsal iletişimi geliştirme (program/proje ve hedef kitle için) 

8. İletişim planının dağıtımı 

9. Paydaşların yükümlülüklerinin yönetimi 

10. Ölçme ve izleme 

Kurumsal iletişim çalışanlar, medya, müşteriler ve hedef kitlenin yaşamlarına 

değer katar. 

Kurumsal kimliğin kodları ve teşviki için yapılması gerekenler 

(www.corporatecomm.org/): 

1. Güçlü bir kurum kültür 

2. Tutarlı bir kurumsal kimlik 

3. Akılcı bir kurum felsefesi 

4. Çalışanların kurumsal bağlılığı 

5. Medya ile ciddi ve profesyonel ilişki 

6. Kriz zamanlarında hızlı ve sorumlu bir iletişim 

7. Teknoloji ve iletişim araçlarını anlama 

8. Küresel iletişim için gelişmiş yaklaşımlar 
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KURUMSAL İLETİŞİM ARACI OLARAK WEB SİTELERİ 

İnternet günümüzün en etkili tanıtım ve iletişim aracıdır. Düşük maliyeti ve 

etkili yapısı ile kurumların vazgeçilmezi olmuştur. Kamu ve özel sektör kuru-

luşlarının bu mecrada olmaması düşünülemez. Geniş kitlelerle iletişim kurul-

masında web sayfaları önemli bir işleve sahiptir. Zaman ve mekân kavramını 

ortadan kaldırarak, yedi gün yirmi dört saat hizmet vererek kitlelerin bilgilen-

melerini sağlar. Kurumlar web siteleri aracılığıyla bilgi, tanıtım, satış, pazarlama 

gibi iletişim faaliyetlerini görsel ve işitsel olarak gerçekleştirirler. Kurum kimli-

ğine ve imajına uygun olarak hazırlanan ve ihtiyaçlara cevap veren bir web 

sitesi en kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilir. Kurum ile kitle arasında inte-

raktif bir iletişim söz konusudur. Web sitelerinin tasarımı, hızı ve fonksiyonel 

olması sitelere gelen ziyaretçi sayısını etkilemektedir. Talepleri karşılayan bir 

web sitesi, ziyaretçilerde memnuniyet ve bağlılık yaratır. Böylece tekrar tekrar 

ziyaret edilmesine neden olur. İyi bir web sitesi doğru, anlaşılır, kullanışlı, ziya-

retçilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamalıdır. 

Kurumsal iletişim genel olarak kurum içindeki birimler ve personel arasındaki 

iletişimi ve kurumun diğer kurumlarla veya ulaşmayı hedeflediği kitleyle olan 

iletişimini kapsamaktadır. Kurumsal iletişimin sağlanmasında e-postaların kul-

lanımının yanında web 2.0 teknolojileri de etkili olmaktadır. Bu doğrultuda 

kurumlar, e-posta iletişimi ile ilgili düzenlemeleriyle birlikte web 2.0 teknoloji-

lerini de kullanmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar. Genel olarak 

web siteleri kurumsal iletişimde üç önemli fonksiyonu gerçekleştirmektedir. 

Bunlar; kurum içinde çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımını sağlama, hedef 

kitlenin kurum hakkındaki görüşlerini alma ve kurumun hizmet veya ürünleri-

nin hedef kitleye sunulmasıdır (Çakmak 2009: 4). 

Kuruluş web sayfaları, günümüzde tüm kurum ve kuruluşlar için bugüne değin 

hiç olmadığı ölçüde bir fırsat ve imkânlar dünyası sunmaktadır. Zira hedef kit-

leler ile hızlı ve etkin iletişim kurulmasının yanı sıra, hedef kitlelerin spesifik bir 

kesimine hitap etme, tüketicilerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına göre farklı içe-

rikler sunma, anında reaksiyon alabilme, günlük olarak verilen yanıt ve ilgi 

çeken konuları tespit ederek raporlayabilme, web sayfasını ziyaret edip kayıt 

yaptıran ziyaretçiler sayesinde bir veri tabanı oluşturma ve iletişimi sürekli hale 

getirebilme, gelen tüketici tepkilerine göre kuruluş politikalarına yön verebilme 

vb. bir çok özellik, kuruluş web sayfaları kanalıyla kurumlara sunulmaktadır. 

Kuruluş web sayfaları, kurum ile iletişim kurulabilmesi için talep edilen bir 

hizmet olma niteliği sebebi ile önem kazanmakta; diğer bir deyişle, kurumsal-

laşmanın bir göstergesi olarak da algılanmaktadır. Bu koşullar altında, kurum-
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sallaşmasını gerçekleştirmiş olan, hatırı sayılır ticari kuruluşların ve/veya kamu 

kurumlarının web sayfalarının olmaması, kabul edilebilir görülmemektedir. 

Tipik bir kurumsal web sayfası aşağıdaki türde bilgileri barındırmaktadır (Ka-

rayel 2012: 69-70). 

—  Genel şirket tanımları 

—  Ürün/hizmet tanımlamaları 

—  Şirket haberleri ve aktivite takvimi 

—  Yatırımcı bilgileri 

—  İş fırsatları 

—  İletişim bilgileri 

—  Ofis ve site haritası 

—  Feedback 

—  Sıkça sorulan sorular ve cevapları 

— Arama motoru, site haritası, Adobe Acrobat gibi ihtiyaç duyulabilecek 

dosya indirme programları 

—  Gizlilik deklarasyonu 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Tarihçe  

1971 yılında "Kültür Bakanlığı" kurulmuş ve Kültür Müsteşarlığı ile ilgili görev-

ler bu Bakanlığa devredilmiş, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü de bu 

Bakanlık içerisinde yer almıştır. 1972 tarihinde yeni bir kararla söz konusu Ba-

kanlık yeniden müsteşarlık haline getirilmiş ve Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu 

bağlantı sırasında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü de müsteşarlık 

bünyesinde kalmıştır. 1974 tarihinde Kültür Bakanlığı yeniden kurulmuş ve 

aynı tarihte Kültür Müsteşarlığı'nın görevleri de yeni kurulan bu Bakanlığa 

verilmiştir. 1977 yılında Kültür Bakanlığı kaldırılarak Millî Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı kurulmuştur. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü de bu Bakan-

lığın bünyesinde bırakılmıştır. Aynı yıl içerisinde Millî Eğitim ve Kültür Bakan-

lığı kaldırılarak yeniden Kültür Bakanlığı kurulmuştur. 1982 yılında Kültür 

Bakanlığı kaldırılarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile birleştirilmiş ve adı da 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı" olmuştur. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-

lüğü de bu Bakanlığın Kültür bünyesinde bırakılmıştır.1989 tarihinde Kültür 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılarak yeniden Kültür Bakanlığı 

olarak faaliyetini sürdürmüş ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bu 
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Bakanlık içerisinde yer almıştır. 364 sayılı KHK ile Eski Eserler ve Müzeler Ge-

nel Müdürlüğü adı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı olarak 

değiştirilmiştir.29 Nisan 2003 tarihinde çıkartılan 4848 sayılı yasa ile Kültür ve 

Turizm bakanlıkları birleştirilmiştir (www.kultur.gov.tr). 

Kuruluş Amacı ve Görevleri 

Amacı  

Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. 

Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, 

değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok 

edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomi-

sine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, 

pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve 

turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu 

kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları 

ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenle-

mektir. 

 

Görevleri 

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştir-

mek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benim-

setmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik ge-

lişmeye katkıda bulunmak, 

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yön-

lendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, si-

vil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği 

yapmak, 

c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, 

d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yur-

dun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve 

pazarlamak, 

e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim po-

tansiyelini yönlendirmek, 
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f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerekti-

ğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, 

g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her tür-

lü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma 

hizmetlerini yürütmek, 

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

1. Misyon ve Vizyonu 

Misyonu 

Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliş-

tirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye 

erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, de-

netlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ülkemizin dünya turizminde 

alacağı payı artırmak ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.  

Vizyonu 

Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, ülkemizi turizm alanında lider konu-

muna taşıyan bir kurum olmak. 

Teşkilat Şeması 

Merkez Teşkilatı 

     

http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-92454/merkez-teskilati.html
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Taşra Teşkilatı 

   Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

 

Yurtdışı Teşkilatı kapsamında Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ataşelikleri yer 

almaktadır.  

AMAÇ VE YÖNTEM  

Araştırmanın amacı ve önemi 

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sitesi-

nin (www.kultur.gov.tr/) erişebilirlik, web sitesinin genel görünümü, portalları 

ve kullanım kolaylığı gibi biçimsel özellikleri ile hizmet sundukları yerli ve 

yabancı insanların istek ve beklentilerini analiz etmek için yapılmıştır. Bakanlı-

ğı’n web sitesi hem biçim, hem de iletişim ve tanıtım aracı olarak hangi başlıklar 

altında nasıl ve ne ölçüde yararlandığını tespit etmek amaçlanmıştır. Web site-

sinde bulunması gereken özellikler, kurumsal iletişim amaçlarına uygunluk 

bakımından dikkate alınmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Yapılan bu araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Kodlama cetvelin-

de siteye erişebilirlik, genel görünüş, kullanım kolaylığı, web sayfasının biçim-

sel nitelikleri, tanıma ve tanıtma faaliyetleri, hangi başlıklar altında ve ne kadar 

etkin bir şekilde kullanıldığı sorgulanmaktadır. Web sayfalarının biçimsel çö-

zümlemeleri, web sitesi tanıma ve tanıtma faaliyetleri açısından incelenmiştir. 

(Kullanılan kodlama cetveli temel olarak Ahmet Tarhan’ın ‚Halkla ilişkilerde 

Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet: Belediyelerin Web Sayfaları Üzerine 

Bir Analiz‛ adlı çalışmasından alınmıştır). 

http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-86989/tasra-teskilati.html
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-86990/yurtdisi-teskilati.html
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Evren ve örneklem 

Araştırmanın evrenini, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarından Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı, örneklemi de Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinin kurum-

sal iletişim açısından içerik analizi oluşturmaktadır. 

BULGULAR 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi, siteye erişebilirlik, 

genel görünüm, kullanım kolaylığı, tanıma ve tanıtma faaliyetleri başlıkları 

altındaki bulgular analiz edilecektir. 

Biçimsel Özellikleri 

Tablo 1. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesine ilişkin değerlendirme formu 

İşaretler: + var, evet, - yok, hayır Kültür ve Turizm Bak. Web Sitesi 

1. Siteye Erişebilirlik  

Siteye Erişim Rahatlığı                        + 

Sitenin Yüklenme Süresi                    0,11 saniye 

Sitenin Haritası                        + 

2. Genel Görünüş   

Ana Sayfanın Genel Görünüşü                        + 

Ana Sayfanın Kullanım Rahatlığı                       + 

Zemin Rengi Turkuvaz (Türk Mavisi) 

Sayfalar Arası Uyum                        + 

Türkçe Karakter Desteği                        + 

Sayfa Uzunluğu                        + 

Sayfa Kenar Boşlukları                         _ 

Tanıtma Faaliyetlerinde Fotoğraf Kullanımı                        + 

Sayfadaki Butonların İşlerliği                        + 

Sayfalarda İkon ve Banner Yoğunluğu                       + 

Ziyaretçi Sayısı                       + 

Sayfalarda Renk Kullanımı                       + 

3. Kullanım Kolaylığı  

Ana Sayfadan Diğer Linklere Ulaşım Kolaylığı                         + 

Sayfalar Arası Geçiş Bağlantısı                         + 

Siteye İçi Arama                         + 

Arşiv/Arşive Ulaşma İmkânı                         + 

Kelime, Tarih, Etkinlik Olarak Arama Yapılabiliyor mu?                         + 

Sayfadan Çıktı Alma İmkânı var mı?                         + 

Dil Seçim Olanağı               8 dil seçeneği vardır 

Font Kullanım ve Rahat Okunabilirlik                          + 

Siteye Erişebilirlik 

Değerlendirme Kriterleri Formu’nda Biçimsel Özelliklerin ilk kısmını ‘Siteye 

Erişebilirlik’ oluşturmaktadır. Web sitesi, hedef kitlenin ulaşmak isteği bilgilere 
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kolaylıkla ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır. Google’da Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı Web Sitesi arandığında 0,11 saniyede kolaylıkla ulaşılmaktadır. Site ana 

sayfasında, Turkuaz (Türk mavisi) zemin üzerine Türkiye’nin önemli tarihi ve 

doğal güzellikleri (Göreme Peri Bacaları, Yerebatan Sarnıcı, Truva Antik Kenti, 

Safranbolu Evleri, Divriği Ulu Camii) yer almaktadır. Ana sayfada Basın Odası 

tıklandığında, Bakan Ertuğrul Günay’ın çeşitli etkinliklerde çıkan fotoğrafları ve 

videoları yer almaktadır. Sitenin ana sayfası sade ve grafik kullanım yoğunluğu 

açısından yalın bir site olduğu görülmektedir. Siteye erişim rahattır. 

Genel Görünüş 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi ana sayfası genel görünüşü sade, ana 

sayfanın kullanım rahatlığı bakımından kolay ve sayfalarda renk kullanımı 

bakımından oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Ana sayfayı çevreleyen 

turkuaz bir çerçeve vardır. Sayfanın ortasında, otomatik olarak değişen bakanın 

fotoğrafları ve videoları vardır. Sayfalar arasında uyum, Türkçe karakterler, 

sayfadaki butonların işlerliği arasında uyum vardır. Genel görünüşü bozan 

olumsuz bir durum yoktur. Sayfanın gösterilme sıklığı (3900002 kez gösterilmiş-

tir-15.02.2012) gösterilmiştir.  

Kullanım Kolaylığı 

Değerlendirme Kriterleri Formu’nda Biçimsel Özellikler bağlamındaki son baş-

lık ‘Kullanım Kolaylığı’dır. Ana sayfadan diğer linklere geçiş kolaydır. Site içi 

arama mümkündür.  Dünyada en çok kullanılan 8 dil seçeneği (Türkçe, İngiliz-

ce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Japonca) vardır. Kullanıcı-

lar web sitesinde rahatlıkla dolaşmaktadır. Hızlı ve kolay erişim sağlayan uygu-

lamalar bulunmaktadır. 

Tablo 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi Tanıma Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirme Kriteri Formu 

İşaretler: + var, evet, - yok, hayır Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi 
Tanıla  

Haberler/Duyurular                          + 
Galeri                          + 

İletişim                          + 
Bilgi Edinme                         + 

Anket                         _ 

Şikâyet ve İstek Hattı                         + 

Webmail                         + 
İntranet                         + 

Telefon, Faks, E-Posta                        + 
Önerileriniz                        _ 

Site Kullanım Koşulları                        + 
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Bir kamu kurumu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı siteyi ziyaret edenleri tanı-

mak,  isteklerine değer vermek, beklentilerine yönelik hizmet vermektedir. Ba-

kanlığın sitesi bu açıdan yeterlidir. Sadece, anket ve öneriler yoktur. Bu site için 

olumsuz bir durumdur. Bunların dışında diğer kurumsal iletişim araçları yeterlidir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi’ndeki Portallar 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi’nin ana sayfasında dokuz Portal bulun-

maktadır. Aşağıda bu dokuz portal kısaca ele alınacaktır (www.kulturcocuk.gov). 

� � � � � � �

 

Türkiye Turizm Portalı  

Turizm portalında, tanıtım hizmetlerinin sağladığı imkânlar ve satış hizmetleri-

nin sağladığı imkânlar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

http://www.goturkey.com/
http://www.goturkey.com/
http://www.goturkey.com/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/belge/1-86043/Dunya-Miras-Listesi.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/belge/1-86043/Dunya-Miras-Listesi.html
http://www.yazmalar.gov.tr/
http://www.yazmalar.gov.tr/
http://eden.kulturturizm.gov.tr/
http://eden.kulturturizm.gov.tr/
http://www.kulturcocuk.gov.tr/
http://www.goturkey.com/
http://www.goturkey.com/
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Türkiye Kültür Portalı 

Türkiye Kültür Portalı Projesi; kapsamında kamu kurumlarının internet sitele-

rinde bulunan Türkçe içeriğin derlenmesi ve görsel materyallerle desteklenmesi 

ile kültür, tarih, sanat gibi konularda bilgi sağlayan bir portal oluşturulması 

hedeflenmiştir. Portal ile ülkemizin tarihi ve kültürel alanda zengin birikimini 

doğru bilgilerle ve belgelerle yansıtacak, kullanıcıların çeşitli ihtiyacını karşıla-

yacak kolaylıkta ve çekicilikte, yurt içinde ve yurt dışında gerek içerik gerekse 

tasarım olarak Türkiye’ye yakışacak bir yapı kurulmuştur (http://turkiyekultur 

portali). 

Ayrıca içeriğin sürekli güncellenebilmesi ve yenilenebilmesi amacıyla interaktif 

bir yapı oluşturulmuş, vatandaşların kendi fikir ve görüşlerini ifade edebilecek-

leri, ürettikleri  içerikleri belirli bir filtrelemeden sonra Türkiye Kültür Portalına 

aktarabilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. 

 Türkiye Kültür Portalı ile; 

 Ülkemizin kültürel birikimi, tarihi zenginlikleri yurtiçinde ve yurt dı-

şında daha güzel bir şekilde anlatılmış olacaktır.  

 Yerel ve ulusal ölçekte kültürel, tarihsel ve sanatsal içeriğin, interaktif 

bir ortamda sunumu ile kullanıcıların Türk kültür hayatına olan ilgisi 

ve bilgisi artırılacaktır.  

 Fiziksel olarak birbirinden uzak kesimlerin kendi ürettikleri içerikleri 

sanal ortam aracılığıyla paylaşmaları ve farklı yöresel özellikleri tanı-

malarına imkân sağlayacaktır.  Portalda yer alacak e-Ticaret Bölümü ile 

ülkemizin yurtdışında da tanıtımına katkı sağlanacaktır 

(http://turkiyekulturportali). 

Dünya Miras Listesinde Türkiye 

Dünya Miras Listesi: Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel 

değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz 

konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle 

bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini 

sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında 

Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde 

‚Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme‛ kabul edil-

miştir(http://www.kulturvarliklari) 

Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal 

oluşumlara, anıtlara ve sitlere ‚Dünya Mirası‛ statüsü tanınmaktadır. Sözleş-

http://turkiyekulturportali/
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meyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Ulusla-

rarası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal 

Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi 

sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras 

Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır. 

2011 yılı sonu itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne ka-

yıtlı 936 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 725 tanesi kültürel, 

183 tanesi doğal, 28 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekle-

şen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır.  

Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu 

altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras 

Listesi’ne 10 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan; 

(www.kulturvarliklari.gov.tr). 

 İstanbul’un Tarihi Alanları,  

 Safranbolu Şehri (Karabük),  

 Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum),  

 Nemrut Dağı (Adıyaman-Kâhta),  

 Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla),  

 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas),  

 Truva Antik Kenti (Çanakkale) 

 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 

              Kültürel olarak; 

 Pamukkale-Hierapolis (Denizli), 

 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)   hem kültürel, hem doğal 

miras olarak listeye alınmıştır 

Mehmet AKİF Ersoy Yılı 

2011 Mehmet Akif Ersoy Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzen-

lenen Etkinlikler 

İstiklal Marşı Anıtı 

2011 yılının ‚Mehmet Akif Ersoy Yılı‛ ilan edilmesiyle birlikte Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından Bakanlıkça genç kuşakları Kurtuluş Mücadelesi tarihiyle 

yakınlaştırmak ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un anısını yaşatmak 

için ‚İstiklal Marşı Anıtı‛ yaptırılmıştır. İstiklal Marşı Anıtı, İstiklal Marşı’nın 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/belge/1-86063/edirne-selimiye-camii-ve-kulliyesi-edirne.html
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yazıldığı Tacettin Dergâhı’nın da bulunduğu Altındağ Mehmet Akif Ersoy Par-

kı içerisine yapılmıştır.  

Mehmet Âkif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tara-

fından Ankara’da Edebiyat Müze Kütüphanesi açılmıştır. Türkiye’nin ilk edebi-

yat müze kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Yılı’nda Mehmet Akif Ersoy adına, 

İstiklal Marşı’nın kabul edildiği gün olan 12 Mart’ta açılmıştır. Mehmet Akif 

Ersoy, vefatının 75., İstiklal Marşı’nın kabulünün 90. yılına denk gelen 2011 

Mehmet Akif Ersoy Yılı’nda, diğer etkinliklerin yanı sıra, adına kurulan Edebi-

yat Müze Kütüphanesi’yle de anılmaktadır.  

Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi de diğer kütüphaneler gibi, 

kütüphane hizmeti yanında edebi faaliyetlerin de yapılabileceği bir mekân ola-

rak tasarlanmıştır. Altındağ Belediyesiyle işbirliği yapılarak oluşturulan Müze 

Kütüphanede elyazması eserlerin tıpkıbasımları ve Mehmet Akif Ersoy’a ait 

fotoğraflar ile çeşitli objeler bulunmaktadır.  

Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf, Anı ve İstiklâl Marşı Temalı Sergi 

Mehmet Akif Ersoy’un bugüne kadar yayınlanmış fotoğraflarından, belgelerden 

ve tarihi vesikalardan oluşan bir fotoğraf sergisi tasarlanmış ve çeşitli illerimiz-

de halkın ziyaretine açılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide Akif'e ait 71 fotoğraf bulunmaktadır. 

Koleksiyonda ‚Akif’in hatırası, Akif ve ailesi, Akif’ten kalanlar, İstiklal Marşı'na 

ait afiş ve kartpostallar, diğer eserler ve Şair Vesikalar‛ konu başlıklarıyla sınıf-

landırılan toplam 71 tablo yer almaktadır. 

Türkiye El Yazmaları 

Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserler; tarih, din, dil, felse-

fe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve 

yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden 

kaynaklarını oluşturmaktadır.  

Ülkemizde en eskileri 10. yüzyıla kadar tarihlendirilebilen eserler, yaklaşık 900 

yıllık bir tarihin sayfalarını gözler önüne sermektedir. El yazması eserler Bakan-

lığımıza bağlı kütüphaneler ve müzeler olmak üzere, üniversiteler, resmi ve 

özel kurum-kuruluşlarda, şahıslarda bulunmaktadır.  

Çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana getirilen yazmalarda; 

Osmanlı İmparatorluğu'nun, Asya'nın iç kesimlerinden Orta Avrupa'ya; Kuzey 
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Afrika ve Arap Yarımadasının en güney uçlarından, Ural dağlarına kadar uza-

nan geniş coğrafyasında kullanılan dillerin etkileri görülmektedir.  

Müzekart 

Müzekart+: 40 TL karşılığı alınan bu kart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yeri bir yıl boyunca ziyaret edebilmektedir. Mü-

zekart+ ile Devlet Opera ve Balesi’nin yerleşik sahnelerinde, kendi prodüksiyo-

nu olarak sergilenen temsil biletlerini gişelerinden % 20 oranında indirimle satın 

almaktadır. 

Avrupa Seçkin Destinasyonlar 

Avrupa Komisyonu; EDEN (EuropeanDestination of Excellence) projesi ile Av-

rupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat 

çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak 

ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Avrupa gene-

lindeki saklı cennetlerin keşfi ve sürdürülebilir turizm gelişiminin teşviki ama-

cıyla gerçekleştirilen destinasyon seçim çalışmaları neticesinde ülkemizden 2008 

yılında turizm ve somut olmayan kültürel miras temasıyla Kırkpınar Yağlı Gü-

reşleri ile Edirne, korunan alanlar teması ile 2009 yılında Kars Kuyucuk Gölü ve 

suya bağlı turizm teması ile 2010 yılında Bitlis Nemrut Krater Gölü seçkin des-

tinasyon seçilmiştir. 2011 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programının te-

ması ‚İyileştirilmiş Fiziksel Mekânlar–Regeneration Of PhysicalSites‛ olarak 

belirlenmiştir.  

Geleneksel El Sanatları  

Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar Müdürlüğü (GES), T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bünyesinde, geleneksel 

el sanatlarımızın araştırılması, geliştirilmesi üretiminin desteklenmesi, tanıtıl-

ması ve pazarlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla 2005 yılında 

kurulmuştur. Mağazalar ve kurum GES logosu ile temsil edilmektedir. Gelenek-

sel el sanatlarını taze bir bakışla ele almak ve en geniş katılımla, dönüştürücü 

bir aktör olarak bir dizi projeyi hayata geçirmektir. 

Kültür ve Çocuk 

Çocuklara Karagöz - Hacivat Söyleşmeleri 

Karagöz Nedir? 

Karagöz Oynatalım mı? 
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Oyunlar: Çocuk Sayfası, Kurbanlık Koç, Mektup Geldi, Diş Macunu, Borç Kor-

kusu, Kan Karpuz, Telefon İşi, Sihirli Paket, Piknik Macerası, Acemi Güreşçi, 

Okur-Yazarlık, İş Hastalığı, Bilgi Dağarcığı, İşkembe Peşinde, Mektup Örneği, 

Bahçıvan İşi, Alfabeyi Sökmek , Görgü Kuralı, Kolay Şiir, Pazar Çantası, Şans 

Güldü, Mektup Kimden?, Ramazan İkramı, İftarın Böylesi, Davul Bahşişi, İftar 

Bilmecesi, Bayramlaşma Bayramı. 

BİRİMLERİN WEB SİTELERİ 

Merkez Birimler 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü  

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (Basın Odası)  

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı� 

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (Dösim)� 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü� 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü� 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 

Milli Kütüphane 

Personel Dairesi Başkanlığı� 

Sinema Genel Müdürlüğü 

�Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Tanıtma Genel Müdürlüğü � 

Teftiş Kurulu Başkanlığı � 

Telif Hakları Genel Müdürlüğü 

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü � 

Kütüphaneler 

Milli Kütüphane� 

Yazma Eser Kütüphaneleri 

Türkiye Yazmaları 

Halk Kütüphaneleri 

Rölöve ve Anıtlar 

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 

Kayseri Rölöve Anıtlar Müdürlüğü 

Koruma Kurulları 

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları 

http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_cocuksayfasi.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_kurbanlikkoc.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_mektupgeldi.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_dismacunu.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_borckorkusu.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_borckorkusu.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_kankarpuz.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_telefonisi.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_sihirli.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_piknik.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_acemi.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_okuryazar.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_ishastaligi.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_bilgi.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_iskembe.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_mektup.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_bahcevan.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_alfabe.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_gorgu.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_siir.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_pazar.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_sans.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_sans.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_mektupkimden.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_ramazan.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_iftar.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_davul.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_iftarbilmece.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_iftarbilmece.htm
http://www.kulturcocuk.gov.tr/htmlyukle.aspx?page=data/kultur/karagoz/karagoz_bayramlasma.htm
http://www.devoperabale.gov.tr/
http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/
http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/
http://dosim.kulturturizm.gov.tr/
http://dosim.kulturturizm.gov.tr/
http://www.guzelsanatlar.gov.tr/
http://www.guzelsanatlar.gov.tr/
http://icdenetim.kulturturizm.gov.tr/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
http://www.kygm.gov.tr/
http://www.mkutup.gov.tr/
http://pdb.kulturturizm.gov.tr/
http://pdb.kulturturizm.gov.tr/
http://www.sinema.gov.tr/
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
http://www.tanitma.gov.tr/
http://www.tanitma.gov.tr/
http://www.kultur.gov.tr/teftis
http://www.kultur.gov.tr/teftis
http://www.telifhaklari.gov.tr/
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/
http://www.mkutup.gov.tr/
http://www.mkutup.gov.tr/
http://www.yazmakutup.gov.tr/
http://www.yazmalar.gov.tr/
http://www.kygm.gov.tr/belge/1-90284/kutuphanelerimize-ait-web-siteleri.html
http://www.dram.gov.tr/
http://www.kayseriram.gov.tr/
http://www.sivaskorumakurulu.gov.tr/
http://www.korumakurullari.gov.tr/
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Müzeler 

Müzelerimiz 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Ayasofya Müzesi 

Burdur Müzesi� 

Edirne Müzesi� 

Gaziantep Müzesi 

Hatay Arkeoloji Müzesi 

İstanbul Arkeoloji Müzesi 

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi 

Topkapı Sarayı 

Sakarya Müzesi 

Sinop Arkeoloji Müzesi 

Sivas Arkeoloji Müzesi 

Yeşilırmak Havzası Sanal Müzesi 

Yozgat Müzesi 

Trabzon Müzesi 

Diğer Siteler 

E-Kitap 

Frankfurt Kitap Fuarı (Konuk Ülke Türkiye)� 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Bakımevi 

Kültür Çocuk Web Sitesi 

Mevlana Yılı Web Sitesi� 

Sanal Müzik Müzesi 

Sesli Kitap 

TEDA 

Türkiye Kültür Mirasları� 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) 

Kültürel İrtibat Noktası (CCP) 

Bakanlık Logoları 

�                      

http://www.muze.gov.tr/
http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/
http://www.ayasofyamuzesi.gov.tr/
http://www.burdurmuzesi.gov.tr/
http://www.burdurmuzesi.gov.tr/
http://www.edirnemuzesi.gov.tr/
http://www.edirnemuzesi.gov.tr/
http://www.gaziantepmuzesi.gov.tr/
http://www.hatayarkeolojimuzesi.gov.tr/
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/
http://www.izmirresimheykelmuzesi.gov.tr/
http://www.topkapisarayi.gov.tr/
http://www.sakaryamuzesi.gov.tr/
http://www.sinopmuzesi.gov.tr/
http://www.sivasarkeolojimuzesi.gov.tr/
http://www.yesilirmakhavzasimuzeleri.org.tr/
http://www.yozgatmuzesi.gov.tr/
http://www.trabzonmuzesi.gov.tr/
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/
http://www.fbf2008turkey.com/
http://www.fbf2008turkey.com/
http://kres.kulturturizm.gov.tr/
http://www.kulturcocuk.gov.tr/default.aspx
http://www.mevlanayili.gov.tr/
http://www.mevlanayili.gov.tr/
http://www.kultur.gov.tr/Genel/SanalMuzeler/smm/cvl/index.html
http://seslikitap.kultur.gov.tr/
http://www.tedaproject.com/tr/
http://www.kulturvarliklari.org/
http://www.kulturvarliklari.org/
http://eden.kulturturizm.gov.tr/
http://www.ccp.gov.tr/
http://www.kultur.gov.tr/Genel/logo/turkeyde.jpg
http://www.kultur.gov.tr/Genel/logo/turkeyde.jpg
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SONUÇ 

Kurumsal iletişim, kurumun devamlılığı için gerek kurum içindeki bölümler 

arasında ve gerekse kurum dışındaki hedef kitlelere yönelik tanıtma, pazarla-

ma, bilgi ve iletişim faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir. Tüm dünyada hızla 

gelişen internet ağları konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. 

Genel anlamda web sitelerini analiz eden ve değerlendiren çalışmalar olmasına 

rağmen bakanlıkların web sitelerine yönelik çalışmaların sayısı oldukça azdır. 

Bu yüzden yerli ve yabancı hedef kitlesi olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

web sitesini kurumsal iletişim açısından incelemek önemlidir.  

İnternetin dünya çapında gelişmesiyle iletişimde, iş yaşamında, medyada ve 

birçok alanda devrim niteliğinde gelişmeler olmuştur. İnternet, bugün geniş 

kitleler tarafından kullanılan en önemli iletişim araçlarının başında gelmektedir. 

Kişilerin, kurumların ve işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtabilecekleri 

ve maliyeti çok düşük bir ortamdır. Kurumlar, web siteleri aracılığıyla ürün, 

hizmet, haber, duyuru ve daha birçok alanda kitlelerine, daha hızlı ve kolay 

ulaşabilmesi verimliliklerini de arttırmaktadır. 

Bu çalışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kurumsal web sayfasının hedef 

kitle ile olan etkileşimi analiz edilmiştir. Bu analizde, Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı web sitesinin tasarımı, içeriği ve standartlarıyla başarılıdır. Hedef kitlenin 

isteklerine cevap veren, iki yönlü iletişime olanak sağlayan, tanıma, tanıtma ve 

etkileşimi sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransız-

ca, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Japonca gibi dünyada en çok konuşulan diller 

sitede mevcuttur. Dil seçenekleri açısından yeterlidir ve içeriği zengindir. Siteye 

erişebilirlik, kullanım kolaylığı vardır. Ziyaretçi sayısı görülmektedir. Temel 

iletişim (Telefon, Faks, e-posta ve adres) bilgileri mevcuttur. Kısaca Kültür ve 

Turizm Bakanlığı web sitesi, profesyonel, aktif, sürekli, etkileşimli ve başarılı bir 

sitedir.  

KAYNAKÇACorporate Communications Strategy and Planning, 

www.cornwell.co.uk/corporate.commun 

CorporateCommunicationencodesandpromotes, www.corporatecomm.org/  

Çakmak, T. (2009). Belge Yönetimi ve Enterprise 2.0, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ tcakmak 

/bytammetin.pdf 

Güz, N. ve Küçükerdoğan, R. (2002). Etkili İletişim Terimleri. İstanbul: İnkılâp Yayınevi. 

http://turkiyekulturportali.gov.tr/Sayfalar/PortalHakkinda.aspx 

http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-42799/eski2yeni.html 
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-85386/stratejik-plan.html 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/belge/1-86043/Dunya-Miras-Listesi.html 
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ÖZ 

Sağlık turizmi, diğer turizm çeşitlerinden farklı olarak ülkemizin geç fark ettiği bir alan ve ül-
kemizde ve dünyada yükselen bir değer.   Yaklaşık son 10 yıldır ülkemizde sağlık turizmi ça-
lışmaları yapılmakta. Sağlık turizmini Türkiye olarak,  diğer ülkelerden biraz geç fark etmiş 
olsak bile, geç kalmış sayılmayız. Bugün gerek sağlık bakanlığı, gerekse kültür ve turizm ba-
kanlığı, ilgili kuruluşlar ve sağlık turizmini yapan ve yapmak isteyen potansiyel iller konunun 
farkındalar. İller bazında da çeşitli çalışmalar yapılmakta, yeni sağlık ve turizm yatırımları 
öngörülmekte. Sağlık turizmi için yatırımlar ve fiziki şartların sağlanması elbette önemli. Fa-
kat bir diğer önemli konu da, bu alanda hizmet verecek personel yani insan kaynakları. İn-
san kaynaklarının ise konuyla ilgili birkaç boyutu bulunmaktadır. Bir boyutu bilindiği gibi is-
tihdam olanağı sağlaması. Bir diğer boyut ise eğitim. Gerek sağlık turizminin anlamının kav-
ranması, gerek teknik eğitimler, gerekse iletişim eğitimi, bir bütün olarak insan kaynakları 
boyutunda karşımıza çıkmakta. Özellikle iletişim eğitimi burada önem kazanmakta. Çünkü 
bu alanda çalışacak personel, sağlık turizminin önemini anlamış, konusunu teknik olarak bi-
liyor olabilir. Ama karşılaştığı ya da konuştuğu sağlık turistinin kültürüne uygun iletişim ku-
ramadığı zaman tüm çalışmalar boşa gidecek, bölgesel ve hatta ülkesel olarak telafisi zor 
durumlar yaşanacaktır. Ülkemizde 10 yıldır yavaş yavaş devam eden sağlık turizmi, 2012 yı-
lında hızlı bir ilerleme kaydedecek gibi görülmektedir. Bu sebeple,  insan kaynaklarının ye-
tiştirilmesi, ve verilecek eğitim önem kazanmaktadır. Çalışmada sağlık turizmi ile ilgili konu-
lar ele alınarak, gerek istihdam alanları, gerekse eğitimin önemi ve olması gerekenler anlatı-
lacak, mevcut durum ile birlikte konunun önemine dikkat çekilmeye çalışılacaktır.   

Anahtar sözcükler: Sağlık Turizmi, İnsan Kaynakları, İletişim, Eğitim 

 

GİRİŞ 

Sağlık turizmi ülkemizde ve dünyada yükselen bir değer. Son 10 yıldır Türkiye, 

sağlık turizminin bir çeşidi olan medikal turizm ile ön plana çıkmaya çalışmakta.   

Termal veya SPA açısından ise Türkiye doğal kaynaklar bakımından tam bir 

termal cenneti olmasına rağmen tesislerin yetersizliği ve kalite boyutu söz ko-

nusu olmaktadır.  Önümüzdeki dönemlerde termal tesislerinin de hızla artacağı 

ve kalitesinin yükseleceği beklenmektedir.  Sağlık turizminin diğer alanlarına 

baktığımızda ise onlar şimdilik biraz daha geri planda ama gelişmeye açık ola-

rak görülmektedir. Engelli veya yaşlı turizmi gibi.  
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Engelli ve yaşlı turizmi konusunda da 2012 yılı içinde gelişmeler beklenmekte-

dir. Medikal anlamda sağlık turizminde fazla şansı olmayan iller, engelli ve 

yaşlı turizmi yatırımlarına yönelerek, farklılık yaratmaya çalışmaktadırlar.  

Sağlık turizmi için yatırımlar ve fiziki şartların sağlanması elbette önemli. Fakat 

bir diğer önemli konu da, bu alanda hizmet verecek personel yani insan kay-

nakları. Sağlık turizmi gençlere hem yeni iş olanakları kazandırabilir, hem mev-

cut insan kaynağı daha iyi değerlenebilir. İnsan kaynaklarının sağlık turizmi 

için eğitilmesi için kaçınılmaz. Turizm başlı başına yaklaşık 50 civarında sektör-

le ilgisi olan bir alan, buna bir de tüm boyutlarıyla sağlık sektörünü eklemek 

yanlış olmayacaktır.  Gerek sağlık turizminin anlamının kavranması, gerek tek-

nik eğitimler, gerekse iletişim eğitimi, bir bütün olarak sağlık turizmi konusu-

nun insan kaynakları boyutunda karşımıza çıkmakta.  

Özellikle iletişim eğitimi burada önem kazanmakta. Çünkü bu alanda çalışacak 

personel, sağlık turizminin önemini anlamış, konusunu teknik olarak biliyor 

olabilir. Ama karşılaştığı ya da konuştuğu sağlık turistine uygun iletişim kura-

madığı zaman tüm çalışmalar boşa gidecek, bölgesel ve hatta ülkesel olarak 

telafisi zor durumlar yaşanacaktır. Ülkemizde 10 yıldır biraz yavaş devam eden 

sağlık turizmi, 2012 yılında hızlı bir ilerleme kaydedecek gibi görülmektedir. Bu 

sebeple,  insan kaynaklarının yetiştirilmesi, alacağı eğitim önem kazanmaktadır. 

Ülkemizde turizmin ilk dönemleri düşünülürse, başlangıçtaki hatalarla dolu 

sürecin benzerini yaşamaya ne Türkiye’nin ne de sağlık turizminin tahammülü 

yoktur.  

Bu çalışmada sağlık turizmi, çeşitleri,  insan kaynakları ve iletişimin önemi ve 

konuyla ilgili öneriler yer alacaktır.  

YÖNTEM 

Çalışmada yöntem olarak, konuyla ilgili basılı ve elektronik yayınlar incelen-

miş, sağlık turizmi konusunda yapılan toplantılar izlenmiştir. Bu çalışmada 

sağlık turizmi konusunda bugünkü durum eldeki kaynaklarla saptanmaya çalı-

şılmıştır. Sağlık turizmi konusunda kaynaklar son bir yılda artmasına rağmen, 

mevcut bilgiler genel istatistiki bilgiler çerçevesinde kalmaktadır ve kaynaklar 

arasında farklılık göstermektedir.  Konuyla ilgili olarak önemli bir kaynak olan 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü 2010 yılı sonunda kurulduğu 

ve yeni bir koordinatörlük olduğu için verileri yeni oluşturmaktadır.   
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SAĞLIK TURİZMİ 

Sağlık turizmi ile ilgili farklı tanımlar bulunmaktadır. Dünya Turizm Örgü-

tü’nün tanımına göre, kaplıca ve diğer sağlık merkezlerine seyahat eden kişile-

rin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla yapılan ziyaretlerdir. Bu kapsamda 

fizik tedavi, diyet kontrol ve ilgili sağlık hizmetleri verilir.  

Kültür ve turizm Bakanlığı’nın tanımına göre, sağlık turizmi tedavi amacı ile 

yapılan seyahatlerdir.  Fizik, tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla bir-

likte uluslar arası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyüme-

sine olanak sağlayan turizm türüdür.  

Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, çeşitli ülkelerde sağlık 

maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle, tedavileri daha kaliteli ve ekonomik yapan 

ülkeler ortaya çıkmış ve sağlık sektörünün oluşmasına sebep olmuştur. Dünya-

da yaşlı nüfusun artması da sektörü tetiklemiştir (Türkiye Sağlık Vakfı 2010). 

Sağlık turizmi temelde beş ana bölümden oluşmaktadır. Fakat farklı kaynaklar-

da bu bölümlendirmeyi üç veya dört olarak görmek de mümkündür.  

Sağlık turizmi , 

1- Medikal turizm 

2- Termal turizm 

3- SPA-Welness turizmi 

4- Yaşlı turizmi 

5- Engelli turizmi olarak beşe ayrılmaktadır. (Türkiye Sağlık Vakfı, 2010) 

Bazı kaynaklarda; 1-Medikal Sağlık turizmi, 2-Termal Sağlık Turizmi, 3-SPA-

Welness, (Baytekin 2007), 1-Medikal, 2-Termal ve SPA, 3-Yaşlı ve Engelli turiz-

mi veya  1-Medikal, 2-Termal ve SPA, 3-Yaşlı, 4-Engelli turizmi olarak farklı 

bölümler mevcuttur.  

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü web sayfasında sağlık turiz-

mini üç bölüme ayırmış, 1- Engelli ve yaşlı turizmi 2-Termal Turizm ve SPA-

Welness 3- Medical Turizm olarak ayırmıştır. 

Yaşlı ve Engelli Turizmi  

 İleri yaş turizmi (gezi turları, meşguliyet terapileri) 

 Yaşlı bakımı hizmetleri (bakım evlerinde veya rehabilitasyon 

hizmetleri) 

 Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri 

 Engelliler için özel bakım ve gezi turları 
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Hizmet Yeri : Klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri ve bakım evleri v.b 

Termal Turizm ve SPA-Wellnes 

• Kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler 

• Talossoterapiler  

• Hidroterapi ve egzersizler  

• Balneoterapi ve Peloidoterapi  

• Klimaterapi  

Hizmet Yeri : Kaplıca ve Spa merkezleri 

Medikal Turizm (Tıp Turizmi) 

• İleri tedaviler ( Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife vb.)  

• Transplantasyon 

• İnfertilite ( Tüp bebek İVF uygulamaları ) 

• Estetik Cerrahi 

• Göz, diş, diyaliz tedavileri vb. 

Hizmet Yeri: Sağlık kurum ve kuruluşlar olarak belirtilmiştir. Yaşlı ve engelli 

turizminde ve Termal ve SPA Welness’ de turizm kuruluşları doğrudan turizm 

açısından etkilenmekte, medikal turizmde ise dolaylı olarak etkilenmekte gibi 

görülse de medikal turizmde de doğrudan bir etkilenme vardır.  Tüm hastalar 

yatarak tedavi olmamaktadır. Özellikle göz, diş tedavisi ve saç ekimi gibi alan-

larda hasta ve hasta yakınının doğrudan bir konaklama tesisinde konaklaması 

ve turistik faaliyetlerde bulunması söz konusudur. 

İNSAN KAYNAKLARI 

İnsan kaynakları yönetimi geniş anlamda, işletmede görev alan iş görenlerin 

verimli ve uyumlu biçimde çalışmasını sağlayan, işletmenin amaçlarına varma-

sını kolaylaştıran faaliyet ve uğraşların tümüdür. Daha açık bir deyişle, insan 

gücü kaynağının işletme amaçlarına en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını 

ve geliştirilmesini içeren tüm yöntem ve teknikler insan kaynaklarının işlevi 

olarak tanımlanabilir (Akyüz 2001). 

İnsan kaynakları yönetimi,  firmaların rekabette ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve 

tutum kümesinin toplamıyla ilgilidir. Seçim, eğitim ve geliştirme, ücret ve per-

sonel ilişkileri de dahil olmak üzere insanların yönetimiyle ilgili tüm karar ve 

faaliyetleri içermektedir Bu tür faaliyetler ise insan kaynağının yönetimi felsefe-

sinin oluşturulmasıyla bir araya getirilmiştir (Akıncı 2001). 
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İnsan kaynakları yönetimi eleman ihtiyacının belirlenmesi, ilanlarının yapılması 

ve uygun elemanların seçilerek kurum kültürüne alıştırılmalarından, iş görenle-

rin motivasyonu, performans değerlendirmesi, çatışmaların çözümü, bireyler ve 

gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanması, yönetim-organizasyonun geliş-

tirilmesi, yeniden yapılanma sağlıklı bir kurumsal iklimin oluşması, ‚biz‛ duy-

gusunun gelişmesi, çalışanların eğitimi ve gelişmesine kadar birçok uygulamayı 

kapsamaktadır (Fındıkçı 2000). 

İLETİŞİM KAVRAMI 

Latince ‚Communis‛ kelimesinden türemiş olan ve batı dillerinin çoğunda 

‚communication‛ olarak kullanılmakta olan iletişim, en kısa tanımıyla bireyler 

arasında anlamları ortak kılma sürecidir. Aşağıdaki tanımlar iletişimle ilgili 

olarak yapılmış olan tanımlara örnektir. İletişim, ‘bilgi, düşünce, beceri ve duy-

guların, sözcük, resim, grafik, vb. semboller kullanılarak iletilmesidir‛.  

İletişim, ‚bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların sözlü ve sözsüz olarak bireyden 

bireye ya da gruptan gruba aktarılma, iletilme sürecidir‛. İletişim, ‚kişiler arası 

ilişkilerde gönderilen mesajların karşılıklı olarak aynı zamanda hem alınıp ve-

rildiği hem de yorumlanıp sonuç çıkarıldığı başı sonu olmayan bir süreçtir.‛ 

Sıralanan bu tanımları çoğaltmak mümkündür. Ancak bu tanımlardan çıkarıla-

cak ortak sonuç iletişim sürecinin oluşabilmesi için mutlaka bireyler arasında 

bir ilişki kurulması gerektiğidir.  

Başka bir deyişle insan olmadan iletişimin gerçekleşemez. İletişim, insanlık tari-

hinin başlangıcından bugüne kadar, bugünden de sonsuza kadar insanları bir-

birine bağlayan ve onların sosyal bir grup halinde denge ve uyum içinde an-

laşmalarını sağlayan bir etkileşimler bütünüdür. Bir iletişim sürecinin temel 

öğeleri; kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geribildirimdir (dönüt)  (Mısırlı 2004). 

İletişim, bireyin öz benliğinde iç dünyasında başlayan, bireylerarası, gruplar 

ve/veya kurum genelinde, kitlesel biçimde ve teknolojik düzeylerde olmak üze-

re yaşamın tüm boyutların da karşımıza çıkan bir olgudur. İletişimin en önemli 

çabalarından biri, insanları etkileme ve ikna etmedir. Kişilerin düşünce, tutum 

ve davranışlarını istenilen yönde değiştirmeye yönelik çalışmalar, iletişimin 

ikna etme ve etkileme işlevini ortaya koymaktadır.  

Bilgi ve düşüncenin paylaşımı olan iletişimde, insanlara farklı konularda bilgi 

aktarmak, onları aydınlatmak, bazı kuralları belirtmek, yön vermek vb. konu-

larda eğitme ve öğretme işlevi de gerçekleştirilmektedir. Etkili iletişim çabaları, 

kurumların verimliliklerini arttırmalarını, müşterilerinden zamanında geri bil-
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dirim almalarını, kuruma yenilikçiliği getirmeleri ve uzun dönemde gelişmele-

rini sağlamaktadır.  

Kurum içindeki mevcut iletişim iklimini tespit edip sadece yönetimin değil, 

personelin de bu iklim içerisinde ne tür bilgileri istediğini ve karşılıklı ihtiyaçla-

rı tespit eden ve de her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde neyi, kime 

ve hangi iletişim kanallarıyla iletileceğine karar veren iletişim uygulamalarının 

amaçları şu şekilde sıralanmaktadır: 

 İş gören ve işverenler arasında güven yaratmak, 

 Yatay ve dikey tarafsız, içten iletişimi sağlamak, 

 Her birey için statü ve katılım yaratmak, 

 Sorunsuz bir iş ortamının sürekliliğini sağlamak, 

 Sağlıklı ve konforlu bir iş mekanı yaratmak, 

 Girişimciliği ödüllendirmek, 

 Gelecek hakkında iyimserlik yaratmak 

 Kurumsal düzeyde iletişim çabaları insan kaynakları yönetiminin 

etkinliğinde önemli katkılar sağlamaktadır. Çalışanlara aktarılan 

mesajların kalitesini ve etki düzeyini artırır. 

 Yeni çalışanlar için, kilit kültürel değerler ve kariyer gelişim fırsat-

larının iletilmesi dahil, tüm oryantasyon sürecini güçlendirir. 

 Kurumsal değerler, hedefler kadar, çalışanların hedef ve beklentile-

rini içeren planların da etkili bir biçimde temsil edilmesini sağlar. 

 *Çalışanların başarılarının tanınmasını sağlar. 

 Çalışanların iyi bir biçimde bilgilendirilmesinin devamlılığını sağlar. 

 Çalışanların işletme hakkındaki düşünceleri ve nasıl daha iyiye ula-

şabileceklerine ilişkin bilgi paylaşımına ve soru sormaya imkan ve-

recek iletişim kanallarını arttırır. 

 Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılmasın da, çalışanlar arası in-

sancıl ilişkilerin düzenlenmesinde ve kurum çalışmalarının etkin bir 

biçimde yönlendirilmesinde kişilerarası ve örgütsel düzeyde ileti-

şim önemli bir süreç olarak belirmektedir.  

 Gerek biçimsel iletişim gerekse biçimsel olmayan iletişim, örgütün 

amaçlarına ulaşabilmesinde işbirliği ve eş güdümlemenin sağlan-

masında insan kaynaklarının yönlendirilmesinde önemi yadsına-

maz çabalardır. (Ciğerdelen 2006) 
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SAĞLIK TURİZMİNDE İNSAN KAYNAKLARI VE İLETİŞİM 

Sağlık turizmini geliştiren etkenleri; 

 Uzun süren hasta bekleme listelerinden kurtulmak, 

 Daha kaliteli ve daha kısa zamanda hizmet almak, 

 Yüksek sağlık teknolojilerine ulaşmak, 

 Sağlık hizmeti maliyetini düşürmek, 

 Kronik hastaların yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara girme ve 

tedavi olma isteklerinin oluşması, 

 Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha 

uygun ortamlarda olma istekleri, 

 Tedavi olmanın yanı sıra gezme ve kültür ziyaretlerinde bulunma 

isteği, 

 Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği olarak sıralamak mümkün-

dür (Türkiye Sağlık Vakfı 2010). 

Sağlık turizmi hizmeti veren ülke açısından yukarıda sayılan etmenlerdeki bek-

lentileri karşılamak,  insan kaynakları ve eğitim ile olacaktır. Bu beklentilerin bir 

kısmı medikal beklentiler olabilir. Fakat hastaların tedavi olacakları hastaneye 

gelene kadar olan süreçleri, turizm alanını ilgilendirmektedir.  

Sağlık turizminde ilgili alanlar, elbette sadece sağlık veya turizm sektörü değil. 

Sağlık ve turizm sektörlerinin yanında sigorta şirketleri, aracı kurumlar, hukuk 

büroları gibi konunun bir diğer ilgili sektörlerini oluşturmaktadır.  

Sağlık ve turizmi bir araya getirdiğimizde ise, iki sektörün de özellikle medikal 

turizm açısından düzenlenmelerin sürdürülmesi, organize olması gerekmekte-

dir. Her iki sektörde de gerek mevzuatlar, yasal düzenlemeler, gerekse kuruluş-

ların kendi içlerinde ve birbirleri ile iletişiminde bir takım yenilikler olacaktır.  

Sağlık turizminde ilgili tüm sektörlerdeki kuruluşların mutlaka iletişim kura-

cakları kişi ise ‚hasta‛ diye tanımladığımız kişilerdir. Sağlık turizminin başrol 

oyuncusu özellikle medikal sağlık turizminde  ‚ hasta‛dır. Tüm organizasyon-

lar ‚hasta için yapılmakta, ‚hasta‛nın ilgisi çekilmeye çalışılmakta, tüm kurum-

lar onu memnun etmek için uğraş vermektedir.  

Tüm bu uğraşlarda hangi araçlarla yapılırsa yapılsın iletişim önem kazanmak-

tadır. Hastalarla hangi aşamalarda iletişim kurulacağını düşündüğümüzde 

yaklaşık olarak şu aşamalardan bahsetmek mümkündür,  bu aşamaların her 

birinde donanımlı insan kaynağı devrede olmak zorundadır.  
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1. Ülkemizi tanıtım aşaması;  Potansiyel hastalar, yada hedef kitlemize ül-

kemiz, sunacağımız her anlamda sağlık ve turizm hizmetleri, mali bo-

yutlar, kalite ve belki de en önemlisi güven faktörünü açık, net anlaşılır 

bir dil ve ifade ile uygun ve güven  veren kanallarla anlatabilmek. Tanı-

tım ve halkla ilişkiler çalışmalarının planlı, belli bir strateji dahilinde ve 

profesyonelce yapılması. 

Bugün sağlık turizmi yapan sağlık kuruluşları kendi imkanları ile ilgilendikleri 

ülkelerde tanıtımlarını yapmaktadırlar. 2011 yılı içinde Ekonomi Bakanlığının 

sağlık turizmini ‚ülkeye döviz getiren kalemler ‚ arasında kabul etmesiyle, bu 

konuda yurt dışı tanıtımlarına devlet tarafından destek verilmesi söz konusu 

olmuştur. Fakat Türkiye’nin hala sağlık turizmini yurt dışında anlatma veya 

tanıtma konusunda bir stratejisi yoktur.  Bu konuda yapılan Türkiye’deki kong-

relerin sayısı her yıl artmakta ve kongreler birbirini tekrar eder duruma gelmektedir.    

2. Hastaların bilgilenme aşaması;  Aracı kurum veya sağlık kuruluşlarında 

ilk iletişimde hastaların sordukları sorulara doğru cevaplar verebilmek, 

güven oluşturabilmek.  

3. Hastalarla sözleşme aşaması;  İlgili kuruluşların, hastaların dillerinde açık 

ve net ifadelerle akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde sözleşmele-

ri hazırlayarak hastaya imzalatması. 

4. Randevuların belirlenmesi. Hastanın ülkemizde karşılanması, ilgili sağlık 

kuruluşuna, otele transferlerinin sağlanması. 

5. Hastaya sağlık hizmetinin verilmesi, sağlık hizmeti öncesi, hastanın sağlık 

durumu ve/ veya tercihine göre sonrası veya sırasında turizm hizmetle-

rinde de faydalandırılması. 

6. Hastanın sağlık ve tatil hizmetlerini alarak, ülkesine transferi. 

7. Hasta yakını veya yakınlarının tüm bu süreçlerde beklentilerinin karşı-

lanması.  

8. Hastanın tüm bu süreçlerde memnun kalması. 

9. Hastanın tüm bu süreçlerden memnun kalmaması sonucunda yasal ola-

rak şikayet hakkını kullanması veya şikayet konusunun bu aşamaya 

gelmeden yine iyi bir iletişim ile hasta ve yakınının ikna edilerek, yasal 

sürece girmemesi. 

Çok detaya girmeden sadece ana hatlarıyla özetlenmeye çalışılan sağlık turiz-

minde, insan kaynakları açısından, iletişimin tüm çeşitleri devreye girecektir. 

Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim. Sözlü iletişimde; empati, anlayarak yada etkin 

dinleme, bilgi alma, soru sorma, dinleme, karşısındaki kişilerin kültürünü algı-
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lama ve anlama,  beden dilinde;  kullanılan mekanlarla birlikte fiziksel temas, 

durma ve oturma biçimleri vs. önem kazanacaktır. Her aşamada her ne şekilde 

iletişim kuracak olursa olsun insan kaynakları devreye girmektedir. 

Sağlık turizminin iletişim boyutunda dil ve kültür farklılıklarını dikkate aldığı-

mızda, sağlık turizmine hizmet edecek tüm insan kaynaklarında bu konuda bir 

bütünlük sağlamak çok kolay olmayabilir.    

Türkiye dışında yaşayan çok sayıda Türk’ü, sağlık turizmi çerçevesinde potan-

siyel hasta olarak değerlendirdiğimizde ise, konu dil ve kültür açısından kolay-

laşabilir. 

Unutmayalım ki şu anda sağlık turizmi alanında çalışan ve çalışacak olan kişile-

rin mevcut davranış ve iletişim alışkanlıklarının yanında farklı alışkanlıklar 

edinmeleri gerekecektir. Tüm bu davranış değişikliklerini anlamak, kabullen-

mek, uyum sağlamak ve uygulamak zaman, sinerji ve eğitim ile olacaktır.  Ge-

nel anlamda turizmde seyahat edenler rahat zamanlarında ve eğlenmek amacıy-

la farklı bir ülkeye gelen, kendini iyi hisseden insanlardır. Sağlık turizmi ise tam 

tersi riskleri olan, kaygı düzeyi yüksek, bir seyahattir.  

Reklam çeşitleri içinde en etkilisi bilindiği gibi dost, tanıdık tavsiyesi, yani ku-

laktan kulağa reklamdır. İnsanlar genel olarak bu yöntemden etkilenirler.  Özel-

likle konu sağlık olunca insanlar biraz daha konuya özen göstermektedirler. 

Hele bir de bu işlem yabancı bir ülkede yapılacak ise daha da bir önem kazana-

caktır.    Yani ‚ güven‛ faktörü daha önemli olacaktır.  

SAĞLIK TURİZMİNDE İNSAN KAYNAKLARI VE İLETİŞİM KONUSUNDA 
YAPILMASI GEREKENLER 

Sağlık turizminde insan kaynaklarında iletişim her boyutta ve aşamada önem 

taşımaktadır. İletişim bu kadar önemli ise, bu konuda yapılması gerekenler 

nelerdir? 

Sağlık turizminde insan kaynaklarında sağlıklı iletişim konusunda yapılması 

gerekenler şöyle sıralanabilir: 

1- Sağlık turizmi alanında çalışmak isteyen turizm ile ilgili firmalar, acen-

teler, oteller, aracı kurumlar, sağlık kuruluşlarının personeli sağlık tu-

rizmi, önemi, sektörün özelliği,  hastaların özelliği, hasta ve hasta ileti-

şimi konusunda bilgilendirilmeli ve bu konularda eğitim verilmelidir.  

2- Eğitimler sürekli ve düzenli olmalı,  ilk genel eğitimlerden sonra, per-

sonelin karşılaştığı sorunlara yönelik olarak çözüm odaklı çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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3- Bu eğitimlerde,  bu alanda çalışacak kurum ve kişilere sağlık turizmin-

de hedef kitle veya potansiyel hastalar ve tedaviye gelen hastalarla ile 

ilgili kültürel farklılıklara,  yönelik bilgilendirmeler yapılmalıdır.  

4- Sağlık turizmi alanında çalışacak tüm ilgili kurumların, personelini ya-

bancı dil öğrenmesi konusunda teşvik etmesi, bu konuda kurumsal ya-

tırım yapması gerekebilir. 

5- Sağlık turizmi alanında çalışacak kuruluşların farklı dil bilen çok ele-

man bulundurması başlangıçta zor olabilir. Burada çevirmenler devreye 

girecektir. Zaman içinde sağlık çevirmenliği kavramı daha da gelişecektir.  

1. Sağlık turizmi alanında çalışan kuruluşların personeline yönelik hasta – 

hasta yakını iletişimlerini düzenli olarak sürdürmelerinde fayda vardır.  

6- Sağlık turizminin Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı alanlarda yapı-

lacağını unutmamak gereklidir. Türkiye büyük bir ülkedir. Kendi içinde 

bile aynı sektörlerde dahi bölgesel davranış ve iş yapma alışkanlıkları 

bulunmaktadır. Bütün bu bölgesel farklılıklar kültürel zenginliğimizdir. 

Fakat sağlık turizmi açısından bakıldığında tüm bu kültürel zenginlik 

ve alışkanlıklarımızı bu konuda belli bir forma sokmak gerekebilir. 

7- Sağlık turizmine dünya arenasında Türkiye olarak giriyorsak, tüm böl-

gelerde sağlık turizmi alanında çalışacak tüm kuruluşların belli stan-

dartları benimsemesi, bunlara uyması, personeline yatırım yapması, 

sağlık turizmi hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılıyor olabilmesi 

gerekir. Sağlık turizminde tüm sektörler nasıl bir zincir halkası ise, tüm 

iller ve kuruluşlar da zincire dahildir.  

2. Turistik amaçlı seyahatler  insanların daha rahat ve genelde sağlıklı ola-

rak geldikleri ve zamanlarını  rahat geçirdikleri bir dönemdir. Ama sağ-

lık turizmi, sağlık açısından sıkıntılı ve beklentisi olan kişilerin ülkemi-

ze gelmesi demek.Yani beklentilerin yüksek, çeşitli sebeplerle- bireysel 

de olabilir- kaygıların oluşabileceği bir seyahat türü demek. Bunu da 

göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  

3. Sağlık turizmi alanında en önemli noktalardan biri de  bu alanda çalışa-

cak kuruluşların her birinin, yöneticisinden kurumdaki tüm elemanla-

rına kadar yani tüm insan kaynaklarının bu işe yürekten inanmış olması 

gerekmektedir.  

4. Sağlık turizminde başarılı olmak için, yapılan işe inanmalı, kendimize 

güvenmeli, sıfır hata ile çalışmaya odaklanılmalıdır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

1- Sağlık Turizmi, önemli bir hizmet sektörüdür. Bu alanda çalışan 

tüm kurum kuruluş ve kişilerin konunun önemini fark ederek, 

Türkiye çapında bir bütünlük içinde çalışması gerekmektedir. 

Konuyla şu anda direkt ilgilenen, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’dır. 

Bunun dışında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği), 

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) kendi içlerinde kurduk-

ları Sağlık Turizmi alt çalışma birimlerinde bazı çalışmalar 

yapmaktadırlar. Ayrıca Şu anda kurulmuş olan 10 sağlık turiz-

mi derneği kendi çapında bazı çalışmalarda bulunmaktadır, or-

tak çalışmalar yapma konusunda adımlar atılmıştır. Hatta her 

birim ve kuruluş, farklı düzeylerde,( ülke bakanlıkları, turizm 

ateşelikleri, ticaret ateşelikleri, ilgili sağlık kuruluşu yöneticileri, 

termal yöneticileri, ilgili STK’lar,  vb.)   yurt dışı bağlantılar 

yapmaktadır.  Fakat genel olarak bakıldığında tüm kuruluşlar 

birbirinden kopuk çalışmaktadır.  Orta vadede bütünlük sağla-

namazsa sıkıntılı durumlar oluşabilir. Hedef pazar ve müşteri 

beklentileri açısından da çok farklı ülkeler pazar olarak görül-

düğü için bu farklı ülke halklarına hizmet etmek, her ülke hal-

kının beklentisi bilmek ve karşılamak kolay olmayacaktır. 

2- Turizm alanının Sağlık turizmi ile daha fazla ilgilenmesi, Tu-

rizm okullarında konuya daha detaylı eğilme faydalı olacaktır. 

3- Sağlık turizminde hastaların tüm organizasyonlarının yapılarak 

sağlık hizmetini almak için ülkemize geldiğini düşünürsek, ile-

tişim,  tedavi sırasında daha da önem kazanacaktır. Hasta teda-

visinden memnun kalsa bile tedavi aşamalarında öncesi ve son-

rası iletişimde zorluklar yaşamak istemeyecek, tedaviyi bir bü-

tün olarak değerlendirecektir. 

4- Sağlık turizmi konusuna yeni başlayan tüm kuruluşların mu-

hakkak personelini sağlık turizmi ve sağlık turizmi iletişimi eği-

timlerini aldırması, bu eğitimleri sürekli kılması önem taşıya-

cak, eğitim konusunda personeline daha fazla yatırım yapması 

gerekecektir.  

5- Özellikler termal kuruluşların gerek insan kaynakları gerekse 

iletişim konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. Sağlık turizmi ile 

ilgili yapılan tüm çalışmalar bu zamana kadar medikal ağırlı 
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olarak yürütülmüştür. Termal tesisler bu çalışmalar içinde biraz 

ihmal edilmiştir. Özellikle konaklama ve termal hizmetleri ko-

nusunda turizm alanının konuya daha fazla ilgi göstermesi 

faydalı olacaktır.  

6- Sağlık turizmin hız kazandığında çeşitli sorunlar ortaya çıka-

caktır.  Unutmayalım ki bu sorunlarda iletişimin tüm boyutla-

rıyla çözülecektir.   

7- Sağlık turizminde hasta ve yakınlarıyla sağlıklı bir iletişim için 

sürekli eğitim ve doğru eğitim önem taşımaktadır.  

8- Sağlık turizmi ve çeşitleri konusunda alana yönelik araştırma 

sayısı azdır. Sağlık turizmi ve çeşitleriyle ilgili gerek Türkiye 

gerekse bölge veya il bazında farklı disiplinlerde araştırmalar 

yapılması bundan sonraki çalışmalara ışık tutacaktır. 
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ÖZ 

Bu ön çalışma İzmit kentinin tarihi eserlerinin ve arkeolojisinin, aktif dış turizm potansiyeli 
ile karşılıklı birbirini destekler bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi olasılığının sap-
tanarak ortaya konması için yapılmıştır.  Çalışmada, Kocaeli Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross başkanlığında, 2005 yılından itibaren yürütülen “Ko-
caeli İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” buluntu ve sonuçları temel alınmıştır. Bu-
nun yanı sıra, kentin tarihi ve antik eserleri üzerinde yapılan geçmiş çalışmalar ve yayınlar 
incelenerek kentin arkeolojik ve tarihi potansiyelinin belirlenmesi üzerinde durulmuştur.  
Coğrafi konumundan kaynaklanan jeopolitik önemini geçmişten günümüze korumuş olan 
İzmit, tarihi adıyla Nikomedia, önce Bithynia Krallığı’na sonrada Roma İmparatorluğu’na 
başkentlik yapmış olmasına rağmen, bünyesinde taşıdığı görkemli tarih ve kültürel miras ile 
tanınmamaktadır. Bu tarihin ve kültürel mirasın arkeolojik çalışmalar ve buluntular ile orta-
ya konması mümkün olmakla birlikte, öncelikle bu çalışmaları destekleyecek ve buluntuları 
kentsel öz değer olarak kabul edecek sosyal ve ekonomik altyapının oluşması gerekmekte-
dir. Yapılan arkeolojik araştırmaların ışığında, büyük bir dünya turizm merkezi olan İstan-
bul’a bir saat uzaklıkta olan İzmit kenti içinde turizm, kültür turizmi ve aktif dış turizm faali-
yetlerinin, kent arkeolojisi ile olumlu etkileşerek, interaktif bir şekilde geliştirilmesinin 
mümkün olabileceği öngörülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Aktif Dış Turizm, Arkeoloji, Kültür Turizmi, Nikomedia, Tarihsel Miras, 
İzmit 

 

GİRİŞ 

Anadolu’nun kuzeybatısında, doğu ile batı’yı birbirine bağlayan esas geçit hat-

tının ve ana yol güzergahının kilit noktasında yer alan İzmit kenti, Antik dö-

nemde, Bithynia olarak tanımlanan tarihi bölgenin Nikomedia adını taşıyan 

başkenti ve en önemli yerleşimi idi (Çalık-Ross 2007:9). Coğrafi konumundan 

kaynaklanan jeopolitik önemini halen koruyan İzmit, bugün ülke sanayinin 

kalbi olan Kocaeli vilayetimizin merkez ilçesi durumundadır. Geçmişte, önce 

Bithynia Krallığı’na, sonrada Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan 

İzmit, maalesef bünyesinde taşıdığı görkemli tarih ve kültür mirası ile tanın-

mamaktadır. Geçmişin eşsiz güzellikteki mavi limanı İzmit Körfezi ve İzmit, 

bugün sanayinin sunağına yatırılmış, siyah beyaz bir “Hüzün Körfezi” olarak 

tanımlanmaktadır (Atlas Dergisi, Ekim 2011). İzmit’te büyük bir tarih ve kültü-
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rel miras toprak altında yatmakta ve bilim insanlarının çalışmalarıyla ortaya 

çıkarılmayı beklemektedir.  

Toprak üzerinde bulunan arkeolojik eserler ve tarihi miras ise modern yerleş-

melerin ve kentleşmenin sebep olduğu tahribata maruz kalmakta, hızla yok 

olmaktadır. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross 

başkanlığında, 2005 yılından itibaren yürütülen Kocaeli İli ve İlçeleri Arkeolojik 

Yüzey Araştırmaları’nda çok sayıda yerleşim alanı, nekropol, işlik, antik su 

sistemi, antik yol kalıntıları tespit edilmiş ve kayıt edilmiştir. Ancak her yıl, bir 

önceki yıl tespit edilen ve kayıt edilen tarihi dokunun tahrip edildiği, yok edil-

diği belgelenmektedir. İstanbul’a yakın bir mesafede bulunan İzmit’te turizm ve 

kültür turizmi faaliyetleri Türkiye geneli ile kıyaslandığında çok azdır (Sarıışık 

2007:75). Aktif Dış Turizm faaliyeti ise yok denecek kadar azdır. İzmit kent ar-

keolojisinin ve tarihi kültürel mirasının, ilk aşamada, İstanbul’dan günübirlik 

gelecek yabancı ziyaretçilere aktarılmasıyla, bir aktif dış turizm talebi oluştu-

rulması mümkündür. Bu ön çalışmamızda, İzmit’in kent arkeolojisi ile aktif dış 

turizm potansiyelinin, karşılıklı birbirini destekler bir şekilde, aktive edilmesi 

olanağı değerlendirilmiştir.  

NİKOMEDİA HAKKINDA: BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Anadolu, diğer bir tarihi adıyla Küçük Asya, Akdeniz havzasında, doğudan 

batıya doğru at başı benzeri uzanışıyla eşsiz bir coğrafi köprü oluşturur iken, 

üzerinde kültürlerin karşılaşıp, birbirine geçiştiği bu doğal köprünün en önemli, 

belki de yegane geçit kapısını Bithynia tarihi bölgesi oluşturmuştur (Çalık-Ross, 

2011:9). Antik coğrafya kaynakları incelendiğinde, Bithynia bölgesinin sınırları-

nın zaman içinde değişiklik gösterdiği anlaşılmakla birlikte, bu tarihi bölgenin; 

günümüzdeki Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce illerinin tümünü, Zongul-

dak, Bursa,   Bilecik illerinin büyük bir bölümünü ve İstanbul ilinin Anadolu 

Yakası’nı içine aldığı görülür (Umar 2004:1-2). Roma Dönemi yazarlarından, 

ünlü coğrafyacı, Amasyalı Strabon’a göre, Bithynia, kuzeyinde Pontus Euksei-

nos (Karadeniz), güneyinde Phyrigia (Firigya), batısında Propontis (Marmara 

Denizi) ve Bosphorus (İstanbul Boğazı), doğusunda Paphlagonia (Paflagonya) 

ve Galatia (Galatya) ile çevrelenmiştir, doğu sınırını Sangarios (Sakarya) nehri 

oluşturur. Strabon, bölgenin Bithyn’lere ait olduğunu ve adını Trak kavimleri 

olan Bithyn’ler ile Thyn’lerden aldığını yazmıştır. Bölgenin antik kentleri geç-

mişten günümüze kadar önemli yerleşimler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Nikomedia (İzmit), Kalkhedon (Kadıköy), Khrysopolis (Üsküdar), Amykos 

(Beykoz), Dakibyza (Gebze), Libyssa (Dil İskelesi), Brunga (Yarımca), Herakleia 

Pontika (Karadeniz Ereğlisi), Bithynion-Klaudiopolis (Bolu), Sandarake (Zon-
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guldak), Dia-Diospolis (Akçakoca), Teion-Tion (Filyos-Hisarönü), Agrileion-

BeloKome (Bilecik), Prusa (Bursa), Kios-Prusias (Gemlik), Apameia(Mudanya), 

Nikaia (İznik) bu yerleşimlerden sadece bazılarıdır (Umar, 2004).  Bu yerleşim-

ler içinde, Nikomedia, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle stratejik üstünlüğe 

sahip olmuştur.  

Şehir, Propontis’in (Marmara Denizi), doğuya doğru elli kilometrelik derin bir 

girinti yaparak, çok iyi korunaklı, doğal bir liman oluşturduğu yerde; Astakos 

Körfezi’nin (İzmit Körfezi) doğu ucunun, kuzey kıyısında kurulmuştur.  Sismik 

hareketlilik sonucu meydana gelmiş derin bir çöküntü hendeği olan bu körfezin 

hemen doğusunda, alüvyon birikimi ile körfezden ayrışarak bir göle dönüşen 

Sophon / Sunensis (Sapanca) gölü bulunur. Körfezin ve gölün güney kıyılarına 

paralel olarak uzanan Astakos (Samanlı) Dağları, Yalova’nın batısında Bozbu-

run'dan başlayarak, doğuda Geyve Boğazı'na kadar 130 kilometre devam eden 

bir dağ kütlesi teşkil eder. Bu kütlenin, en yüksek noktası 1606 metre yüksekli-

ğindeki Sophon (Keltepe / Kartepe) dur. Antik çağda bölge tatlı su kaynakları 

açısından zengindir. Sangarios (Sakarya Nehri),  Aisepos (Gönen Çayı), Rhebas 

(Riva), Psillis (Göksu), Parthenios (Bartın Çayı), Makestos (Susurluk-Simav Ça-

yı) bölgenin bilinen nehirlerindendir. Antik dönemde Nikomedia’nın, bilinen 

bir diğer önemli doğal zenginliğini de ormanları oluşturmuştur. Göknar, kayın 

ve meşe ormanlarından elde edilen kereste önemli bir hammadde olmuş ve 

gemi yapımcılığında kullanılmıştır (Çalık Ross 2007:11). Nikomedia (İzmit) 

kenti, M.Ö. 264 yılında Bithynia kralı I. Nikomedes tarafından kurularak, Bithy-

nia krallığının başkenti yapılmıştır. Bithynia krallarının sonuncusu olan, IV. 

Nikomedes vasiyetiyle krallık topraklarını Roma’ya miras bırakmış ve M.Ö. 74 

yılında Bithynia bir Roma eyaleti olmuştur (Ulugün 2011). Bu eyaletin yönetim 

merkezi olan Nikomedia şehri birçok kez imar edilmiş ve geliştirilmiştir. M.S. 

284 yılında, Doğu seferinden dönmekte olan Roma ordusu, Nikomedia yakınla-

rında karargah kurduğu esnada, İmparator Numerianus öldürülmüş ve yerine 

muhafızbaşı Diokles geçmiştir. Diokles imparator olunca Dioklatianus adını 

almıştır. İmparator Diokletianus dönemi Nikomedia için önemli bir zamandır. 

Diokletianus Nikomedia’ya yerleşmiş ve şehri Roma imparatorluğunun başken-

ti yapmıştır. İmparatorluğun Tetrarşi (dörtlü yönetim) ile yönetildiği bu dö-

nemde, Nikomedia’nın, diğer üç yönetim bölgesinde yer alan merkez şehirlerin 

üzerinde ana başkent olduğu görülmektedir. Bu dönem de kentte yeniden imar 

faaliyetlerine girişilmiş ve Nikomedia şehri, Roma İmparatorluğu’nun görkemli 

bir başkenti haline getirilmiştir (Foss 2002). Roma Dönemi’nde Nikomedia mer-

kezli Bithynia bölgesi, geçmişinden biriken gelenekleri ile kendine özgün bir 

sanat üslubu oluşturmuştur. Anadolu’nun, üretim tarzları birbirinden açık fark-
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lılar gösteren sanat bölgelerinden önemli bir tanesi Bithynia olmuştur (Ulugün-

Bakan 2006:268). Bir darphanenin bulunduğu Nikomedia’da darp edilen ve 

günümüze ulaşan sikkeler şehrin anıtsal yapıları ve tapınakları hakkında ipuç-

ları vermektedir. M.S. 4. yüzyılda yaşamış olan Romalı tarihçi Ammianus Mar-

cellinus, Roma tarihi adlı kitabında Nikomedia şehrini şu şekilde anlatır: “Sonra 

boğazları aşıp, Kalkedon ve Libyssa’yı geçerek, Nikomedia’ya, Kartacalı Hanni-

bal’in gömüldüğü yere geldi;   şanını çok eskiden almış bir şehir, ve daha önceki 

imparatorların yaptığı muazzam harcamalarla öyle donatılmış ki, umumi ve 

özel binaların çokluğundan, iyi hakimler ona ebedi şehrin merkeziymiş gibi 

bakarlardı” (Çalık-Ross 2007:11).  

Nikomedia, İmparator Diokletianus ve onun ardılı olan İmparator Galerius 

dönemlerinde, Hıristiyan inancını taşımaya başlayan ilk Hıristiyanların ağır 

zulümler görerek öldürüldüğü bir yer olmuştur (Keresztes 1983:379-399). An-

cak, bu zulümlerin hemen ardından, Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı 

kabul sürecini başlatan, iki resmi fermanda Nikomedia’da yayınlanmıştır 

(Knipfing 1922:693-705). Bu fermanların ilki; 311 yılında İmparator Galerius 

tarafından yayınlatılan  “Hoşgörü Fermanı”,  ikincisi de;   Hıristiyanların can ve 

mal güvenliğinin sağlanmasını taahhüt eden, 313 yılında yayınlanan “Milano 

Fermanı” olmuştur (Mitchell 1988:105-124). İmparator I. Konstantinus’un, mut-

lak yönetici olarak, M.S. 330 yılında Byzantium (İstanbul)’ u başkent yapmasıy-

la, Nikomedia başkentlik pozisyonunu kaybetmiştir. Tarih boyunca birçok dep-

remle yerle bir olan Nikomedia şehri, doğal olarak iyi korunaklı körfezi, hem 

askeri hem ticari açıdan büyük önem taşıyan limanı ve karayolları sayesinde, 

stratejik önemini günümüze kadar korumuştur. Kuzeyden Karadeniz’e olan 

yakınlığı ve Marmara denizinin korunaklı kıyısındaki mevkii ile Roma dönemi-

nin en önemli donanma kenti olan Nikomedia, bu özelliğini 20. yüzyılda da 

sürdürmüştür. Halen, Asya ile Avrupa'yı birleştiren tüm ana yollar İzmit’ten 

geçmektedir. Bu yollar İzmit’te dünyanın belki de en güvenli limanı olan İzmit 

körfezi ile birleşmektedir. Aktif fay hattının ve depremlerin getirdiği yıkımların 

şiddetine rağmen, iyi bir doğal liman olan İzmit Körfezi işlek bir denizyolu ol-

maya devam etmektedir. İzmit’te kesişen bu yol ağlarının yoğun trafiğine, 2011 

yılında, İzmit merkezinin yaklaşık 15 km. doğusunda bulunan Cengiz Topel 

Havalimanının sivil havacılığa açılması ile havayolu trafiği de eklenmiştir. İz-

mit’in jeopolitik önemini, şehrin tüm bu yolların içinden geçtiği; bir kum saati-

nin boğazına benzetilebilecek şekilde olan, ince ve dar bir geçit alanının üzerin-

de kurulmuş olması oluşturmaktadır.  

İzmit şehrinde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan buluntular, 

bu şehrin geçmişteki güçlü yönetimsel yapısına, mimari ihtişamına, sanatsal 
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zenginliğine biraz olsun ışık tutmaktadır. Bu buluntuların bir kısmı bugün İs-

tanbul Arkeoloji müzesinde yer alan “İstanbul’un Çevre Kültürleri; Bithynia” 

bölümünde sergilenmektedir. 2005- 2008 yılları arasında ki Arkeolojik Yüzey 

Araştırmalarında, İzmit çevresinde, 180 kilometrelik, antik Roma yolları ağı ve 

bu yolların kalıntıları keşfedilmiştir. Kent surlarının yaklaşık 8,5 kilometreye 

ulaşan bir kısmı, Clive Foss tarafından incelenmiş ve yayını yapılmıştır (Foss 

2002). Bu surların ayakta kalan kısımları görülebilmektedir. İzmit şehri Orhan 

Mahallesi içinde, Nikomedia antik tiyatrosunun yeri bulunmuş, mevcut kalıntı-

lara bakılarak bu tiyatronun dünyanın en büyük antik tiyatrosu olabileceği tes-

pit edilmiştir (Çalık-Ross 2007:120-122). Antik şehirde mevcudiyeti bilinen ana 

tanrıça Demeter kültü ve tapınağı üzerine çalışılmış, “Bithynia Tanrıları ve Kült-

leri” adlı bir doktora tezi hazırlanmıştır (Boyana 1997). Nikomedia valisi Pili-

nius’un, M.S. 2 yüzyılın başında bölgede yaptığı su işlerini, İmparator Trajan’a 

bildiren mektuplarında anlatılan su sistemlerinin kalıntıları bugün bölgede 

görülebilmektedir (Dürüşken-Özbayoğlu 2001). Paşasuyu su sistemi;  suyolları, 

kanalları ve kemerleri incelenerek kayıt edilmiştir (Aksoy 2000; Galitekin 2006; 

Ünal 2001).  

İzmit şehir merkezinin içindeki, Çukurbağ kazı alanında, büyük bir devlet bina-

sı kalıntıları ile heykeltıraşlık malzemeleri bulunmuştur. Şehir merkezinde, 

Tepecik mahallesinde,  Anadolu’nun tarihi anıtsal çeşme binalarının en büyük-

lerinden olan bir nympheion tespit edilmiş ve kazısı Nezih Fıratlı tarafından 

yapılmıştır.  Şehrin yakın çevresinde Üç tepeler tümülüsleri, Aytepe tümülüsü 

ve Gültepe nekropolü bulunmaktadır.  İzmit arkeoloji müzesinde şehirde bulu-

nan arkeolojik malzemenin bir kısmı ziyarete açıktır.   Antik Nikomedia’nın 

önemli bir kısmı olan, bugünkü Seka alanında ise büyük bir arkeolojik potansi-

yel beklemektedir. Tüm bunlar, İzmit’te mevcut olan ve günümüze intikal eden 

asarıatikanın, arkeolojik değerlerin ve tarihi mirasın küçük bir kısmıdır.  

SONUÇ 

İstanbul’a günübirlik gidiş-geliş mesafesinde bulunan İzmit’in, mevcut olan 

arkeolojik ve tarihi kültür mirasının, aktif dış turizm bünyesinde ve günlük 

İstanbul şehir turları kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olabileceğini 

öngörmekteyiz. Tarihin imparatorluklar başkenti İstanbul, bugün, Dünya Kül-

tür Mirası olarak kabul edilmiş, her yıl artan sayıda yabancı turistin ziyaret 

ettiği bir dünya turizm merkezi olmuş, aynı zamanda çok yoğun bir insan nüfu-

sunu barındıran bir cihan megapolüne dönüşmüştür. İstanbul’a 2011 yılında, 

aktif dış turizm kapsamında, 8 056 390 yabancı ziyaretçi gelmiştir. Bu sayı, 2010 

yılında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısından % 26 daha fazladır. Bu 
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haliyle İstanbul, ülkemize gelen yabancı turistin en çok giriş yaptığı, Antal-

ya’dan sonra, 2. sınır kapısıdır (www.kultur.gov.tr, 14.01.2012). Kocaeli vilaye-

timizin merkez ilçesi olan İzmit, İstanbul’a 100 km. mesafededir, bu mesafe 

karayolundan bir saatte kat edilebileceği gibi, İzmit körfezinden hızlı deniz 

otobüsleri vasıtasıyla, demiryolundan ise hızlı tren ile daha kısa sürede de kat 

edilebilir. İzmit sahip olduğu tarihi ile birlikte, günlük İstanbul turları kapsa-

mında değerlendirilerek, ilk aşamada, günübirlik “Antik İzmit Yürüyüş Turla-

rı” şeklinde bir turistik ürüne dönüştürülebilir. Kruvaziye tur gemilerinin İzmit 

körfezine giriş yapması sağlanarak, körfez bir merkez haline getirilebilir.  İstan-

bul belli zamanlarda yoğunlaşarak artan, kruvaziye turizm, kongre turizmi, 

kültür turizmi ve dini turizm kapsamındaki aktif dış turizm potansiyelini, İzmit 

gibi, tarihi açıdan kuvvetli,  bir yakın çevre - yardımcı destinasyon ile çeşitlendi-

rerek geliştirebilir. Aktif dış turizm kapsamındaki kültür turizminin faal hale 

gelmesiyle, İzmit’te, hızlı ve çok sert bir tahribat tehdidi altında olan tarihi kül-

türel mirasın korunması ve bilimsel arkeolojik çalışmaların ilerletilmesi destek-

lenebilir.  
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ÖZ 

Ülkemizde çeşitli uygarlıklara ait görsel kalıntıların bolluğu, 16. yüzyıldan itibaren gezginlerin dikkati-
ni çekmiştir. 18. ve 19. yüzyılda artan bu ilgi sonucunda araştırmacılar, Osmanlı topraklarında araş-
tırma yapmak üzere seyahat izni başvurularında bulunmuşlardır. Hatta bu konuda araştırmacılar 
kendi ülkelerinin elçi ya da diplomatlarından da referans makamları olarak faydalanmışlardır. Elde 
edilen seyahat izinleriyle gerçekleştirilen araştırma ve inceleme gezileri sonucunda araştırmacılarca 
Anadolu’nun önemi vurgulanmıştır. Bu gezginler, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Mısır, Irak, İran ve Bas-
ra Çevresi ve Anadolu’da araştırma ve inceleme gezilerinde bulunmuşlardır. Beşeri bilimlere kaynak-
lık eden ilk veriler, Osmanlı topraklarında seyahat izinlerini alan bu araştırmacılarca elde edilmiştir. 
Söz konusu araştırma izinlerini alanlar arasında, gezmek ve görmek, araştırma yapmak (özellikle tıp, 
bitki, vb. ) için yola çıkan bilim adamlarının yanında, misyonerler, dil öğrenmek amacında olanlar, 
kutsal yerlere gitmek isteyenler de sayılabilir. Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorluğunda, Osmanlı va-
tandaşları, bir yerden başka bir yere gidebilmek için “mürur tezkeresi” denilen izin belgesini taşımak 
durumundaydılar. Osmanlı topraklarında herhangi bir amaçla seyahat edecek olan yabancılar da aynı 
belgeye sahip olmak ve gerektiğinde göstermek zorundaydılar. Seyahat edenlerin bir kısmında dip-
lomatik görevlilerin aracılığıyla alınmış seyahat izinleri olduğu ya da bu gezilerde bizzat bu diplomat-
ların da bulunduğu bilinmektedir. Araştırmamızda, yabancıların Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 
seyahat, inceleme, araştırma ve kazılar yapabilmek için taşımakla yükümlü oldukları ve mürur tezke-
resi adı verilen belgelerin alınması sırasında ne gibi bir yol izledikleri anlatılacaktır. Bu belgelerin 
alınması sonucunda, gezginlerin günümüz bilim dünyasına ve Anadolu, Ortadoğu ve Akdeniz çevre-
sinde bulunan uygarlıkların kültürlerinin tanınması açısından beşeri bilimlere, özelikle de Arkeolojiye 
katkısından bahsedilecektir. 

Anahtar sözcükler: Osmanlı Devleti, Arkeoloji, Seyahat izinleri, Araştırma-İnceleme. 

 

 

GİRİŞ 

Doğuyu keşfetmek merakı Aydınlanma çağını tamamlamış Batılı bilim adamla-

rını inceleme yapmak üzere Osmanlı toprakları üzerine yönelten amaçların en 

önemlisi ve belirginidir. Ülkemizde çeşitli uygarlıklara ait görsel kalıntıların 

bolluğu daha 16. yüzyıldan itibaren gezginlerin dikkatini çekmiş ve 18. yüzyıl-

da da eski eserlerle ilgilenen kişilerce Anadolu’nun önemi vurgulanmıştır. Ör-

neğin, 1764 yılında Society of Dilettanti’nin parasal desteğiyle ülkemizdeki eski 
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Yunan ve Roma uygarlıklarını saptamak amacıyla araştırma gezileri düzenlen-

miştir.  

DÜNYA’DA ARKEOLOJİ BİLİMİNE KARŞI MERAK VE İLGİ 

Batı’da antik çağ uygarlıklarına ve bu çağa ait kültür kalıntılarına eğilim, 15. ve 

16. yüzyıllara kadar uzanmaktadır (Renfrew ve Bahn 1991: 18). Ancak bu dö-

nemde bilimsel arkeoloji ve müzecilikten söz etmek mümkün değildir (Kun-

dakçı 1999: 1083 -1094). 

Eski tarihi kitaplarda bahsi geçen yerler ve anlatılanlarla birlikte, Türkiye’yi 

dolaşmış ve gördüklerini kaydetmiş kişilerin bıraktıkları eserler, arkeolojik kazı 

yapacak olanların başvuru kaynakları olmuş ve bazen de herhangi bir yerde ve 

herhangi bir şekilde tesadüfen rastlanılan eserler, kazı yapmak yoluyla toprak 

altından gün yüzüne çıkarılmışlardır. (Yıldırır 2008: 98-99).  

OSMANLI DEVLETİ TOPRAKLARINDA ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI 

Osmanlı Topraklarında yaptıkları çalışmalar sonucunda arkeolojik konularda 

bilgi verenler arasında Charles Texier, Layard, V. Guinet, A.D. Mordman ve G. 

Perrot’u anmak yerinde olur. Buna rağmen, ülkemizin gerçek anlamdaki arkeo-

lojik değerlerin anlaşılması ve bu konudaki yoğun çalışmalar, 19. yüzyıla rastlar 

(Yıldırır 2008: 180-182; M. Larouse, c.9: 180-182). Batıdan, Doğuya İran'a, Uzak-

doğu'ya giderken izlenen yol, Osmanlı topraklarından geçmekteydi. Söz konu-

su seyahatler sonucunda gezginler gezi hikayelerini kaleme almışlar ve bir çok-

ları günümüze kadar ulaşmıştır. Seyahat edenler arasında, gezmek ve görmek 

dışında araştırma yapmak (özellikle tıp, bitki, vb.) için bilim adamlarını, misyo-

nerleri, dil öğrenmek, kutsal yerlere gitmek isteyenleri de saymamız yerinde 

olur (Sezer 2003: 105-124; Önen 1969: 1-23; Burian 1951: 223-245; Brentes 2002: 

251-259).  

OSMANLI DEVLETİ’NDEN ALINAN SEYAHAT İZİNLERİ  

Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorluğunda, Osmanlı vatandaşları, bir yerden 

başka bir yere gidebilmek için ‚mürur tezkeresi‛ denilen izin belgesi taşımak 

zorundaydılar (Çadırcı: 1993: 169-181). Bu amaçla gelen yabancılar arasında 

diplomatik görevlilerin de olduğu belirtilmektedir. 16. Yüzyıldaki bu yoğun 

merakın yerini, 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunu tanıma ve ince-

leme almıştır (Ortaylı 1987: 116-117; Evin 1975: 169-193). Bu belgenin alınması 

sonucunda günümüz bilim dünyasına kaynaklık edecek bilgilerin, gerçekleştiri-

len bu faaliyetler sonucunda bütün dünya kültürlerinin tanınması açısından 

Beşeri Bilimlere katkısından bahsedilecektir. 
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Osmanlı İmparatorluğu topraklarında güvenle seyahat edebilmek için Bab-ı 

Ali'den yol emri veya tezkeresi alınması gerekmekteydi. Seyahat edenler, Os-

manlı topraklarında dolaşımları sırasında, belge sorulduğu zaman görevli kişi-

lere göstererek, söz konusu seyahatleri serbestçe gerçekleştirebilmişlerdir (Bağış 

1983: 31). Osmanlı sınırları içinde batılılardan daha çok, tüccarlar anlaşmalar 

çerçevesinde yol emri alarak yolculuk yapabilmekteydiler. Batılı devletlerle 

Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan anlaşmalarda, onların Osmanlı top-

raklarındaki dolaşımları ile ilgili koşullar tespit edilmiştir. Bu şartlara uygun 

şekilde hareket etmek durumunda kalmışlardır (İnalcık 1971: 1179-1189; Kütü-

koğlu 1974; Erim 1953, Delilbaşı 1983:  95-103).  

İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNİN SEYAHAT KONUSUNDA OSMANLI DEVLETİ 
TOPRAKLARINDA SEYAHAT EDEN YABANCILARA SAĞLADIĞI   
KOLAYLIKLAR 

Osmanlı İmparatorluğu devlet yöneticileri, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 

başlayarak,  özellikle ticaret konularını içeren birçok devletle imtiyaz sözleşme-

leri ya da ahitnameler imzalamışlardır. Ticaretle ya da bilimsel araştırmayla 

ilgilenen bu yabancı devlet temsilcileri, Osmanlı topraklarında serbestçe dola-

şabilmişlerdir. 1535 yılında Fransa’ya verilen kapitülasyonlarda seyahat izinleri 

ile ilgili maddeler bulunmaktadır (Erim 1953: 9-10). Bu maddelerle Fransız Kra-

lına bağlı vatandaşlara Osmanlı topraklarında dolaşım hakkı tanınmıştır. Os-

manlı Devleti’nin Venediklilere verdiği 1540 tarihli ahitnamede; Venedik ile 

ticari ilişkilerde uygulanacak kurallar belirlenmiş olup, ayrıca Venedik vatan-

daşlarının bir yerden bir yere giderken Balyos’tan izin onayı almaları gerektiği 

belirtilmiştir (Gökbilgin 1964; 1968;1971: 126-47-54). İngilizlerle yapılan 1580 

tarihli ahitnamede de benzer hükümler bulunmaktadır (Kütükoğlu 1974: 22). 

Ahitnameler dışında, yapılan siyasi antlaşmalarda, Avrupa devletleri vatandaşla-

rının Osmanlı sınırları içindeki yolculuğu, konuları da yer almıştır. Örneğin, Avus-

turya ile 1718 yılında yapılan Pasarofça Antlaşması’nın 18. Maddesi Avusturya 

vatandaşlarının Osmanlı topraklarındaki seyahatlerini kapsamaktadır. (Erim 

1953: 70). 1739 tarihli Belgrad Antlaşması’nın 21. Maddesi de aynı konudaki 

benzer hükümleri içermektedir. Rusya ile yapılan anlaşmalarda da bu konuya 

yer verilmiştir. 13 Haziran 1700 tarihli İstanbul Barış Antlaşması’nın 12. Madde-

sinin içeriği seyahatle ilgilidir. Burada Rus halkının ve rahiplerinin Kudüs-i 

Şerif’e ziyaret için gitmelerine izin verileceği, bu seyahati yapacaklardan geçe-

cekleri yerlerde gümrük ve haraç alınmayacağı, Ruslara Osmanlı topraklarında 

zarar verici harekette bulunulmayacağı belirtilmektedir (Sezer 2003; Erim 1953: 

46). Yine Rusya ile yapılan ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihindeki en ağır ant-

laşmalardan birisi olan 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 8. Maddesi, Rusla-
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rın Kudüs-i Şerif ve diğer yerlere seyahat etmelerine izin verilerek o güne kadar 

yolcu ve seyyahlardan herhangi bir yerde ya da yolda cizye, haraç ve başka bir 

vergi istenmemesi yazılıdır.  

Diğer devletlerin halklarına verilen ferman ve yol emirlerinin Ruslara da verile-

ceği, Devlet-i Aliye topraklarında korunacakları ifade edilmektedir (Erim 1953: 

124-125). Bütün bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Osmanlı İmparatorluğu 

yaptığı anlaşmalarla diğer devletlerin vatandaşlarına topraklarında güven için-

de seyahat yapma iznini ve garantisini vermektedir. ‚Yol hükmü‛ ya da ‚yol 

emri‛ ’nin bir ücret karşılığı alındığı da yukarıda iletilen anlaşma maddelerin-

den anlaşılmaktadır  (Kütükoğlu 1974: 72-73; Bağış 1983: 31-32- 45). 

OSMANLI DEVLETİ’NDE İL-CAN-NAME GELENEĞİ İLE SEYAHAT  
EDENLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Yol hükmü ya da emri konusundaki açıklamalara geçmeden önce, yine Osmanlı 

Devleti sınırları içinde emniyetle seyahat etmeyi veya yerleşmeyi sağlayan ‚il-

can-name‛ denilen emirlerden söz etmek gerekmektedir. ‚İlcan-name‛; ‚il-can 

mektubu‛ da denilen emirler, ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında veril-

miştir. Bunlardan ilki 1463 yılında Franko Bobaniç adlı bir gayrimüslime ailesiy-

le birlikte gelip Osmanlı topraklarında yerleşmelerine izin verildiğine dair olan, 

diğeri de yetkililere hitaben yazılmış, Venedik’ten gelecek elçinin sağ salim yol-

culuk etmesinin sağlanmasını isteyen emirdir (Tekin 1985: 9-11). Bu dönemde, 

özellikle, gelen elçi ve beraberindekilerin rahat ve emniyetli seyahat edebilmele-

ri için emirler çıkmıştır. Söz konusu emirlerde ‚İl-can-name‛ tabirinin kullanıl-

dığı tespit edilmiştir. (Menage 1965: 81-118.) İl-can-name veya il can mektubu 

barış ve can emniyeti anlamına gelmektedir. (Menage 1965: 96-98; Tekin 1985: 

11; Akgündüz 1990: 482; Inalcık 1956: 7). 15. Yüzyılda il-can- name 16. Yüzyılda 

icazet, izn-i şerif, hükm-i şerif olarak nitelenen bu izin emirlerinde 18. Yüzyıldan 

itibaren ‚yol emri, yol emri şerifi, yol hükmü şerifi tabirleri kullanılmaktaydı.       

Bir yabancı, Osmanlı sınırları içinde 18-19. Yüzyıllarda seyahat edebilmek için 

İstanbul’da görevli elçileri aracılığıyla Osmanlı Devleti yetkili makamlarına 

başvuru yapmak durumundaydı. Elçi, seyahat edecek kişinin adını, amacını, 

nereye gideceğini, yanındakileri ve izin isteğini içeren bir dilekçe yazmaktaydı. 

Örneğin Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden alıntılanan ve Sadrazam Namına 

Adliye Nazırı imzasıyla 2 Şaban 328 senesi (27 Temmuz 326 Senesi’nde 1910’da 

Bab-ı Ali Sadaret Tahrirat Kalemi’nin, Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne yazmış 

olduğu yazıda: ‚Mösyö Dinaka isimli kişinin talebinden bahsedilmektedir. Bu 

dilekçe değerlendirildikten sonra verilen cevap yazı ve buyruğu da bir Padişah 
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iradesi olup aşağıda görmekteyiz. Alınan istek dilekçesi üzerine bir emir çıka-

rılmıştır.  

Dahiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesi’nin, Selanik Vilayeti Behiye-

si’ne (Selanik Valiliği) göndermiş olduğu yazılı belgede; ‚Atina’daki Fransız 

Asar-ı Atika Mektebi azasından ve Fransız vatandaşı Mösyö Dinaka’nın isteği 

üzerine iki ay süreyle Taşoz Adası’nın Liman Bölgesi civarında Asar-ı Atika 

Nizamnamesi’ne uymak şartıyla Padişah izniyle kazı yapabileceğini‛ (BOA, 

DH. MDİ, B28Ş7, Vesika Adedi: 2, Dosya No:121, Vesika No:13) göstermektedir 

(Yıldırır 2008: 419-420). 

KAPİTÜLASYONLARIN YABANCI DEVLETLER TARAFINDAN KÖTÜYE 
KULLANIMI VE ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI 

Osmanlı Devleti’nin özellikle 19. Yüzyılda zayıflayan otoritesi nedeniyle Devle-

tin içinde bulunduğu siyasi durum ve kapitülasyonların Osmanlı Devleti’ne 

vermiş olduğu zararlar, çeşitli devletlere verilen çeşitli ayrıcalıkların kaldırılma-

sı, imkânsız haline geldiği zaman anlaşılabilmiştir. Sözü edilen bu yıllarda Dev-

letin içinde bulunduğu zor durumda yabancı devletlerin elçilikleri tarafından ne 

kadar siyasi baskı uygulandığını da yine arşivlerimizdeki belgelerden ve göz 

ardı edilmemesi gereken bir konudur. İngiltere, Biliotti’den çok daha önce, 1844 

yılında Halikarnassos’a el uzatmış ve Osmanlı Devleti’nin zor günlerinde siyasi 

gücünü bir baskı aracı olarak kullanarak, Mausoleum’a ait kalıntıları British 

Museum’a kazandırmıştır. Bu olayda en büyük başarı elçi Sir Stradford Can-

ning’e aittir. Canning bu başarısını, karısına büyük bit coşku ile yazdığı 30 Ocak 

1846 tarihli mektubunda, ‚<Bodrum mermerleri yüzünden çıkan güçlükleri, sonun-

da alt ettim. Yunan Sanatı’nın en üstün çağında en iyi heykeltraşların elinden çıkma, 

Herodotos’un sözünü ettiği, paha biçilmez değerde on üç mermer blok. Ya kırılıverirler-

se? Hayırlısı ile bir İngiltere’ye ulaşsalar! Ya yolda kırılırlarsa diye ödüm kopuyor. 

Düşün bir kere, bütün masraflar ben dendi. Sonradan Sultan bütün masrafları son 

meteliğe kadar ödeyeceğini söylemez mi! Hiç şaşma, benim Artemisia Londra’ya ulaşın-

ca, yeni hububat kanunları filan hep unutulacak, herkes onlardan bahse başlayacak. Üç 

yıldır hep bu günleri görmek için didindim. Layard Mezopotamya’da gayet önemli şey-

ler buluyor. . . .Fransızlar kıskançlıktan çıldıracaklar....” Şeklinde kullandığı ifadeler-

le dile getirmiştir (Poole 1988: 96). Söz konusu mektup, 19. yüzyılın ilk yarısında 

Avrupa devletlerinin, Anadolu topraklarında yatan paha biçilmez değerdeki 

tarihi eserleri elde etme konusunda Osmanlı Devleti’nin zayıflığından nasıl 

yararlandıklarını, siyasi güçlerinin arkasına sığınıp büyük bir özgüvenle birbir-

leri ile yarışırcasına antik çağ kalıntılarına nasıl el uzattıklarını göstermesi açı-

sından da anlamlıdır (Yıldırır 2008: 91-92). 
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1835’ten itibaren verilen ayrıcalık ve muafiyetlerle özellikle vergi alanındaki 

muafiyetle, memlekete her milletten ve her sınıftan yabancı akını başlamıştır.  

Başlangıçta belirli sınırları olan, amacı açık ve çok masumane olan bu ayrıcalık-

lar 1740’da sınırları genişletilmiş olarak değişmez hale getirilmiştir. 1838’de 

imzalanan Ticaret Antlaşması Osmanlı Devleti’nin ticari ve ekonomik hayatının 

en büyük darbeyi yemesine neden olmuştur. Devlet bu imtiyazlardan kurtula-

bilmek için uzun yıllar mücadeleler vermiştir. 1914’de tek taraflı olarak vazgeçi-

len kapitülasyonlardan Lozan Antlaşması’nda yapılan ikili antlaşmalarla kur-

tulmak en sonunda mümkün olabilmiştir (Türkmen1995: 340–341).  

OSMANLI DEVLETİ YÖNETİCİLERİNİN ESKİ ESER ARAŞTIRMACILARINI 
TAKİP SİSTEMİ  

Osmanlı Devlet yöneticileri, Osmanlı topraklarında araştırma ve inceleme izni 

verdikleri yabancıları pek de takipsiz bırakmamışlardır. Kendi makamları ara-

sında yapılan şifreli yazışmalardan, araştırma izni alan kişilerin yaptığı işlerle 

ilgili de bilgi aldıklarını öğrenmekteyiz. Aydın Vilayeti civarında eski eser ve 

tarihi kalıntılar hakkında, yüzey araştırması yapılacağının Hüdavendigar (Ay-

dın) Vilayeti Celilesi’ne yazılan 8 Nisan 324 tarihli yazıda  (BOA, DH. MKT, 

Dosya No: 1249, Gömlek Sıra No: 33, Belge: 3, Varak: 5, Tarih: 1326.Re.21, Oriji-

nal kayıt No: 59723) Dr. Antuvan Fon Peremer ve yardımcısı, Dr. Yozef Kay-

lin’in ilim tetkikinde bulunacakları daha önce de 29 Teşrini Evvel 314 tarihli 

tebligat yazısı ile bildirilmiştir. Bu kişilerin yapacakları araştırma sırasında dik-

kat edilerek, marazlı (yasal olmayan) iş yaptıkları görülürse şifre ile bilgi veril-

mesi emredilmektedir. (Levha 1)   

YABANCI DEVLET ELÇİLİKLERİNİN OSMANLI DEVLETİ ÜZERİNDE  
UYGULADIKLARI NÜFUZLARLA KAZI İZNİ KOPARMA YARIŞI 

İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Layard’ın da, İngiltere Dışişleri Bakanı 

Lord Salisbury’nin talimatı üzerine, 27 Ağustos 1878’de, bir Islahat Raporu ha-

zırlayıp Sultan II. Abdülhamid’e sunduğu anlaşılmaktadır. Layard bu raporun-

da, Mezopotamya’nın zenginliklerinden söz ettikten sonra, buraya yapılacak bir 

demiryolu sayesinde, bu zenginliklerin daha da artacağına değinmekte ve 

“...Demiryolları, Osmanlı Devleti’nin Anadolu kıtasında bir şah-damarı gibidir. Bunlar 

bir takım kuvvetlerle Akdeniz’in doğu ve kuzey-doğu sahilleri ile bağlanır. Karadan 

Hindistan’a dahi öyle bir yol açılır ki, bu yolun önemi, İngilizler kadar Türkleri de ala-

kadar eder‛ (Aktepe 1969) şeklinde ifade edilmektedir. Böyle bir yolu, İngilte-

re’de yapabilecek sermayedarların da bulunduğuna dikkat çeken Layard, Ana-

dolu, Suriye ve Arabistan Vilayetlerini birbirine bağlayacak bu yol sayesinde, 
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kolay ve hızlı bir ulaşım aracına sahip olunmakla kalınmayacağını, demiryolu 

sayesinde bölgenin birçok ticarete kapılarını açacağını, ürünlerin değer kazana-

cağını belirtmektedir. Bu durumun ise, ‚Her sınıf halk arasında‛ alış-verişin 

yaygınlaşmasına neden olacağı ve buralardaki ‚Vahşi kabileler‛ arasına, ‚me-

deni ve nüfuzlu‛ insanların davet edilerek, yerleştirilebileceği savunulmuştur 

(Albayrak 1995: 10). 

Sultan II. Abdülhamit’in, Layard’a önerilerinin birbirinin ardı sıra, uygulanma-

ya konulacağını belirtmesine karşın, böyle bir demiryolu ayrıcalığının İngilte-

re’ye verilmesine taraftar olamayacağı anılarından anlaşılmaktadır (Bozdağ 

1985: 61). Çünkü Sultan’a göre; Fransa gibi İngiltere’nin gözü de Doğu’dadır. 

İngilizler, sürekli olarak Halife ile Müslümanlar arasında ‚nifak‛ çıkarmak 

amacındadırlar (Osmanoğlu 1986: 55). Oysa Arşiv belgeleri göstermektedir ki 

Elçi Layard Eski eser kaçakçılığı yapanlara da destek vererek Anadolu’nun zen-

ginliklerinin Batı Avrupa’ya akmasında elçilik yaptığı dönemde başrolü oyna-

maktadır.  

ARAŞTIRMA BAHANESİYLE YAPILAN ESKİ ESER KAÇAKÇILIKLARI  

Arkeoloji araştırma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin birçok yerinde araştırma 

ve inceleme yapmak bahanesiyle seyahat etmek ve araştırma yapmak izni iste-

yen seyyah adındaki yabancılar türemiş, Osmanlı topraklarındaki antik eserler 

ve mimari yapıtlar Avrupa müzelerine taşınmıştır. Bir kısım Osmanlı aydını bu 

yağmanın farkındadır (Yıldırır 2008: 98-99). Adını, Eski Yunan döneminden 

alan ve başlangıcından itibaren ismine uygun bir şekilde uzun süre ‚yerin tasvi-

ri‛ olarak kabul edilen coğrafya bilimi, bugünkü anlamını nispeten yakın bir 

dönemde, XIX. yüzyılda kazanmıştır. Bugün, ‚insan ile doğal ortamı, etkileşim-

leriyle birlikte dağılış, karşılaştırma ve nedensellik ilkelerini kullanarak araştırıp 

sonuçlarını sentez şeklinde veren (Elibüyük 1995: 23) bir bilim‛ şeklinde tanım-

lanan coğrafya, zamanla gelişerek birçok kola ayrılmıştır. Bu kollardan biri olan 

tarihi coğrafya, (Butlin, 1993; Mitchell, 1975, s. 12.) ‚geçmişten günümüze veya 

geçmişte bir zaman diliminde dünyanın tamamının veya bir parçasının çağdaş 

coğrafya ilke ve yöntemlerine uygun olarak yapılan coğrafyası (Elibüyük 1990: 

12 - 46) veya kısaca ‚geçmişin coğrafyası‛ (Mitchell 1975: 12) şeklinde tanım-

lanmaktadır. 

Biga yarımadasının güneybatı köşesinde, Çanakkale ili sınırları içinde Gülpınar 

Köyü’nde yer alan Apollon Smintheus Kutsal Alanı ve Tapınağı, 18. yüzyılın 

sonlarında Avrupalı gezginlerin Anadolu’ya yaptıkları geziler sırasında keşfedi-

lir. Ancak, tapınağın kesin tanımının yapılması 19. yüzyılın ortalarına rastlar. 
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Tapınaktaki ilk arkeolojik kazılar 1866 yılında İngiliz bilim adamı R. P. Pullan 

tarafından yapılır (Yıldırır 2008: 93-94).  

Aslında tarihi eser soygunculuğu eski Mısır Devri’nden beri var olan bir gerçek-

liktir. Hitit, Asurlular ve İranlılar savaşta yendikleri milletlerin eserlerini bir 

zafer nişanesi olarak götürmüşlerdir. Tarihin en acımasız ve insafsız eski eser 

soygunculuğunu ise Romalılar yapmışlardır. M.Ö. I. yüzyılın Birinci yarısında 

diktatör Sula ve onun arkasından da daha birçok Roma İmparatoru Anadolu ve 

Yunan yarımadalarından çok sayıda eseri Roma’ya götürmüşlerdir. Bu eserlerin 

Roma’ya taşınması işi zor kullanarak gerçekleştirilmiştir (Yıldırır 2008: 99).  

İnternational Herald Tribune’de Souren Melikian; Christie’s Müzayedesi gibi bir 

merkezde dahi Şark eserlerinin ne kadar dağınık olduğunu ve mesela Firdev-

si’nin dizelerini içeren Nişhabur’dan bazı kâselerin nasıl parça parça gittiğini 

anlatır (Ortaylı 2007: 166). 

17. asırda Mısır medeniyeti hakkındaki bilgileri, Evliya Çelebi (1611-1682)’nin 

Seyahatnamesi, henüz bazı çevrelerce bilinmektedir.  Çünkü o zaman Mısır’da 

önemli kazılar henüz yapılmamıştır. Bu eserlerin bilimsel tespiti ve asıl önemlisi 

Mısır hiyeroglifi dediğimiz beşeriyetin ünlü edebi zenginliğinin çözümü de söz 

konusu değildi, Hepimizin bildiği gibi Mısır’ın ilmi olarak kaydedilmesi, fotoğ-

raf olmamasına rağmen son derece büyük gravürlerle ve gravürcü heyetlerle 

oraya giden General Bonaparte’a aittir.  

Bu yüzyıllarda görülmeye başlanan ve Osmanlı Devleti’nin birçok Mutasarrıflık 

ve sancağında kaçak olarak yürütülen kazılar, Osmanlı Devletince yayınlanan 

eski eserler ile ilgili genelge gereğince, bu yerlerde el konularak İstanbul’a gön-

derilmeye başlanmıştır. 

YABANCI DEVLETLERİN, ORTA ASYA’DA TÜRKLERİN YAŞADIĞI  
BÖLGELERDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR 

Orta Asya Türkleri’nin yaşadığı bölgelerdeki incelemelerin Osmanlı Devleti 

zamanında Osmanlı’nın merkezinde yaşayan Gayrimüslimlerce başlatıldığına 

dair elimize geçen iki sayfalık bir belge (BOA, HR. TO, Dosya No: 548, Gömlek 

Sıra No: 108, Belge Adedi: 1, Varak: 2, Tarih: 1921.7.12, Orijinal Kayıt No: 356) 

oldukça önemli bilgiler vermektedir. Süleymaniye Müdürü Faik’in gönderdiği 

Bab-ı Âli Mütercimliği’nden çevirisi yapılan yazıda Haydarpaşa’da Çarşı Soka-

ğı’nda 24 numaralı dairede yaşayan Mustafa Selim, Asar-ı Atika Enstitüsü üye-

lerinden ve eski eser uzman bilim adamlarından Sergios Sivestır Deç Çetirkin 

imzasıyla takdim olunan raporun tercümesidir:  
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“Çok fazla sayıda bilim adamından oluşan bir heyetin, Orta Asya ve Kutup sahalarına 

gönderilen heyetlerine katılarak, 1907 -1909 senesine kadar Orta Asya’da Kâşif Miralay 

Kaponelof ile beraber kâşif ve gezginlerin şehri eski Erze’de çalışmalarıma devam ettim. 

Mongol (Moğol) sahası Kalhas, Targut, Alaşan, Ordos ve Sevinsak; Çin İmparatorlu-

ğu’nun Kan-Suis, Kuku-Nur, dağlar silsilesi ile Mişa (Metişa), Cahar ve Amdos’tan 

havani Hunları menbalarına kadar ilk kâşif olarak Kuku-Nur Hökülü Havzası ile Göi-

Savatas çevrelerini inceledim. Gobi çölünün kumları altında gömülmüş olan Karahaçor 

şehri hakkında incelemelerde bulundum ve bulunmaktayım.1909–1910 yılı Coğrafya 

Cemiyeti tarafından yayımlanan eserlerde de gereken açıklama yapılmıştır. Heyet aşağı-

da bahsedilen eski koleksiyonları toplamıştır. Bu yerlere ait toplam 60 000 eser toplan-

mıştır. Bu eserler arasında 15 000 adetlik ağaçtan yapılmış eser, 2 000 adet mühür ile 

birlikte bu yerlerde yaşayan 3 000 adet hayvan örneği toplayarak ve Heyetin mali gider-

lerini her ne şekilde olursa olsun çözerek, ilk teşebbüsümüzü gerçekleştirdik.” Bu araş-

tırmaların yapılmasının gerekliliği, 13 Temmuz 1337’de gelen ve çevirisi yapıla-

rak, 14 Temmuz 1337’de (27 Temmuz 1904 Çarşamba) Sadrazamlık Makamı’na 

sunulan yazıda ifade edilmektedir. 

KUTSAL YERLERDE YÜRÜTÜLEN KAZILAR 

Kudüs yöresindeki kazı yerlerinden birisi de Eriha’dır. Lut gölü kenarında bu-

lunan ve eski adı Jeriho olan Eriha’da Prof. E. Selin tarafından 1907 -1911 tarih-

leri arasında kazılar yapılmıştır. (Levha 2)‘de yer alan belgelerde “Profesör Bri-

gordon ile Mister Pempur’un Eski Eser ilmi hakkında tarihi yayın yapmak gayesiyle, 

gelecek şubat ayı içinde Suriye ve Halep vilayetleriyle Kutsal Kudüs-ü Sancağı dâhilin-

de bulunan, görmeye değer yerleri, ziyaret etmek ve tarihi önemi olan eski eserlerin ve 

eski binaların fotoğraflarını almak isteğinde bulunduklarından, yolculukları sırasında 

karşı bulunulmaması ve yardım gösterilmesi için adı geçen 2 vilayete yazı yazılması, 

yapılacak yardıma dair Sefaretten istemi yapılan yazı suretinin gönderildiğine dair 

Hariciye Nezaret-i Celilesi’nden istenen ve verilen irade-i seniyenin gereğinin yerine 

getirileceğinin beyanıyla” tezkere 18 Kanunievvel 323 (31 Aralık 1907) senesinde 

gönderilmiştir. Bir diğer belgede ‚Kudüs-ü Şerif Mutasarrıflığı Tahrirat Kalemi 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine ve Suriye Vilayet-i Celilesine ve Halep Vilayet-i Behiyesi-

ne Maarif Nezareti Celilesinin 24 Kanuni Evvel 323’te (6 ocak 1908 pazartesi) yazmış 

olduğu yazıla; saygı değer İngiliz vatandaşı Profesör Brigordon adlı kişiye adı geçen 

vilayetler dâhilinde yapacağı eski eser ziyaretleri sırasında gerekli kolaylığın gösterilme-

si‛ (BOA, DH. MKT, Dosya No: 1224, Gömlek Sıra No: 11, Belge: 4, Varak: 6, 

Tarih: 1325.Z.4, Orijinal Kayıt No: 57479) hakkındadır.   

18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı topraklarında yapılması istenen gezilerle ilgili 

olarak istem yazılarının çok sayıda olduğu ve karşılığında emirler çıktığını Tür-
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kiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri’nden saptamak-

tayız. Yol emri çıkmadan önce seyahat izni verilip verilmeyeceğine dair bir ince-

leme yapılmaktadır. İşte herhangi bir izin talebiyle karşılaşıldığında o ülke ile 

ahitname olup olmadığı varsa bu ahitnamelerde ne gibi haklar verildiği incele-

nerek seyahat izninin verilmesi uygun görülmekte ve emir çıkmaktaydı. Çıkan 

emirlerde ‚hilaf-ı ahitname-i hümayun‛ denilerek anlaşmalara aykırı davranıl-

maması istenmekteydi. Osmanlı topraklarında seyahat izinleri şu aşamalardan 

sonra verilmektedir: Seyahat için başvuruda bulunup izin alan kişiler, ellerinde 

elçilikten aldıkları yazı, padişahtan aldıkları yol emri ile yolculuğa çıkmaktaydı-

lar. Her geçtikleri yerde yetkili kişiye bu belgeler gösterilip mürur tezkeresi 

alınmaktaydı (Sezer 2003: 105-124; Pınar 1988: 9). Seyahat eden kişilere verilen 

emirlerde (BOA Cevdet Hariciye No: 6468, Bak. Ek II, A.DVNMHM, Dosya 

No:5, Vesika No:48, A.DVN, Sıra-525, Dosya:70, Gömlek No: 23’te çeşitli örnek-

ler bulunmaktadır) yetkililerden kendilerine yardımcı olunması, korunmaları, 

ihtiyaçlarının karşılanması emredildiğinden rahatça yola devam edebiliyorlardı 

(Pınar 1998: 21-60)Seyahat eden kişilerin sözünü ettiğimiz belgeleri ellerinde 

bulundurmaları, görevliler sorduğu zaman göstermeleri zorunluydu. Seyahatle-

rine ancak bu şekilde devam edebiliyorlardı (Pınar 1998: 75). Bir yerden başka 

bir yerleşim bölgesine giderken bazen yanlarına refakatçiler veriliyor, böylece 

yolculuğun güvenli olması sağlanmaya çalışılıyordu (Sezer 2003: 105-124). 

Osmanlı Devleti’nden elde edilen bu tür izinler dışında seyahat edenlerin yan-

larında bazı tavsiye mektupları bulundurduğunu seyahatnamelerden öğren-

mekteyiz. Seyahat ederken yanlarında tavsiye ve kredi mektupları bulundur-

maları, büyük elçilerinden destek sağlamak ve ayrıca gittikleri yerlerdeki kon-

soloslar ve tüccarın yanında kalabilmek için gerekliydi.  

19. Yüzyılda, Caria (Karya), Phrygia (Firigya), Lycia (Likya) ve Pisidia (Pisidya) 

gibi bölge ve uygarlıkları üzerine incelemeler yapmak üzere Anadolu coğrafya-

sında dolaşan seyyahların anlattıklarından bolca yayın da yapılmıştır (Davis 

2006). Ancak seyyahların anlattığı yer adları ile günümüz coğrafyası arasında 

bir uyumsuzluk olduğu da iletilmekte ve bu konularda gerçekleştirilecek çalış-

malara öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Davis2006:  XIX). 

Arkeoloji bir bilim dalı olarak 18 yy.da Winckelmann (1717-1768) ile başlatılır. 

Winckelmann, M.S. 79 yılında Vezüv yanardağının külleri ve lavları altında 

kalan Pompei ve Herculaneum kentleri kazılarında bulunan eserleri yayınlaya-

rak arkeoloji ve sanat tarihinin babası olma ünvanını kazanmıştır (Paksoy 1993: 

201–221). 19 yy. da eski kültürlerin yağmalanmasıyla paralel olarak yürütülme-

ye başlanan ve bir kısmı halen devam eden arkeolojik kazıların sonuçlarının 
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yayınlanması ile arkeoloji önem kazanmıştır. Bu arada okunmaya başlanan Ön 

Asya- Mezopotamya ve Mısır halklarının çivi ve hiyeroglif yazıtları da çözülün-

ce birçok yeni ve üstün medeniyetin "Sümer, Babil, Akad, Pers, Hitit, Mısır" 

tanınması o güne kadar bir mucize olarak tanıtılan Hellen kültürü ve onun de-

vamı kabul edilen Roma kültürlerinin mucizeliğini ortadan kaldırmıştır. Paleoli-

tik çağ kültürlerinin bulunması "Fransa'da Somne vadisi İngiltere'de Devon 

mağaraları Türkiye'de Karain, İspanya'da Altamira mağaraları, İndus uygarlığı‛ 

vb. İnsanın atalarına olan merakını, bir nebze olsun gidermiştir. Bazı Taş Devri 

kültürlerinin çok geniş bölgelere yayıldığı bilinmektedir. Örneğin; Şel-Aşöl 

(Chelles- Acheul) veya el baltası kültürü bütün Afrika’da, Güney Batı Avru-

pa’nın büyük bir kısmında ve Yakındoğu ile Hindistan’ın bazı kesimlerinde 

karşımıza çıkmaktadır (Leakey 1988: 45). 

KOLEKSİYONCULUK  

XVII. ve XVIII. yüzyıllar boyunca, ‚virtuoso‛ veya ‚aficionado‛ denen koleksi-

yoncular İtalya, İspanya, Fransa, Büyük Britanya, Hollanda ve Avusturya’ya 

yayılan milletlerarası bir kuruluş meydana getirdiler. Sayıları hayli kabarık olan 

bu koleksiyoncular arasında iki tip koleksiyoncu göze çarpar: Bunlar, Kıta Av-

rupa’sı krallık koleksiyoncusu ve İngiltere bilimsel koleksiyonerleridir. İngilte-

re’de, 1649’da Charle I’in idam edilmesiyle krallık koleksiyonculuğu büyük 

ölçüde son buldu. Bu özel koleksiyonları belirtmek için çeşitli adlar kullanıldı. 

Bu adlardan akla gelen ilk ikisi müze ve galeridir.  Koleksiyonlardan bazıları 

sanata, bazıları da tabiat incelemelerine ayrılmıştır. (M. Larouse: 181 -183) 

Koleksiyonlardan bazıları sanata, bazıları da tabiat incelemelerine ayrılmıştı. 

Zaman zaman süsleme sanatlarıyla teknoloji bir arada görülüyor, kimi zaman 

da tabiat ve insan emeğiyle ilgili her konudan örnekler bir araya toplanıyordu. 

Bu koleksiyonlarda ortak yön olarak, koleksiyoncuların ellerindeki nesneleri 

doymak bilmezcesine çoğaltmak isteği dikkati çekmekteydi. Romalı askerlerin 

Yunanistan’da yağma ettikleri heykelcikler, kıymetli madeni eşyalar ve çeşitli 

sanat eserleri, koleksiyoncuları evlerini süslemeye yöneltmiştir. Hükümdarların 

zenginliği ve kudretini belirten hazine dairesindeki değerli eşyalar, ziyaretçileri 

büyülemekteydi. Altından ve gümüşten yapılmış çok zarif küçük gemiler ve 

figürler zor durumlarda para yerine geçiyor ve savaş masrafları bunlarla ödeni-

yordu. Sanayi-öncesi devirde, eşine az rastlanan değerli eşyalarla sanat eserleri-

ni barındıran hazine daireleri bu nesneleri sergilemekten çok, onları bir araya 

toplamak ve saklamak amacıyla kurulmuştur (Akın 1993: 234). 

Koleksiyonlar kimi zaman sahiplerinin hayat felsefesini yansıtıyordu. Yunan ve 

Roma arkeolojisiyle ilgili birçok Avrupa koleksiyonu, yüzyıllardan beri yunan 
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güzellik anlayışına ve yunan değer ölçülerine duyulan ilginin ve Roma İmpara-

torluğu’nun büyüklüğüne karşı duyulan hayranlığın belirtisi olmuştur. XVI., 

XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki öbür özel koleksiyonlar merak ve öğrenme iste-

ğinden doğmuştur.  

19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’ da doğa bilimlerine giderek önem veril-

meye başlanmış ve bu arkeolojiye de yansımıştır. Bunun doğal bir sonucu ola-

rak da Rönesans’tan beri süregelen tarihsel arkeolojinin yanında bir bilim dalı 

olarak antropolojinin de önemi anlaşılmış, çekirdek halinde de olsa, antropolo-

jik arkeoloji, yani insanın maddeden önemli olduğunu kabul eden türden bir 

yaklaşım, oluşmaya başlamıştır. Yine bu dönemde, jeolojinin giderek bağımsız 

bir bilim dalı olmaya başlamasıyla, dünyanın oluşumu sorununa da eskiden 

olduğu gibi teolojik yönden değil, doğa bilimleri açısından bakılmaya başlan-

mıştır. Paleontolojik veriler değerlendirilmeye başlanmış, bu arada insanın da 

gerçekten çok eskilerden beri var olan bir canlı türü olduğu giderek kabul edil-

miş ve böylece tarih öncesi Çağlar biliminin (prehistorya) de temelleri atılmıştır. 

Bu çalışmalara dair belgeler, Osmanlı yazılı kaynaklarında oldukça boldur (M. 

Larouse: 181 -183). 

ESKİ ESER ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ’NİN BAŞVURULARI 

‚Meriç Nehri’nin güney taraflarında Tarih Öncesi ve Tarihi Devirlere ait araştırma 

yapmak için Rusya Asar-ı Atika Enstitüsü’nün izin isteği‛ yazısı ve buna ilişkin 

diğer yazılar örnek gösterilebilir.  

Hariciye Nezareti’nden Dâhiliye Nezareti’ne yazılan 9 Şubat 327 tarihli yazıda: 

(BOA, DH. İD, Tarih: 1330.B.22, Vesika Adedi: 5, Dosya No: 28–2, Vesika No: 1.) 

‚18 yıldan beri Osmanlı Devleti’nin yandaşlığıyla önemli görevler başarmaya muvaffak 

olan Rus İlm-i Asar-ı Atika Enstitüsü’nde tarih öncesi zamanlara ait olmak üzere bir 

şube oluşturulduğu ve bu şubenin oluşmasındaki gayenin Taş Devri ve bilinmeyen 

devirlere ait medeniyetleri incelemek olduğu iletilmektedir‛. Osmanlı sınırları içinde 

bulunan ayrıca şimdiye kadar ciddi olarak araştırılmamış eski eser kalıntılarının 

incelenmesi ve söz konusu medeniyet merkezlerinin üzerinde yer aldığı nehir 

yollarından sayılan Meriç Nehri güney taraflarında Enstitü Müdüriyeti’nce 327 

senesinin ikinci yarısında inceleme ve araştırma yapmayı istemektedirler. Rusya 

Sefareti’nden ise araştırma ve kazı izni için Osmanlı Devleti’nden yardım is-

tenmekte ve söz konusu işin, yerel memurlar tarafından yardım edilmesi ve 

gerekenlere duyurulması için ruhsat izni için onay, yazılı olarak istenmektedir 

(Levha 3).   
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Hariciye Nezareti tarafından Dâhiliye Nezareti’ne iletilen yazıda ise ‚Rus Asar-ı 

Atika Enstitüsü’nün amacından bahsedilmekte ve kendilerine yardım edilmesi ve kolay-

lık gösterilmesine dair isteklerinin uygun bulunduğuna ve gereğinin yapılması” Edirne 

Vilayeti’ne gönderilen yazı ile bildirilmektedir.   

Rusya Sefareti’nden alınan yazıda Edirne’ye yapılacak seyahatin ve araştırmala-

rın tarihi olarak temmuz başları ve Ağustos ayları gösterilmiştir. Ayrıca ‚Enstitü 

Müdürü Mösyö Uspeneski tarafından organizasyonun yapılacağı ve seyahata, Peters-

burg Üniversitesi öğretim üyesi Mösyö Vasic ile fotoğrafçı ve ressam Mösyö Kluge 

isimli kişilerin katılacağı‛ 19 Haziran 328 tarihli yazı ile Dâhiliye Nezaret-i Celile-

si’ne bildirilmiştir. Dâhiliye Nezaret-i Celilesi de Edirne Vilayeti’ne aynı içerikli 

bilgileri bir başka belge ile iletmektedir. 

Osmanlı Devletinden elde edilen bu tür izinler dışında seyahat edenlerin yanla-

rında bazı tavsiye mektupları bulundurduğunu seyahatnamelerden öğrenmek-

teyiz. Seyahat ederken yanlarında tavsiye ve kredi mektupları bulundurmaları, 

büyük elçilerinden destek sağlamak ve ayrıca gittikleri yerlerdeki konsoloslar 

ve tüccarın yanında kalabilmek amacıyla gerekliydi (Sezer 2003). Yol emirlerin-

de seyahat eden kişinin adı, amacı, nereye gideceği, yanında kaç kişinin buluna-

cağı yazılmıştır. Gidilecek yol güzergahındaki görevlilerden yolcuların korun-

ması, sorunsuz bir şekilde gidecekleri yerlere ulaştırılmaları istenmiştir. Ayrıca 

zaman zaman ısrarla görevlilere cizye veya başka akçe istenmemesi konusunda 

uyarıcı ibareler yer almaktaydı. Elçiler bu konulardaki istekleri, yazdıkları di-

lekçelerinde dile getirmişlerdir (Brentjes 1998: 255; Pınar 1996: 60-76-77; 1998: 

101).   

 

OSMANLI DEVLET YÖNETİCİLERİNİN POZİTİF BİLİMLERLE UĞRAŞAN 
ARAŞTIRMACILARI KORUDUĞU DURUMLAR  

Seyahatlerin çeşitli amaçlar içerdiğini daha önce belirtmiştik. Özellikle tıp ala-

nında çalışma isteğine sıkça rastlanılmaktadır. Mumya? Lakra isimli yere aylıklı 

eczacı tayin olunan, oraya ulaşırken geçeceği yerlerdeki eski eserlerden Tıp 

Okulu için numune alması ve sandıklara yükleyerek göndermesi söylenen kişi-

ye orada görevli subaylar tarafından karşı gelinmemesi istenilen emir ve ferman 

yazısı (BOA, Sıhhiye Cevdet, Orijinal Kayıt Tasnif No: 1089.) Osmanlı Devle-

ti’nin Araştırmacılara Verdiği Değeri Gösteren Belgeler arasındadır. Bab-ı Ali 

Hariciye Nezareti Umur-u Siyasiye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Dahiliye Ne-

zaret-i Celilesine ve yazılan yazılar ile Hükümet tarafından ruhsat izni verilen 

Akka Körfezi ve sahilinde kazı yaparak araştıran eski eser uzmanlarından Joş ve 
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Sevinyak isimli Fransız rahipleri bu sefer de Zor sancağı civarında Tedmer (?) 

Harabelerini ve oraya ait eski eserleri araştırmaya Fransa Muarif-i Umumiye 

Nezaretince görevlendirilmişlerdir. Eski eser ve kitabe ve levhaları araştırarak 

meydana çıkarmalarına ve bunların kalıplarını almalarına ve fotoğraflarını 

çekmelerine izin verilmesi; sancak içinde gezi ve dolaşımları ve de kaldıkları 

müddetçe kendilerinin himaye edilerek korunmaları konusunda Zor Kayma-

kamlığı’na hitaben gereken tavsiyenin hazırlanarak emredilmesi, Fransa Sefare-

ti’nden yazılı olarak arz edilmiştir. Hariciye Nazırı adına müsteşarın yazdığı 

yazıda 16 Nisan 1330 (29 Nisan 1914 Çarşamba) tarihi vardır. Dahiliye Nezare-

tinden Zor Kaymakamlığı’na yazılan yazıda ise bir önceki belgedeki konu özet 

olarak sunulmuş ve adı geçen kişiler hakkında acil olarak kolaylık gösterilmesi-

nin uygun bulunduğu bildirilmiştir.  

(Levha 4) Eski Eser Uzmanı Eskişehir Rahibi Mösyö Esteral’e, Almanya Sefare-

ti’nin talebiyle araştırma ve dolaşma izni verilmesine dair, (BOA, DH-KMS, 

Tarihi: 1332.C.6, Vesika Adedi: 2, Dosya No: 21, Vesika No: 7.) Bab-ı Ali Harici-

ye Nezareti’nden Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne yazılan yazıda; ‚Almanyalı eski 

eser uzmanlarından Eskişehir rahibi Mösyö Eşteral adındaki kişinin ilmi araştırmalarda 

bulunmak üzere birkaç güne kadar Kastamonu, Sivas, Adana, Halep, İzmit ve Bolu’ya 

yola çıkacağından gereken tavsiyenamelerin (referans) düzenlenerek gönderilmesi‛ 

Almanya Elçiliği tarafından talep edilmiş olup, gereğinin yapılarak sonucunun 

bildirilmesi 14 Temmuz 320 tarihli yazı ile istenmektedir. Bu yazı üzerine Dahi-

liye Nezareti yukarda adı geçen il yöneticiliklerine 16 Temmuz 330 tarihinde 

yazılan yazı ile adı geçen kişi hakkında gereken (dolaşım) iznin verilmesi için 

bildirmiştir.  

Anadolu’da bazı yerlerde araştırma, inceleme ve kazı yapmak için istenen dola-

şım belgesi başvurusu üzerine Hariciye Nazırı adına Müsteşar imzasını taşıyan 

29 Haziran 1327 (12 Temmuz 1911) tarihli Bab-ı Ali Nezaret-i Umur-u Harici-

ye’den Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne yazılan yazıda (BOA, DH.İD, Tarihi: 

1329.B.21, Vesika Adedi: 2, Dosya No: 28-1, Vesika No: 30.) Fransa Devleti tara-

fından ‚Atina’da oluşturulmuş olan Asar- Atika Mektebi (Okulu) üyelerinden, Fransa 

vatandaşı Mösyö Renan bu sefer Anadolu taraflarında eski eser kazısı ve araştırması 

yapmak üzere bazı vilayetlerde gezip dolaşmak arzusuyla Dinar’dan hareket ederek 

Afyon Karahisar yoluyla  Sefer-i…..gideceğinden seyahati esnasında ve gideceği vilayet-

lerde kendisine bir iki resmi görevli verilmekle beraber himaye edilip gözetilerek müm-

kün olan kolaylığın gösterilmesi konusunda Aydın, Hüdavendigar, Ankara, Sivas, Kas-

tamonu, Ma’muret-ül Aziziye’ye (Elazığ’ın eski adı) ve Trabzon vilayetlerine birer 

“tavsiyename”’nin hazırlanarak gönderilmesi‛ Fransa Sefareti’nden talep edilmek-

tedir. Emir ve Ferman Padişahındır.  
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Söz konusu istek üzerine Dahiliye Nezareti, Fransız bilim adamının ‚seyahat 

edeceği yerlerin valiliklerine kolaylık gösterilmesi‛ için telgraf yazı göndermiştir.  

Belgelerden anlaşıldığına göre; seyahat edenler arasında daha çok asilzadeler ve 

araştırmacılar bulunmaktadır. Yabancı Devlet elçilikleriniz yapılacak araştırma 

izinlerine aracı olduklarına dair bir belge de; İngiltere Elçiliği’nden 5 kanuni 

sani 1884 (5 Ocak 1884) tarihinde bildirilen telgraf yazısı (BOA, HR. TO, Dosya 

No: 261, Gömlek Sıra No: 40, Belge Adedi: 1, Varak: 2, Tarih: 1884.1.5, Orjinal 

Kayıt No: 258) ile Arap Yarımadası’nda, İngiliz Müzesi adına ‚eski eser kazısı‛ 

yapacak olan Mösyö Rassam için izin belgesi talep edilmiştir.  

8 zilhicce 1295 (3 Aralık 1878) tarihli istisnai suretteki ferman Padişah Hazretleri 

Lord Dafrin’in rica etmesiyle kabul edilmiş ve Hacı Ali Beyefendi vasıtasıyla 

Sefaret baş tercümanına tebliğ etmişlerdir. Hariciye Nazırı Arif Paşa bu işle ilgili 

olarak Padişah huzuruna çıktığı zaman Padişah, kendi buyruğunun Elçiye teb-

liğini Paşa’ya ferman buyurmuştur.  

Yine İngiltere Elçiliği tarafından gönderilen bir telgrafta, ‚Bâbil ve Asur şehirleri-

nin kuzeyinde 2 senelik ruhsat izni” istemi söz konusudur. Kazı ruhsatını elde 

etmek amacıyla Bâb-ı Ali’ye başvururlar. Adı geçen yerlerdeki inceleme ve araş-

tırmayı İngiltere Müzesi Müdürü Mösyö Ernest A. Valis Bojer’i görevlendirmiş 

olduklarından ruhsat izninin adı geçen kişi üzerine çıkarılmasını arz etmekte-

dirler. İnceleme için izin verilmesini istedikleri yerler için hazırlayıp düzenle-

dikleri 2 haritayı başvuru belgesine ekli olarak sunmaktadırlar. ‚Adı geçen yer-

lerde söz konusu kişiler yüzey araştırması yapmadıkça mükemmel kazıların olanaksız 

olduğunu, bunun için kazının uygun olacağı yerleri tayin etmek için, adını açıkladıkları 

birçok yerde araştırma yapmayı ancak yapılacak kazının 1 veya 2 yerde olması gerektiği‛ 

konusundaki düşüncelerini ifade etmektedirler. Ayrıca müdürler, ‚müze memur-

larının birkaç yerde birden kazı yapmayacağını bildirerek, mükemmel bir kazı için uy-

gun yer bulunduğu zaman Bab-ı Ali’de ilgili makama sondaj yapılan yerin altında yü-

rütülecek araştırmaya dair sathı gösteren ayrıntılı bir harita gönderecektir. Kazı ruhsa-

tının elde edilmesi sırasında ödenen verginin miktarı çok yüksek olmadığı takdirde yasa-

ya uygun şekilde İngiltere Elçiliği tarafından ödeneceği‛ iletilmiştir.  

“ESKİ ESER ARAŞTIRMA” ADININ YABANCI DEVLETLER TARAFINDAN 
FARKLI STRATEJİLER İÇİN DE KULLANILMASI 

İngiliz arkeolog Lawrance bugün Suriye sınırında ikiye bölünmüş Kargamış 

antik kentinde kazı yaparken bu araştırmalar sayesinde yakından tanıdığı Arap-

ları Osmanlılara karşı kışkırtarak bu toprakları Osmanlı topraklarından kolayca 

ayırmıştır. Osmanlı Devleti’nin bağlaşığı olan Almanlar, Yahudi düşmanlığı 
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nedeniyle Hellenizme sarılmışlardır. M.Ö. 146 yılında tarih sahnesinden silin-

miş tarih boyunca bir devlet olamamış bir ulusu; Troya, Tyrins, Mykenai (Sch-

limann), Rodos (Biliotti), Olympia (Kurtius), Semendirek (Conze), Knossos 

(Evans)  gibi yerlerde yapılan arkeolojik çalışmalarla ön plana çıkarmışlardır. 

(Tırpan  http://www.arkeologlardernegi.org/arkeoloji_nedir.html) 

19. yüzyıl Historisizm çağıdır. Avrupa’da arkeolojiye duyulan ilgi ve buluntula-

rın kendi ülkelerindeki müzelerde saklanması konusundaki yoğun çalışmalar, 

önceleri aristokrasiye karşı tarihi olmayan burjuvazinin kendine bir tarih ve 

toplumsal saygınlık kazanması isteği şeklinde ortaya çıkmıştır. Kazıların fi-

nansmanını destekleyenler arasında büyük sermaye sahipleri görülmektedir. 

Bunlar kendi hükümetlerini, hükümetler de Osm. İmparatorluğu’nu etkilemek-

tedirler. (Bammer 1977: 82.) 1870’lerden itibaren kazıların ‚devletçe‛ finanse 

edilmeye başlaması, işin, uluslararası bir yarışa dönmesine neden olmuştur. Bu 

yarış, sömürgeci anlayışın bir türü niteliğindedir. Nitekim kazıların ve özellikle 

de eski eser sevkiyatının büyük bir bölümüne, kazı yapan devletlerin savaş 

gemileri eşlik etmektedir (Akın 1993: 234). 

20.Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girmeden hemen önce, 

İtalyan Devleti, Antalya Bölgesi’ne nüfuz edebilmek amacıyla Dahiliye Nazırı 

namına Müsteşar imzasıyla 02.06.1913’de Hariciye Nezareti’ne aşağıdaki yazı 

göndermişlerdir. 

‚Devletlü efendim hazretleri; Antalya ve civarında bulunan asar-ı atika hakkında tetki-

katta bulunmak üzere Roma Müzehanesi Müdürü Mösyö Roberto Paribeni’nin Antal-

ya’ya gelerek İngiliz konsolosu tarafindan hükümet-i mahaliyeye suret-i hususiyede 

tavsiye edildiği ve İtalya vapur kumpanyası tarafından bir aydan beri Rodos ve Antalya 

ve Mersin arasında haftada bir defa vapur işletilmeye başlandığı ve İtalya Hükümeti’nin 

Antalya’da bir konsolosluk ihdası teşebbüsünde bulunduğu ihbar kılınarak tezahürat-ı 

vakıa hükümet-i müşarinileyhin havali-i mezkurede tesis-i nüfuz etmek fikrinde oldu-

ğunu ihsası etmekte bulunduğu Konya vilayetinden bildirilmekte…” (BOA-HR-SYS., 

D. 79/4, G.11.) 

Belgeden de anlaşıldığı gibi, Osmanlı Devleti yöneticileri de, arkeolojik araştır-

maların basit bilimsel inceleme olmayıp, İtalya’nın bölgeye nüfuz etmek için 

kullandığı araçlardan birisi olduğunun farkındadırlar (Korok 1941: 2). 

İMARETLERİN ARAŞTIRMACILARA SAĞLADIĞI FAYDALAR 

Osmanlı Kültür sanat hayatında yerini alan ve çok işlevli merkezler olan imaret-

lerin yapılması vakıfların desteklemesiyle, kentlere kamu hizmetleri ve pazarlar 

sağlayarak gelişmelerinde önemli bir rol oynamıştır. İmaret, Osmanlıların Bur-
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sa, Edirne ve başka büyük kentleri kurarken benimsedikleri, eski bir Ortadoğu 

kurumudur. İnsanların din ve hayır duygusu yardımıyla kurulan imaretler; 

camii, medrese, hastane, misafirhane, suyolları, yol, köprü,  hayrat ve bunların 

bakımları için gelir getiren, han çarşı kervansaray, hamam, değirmen, boyaha-

ne, mezbaha ya da aşevi gibi kurumlardan oluşmaktaydı. İmaretler tüm Osm. 

kentlerinin son zamanlara kadar ayrılmaz bir parçası olarak Anadolu’da ve 

Balkanlar’da niteliklerini koruyan kuruluşlar olmuşlardır (İnalcık 2003: 148). 

Mukaddes Roma Germen İmparatorunun elçisi Busbecq, 1555’te bir at arabasıy-

la geldiği İstanbul’da kaldığı Kervansaray’ı tarif ederken; “içlerinde kalınacak 

daireler var. Herkes kabul ediliyor; Hristiyan, Yahudi, zengin, yoksul, herkese açık bu 

odalar. Dairemde kendimi bir prens sarayındaymış gibi rahat hissettim”. Diyerek; 

Osmanlı hümanist kültürünün timsali olan seyyahlara, yolculara ve araştırmacı-

lara hizmet veren kervansarayların mimari işlevini çok güzel bir şekilde ifade 

etmiştir. Osmanlılar, anayollar boyunca kuyu, çeşme, mescit ve ufak misafirha-

neler gibi hanlardan daha gösterişsiz ancak toplum hizmeti veren yapılar da 

inşa etmişlerdir. (İnalcık 2003: 154)  

SEYAHAT İZİNLERİ VASITASIYLA YABANCILARIN MİSYONERLİK  
FAALİYETLERİ 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Fransa Krallığı, gönderdiği, Cizvit rahip-

ler ve misyonerler vasıtasıyla İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde Ciz-

vit cemaatlerinin kurulmasını ve desteklenmesini gerçekleştirmiştir (Üçel-Aybet 

2003: 300). Örnek verecek olursak; Philippe Fresne Canaye isimli seyyah Fran-

sa’da İtalyan asıllı zengin, tüccar bir ailenin oğlu olup, Fransa’nın İstanbul elçisi 

vasıtasıyla İstanbul’a 1573’te gelmiştir (Canaye 1897: 44-50). Canaye’nin seya-

hatlerinden başka ilmi çalışmalarından da dostu Casaubon tarafından kaleme 

alınmıştır. Seyahatname’de Akdenizle ilgili konulara geniş bir yer verildiğinden 

16. Yüzyıl coğrafya eserleri arasında hatırlanan bu seyahatnamenin ayrıca arke-

olojik araştırmalarla Doğu dilleri ve dinleri üzerine de iyi bir kaynak olduğu 

iletilmektedir. Seyahatname’de Anadolu kıyıları ve adalarda Venedik ve Mar-

silya’nın ticari menfaatleri, Osmanlı Devleti’nin siyaseti, saraydaki paşa ve ve-

zirlerin görevleri bakımından durumlarını incelemiştir (Üçel-Aybet 2003: 49-52). 

1553 yıllarında, 60 yaşlarında olan ve İstanbul şehrini görmek isteyen ve Kanuni 

Sultan Süleyman’a Fransa Krallığı’nın yıllık vergisini vermek üzere İstanbul’a 

gönderilen bir elçi heyetiyle birlikte seyahat etmek olanağı bulmuştur. 

Dernschwam gezdiği yerlerde gördüklerini günü gününe kaleme almış ve en 

küçük ayrıntıyı dahi atlamamıştır. Hazırlamış olduğu bu el yazma seyahatna-

me’nin 16. Yüzyıldan günümüze kalan en eski iki kopyasından birisi, Watfen 
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Kütüphanesi’nde ve en eskisi olup, 1863 yılında Prusya Bilimler Akademisi’nde 

‚Ön Asya’nın Topografyası‛ adlı konferansında Heinrich Kiepert tarafından ilk 

defa söz edilmiştir. Kiepert tarafından adı geçen konferansta Seyahatname’deki 

harita da yayınlanmıştır  (Üçel-Aybet 2003: 47-51; Babbinger 1923: 24-30). 

SEYYAHLARIN İLETTİĞİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI 

Yine başka bir 17. Yüzyıl İngiliz seyyahı Henry Blunt, Doğu Akdeniz’e yaptığı 

seyahat sonrası kaleme aldığı kitabında Türklerden için ‚Türkler yegane mo-

dern millettir‛ (Blunt 1638: 2). Şeklinde bahsetmektedir. Kitapta, Türklerin adet 

ve gelenekleriyle ilgili bilgilerle birlikte Türk idaresi altındaki azınlıklar konu-

sunda da bilgi verilmektedir.  

Orta Asya Türklerinin Yaşadığı Bölgelerdeki incelemelerin Osmanlı Devleti 

Zamanında Osmanlı’nın Merkezi’nde Yaşayan Gayrimüslümlerce başlatıldığına 

dair bir belge (Yıldırır 2003: 94) Süleymaniye Müdürü Faik’in gönderdiği Bab-ı 

Âli Mütercimliği’nden çevirisi yapılan yazıda Haydarpaşa’da Çarşı Sokağı’nda 

24 Numaralı dairede yaşayan Mustafa Selim, Asar-ı Atika Enstitüsü üyelerin-

den ve eski eser uzman bilim adamlarından Sergios Sivestır Deç Çetirkin imza-

sıyla takdim olunan raporun tercümesidir. (BOA, HR. TO, Dosya No: 548, Göm-

lek Sıra No: 108, Belge Adedi: 1, Varak: 2, Tarih: 1921.7.12, Orijinal Kayıt No: 

356.) 

“Çok fazla sayıda bilim adamından oluşan bir heyetin, Orta Asya ve Kutup sahalarına 

gönderilen heyetlerine katılarak, 1907 -1909 senesine kadar Orta Asya’da Kâşif Miralay 

Kaponelof ile beraber kâşif ve gezginlerin şehri eski Erze’de çalışmalarıma devam ettim. 

Mongol (Moğol) sahası Kalhas, Targut, Alaşan, Ordos ve Sevinsak; Çin İmparatorlu-

ğu’nun Kan-Suis, Kuku-Nur, dağlar silsilesi ile Mişa (Metişa), Cahar ve Amdos’tan 

havani Hunları menbalarına kadar ilk kâşif olarak Kuku-Nur Hökülü Havzası ile Göi-

Savatas çevrelerini inceledim. Gobi çölünün kumları altında gömülmüş olan Karahaçor 

şehri hakkında incelemelerde bulundum ve bulunmaktayım.1909-1910 yılı Coğrafya 

Cemiyeti tarafından yayımlanan eserlerde de gereken açıklama yapılmıştır. Heyet aşağı-

da bahsedilen eski koleksiyonları toplamıştır. Bu yerlere ait toplam 60 000 eser toplan-

mıştır. Bu eserler arasında 15 000 adetlik ağaçtan yapılmış eser, 2 000 adet mühür ile 

birlikte bu yerlerde yaşayan 3 000 adet hayvan örneği toplayarak ve Heyetin mali gider-

lerini her ne şekilde olursa olsun çözerek, ilk teşebbüsümüzü gerçekleştirdik.”  

Bu araştırmaların yapılmasının gerekliliği, 13 Temmuz 1337’de gelen ve çevirisi 

yapılarak, 14 Temmuz 1337’de (14 Temmuz 1921 Perşembe) Sadrazamlık Ma-

kamı’na sunulan yazıda ifade edilmektedir.  
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İSTANBUL ŞEHRİ YAPILARINA VE KÜTÜPHANELERİNE DUYULAN İLGİ  

İzin talebi örneklerden anladığımıza göre araştırma ve bilgi toplama amaçlı 

gezip görme isteğini içermektedir. Bunun dışında bazı bilim adamlarının ve 

yine asil sınıftan kişilerin, İstanbul’daki camileri, kütüphaneleri gezip görme, 

araştırma yapmak isteklerine rastlamaktayız. Sözünü ettiğimiz faaliyetler için 

de izin alınması gerekmekteydi. İstanbul’daki cami ve sarayları görebilmek için 

elçilik ‚buyrultu‛ talebinde bulunmakta, buyrultu çıktıktan sonra tezkeresi 

(yazılı izin belgesi) verilmekteydi. Böylece yabancılar cami ve sarayları görebil-

mişlerdir. (BOA. A.DYN. DVE, Dosya: II, Vesika: 54.) Özellikle Topkapı Sara-

yı’nı yabancıların ziyaret edebilmeleri için Padişahın özel bir izninin olması 

gerektiğini ve onun da pek sık verilmediğini seyahatnamelerden öğrenmekteyiz 

(Önalp 2000: 879). Örneğin Ayasofya ve diğer camileri ziyaret, Topkapı Sara-

yı’nı gezmek için Prusya Devleti beyzadelerinden Kont Dö Skorçevski ve Mös-

yö Dakiyevski istekte bulunmuşlardır. Sözkonusu geziyi yapabilmek için Prus-

ya Sefareti 17 N, 66-27.07.1850 tarihli dilekçe ile buyrultu istemiştir. (BOA. 

A.A.DVN. DVE, Dosya No:20, Vesika No:21.) 

Bir başka örnek Fransa ileri gelenlerinden Mösyö Libariye’nin ‚bazı kütüphane-

lerde inceleme yapmak‛ isteği dışişleri tarafından bildirilmiş ve bu istek uygun 

görülerek kendisine izin belgesi verilmiştir. Evkaf-ı Hümayun Nezareti de bir 

yazı ile haberdar edilmiştir. (BOA. HRMKT, Dosya No: 78, Gömlek Sıra No: 18, 

Belge: 6 N 70-03.06.1854.) 

Yabancılar, Osmanlı topraklarında seyahat edebilmek için elçileri aracılığıyla 

yol emri alırken, Osmanlı vatandaşlarının seyahat edebilmek için ellerinde mü-

rur tezkeresi denilen belgeyi bulundurmaları gerekiyordu. Mürur tezkeresi 1831 

yılına kadar kaza ve kasabalarda kadı ve naiblerce düzenlenerek verilmekteydi. 

Bu tarihten sonra devlette yapılan düzenlemelerle birlikte değişiklikler olmuş-

tur (Çadırcı 1993: 171-172). 

10 Şubat 1841 tarihinde Men-i Mürur Nizamnamesi çıkarılarak ülke içindeki 

dolaşımın uygulaması, kurallara bağlanmıştır (Çadırcı 1993: 175-176). 

Söz konusu tezkerede seyahat edecek kişinin kim olduğu, nereye gideceği, yaş, 

boy, sakal, bıyık, göz rengi gibi fiziksel özellikleri yazılmaktaydı. (BOA. 

A.A.DVN, Dosya No: 47, Vesika No: 1, Ek III.) Osmanlı sınırları içinde dolaşım 

19.yüzyılın ortalarından itibaren yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 14 

Şubat 1867 tarihinde Pasaport Odası Nizamnamesi çıkarılmıştır (Çadırcı 1993: 

178-179). 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

212 

Yüzyıllar boyu süren ve uygulanan kurallar zamanla yazılı hale getirilmeye 

başlanmıştır. 19. Yüzyılda her alanda olduğu gibi bu konuda da ilk düzenleme-

ler yapılarak çağdaş bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.  

PASAPORT NİZAMNAMELERİNİN ÇIKARILMASI 

1884, 1894, 1911, 1918 yıllarında da Pasaport Nizamnameleri çıkarılmıştır (Sezer 

1993: 105-124; Aybay 1985: 46-53). Böylelikle pasaport nizamnamelerinin çıka-

rılmasıyla birlikte çağdaş bir uygulamaya da geçilmiştir.  

ÇAĞDAŞ ARKEOLOJİ’NİN EVRENSEL YAKLAŞIMI 

Çağdaş arkeolojinin evrensel yaklaşımı verilerin saptanması, değerlendirilmesi 

ve tüm bulguların ışığında olayların yorumlanması doğrultusundadır (Arsebük 

1983: 73). Çeşitli nedenlerle doğal çerçevesinden kopartılan ve böylece arkeolo-

jik bakımdan da geçmişe ait bilgi verme ve kanıt değerini kaybeden eserler, 

bilimsel değerini yitirmekte ve sonuçta vitrinlerde sergilenen bir buluntu eşya 

olmaktan ileri gitmemektedir. Günümüz arkeolojisi eserlerden değil, bu eserle-

rin ardında yatan ve onları oluşturan insandan kaynaklanmaktadır. Böylece, 

çağdaş yaklaşımda eserin kendisinden çok o belgenin buluntu yerinden, duru-

mundan, koşullarından, kısacası söz konusu nesnenin çevresiyle olan yapısal 

ilişkilerinden elde edilen bilgiler büyük önem taşımaktadır (Arsebük 1983: 73). 

SONUÇ 

İncelememizde; kendi devletlerinin de desteklemesiyle gezginler, araştırmacı ve 

bilim adamlarının ‚seyahat izin belgeleri‛ alarak, gezip görme, tarihi çağları ve 

uygarlıkları araştırmak amacıyla, Arkeoloji ve Kazı Bilimini başlattıkları ve elde 

edilen verileri değerlendirmeleriyle de Anadolu, Ortadoğu ve Akdeniz çevre-

sinde bulunan uygarlıkların ve kültürlerinin tanınması açısından beşeri bilimle-

re, özelikle de Arkeoloji Bilimine büyük katkı sağladıkları görülmektedir. 
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ÖZ 

Bu çalışma Antik Çağ Anadolu’sunda turizm faaliyetleri üzerinedir ve amacı, Antik Çağ’da 
Anadolu’da turizmin tarihsel kökenlerini, özellikle Yunan ve Roma uygarlıklarından örnekle-
re odaklanarak tanıtmaktır. Çalışmada gösterilen örneklere ulaşmak için arkeoloji, tarih ve 
edebiyat çalışmalarından faydalanılmıştır. Kaynakların incelenmesi sırasında elde edilen se-
yahat ve konaklamaya dair bilgiler de turizm faaliyetleriyle ilişkilendirilerek değerlendiril-
miş, Roma yolları ve konaklama tesisleriyle ilgili genel bilgilere de yer verilmiştir. Makalede 
turizmin etimolojisi ve turizmin çeşitleri dikkate alındıktan sonra Antik Çağ’ın turizm faali-
yetlerine örnekler verilmektedir. Daha sonra, bu örneklere paralel olarak Anadolu’da Antik 
Çağ’da turizm faaliyetleri örneklerle tanıtılmaktadır ve sonuçta Anadolu’nun turizm tarihin-
deki yeri ve önemi değerlendirilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Antik Çağ, Anadolu, Roma, Turizm, Seyahat, Konaklama. 

 

GĠRĠġ 

Günümüzde kitlesel bir nitelik kazanan turizm etkinliği, kökleri çok eskiye da-

yanmasına rağmen endüstri devrimi sonrasında ortaya çıkmış bir olgu olarak 

algılanmaktadır. Bu algının ortadan kaldırılmasını sağlayacak araştırmalar için 

gereken uzman bilgisinin sadece bir disiplinde olmaması nedeniyle disiplinlera-

rası işbirliğine ihtiyaç duyulmuştur. Son yıllarda turizm tarihi alanında yapılan 

çalışmalarda artış görülürken, Anadolu tarihi coğrafyası ve Anadolu’ da yaşa-

mış medeniyetleri kapsayan çalışmaların yeterli miktarda olmadığı görülmek-

tedir. Oysaki Anadolu, pek çok konuda olduğu gibi turizm tarihi araştırmaları 

için de çok önemli bir kaynaktır. Anadolu, kıtaların birleşim noktasındaki stra-

tejik konumu ve bereketli toprakları ile tarih öncesi devirlerden beri pek çok 

uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıkların insanlık tarihine katkılarına 

tanık olmuştur. Dünyanın en eski yerleşimlerinden olan Çatalhöyük, Çayönü, 

Hacılar, Göbekli Tepe, Yumuktepe yerleşimleri Neolitik Çağ’da Anadolu’da 
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kurulmuşlardır; Sümer, Asur, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Yunan, Roma, Doğu Ro-

ma (Bizans), Selçuklu, Osmanlı gibi tarihe damgasını vurmuş uygarlıklar da bu 

coğrafyada yer almışlardır. Bu büyük uygarlıkların birbirlerini takip ederek 

oluşturdukları Anadolu tarihi köklü ve zengindir. Bu zenginliği sayesinde in-

sanlığa dair pek çok olgunun ortaya çıkışına ve gelişimine ışık tutar. Turizm de 

Anadolu tarihine bakılarak geçmişi aydınlatılabilecek olgulardan birisidir.   

Hâlihazırda Anadolu’da çalışmalarını sürdüren arkeoloji, sanat tarihi ve tarih 

gibi bilimlere mensup araştırmacılar ile modern çağın en büyük endüstrileri 

arasında yer alan turizmi inceleyen araştırmacıların ortak çalışmaları sayesinde 

karşılıklı fayda sağlanabileceği açıktır. Anadolu’yu konu alan turizm tarihi ça-

lışmaları, Anadolu’nun geçmişinin aydınlatılmasında tarih bilimlerine yardımcı 

olacağı gibi, tarihteki turizm etkinliklerinin tespit edilmesi ve örnekler üzerinde 

neden-sonuç ilişkilerinin çalışılması da çağdaş turizm etkinliklerinin anlaşılma-

sında önemli bir rol oynayacaktır.  

YÖNTEM 

Genel olarak tüm tarih çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmada da bize ışık 

tutan arkeoloji ve tarih çalışmalarının elde ettiği sonuçlar olmuştur. Bu doğrul-

tuda araştırma yöntemimiz Anadolu’nun Antik Çağı’na dair kaynakların ta-

ranması ve konumuzla ilgili elde edilen bilgilerin derlenmesine dayalıdır. İnce-

lenen kaynaklar içerisinde arkeolojik kazı çalışmalarının sonuçları ve epigrafik 

çalışmalar başta gelmektedir. Arkeolojik çalışmalar, Antik Çağ’da turizmin ya-

pısal boyutlarının araştırılmasında, epigrafik çalışmalar ise Antik Çağ yazınında 

turizm kavramı içerisinde değerlendirilebilecek etkinliklere dair bilgilerin tespi-

tinde kullanılmıştır. Bu kaynaklar dışında antik seyahat rehberleri ile haritalar 

ve onlarla ilgili araştırmalar da destinasyonların ve konaklama tesislerinin yer-

lerinin tespit edilmesi konusunda çalışmamıza fayda sağlamıştır.    

Çalışmanın yapısı Antik Çağ turizmi içerisinde Anadolu’nun yerinin anlaşılma-

sı ve vurgulanması amacıyla genelden özele doğru kurgulanmıştır: Öncelikle 

Roma ve Antik Yunan uygarlıkları döneminde turizm faaliyetleri kısaca tanı-

tılmakta, sonrasında bu dönemlerdeki turizm çeşitleri belirlenip Anadolu’dan 

örnekler verilmektedir.   

ANTĠK ÇAĞ’DA TURĠZM  

Turizmin Etimolojisi, Kökleri ve Antik Çağ’daki BaĢlıca ÇeĢitleri 

Etimolojik olarak turizm kelimesinin kökeni incelendiğinde, Geç Hint Avrupa 

dillerinde bulunan “terə” kelimesinden türediği görülmektedir. Grekçe’ de 



Bildiriler 

 

221 

“tornos”, Latince’ de “tornus”, dairesel hareket yapan çark kullanımı ile ilişkili 

olarak “dönmek” anlamında kullanılmıştır. İngilizce’ ye “turn” olarak geçmiş 

ve 15. yüzyılda yol veya nehir gibi doğal oluşumların dönüş noktalarını (kıv-

rımlarını) ifade etmek için kullanılmıştır. Etrafta gezinmek, yolculuk anlamında 

kullanımı ise ilk olarak 1640lı yıllarda olmuş, aynı yapıda fiil olarak kullanımı 

ilk kez 1746 yılında kayıtlarda yer almıştır. Grand Tour ve Tour de France, teri-

mi alan yazında yaygınlaştıran kullanımlar olmuştur. “Turist” kelimesi, “tour” 

kelimesinden türetilmiştir. Kronolojik olarak türeyen; Grekçe’ de “-istes”, Latin-

ce’ de “-ista”, İngilizce’ de ise “-ist” eki ile günümüzdeki yapısına ulaşmıştır1. 

İlk modern kullanımı, Fransızca’ da “zevk ve merak için gezen kimse”, İngiliz-

ce’ de ise “Grand Tura katılan kimse” anlamında olmuştur. Türkçe’ de ilk kul-

lanımı, Ahmet İhsan (1891)’ ın Avrupa’ da Ne Gördüm adlı eserinde görülmek-

tedir. Turizm kelimesinin kökeni olan “tur” kelimesinin Türkçe’ de ilk kullanımı 

ise Recaizade Mahmut Ekrem (1887)’ in Araba Sevdası isimli eserinde görül-

mektedir2. 

Turizm en basit anlamda bir seyahat ve konaklama etkinliği olduğu için kökleri, 

insanlığın ilkel çağlarına kadar eskiye götürülebilmektedir. İnsanoğlunun; top-

lumsal, siyasi, iktisadi ve teknolojik gelişiminin tahlil edilmesi yoluyla, bu kök-

ler daha iyi anlaşılabilmektedir. Farklı zaman ve farklı coğrafyalarda değişken-

lik gösteren teknoloji,  boş zaman ve kültürün gelişmesi, ilkel çağlarda olduğu 

gibi günümüzde de turizm etkinliğinin oluşmasını doğrudan etkilemiştir. Ör-

neğin;  avcı-toplayıcı toplumdan yerleşik yaşama geçildiğinde özel mülkiyetin 

bir sonucu olarak sınıflı toplum yapısı ortaya çıkmış (Tanilli 2007) ve az sayıda 

da olsa bir grup insan boş zamana sahip olmuştur. Boş zaman,  sanayi devrimi-

ne kadar toplumun sınırlı bir bölümünün elde ettiği bir ayrıcalık olmuştur 

(Urry 2002). Boş zamanın varlığı aynı zamanda insanoğlunun kültürü oluştur-

masını sağlamıştır. İlkel toplumların mağaralardaki duvar resimleri gibi kültü-

rel etkinliklerde bulunması ancak doğaya karşı kendilerini korumak, barınmak 

ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları zamanın kısalması ile 

mümkün olmuştur. Boş zaman, kültürün ve turizmin gelişmesine imkân sağla-

mıştır. Turizmin kültürel yapıya etkisi ve kültürel çekiciliğin turizme yol açması 

nedeniyle kültür ve turizm, ortaya çıkışlarından günümüze kadar etkileşim 

içinde olmuşlardır. Üretim teknolojileri, kültürün ve turizmin gelişmesinde 

etkili olan boş zamanı arttıran bir yenilik getirmiştir (Aytaç 2004; Aytaç 2006). 

                                                                                 

1http://www.myetymology.com/english/tourism.html,http://www.etymonline.com/index.php?term=

turn&allowed_in_frame=0 (Erişim Tarihi: 19.12.2011). 
2 http://www.nisanyansozluk.com/?k=tur (Erişim Tarihi: 19.12.2011). 
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Günümüzde de turizm etkinliğinin var olması için gereken önemli bir koşul 

olan boş zaman, turizmin oluşması için hayati bir bileşen olarak değerlendiril-

mektedir.  

Turizm etkinliğinin çeşitlenmesinde etkili olan nedenler incelendiğinde ise 

geçmiş dönemlerdeki turizm çeşitleri ile günümüzdeki turizm çeşitleri arasında 

bir benzerlik olduğu görülmektedir. Örneğin bu çeşitlerden inanç turizmi, kök-

leri çok eskiye dayanan bir turizm çeşidini oluşturmaktadır. İnanç turizmi ile 

bağlantılı olarak düzenlenen dini festival ve yarışmaların dâhil olduğu etkinlik 

turizmi, Olimpiyatlar örneğinde olduğu gibi günümüzde de devam etmekte ve 

geniş halk kitlelerini kendine çekmektedir. Sağlık turizmi ise özellikle termal 

kaynakların binlerce yıldır ziyaret edildiği ve günümüzde de birçok insanın 

katıldığı yaygınlaşmış bir başka turizm türünü oluşturmaktadır.  

İnsanlık tarihinde turizm faaliyetlerine dair en eski izler, Yunan ve Roma uygar-

lıklarının da içinde olduğu Akdeniz kültür havzası içerisinde yer almaktadır. 

Mısır’da bulunan bu izler, mezar ve tapınakları ziyaret edenlerin bu yapıların 

duvarlarına yazdıkları yazılardır ve tarihleri M.Ö. 1500’e kadar uzanır. Yeni 

Krallık döneminde (M.Ö. 1600-M.Ö. 1200) görülmeye başlanan bu yazılar, ünlü 

Gize piramitleri gibi o dönemde yaşları bini geçmiş olan anıtları görmek için 

gelenler tarafından yazılmıştır (Casson 2008; Goeldner ve Ritchie 2006). Bu du-

var yazılarından birisi Zoser Piramidi’nde yer almaktadır ve ziyaretin amacını 

gösterir şekilde başlamaktadır (Peden 2001: 62): 

“Yazman Ahmose, İptah’ın oğlu, Zoser’in tapınağını görmeye geldi.....” 

Tarihi önemi olan tapınakları görüp, buralarda bir iz bırakma geleneğinin Yu-

nan ve Roma çağlarında da devam ettiği görülür. Özellikle Yunanistan, Anado-

lu ve Mısır’daki önemli anıtlarda görülen duvar yazıları Mısır’da olduğu gibi 

Antik Çağ için de turizm olgusuna kanıt oluştururlar. Bununla birlikte bu dö-

nemde turizmin varlığına dair esas kanıtlar duvar yazılarından ziyade edebi 

eserlerdir. Bu eserler bize insanların tapınakları sadece görmek için değil, festi-

valler, ayinler ve sağlıkla ilgili nedenlerle de ziyaret ettiklerini göstermektedir-

ler. Örneğin Herodot (M.Ö. 484-M.Ö. 425), M.Ö. 5.yy’da Mısır’da yapılan festi-

vallerle tanık olmuş ve Historia (Tarih) isimli eserinde onlarla ilgili bilgiler ver-

miştir (Lloyd 1994). Herodot tarihin babası olarak anılmaktadır ancak eseri sa-

dece tarihi olaylardan bahsetmez; yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere gezdiği 

yerleri ve oralarda gördüklerini de anlatmıştır. Böylece ilk tarih yazarı olmakla 

birlikte aslında ilk gezi yazarı da olmuştur.  M.S. 2.yy’ın sonlarında yaşamış 

olan Yunan gezgin Pausanias’ın 10 ciltlik eseri Periegesis tes Hellados (Yunanis-

tan’ın Tasviri) bir diğer önemli örnektir. Pausanias’ın eseri bir tur rehberi niteli-
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ğinde olup özellikle dini merkezleri tanıtmaktadır ve buralara seyahat edecek 

hacılar için değerli bilgiler vermektedir (Rutherford 2001). Bu eserler ve yazarla-

rın gezdikleri destinasyonlar, elitlerin arasında popüler olmuş ve insanları bu 

yerleri görmeye yöneltmiştir.  

Antik Çağ’ ait bir gezi rehberinde çeşitli festivallerden bahsedilmesi doğaldır 

çünkü bu dönemde seyahat edenlerin önemli bir bölümünü festival katılımcıları 

oluşturmaktadır. Festivaller içerdikleri etkinlikler ve çeşitli mekânları görme 

fırsatları ile insanları akın akın kendilerine çekmişlerdir. Örneğin geniş bir coğ-

rafyaya etki eden Helen dünyasında bu festivallerden dördü diğerlerine göre 

daha fazla ön plana çıkmış ve her yöreden insanların katıldığı kozmopolit bir 

turizm etkinliğine dönüşmüştür. Bunlar arasında günümüzde de varlığını de-

vam ettiren, dünyanın en büyük organizasyonlarından olan ve tanrılar adına 

düzenlenen Olimpiyat Oyunları ilk sırada gelmektedir. M.Ö. 776’dan itibaren 

dört yılda bir yapılan bu etkinlikte kent devletlerinin atletleri tanrı Zeus adına 

bir araya gelip yarışmışlardır. Pythian Oyunları, Isthmian Oyunları ve Nemean 

Oyunlarının her biri de tapınım ve kurban törenlerini kapsayan, ziyaretçilerinin 

eğlenmesi için gösteriler, eğlenceler ve törenlerin düzenlendiği, çok geniş kitle-

lere hitap eden turizm faaliyetleri olmuşlardır (Casson 2008). Şehirler devletleri 

bu festivaller gibi popüler olan birçok festivali düzenlemişler ve özellikle Roma 

döneminde, halkın sevgisini kazanıp yaygınlaşmasıyla birlikte yönetim tarafın-

dan sıkça kullanılan bir propaganda aracına dönüşmüşlerdir. 

Sağlık nedeniyle yolculuk etmek ve ziyarette bulunmak Antik Çağ’ın bir diğer 

önemli turizm etkinliği olmuştur. Özellikle tıbbın tanrısı Asklepios’un tapınak-

ları mucizevi iyileşme hikayeleriyle dertlerine çare arayan insanları kendilerine 

çekmişler ve başta tıbbi bakım olmak üzere verdikleri çeşitli hizmetlerle tedavi 

ve rehabilitasyon merkezi halini almışlardır. Bu merkezlere dışarıdan gelen çok 

sayıda hasta ve onların akrabaları ya da hizmetlileri bu tapınakların bulunduğu 

yerlerin ticari açıdan gelişmesini sağlamışlardır.  

Antik Çağ’da yukarıda saydığımız; anıtları ziyaret etme, festivallere katılma ve 

sağlık amaçlı seyahatlerde konaklama ihtiyacı, ya evlerde ağırlanma şeklinde ya 

da misafirhane veya han gibi halka açık konaklama tesislerinde giderilmiştir. 

Tapınaklarda da konaklama mekânı ve ziyafet salonları bulunmaktadır. Hanlar 

ve tapınak misafirhaneleri genellikle bir avlunun dört tarafındaki iki katlı bina-

lardan meydana gelir ve etrafındaki çevre duvarı ile korunmaktadırlar. Ziyaret-

çiler yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını isterlerse bu hanlarda giderebilecekleri gibi 

Kapeleia ya da Potisteria denilen içki dükkânlarında da karşılayabilmişlerdir 

(Casson 2008).  
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ANTĠK ÇAĞ’DA ANADOLU’DA TURĠZM 

Romalıların tüm Akdeniz çevresine hâkim olmalarıyla birlikte Antik Çağ’da 

seyahat daha güvenli hale gelmiş ve öncelikle orduların rahat ve hızlı ilerleme-

sine yönelik inşa edilen yollarla da hız ve konfor kazanmıştır. Yaklaşık olarak 

M.Ö. 150 yılı civarında yollar yapmaya başlayan Romalılar, M.S. 2. yy.’ın başla-

rında yaklaşık 80.000 km.’lik yol uzunluğuna ulaşmışlardır. Bu yollar kuzeyde 

Almanya ve İskoçya, güneyde Mısır dâhil olmak üzere Akdeniz’in güney kıyıla-

rı ve doğuda Basra Körfezi’ne kadar olan coğrafyayı dolaşmaktadır (Goeldner 

ve Ritchie 2006). Britanya’dan İran’a kadar uzanan ve Akdeniz’in tamamını 

içeren topraklarda tek para biriminin, aynı dilin ve aynı yasaların geçerli olması 

da seyahat ve turizm faaliyetlerinin Yunan çağına göre daha fazla olmasını sağ-

lamıştır. Roma döneminde; kurumsallaşma, yol ağının gelişmesi, imparatorluğu 

denetleme ihtiyacı, refah seviyesinin yükselmesi, eğlenceye daha fazla vakit 

ayırılabilmesi, elde edilen zaferlerle turistik yerlerin artması ve seyahat arzusu-

nun bir araya gelmesiyle, konaklamaya ve turistik hizmetlere yönelik talep art-

mış ve günümüzdeki anlamına yakın erken bir turizm formu ortaya çıkmıştır. 

Romalılar ünlü tapınakları, Mısır’ın anıtlarını, Olimpiyat oyunlarını, yazlıkları 

ve sağlık tesislerini ziyaret etmişler, festival ve törenlere katılmışlardır. Rehber 

kitaplar ve rehberler kullanmışlar, gittikleri yerlere duvar yazıları yazmışlar ve 

hediyelik eşyalar almışlardır. Rehber kitapların o zamanlar sayısı çok iken gü-

nümüze yalnızca biri ulaşmıştır. Bu rehber yukarıda da bahsettiğimiz, Pausa-

nias tarafından yazılmış olandır ve turizm tarihinde çok önemli bir kilometre 

taşıdır. Romalılar aynı zamanda Hedonistik turizmin öncüleri konumundadırlar. 

Roma turizminin altın çağı olan Augustus döneminde (M.Ö. 44-M.S. 69), İtal-

ya’dan başlayıp, Yunanistan, Anadolu, Mısır kıyılarını deniz yoluyla gezmek 

imparatorluk çevresinde yaygınlaşır. “Augustus’un Roma Turu”nu gerçekleşti-

renler için, Anadolu'nun özellikle Ege Bölgesi’nin, önemli turizm merkezlerine 

sahip olduğu görülür. Romalılar Antik Çağ'ın ünlü heykeltıraşı Praxiteles'in 

eseri olan Aphrodite heykelini görmek için Kinidos'u, Apollon kehanet merkez-

leri için Kolophon ve Dydima'yı, Artemis tapınağının haklı ününden dolayı 

Ephesus'u ziyaret etmişlerdir. Bu dönemde Anadolu'nun belki de en önemli 

turistik değeri ise Homeros'un İlyada'sına konu olan efsanevi savaşın yaşandığı 

Truva'dır. Efsaneye göre Truvalı kahraman Aeneas savaştan sonra yanına aldığı 

Truvalılarla maceralı bir yolculuğa çıkıp İtalya’ya ulaşmıştır. Burada Roma şeh-

rinin bulunduğu yere ilk yerleşimi kurar. Onun torunlarından olan Remus ve 

Romulus daha sonra Roma’nın gerçek kurucuları olurlar. Böylece efsane Truva 

ile Roma arasında kan bağı kurmakta ve bu durum Truva’nın Romalılar için 

neden bu kadar önemli olduğunu açıklamaktadır (Lomine 2005).  
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Roma döneminde yolculara kolaylık sağlayan ve turizm imkânlarını geliştiren 

bir diğer önemli gelişme ise konaklama alanında gerçekleşmiştir. Ana yollar 

üzerinde oluşturulan konaklama ve/veya at değiştirme istasyonları seyahatlerin 

kalitesini arttırırken, süresinin kısalmasına neden olmuştur. Bu konaklama te-

sislerinden bazıları sadece resmi görevlilere hizmet vermişlerdir. Ellerinde trac-

tatorium adı verilen resmi belgelerle gelerek devlet hizmetinde seyahat ettikleri-

ni kanıtlayan görevliler kendilerine özel tesislerde konaklama ihtiyaçlarını gi-

dermişlerdir (Shackley 2006). İster sivil ister resmi nedenler söz konusu olsun, 

Roma yollarında seyahat edenler için, rotaları ve bu rotalardaki konaklama 

tesislerini gösteren listeler (Itineraria) ve haritalar da üretilmiştir. Haritalarda 

coğrafi yapıyı düzgün bir şekilde vermekten ziyade mesafeler, bağlantılar ve 

konaklama yerinin niteliğini belirten sembollere önem verilmiştir. Bu haritalar-

dan biri günümüze ulaşabilmiştir (Resim 1-2). Bir Ortaçağ kopyasından tanıdı-

ğımız ve “Tabula Peutingeriana” olarak isimlendirilen bu haritada dört köşe ve 

avlulu bir bina görünümündeki sembol orada donanımlı, gecelemek için uygun 

bir han bulunduğunu belirtmektedir. İkiz kuleli çatısı olan bir ev resmi ortalama 

bir hanı temsil eder. Kulelerinde külah yerine kubbe gördüğümüz ikiz kuleli ev 

ise orada suyu bol, yıkanmak için uygun bir han olduğunu gösterir. Tek kuleli 

ev ise basit bir hana işarettir (Casson 2008).  

 

 
Resim 1. Tabula Peutingeriana. Conradi Milleri tarafından yapılan kopya (1887/88) 

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:TabulaPeutingeriana.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TabulaPeutingeriana.jpg
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Resim 2. Tabula Peutingeriana’dan ayrıntı: Anadolu ve yakın çevresi 

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:TabulaPeutingeriana.jpg 

 

M.S. 3.yy.’ın başından itibaren Roma yol organizasyonundaki hanların büyük-

lüğü ve sayısı artmıştır. İmparatorun çevresini ağırlayabilecek hanlara mansio-

nes, yol polisinin bulunduğu hanlara ise stationes denmeye başlanmıştır. M.S. 

4.yy.’dan itibaren ise mansionlar ile stationlar arasında hayvan ya da araç deği-

şimini sağlayan son derece basit hanlar olan mutationes ortaya çıkmıştır (Casson 

2008). Kudüs’ten Bordeaux’ya giden karayolundaki hanları ve istasyonları liste-

leyen M.S. 333’e ait Itinerarium Burdigalense’de (Bordeaux İtineraria’sı) Kons-

tantinopolis’ten (İstanbul) Antiochia’ya (Antakya) kadar 23 mansion ve 30 mu-

tation olduğu görülmektedir (Cuntz ve Wirth 1990). Tablo 1’de bu konaklama 

tesisleri sıralanmıştır. Anadolu’da bu istasyon ve konaklama yapılarından gü-

nümüze ne kadarının ulaştığı hakkında bir bilgi yoktur. Antik Çağ’ın rehber 

kitaplarında listelenmiş olmalarına rağmen henüz bu yapılara yönelik arkeolo-

jik çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bununla birlikte bir yüzey araştırması sıra-

sında tespit edilen Tlos Antik Kenti yakınlarındaki bir yapı topluluğu kalıntısı-

nın bir mansion olma ihtimali belirtilmiştir (Yılmaz ve Çevik 1996).  
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Tablo 1. MS. 333’de Konstantinopolis’ten (İstanbul) Antiochia’ya (Antakya) kadar konaklama tesisleri    

İstanbul’dan İzmit’e Mutatio Nassate, Mansio Pandicia (Pendik), Mutatio Pontamus, Mansio Libissa 
(Gebze) ,Mutatio Brunga, Civitas Nicomedia (İzmit) 

İzmit’ten Ankara’ya Mutatio Hyribolum (İhsaniye), Mansio Libum, Mutatio Liada (Sarıağıl), Civitas Nicia 
(İznik), Mutatio Schinae, Mansio Mido, Mutatio Chogeae (Selimiye), Mutatio Thate-
so, Mansio Tutaio (Gölpazarı), Mutatio Protunica, Mutatio Artemis (Kilciler), Mansio 
Dablae (Taraklı), Mansio Ceratae, Mansio Dadastano, Mutatio Transmonte (Bağlıca), 
Mutatio Milia, Civitas Juliopolis (Çayırhan), Mutatio Hicron Potamum, Mansio Agan-
nia, Mutaio Petrobrogen (Beypazarı), Mansio Mnizos, Mutatio Prasmon, Mansio 
Malogordis, Mutatio Cenaxem Palidem, Civitas Anchira (Ankara) 

Ankara’dan  
Tarsus’a 

Mutatio Dalemna, Mansio Curueunta, Mutatio Rosolodiaco, Mutatio Aliassum 
(Afşar), Civitas Aspona (Şedithöyük), Mutatio Galea, Mutatio Andrapa (İskilip), 
Mansio Parnasso (Değirmenyolu), Mansio İogola, Mansio Nitalis, Mutatio Argustana, 
Civitas Colonia (Aksaray), Mutatio Momoasson (Mamasun), Mansio Anathiango 
(Bekarlar), Mutatio Chusa (Kuyulutatlar), Mansio Sasima (Hasaköy), Mansio Andavi-
lis (Andaval), Civitas Thyana (Kemerhisar), Civitas Faustinopolis (Başmakçı), Mutatio 
Caena, Mansio Opodando (Pozantı), Mutatio Pilas (Gülek Boğazı), Mansio Mansuc-
rinae, Civitas Tarso (Tarsus) 

Tarsus’tan  
Antakya’ya 

Mutatio Pargais, Civitas Adana (Adana), Civitas Mansista (Misis), Mutatio Tar-
dequeia, Mansio Catauolo (Kastabala), Mansio Baiae (Piyas), Mansio Alexandria 
Scabiosa (İskenderun), Mutatio Pictanus (Beylan), Mansio Pagrios (Bağraş), Civitas 
Antiochia 

 

Roma döneminde yol ağı üzerinde yer alan konaklama ve dinlenme istasyonla-

rından başka yerleşimlerde yer alan konaklama tesisleri de gelişmiş ve çeşit-

lenmiştir. Antik kaynaklar ve arkeolojik çalışmalar başlıca dört tip yapı olduğu-

nu göstermektedir (O’Gorman 2007: 46): 

Hospitia: Gecelemek isteyen müşterilere hizmet eden, çoğunlukla yiye-

cek-içecek servisi bulunan kar amaçlı işletmelerdir. Günümüzün Hotel 

işletmelerine benzemektedir. 

Stabula: Açık avlulu, avlunun Etrafında odaların, mutfağın, tuvaletin ve 

ahırın bulunduğu konaklama yapılarıdır. Gecelemeye uygun olan bu 

yapılar genellikle şehrin hemen dışında, şehir girişlerine yakın yerlerde 

bulunur. Günümüzün Motellerine benzetilebilir. 

Taberna: Genellikle geceleme imkânı bulunmayan, öncelikli olarak bar 

işlevi gören mekânlardır.  

Popina (ya da Caupona): Yiyecek ve içecek servisinde bulunan, birbirin-

den ayrı odalarda özel yemeklere de hizmet verebilen mekânlardır. Gü-

nümüzdeki karşılığı restoran olarak gösterilebilir.  
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Antik Çağ’da Anadolu’da turizm etkinliklerinin oluşmasında inançla ilgili ne-

denlerin ilk sıralarda geldiği görülmektedir. Tarih boyunca insanlar kutsal 

amaçlarla seyahat etmişlerdir. Bu seyahatler genellikle, inançlarının tarihinde 

önemli bir yer olaya veya kişilere ev sahipliği yapmış; bir yapı, şehir veya coğra-

fi bölgelere olabilmektedir. Antik Çağ’ da inanç sistemlerinin çok tanrılı olması 

nedeniyle, bazı şehirler kendilerine gerek kurucusu olarak gerekse koruyucusu 

olarak farklı tanrıları seçebilmekteydiler. Bu durum, bazen şehirlerin tanrıları-

nın temsil ettiklerine bağlı olarak birer çekim merkezine dönüşmesine neden 

olmuştur. Ionia’ da bulunan Didyma antik kenti bu şehirlere güzel bir örnek 

teşkil etmektedir. Geleceği görme yeteneğine sahip olan Tanrı Apollon adına 

yapılan tapınaklardan Didyma Apollon tapınağı, Antik Çağ’ın önemli ikinci 

kehanet merkezi konumundadır. En büyüğü ve Yunanistan’daki Deplhi kentin-

de bulunan Apollon tapınağı Yunanistan’a hizmet verirken, Anadolu’da bulu-

nan Didyma Apollon tapınağı da Anadolu’daki şehir devletlerinin başvurduğu 

bir kehanet merkezidir. Modern bilimlerin olmadığı bir çağda; önemli bir karar 

almadan önce, doğum ve ölüm gibi konularda, politik ve siyasi girişimlerde ve 

hatta askeri stratejileri belirlerken bile insanların tapınaklara başvurarak keha-

netler istedikleri bilinmektedir. Bu nedenle her şehirde bulunmayan fakat her-

kes için önemli olan bu kehanet merkezleri insanları kendine çekmiş, bugün 

artık var olmayan bir çekicilik yaratmıştır. Bu çekicilik, sistemli bir takım etkin-

liklere dönüşerek festivallerin doğmasında da etkili olmuştur.  

Her yıl düzenli olarak Didyma’ da düzenlenen ve adının Didymeia olduğu bili-

nen festivalin,  Tanrı Apollon’ un doğumuyla ilişkili olarak, bahar ile kış arasın-

da herhangi bir ayın yedisinde kutlandığı öne sürülmüştür (Fontenrose 1988). 

Miletos şehri ile arasında “kutsal yol” olarak adlandırılan ve bir kısmı bugünde 

görülebilen bir yol bulunmaktadır. Bu yolun her iki yanında geniş koltuklara 

oturan Brankhid’lerin (kahinler) heykelleri konulmuş ve çeşitli yapılar inşa 

edilmiştir. 18 kilometrelik yolun Miletos’la birleşmesinin nedeni festivallerin 

hem Didyma’ da hem de Miletos’ta beraber kutlanmasıdır. Festivallerin sadece 

dini törenleri içermediği, aynı Olimpiyatlardaki gibi; boks, güreş, stadyum yarı-

şı, pankreas, pentatlon ve uzun mesafe koşusu spor müsabakalarını da içerdiği 

bilinmektedir. Spor yarışmalarının yanı sıra; tragedya, korolar, lirik müzik gibi 

performans sanatlarının da yarışmalarının düzenlendiği anlaşılmaktadır (Fon-

tenrose 1988; Ed. Alpman 2012). Bütün bu etkinliklere katılımın, sadece yakın 

şehirlerden olmadığı ve birçok şehrin bu festivale sporcu ve sanatçı gönderdiği 

dikkate alınmalıdır. Didyma şehrinde düzenlenen festivallerin; dini, spor, sanat, 

sosyal ve ekonomik boyutları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

noktada her biri birer çekicilik unsuru olan bu boyutlar kentte inanç turizminin 
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var olduğuna işaret etmekte ve yılın her zamanında, özellikle kehanet merkezi 

olarak insanları kendine çekmektedir. Hasat, baharın gelişi ve bereket gibi çeşit-

li doğa olayları ile ilişkili olarak da düzenlenen dini festivallerin sosyal etkileri-

nin yanında ekonomik etkileri de dikkat çekmektedir. Festivaller uzak ülkeler-

den gelen tüccarların toplandığı ve halkın normal zamanlarda bulamayacağı 

mallara ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bu ekonomik hareketlilik aynı zamanda 

şehir yönetimi içinde bir fırsat olarak görülmüş ve desteklenmiştir (Seyhan 

2010; Ful 1998).  

Anadolu kentleri arasında önemli bir liman kenti konumundaki Ephesus (Efes), 

ev sahipliği yaptığı “Panioinion” festivali ile etkinlik turizmine örnek teşkil 

etmektedir. Helen’lerin bu festivali savaşlar nedeniyle Efes’e taşıdığı ve festiva-

lin devamlılığını sağladıkları bilinmektedir (Harnblower 2011). Antik dünyanın 

yedi harikası arasında yer alan Efes Artemis Heykeli ve tapınağı, başlı başına 

bir çekicilik unsuru olarak birçok turisti kendisine çekmiştir. Efes’te kutlanan 

Artemisia festivalinin ünlenmesinde, halk arasında bilinen yazar ve düşünürle-

rin gezdiği yerleri anlatmasıyla birer turist rehberi niteliği kazanan eserleri 

önemli bir yere sahiptir. Ksenefon gibi ünlü yazarların Efes’te düzenlenen festi-

valle ilgili yazdıkları, dışarıdan gelen turistler kadar yerel halkın da ilgisini 

çekmektedir. Bu duruma örnek olarak yazar, genç erkeklerin ve genç kızların 

eşlerini bu festivalde seçmelerinin bir gelenek olduğunu aktarmaktadır. Artemis 

heykelinin bakire rahibeler alayı arasında ilerleyişi de, antik çağ sanatçılarının 

işlediği popüler bir sahne olarak festivalin bilinilirliğini arttırmaktadır. Röne-

sans’ta Antik Çağ’a duyulan hayranlık ve ilgi, tapınaklarda uygulanan ritüeller 

ile ilgili canlandırmaların sanat eserlerine yansımasına neden olmuştur. Daha 

sonraları Grand Tur ile Anadolu’ ya gelen Avrupalı turistlerin, bu edebiyat ve 

sanat birikiminden etkilendikleri düşünülebilir. 

Ekonomi açısından bakıldığında ise, bir festivalin şehir ekonomisine sağlayaca-

ğı katkıyı ve yaratacağı istihdamı bir fırsat olarak gören şehir yönetimleri, bu 

ekonomiyi destekleyecek yönde kararlar almışlardır (Ful 1998). Bu duruma 

örnek olarak, Pergamon (Bergama) şehrinde düzenlenen bir festival için yabancı 

tüccarlardan vergi alınmaması, turizm amaçlı gümrük bağışıklığının ilk örnek-

leri arasında değerlendirilmektedir (Seyhan 2010). Bir başka örnekte, Efes’e 

gelen turistlerin günümüzde gelen turistlerle paylaştığı bir başka ortak özellik 

ise hediyelik eşyalardır. Aynı zamanda bir liman kenti olması nedeniyle de bir-

çok yolcu ve turiste ev sahipliği yapan Efes’te hediyelik eşya ticareti yaygın 

olarak yapılmaktadır. Hıristiyanlığın yaygınlaşmasıyla beraber popülerliğini 

kaybeden Pagan tapınaklarında festivaller, festivallerin Pagan tanrı ve tanrıçala-

rı adına düzenlenmesi nedeniyle popülerliğini kaybetmeye başlamıştır. Casson 
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(2008: 264-265), “…Aziz Paul Efes’ e geldiğinde zor anlar yaşamıştı: gümüş Artemis 

tapınakları konusunda uzmanlaşmış bir gümüş ustası olan Demetrius adında biri, za-

naatkâr arkadaşlarını, işleri bozan Hıristiyanları protesto etmeye çağırmıştı…” ifade-

siyle, turizmden doğan hediyelik eşya ekonomisinin önemine örnek vermiştir.  

Antik Çağ’da inanç ve etkinlik turizmi kent ekonomisine çoğunlukla dönemsel 

katkılarda bulunurken, sağlık merkezlerinin bugün de olduğu gibi yıl boyu 

ziyaretçi çektikleri görülmektedir. Antik Çağ’ın sağlık merkezleri arasında ise 

termal olanların başı çektiği görülür. Günümüzde de yoğun talep gören Termal 

Turizm’in Anadolu’daki köklerinin Roma dönemine kadar uzandığı bilinmektedir.  

Roma döneminde halkın sosyal yapısı içerisinde önemli bir yeri bulunan ha-

mam yapıları, Anadolu’nun birçok yerleşiminde görülmektedir. Sadece temizlik 

için kullanılmayan hamamlar, halkın sosyalleşme aracı olarak kullandığı 

mekânlar konumundadırlar. Her ne kadar Roma döneminden öncede halkın 

temizlik alışkanlıklarını yansıtan bazı araç gereçler kazılar sırasında bulunmuş 

olsa da halkın toplu olarak bu alışkanlığı kazanması ve bu alışkanlığın bir yan-

sıması olarak mimari gelişimde hamam yapılarının yer alması Roma dönemin-

de gerçekleşmiştir. Sevimli (2005), Romalıların temizlik alışkanlıklarını; evlerde 

kullanılan küçük kap veya tas anlamına gelen  “matellio” nun kullanımı, ortak 

kullanıma açık hamamların yapılması ve özel banyoların yapılması olarak üç 

dönemde değerlendirmiştir. Yazara göre hamam yapılarının yaygınlık kazan-

ması ve halk tarafından benimsenmesi, yönetimin desteklediği bir girişimdir. 

Salgın hastalıklar devlet adamlarından asker ve hekimlere kadar birçok insanın 

ilgi alanına girmiş ve mücadele yolları aranmıştır. Bu sebeple yerleşimlerin ba-

taklık yakını gibi yerlere kurulmaması, atıkların alt yapı yoluyla kontrolü, bir-

çok kişinin aynı anda kullanabileceği tuvaletlerin (Latrina) yapılması ve temiz-

lik alışkanlıklarının halkın günlük yaşamında etkili olarak kullanılmasına yöne-

lik yasaların oluşturulması gibi birçok girişim, yönetim tarafından ortaya ko-

nulmuştur. Roma’ nın dinsel ve tanrısal temizlik anlayışı, Hippokrates ve ardıl-

ları Soranus, Celsus ve Galen gibi hekimlerin desteğiyle rasyonel tıbbın etkisi 

altına girmiştir. Halkın arasında toplu yıkanma binası anlamında kullanılmaya 

başlayan sözcükler (balineae, balneum, balineum, thermae, balaneion, loetron- 

loutron) yaygınlaşmış ve banyo ve hamam halkın günlük yaşamının bir parçası 

haline gelmiştir. L. Annaei Senaca, Cicero ve M. Porcius Cato Censor’ un 

“<Romalıların bacaklarını, kollarını ve bütün vücutlarını en az haftada bir kere 

yıkadılar. Yıkanmak Roma halkının en önemli günlük etkinlikleri arasında yer 

aldı<” sözleri bu durumu oldukça açık bir şekilde göstermektedir. Hamamla-

rın işletilmesi devlet tarafından yapılabildiği gibi devlet memuru olmayan kişi-

ler tarafından da yapılabilmektedir. Hamamların ücretli olması, temizliği hasta-
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lıksız uzun ve sağlıklı bir yaşamın göstergesi olarak kabul eden Romalılar tara-

fından eleştirilmiştir. İmparator Augustus döneminde, hem şehrin yerli halkı 

hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin hamamlardan ücretsiz veya sembolik bir 

ücret karşılığında faydalanmaları sağlanmıştır. Ayrıca hamamların işletilmesi 

ile ilgili yasal düzenlemeler çıkarılmış ve hamam yöneticilerine “Balneator” adı 

verilmiştir. İmparator Caligula- Caius Caesar (M.Ö. 37-41) hamamların bakımıy-

la ilgilenen “Aediles” lerle ilgili yasal düzenlemeler getirilmiş, Lex Metilia ola-

rak adlandırılan “kirliliğe karşı yasa” çıkarılmıştır.  

Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin günümüzdekinden daha zor olduğu bir 

dönemde, modern tıp bilgisinin bulunmaması insanları ampirik yöntemlerle 

sağlık arayışına yöneltmiştir. Eski toplumlarda doğal ve yaşamsal değişkenlerin 

(iklim, hastalık, sağlık gibi) tanrısal bir kaynaktan geldiğinin inanılması, termal 

kaynaklar ve getirdiği tıbbi etkilerin de tanrısal kaynaklı olduğu inancını do-

ğurmuştur. Bu bağlamda; termal kaynaklar, yeraltı kaynakları ve bu kaynakla-

rın kullanımına ilişkin kuralar da toplumsal yapı içerisinde önemli bir yerde 

bulunmaktadır. Sağlık tanrısı Asklepios’un memleketi olduğuna inanılan Yu-

nanistan’daki Epidaurus’tan sonra belki de en önemli sağlık turizmi merkezi 

Anadolu’daki Pergamon (Bergama) antik kentidir. Burada Asklepion’un da 

(Asklepios Tapınağı) içerisinde bulunduğu, büyük revaklı bir avlu etrafına yer-

leştirilmiş yapılardan oluşan sağlık merkezi yer alır. Günümüze kadar büyük 

oranda ulaşabilmiş ve arkeolojik çalışmaları süren bu merkez, Antik Çağ’ın 

Hipokrat’tan sonra en çok tanınan hekimi Galen ile ünlenmiştir3. 

SONUÇ 

Turizm olgusunun ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, genellikle turizmin kitlesel 

bir hareket özelliği kazandığı endüstri devrimi sonrası odak alınarak incelen-

miştir. Bu durum turizm etkinliğinin çağımızın bir olgusu olarak algılanmasına 

ve zaten; Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Edebiyat gibi alanlarda çalışılan çok 

büyük bir bilgi birikiminin, Turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine engel 

olmaktadır. Çalışmanın alana sağlayacağı katkı, bu noktada Anadolu’nun tu-

rizm tarihi içerisindeki önemini örneklerle ortaya koymak olacaktır.  

Antik Çağ’da Anadolu’da turizm etkinliklerinin varlığı gerek tarihi kaynaklarda 

yer alan bilgilerle, gerekse arkeolojik çalışmaların sonuçlarıyla belgelenmiştir. 

Her ne kadar gelişmiş bir turizm kavramından ve işletmeciliğinden söz edile-

mese de günümüzde insanları turizm davranışına iten nedenlerin o dönemde 

                                                                                 

3http://dergi.yeniyuksektepe.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=75:dr-harika-

tercan&catid=6:makaleler&Itemid=5  Erişim tarihi: 15.02.2012 
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de var olduğu açıktır. İnsanlar çeşitli nedenlerle çağlar boyunca seyahat etmiş 

ve gittikleri yerlerde konaklama ihtiyacı duymuşlardır. Elde edilen; mil taşı, 

yazıt ve harita gibi verilerden yola çıkarak Anadolu’ nun Antik Çağ’ da önemli 

bir geçiş noktası olduğu gözlenmektedir. Uzun yol ağının kurulması; bütüncül 

bir siyasi coğrafya, aynı para birimini kullanan ekonomik yapı ve güvenlik gibi 

avantajlar, Anadolu’nun, seyahat ve konaklama tarihi konularında önemli bir 

çalışma alanı olarak ele alınmasına yol açmaktadır.    

Anadolu’ da turizm tarihinin izleri; kültür turizmi, inanç turizmi, etkinlik tu-

rizmi ve sağlık turizmi gibi günümüzde de kullanılan bir sınıflama ile daha 

belirginleşmektedir. Sadece çalışmada adı geçen şehirlerde gerçekleşen turizm 

etkinlikleri, bütün Anadolu’yu temsil eder nitelikte farklı bölgelerden seçilmiş 

olmasına rağmen yetersizdir. Bu noktada farklı disiplinlerden araştırmacıların 

bir araya gelerek disiplinlerarası bir yaklaşımla, mevcut örnekleri derinlemesine 

araştırması gerekmektedir.  

Bugün kullanılan yolların büyük bir çoğunluğunun Antik Çağ’da inşa edilen 

yollarla örtüştüğü düşünülürse; Tarih, Mimarlık ve Coğrafya gibi alanların or-

tak ve bütüncül bir yaklaşımla Anadolu yollarını ele alması, Anadolu’nun seya-

hat tarihini aydınlatması bakımından hayati önem taşımaktadır. Mimarlık, Yer-

leşim Arkeolojisi, Zooarkeoloji gibi alanların ise seyahat esnasında kullanılan; 

binek hayvanları, konaklama yapıları ve sosyal yaşamdaki uzantıları, Anado-

lu’daki konaklama ve/veya ağırlama tarihinin ana hatlarını ortaya çıkartacaktır. 

Hukuk metinleri, edebi eserler ve epigrafik belgelerin yukarıda bahsedilen di-

siplinlerarası bakış açısıyla tahlil edilerek, turizm tarihinin kültür içerisindeki 

yeri belirginleştirilmelidir.  

Anadolu’ daki Ephesos, Didyma, Miletos, Tlos, Pergamon ve Troia gibi yerle-

şimlerde, turizm etkinliği olarak değerlendirilebilecek olayların bu çalışmanın 

odak noktasını oluşturduğu ifade edebilir. Çalışmada bu şehirlere ait; Arkeoloji, 

Sanat Tarihi, Tarih, Epigrafi gibi birçok farklı alandan seçilen bilgilerle turizm 

etkinliğinin varlığı araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, seçilen örneklerin gü-

nümüzdeki turizm etkinliğiyle benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Tarih araş-

tırmalarında çalışılan konunun ait olduğu dönemin koşulları içerisinde değer-

lendirilmesi önemli olduğu için ele alınan örnekler kendi koşulları içerisinde 

değerlendirilmiştir. Benzerliklerin, Sağlık turizminde olduğu gibi hem geçmişte 

hem de günümüzde ki uygulamalarında etkisi olduğu görülmüştür. Özellikle 

Etimoloji çalışmalarının bize işaret ettiği üzere, günümüzde kullanılan birçok 

terimin kaynağı geçmişten gelmektedir. Bu terimlerin günümüzde temsil ettiği 

anlamlarla geçmişteki kullanım alanları arasında önemli bir bağın olduğu gö-
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rülmektedir. Çalışmanın sağlayacağı bir başka katkı da, örnek olarak verilen 

birçok olayın tek başlarına birer çalışma konusu olabilecek derinliğe sahip ol-

masıdır. Sonraki araştırmalara yol göstermesi, çalışmadaki örneklerin seçiminde 

belirleyici olmuştur. Çalışma kapsamına alınmayan fakat tek başlarına bile 

Anadolu’ daki turizm tarihine örnek oluşturabilecek olaylar, çalışmada yer alan 

bilgilerden ve atıf yapılan kaynaklardan faydalanılarak, araştırmacılara yol gös-

terebilir.     
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ÖZ 

Pek çok ülkede çalışma hakkı bakımından yabancı ile vatandaşın eşit tutulmadığı, yabancıla-
rın çalışma hakkının bazı sınırlamalara tabi olduğu bir gerçektir. Milletlerarası hukukta da 
devletleri yabancılara çalışma hakkı vermesi konusunda zorlayan bir kural bulunmamakta-
dır. Türk hukukunda yabancıların çalışma hakkı konusunda kural olarak eşitlik ve genellik il-
kesi kabul edilmiş olsa da, getirilen pek çok sınırlama ile bu ilkeden oldukça uzaklaşılmıştır.  
Yabancının çalışma hakkına ilişkin sorunlar, 2003 yılında kabul edilen 4817 sayılı Yabancıla-
rın Çalışma İzinleri Hakkında Kanun -YÇİHK- (RG: 25040-06.03.2003) ve bu kanunun Uygu-
lama Yönetmeliği –UY-1 (RG: 25214-29.08.2003) hükümleri çerçevesinde giderilmeye çalışı-
lır. Bu Kanunun kabul edilmesi ile yabancıların Türkiye’de çalışma izinleri ile ilgili işlemlerde 
yeni bir döneme girildiği söylenebilir; ancak, uygulamada halen bazı aksaklıklar görülmek-
tedir.  Bu çalışmanın amacı, Türk hukukunda yabancıların çalışma hakkına ilişkin koşulları ve 
kısıtlamaları incelemek, konu ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara dikkat çekmektir.  

Anahtar sözcükler: Çalışma Hakkı, Çalışma İzni, Yabancı  

 

YABANCI TANIMI 

2009 yılında kabul edilen yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu’na  (RG: 27256 -

02.06.2009) göre, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiye 

yabancı’ denir (m. 3/d). 

Kanun koyucu bu tanımla Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 Cenevre Top-

lantısında kabul ettiği ve Türk hukukunda yıllarca kabul görmüş, ‚klasik‛ ya-

bancı tanımına paralel bir tanım benimsemiştir2.  

Türk doktrininde, yabancı kavramının kapsamına, yabancı devlet vatandaşı, 

mülteci, vatansız, birden çok vatandaşlığa sahip olup bu vatandaşlıklardan 

                                                                                 

1Makalede ‚Yönetmelik‛ olarak da anılacaktır.  
2 Klasik tanıma göre, ‚yabancı, bir devletin ülkesinde bulunup da, o devletin uyrukluğunu iddiaya hakkı 

olmayan kimsedir”. Eleştiriler için bakınız Aybay (2004: 155). 
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hiçbiri Türk vatandaşlığı olmayanlar ile özel statülü yabancıların girdiği genel 

kabul görmüş bulunmaktadır3.   

ÇALIŞMA HAKKI VE TEMEL DŰZENLEMELER 

Çalışma özgürlüğü, bir şahsın iş yapmak, bir teşebbüse girişmek ve seçtiği mes-

lek ve sanatı icra etmek konusundaki özgürlüğü olarak tanımlanabilir (Berki 

1966). 

 Türk hukukunda çalışma özgürlüğü, kural olarak bir kamu hakkı, yani kişinin 

insan olması dolayısıyla sahip olduğu bir hak olarak kabul edilmektedir4. Kişiye 

çalışma hakkının tanınmaması demek, yaşama ve var olma hakkının inkâr 

edilmesi demektir (Altuğ 1963). Bu nedenle kişinin maddî ve manevî varlığını 

devam ettirebilmesi ve geliştirebilmesi açısından, çalışma özgürlüğüne sahip 

olması önemli ve gereklidir. 

Anayasa 

Anayasanın 48, 49 ve 50. maddelerinde, çalışma hak ve özgürlüğü düzenlenmiş-

tir. 48. madede,  "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir..." 

diyerek, çalışma özgürlüğünü yabancılar için teminat altına almış, ‚Herkes‛ 

ifadesini kullanarak çalışma hak ve özgürlüğü bakımından yabancı ile vatandaş 

arasında ayrım yapmayıp, eşitlik ilkesini benimsemiştir.  

Yabancılar bakımından eşitlik ilkesinin nasıl sınırlandırılabileceği ise Anayasa-

nın 16. maddesinde, ‚Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka 

uygun olarak kanunla sınırlanabilir‛ hükmü ile belirlenmiştir. Milletlerarası hu-

kukta, yabancıların çalışma hakkı ile ilgili olarak devleti sınırlandıran bir teamül 

hukuku kuralı yoktur5. Bu durumda, yabancıların çalışma hakkı ile ilgili kural-

lar getiren ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri dışın-

da tek sınırlama ‘kanun’ olmaktadır. Eğer herhangi bir sınırlama getirilecekse, 

                                                                                 

3 Ayrıca, yabancı kapsamına, gerçek kişiler yanında tüzel kişi olarak yabancı ortaklıklar ile yabancı 

dernek ve vakıflar girebilecektir (Tekinalp 2003:6). Ancak, yabancı tüzel kişiler makalenin konusu-

nun niteliği itibariyle kapsam dışında tutulmuştur (Çelikel 2008: 19). 
4 Bakınız Berki (1970: 182); Altuğ (1963: 192);  Seviğ  (1983: 290); Tekinalp (1996: 113); Özkan (1997: 

27). Çalışma hakkının kişilere özel hukuk ilişkilerinde hak ve borçlar doğurduğu yönündeki görüş 

için bakınız Çelikel ve Gelgel (2009: 126). Yabancının çalışma hakkının, özel haklar başlığı altında ve 

yabancıların ticaret hakları adı altında ele alınması konusunda bakınız Birsen (1936: 185). Yabancıla-

rın faydalandıkları hakların, kanunlar ihtilafında ön mesele olup olmadığına göre yapılan ayrım ve 

çalışma hakkının siyasî haklar arasında yer aldığı yönündeki görüş için bakınız Gündüz (1962: 14).   
5Yabancılara hiçbir şekilde çalışma hakkının tanınmaması ya da tam tersi yabancılara çalışma özgür-

lüğü verilmesini zorlayan herhangi bir uluslararası hukuk kuralı mevcut değildir: Ökçün, s. 10.  
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bu sınırlama Anayasanın 16. maddesine göre, milletlerarası hukuka uygun ola-

rak kanunla yapılabilecektir6. 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  

Türk hukukunda, yabancının çalışma hakkına ilişkin temel metin Yabancıların 

Çalışma İzinleri Hakkında Kanundur. Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce ya-

bancıların çalışması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili yetmişin üzerinde 

kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler mevcuttu. Mevzuat-

taki bu dağınıklığı gidermek, etkin şekilde denetim mekanizması oluşturmak, 

yabancıların çalışma izinlerinin kural olarak tek merkezden verilmesini sağla-

mak, yabancıların kayıt dışı çalıştırılmasının önüne geçmek, bürokratik işlem-

lerden kaynaklanan gecikmeleri azaltmak, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu gerçek 

yabancı işgücünün Türkiye’ye gelmesini sağlamak gibi nedenlerle7 YÇİHK ka-

bul edilmiştir. Kanunun 22. maddesine dayanılarak hazırlanan UY ve 23. mad-

desine dayanılarak hazırlanan ‚Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu 

Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik”8 (RG: 25214-29.08.2003) yürürlüğe girmiştir.  

Yabancıların İkamet ve Seyahati Hakkında Kanun -YİSHK- (RG: 7564-

24.07.1950), Pasaport Kanunu -PK- (RG: 7564-24.07.1950), Türk Soylu Yabancıla-

rın Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel 

Kuruluş veya İş Yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun9 (RG: 17473-

29.09.1981) gibi pek çok özel kanun ve yönetmelikte konu ile ilgili hükümler 

bulunmaktadır. Ayrıca, Ocak 2011 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından açık-

lanan ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’10 bulunmakla 

birlikte, Taslakta yabancıların çalışma haklarını düzenleyen hükümlere rast-

lanmamıştır. 

 

                                                                                 

6 Ayrıntılı bilgi için bakınız Cin (2004: 55). 
7 Kanun gerekçesi için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss38m.htm. (Erişim 

tarihi 02.03.2010). 2007 sayılı Kanun, yürürlükte olduğu dönemde benzer gerekçelerle eleştirilmiştir 

Çelikel (2002: 119).  
8 Yönetmeliğin kapsamına ‚özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam 

edilecek yabancı uyruklu kilit personel‛ girmektedir ve bu husus yabancıların çalışma izin taleplerinde 

genel olarak uygulanan YÇİHK’nın bir istisnasını oluşturmaktadır. Yabancı uyruklu kilit personelin 

çalışma izinlerinde, diğer çalışma izinlerine kıyasla bazı imtiyazlar sağlanmıştır Alp (2004: 53-44-45). 

Doğrudan yabancı yatırımın tanımı ve tarihi gelişimi hakkında bakınız Tiryakioğlu (2003: 9). Ayrıca, 

Erten (2009: 397-428). 
9 Türk soylu yabancıların çalışma hakki ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bakınız Sadrulesrafi(1999: 

290-310). 
10 http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5851 (Erişim  tarihi 14.06.2011). 

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKININ KOŞULLARI 

Çalışma İzni  

Yabancılara verilecek çalışma izinlerinin süresini, koşullarını belirlemede dev-

letler geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Özellikle ilk kez verilen çalışma izinle-

rinde süre, meslek, işyeri, coğrafi bölge gibi sınırlamalar getirilebilmektedir11.  

Türk hukukunda da, çalışmak isteyen yabancının çalışmaya başlamadan önce-

likle çalışma izni alması gerekir. Ancak, bazı koşullarda çalışma izni işe başla-

dıktan sonra da verilebilir. Bu husus, ülke menfaatlerinin gerekli kılması veya 

mücbir bir nedenin bulunması hallerinde, çalışmaya başlamadan önce ilgili 

makama bilgi verilmesi, çalışma süresinin bir ayı geçmemesi ve Bakanlık onayı-

nın alınması koşuluyla mümkün olabilmektedir (YÇİHK m. 4). Çalışma izni, 

ancak, gerekli çalışma vizesi ve ikamet tezkeresinin alınması halinde geçerli 

olacaktır (YÇİHK m. 12).  

Çalışma izni başvurusu yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt 

içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilir (UY m. 4).  

Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması 

kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır (YÇİHK m.12). 

Çalışma izinleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yazılı olarak 

verilir (UY m.5). Çalışma izni başvurusuna ilişkin kararlar, yurt dışından yapı-

lan başvurularda başvuruyu yapan yabancıya iletilmek üzere TC temsilcilikle-

rine, yurt içinden yapılan başvurular ise yabancıya veya işverene bildirilir. 

Çalışma izninin süresi, Kanunda ve Yönetmelikte yer alan çalışma izni verilmesi 

ve uzatılmasına ilişkin süreler dikkate alınarak, hizmet akdinin ya da işin süre-

sinden daha uzun olmayacak şekilde belirlenir (UY m. 19). 

Çalışma izin türleri, süreli, süresiz, bağımsız ve istisnaî olmak üzere dört çeşit-

tir. Her bir çalışma izninin alınabilme koşulları birbirinden farklıdır.  

Süreli çalışma izni, en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir. Bu çalışma izni, iş 

piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel 

ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izni-

nin süresi ile hizmet akdî veya iş süresine göre verilen bir çalışma iznidir 

(YÇİHK m. 5). Kural olarak, Türkiye’de ilk kez çalışmaya başlayacak yabancının 

talep edebileceği çalışma izni türüdür.  

                                                                                 

11 Bakınız Dalda (1990: 65)  
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Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra 

getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına çalışma izni veri-

lebilmesi için, yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanunî ve kesintisiz 

ikamet etmiş olmaları gerekmektedir (YÇİHK m. 5/4).  Yabancının eşi ve bak-

makla yükümlü olduğu çocuklarından hem beş yıl Türkiye’de ikamet etmesi 

istenmekte, hem bu süre boyunca çalışma izni almasına izin verilmemektedir.  

Türkiye’de en az sekiz yıl kanunî ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı 

yıllık kanunî çalışması olan yabancılara bu alternatif şartlardan birini yerine 

getirmeleri halinde suresiz çalışma izni verilebilir (YÇİHK m.6).  

Yabancılar ülkeye giriş yaptıktan hemen sonra bağımsız çalışma izni alamazlar; 

bağımsız çalışma izni alabilmeleri için, en az beş yıl süre ile kanunî ve kesintisiz 

ikamet etmiş olmaları gerekmektedir (YÇİHK m. 7).  Başka şahısları istihdam 

etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancı ‘bağımsız çalışan’dır 

(YÇİHK m. 3). Buna göre, örneğin, Türkiye’de kendi adına bir pansiyon işleten 

yabancı, yanında başka şahısları istihdam etmese bile bağımsız çalışan statü-

sündedir.  

Kanuna göre, Türk vatandaşı ile evli olan ve esiyle Türkiye’de evlilik birliği 

içinde yasayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş ol-

makla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı 

eşinden olan çocukları, Türk vatandaşlığını kaybedenler, Türkiye’de doğan 

veya reşit olmadan Türkiye’ye gelerek Türkiye’de eğitim görenler, İskan Kanu-

nu kapsamında muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilenler, Avrupa 

Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların es ve çocukları12, büyükelçilik, konso-

losluk ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendiri-

lenler bunların es ve çocukları, bilimsel, kültürel ve sportif amaçlarla kısa süreli 

gelenler ve son olarak kilit personel niteliğindeki yabancılar istisnai çalışma izni 

alabilirler (YÇİHK m. 8).   

YÇİHK bir taraftan yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlarken, di-

ğer taraftan bazı yabancı kategorilerini kapsam dışı bırakmıştır (YÇİHK m. 2). 

Türk vatandaşlığını çıkma izni almak suretiyle kaybedenler, yabancı basın men-

supları, ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarınca çalıştırılacak yabancılar ile karşı-

lıklılık ilkesi, milletlerarası hukuk ve AB hukuku esasları dikkate alınarak ça-

lışma izninden muaf tutulan yabancılar çalışma izninden muaf tutulmuşlardır13. 

                                                                                 

12 AB Vatandaşlarının istisnaî çalışma izni konusunda bakınız Alp (2004: 48-52). 
13 Kanundaki bu düzenlemenin yanında, UY m. 55’de ‚Muafiyetler‛ başlığı altında bir hüküm bu-

lunmaktadır. Buna göre, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerde belirtilenlerin,  bilimsel, kültürel ve 

sanatsal faaliyette bulunmak amacıyla kısa sureli ve geçici olarak gelenlerin, ithal edilen makinenin 
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Kanunun bu hükmü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına değişen sosyal 

ve ekonomik koşullara, uluslararası ilişkilerde meydana gelen gelişmelere bağlı 

olarak, bazı yabancıları çalışma izni almaktan muaf tutma olanağı tanınmıştır 

(Çiçekli 2009).   

Çalışma Vizesi   

Çalışma vizesi, bir vize türü olarak ne PK’da ne YÇİHK’ da bir koşul olarak 

düzenlenmiştir. Ancak, YÇİHK’da kullanılan ifadelerden bu koşulun varlığı 

kabul edilmektedir. Örneğin, YÇİHK m. 12’ye göre, ‚Çalışma izni, ancak, gerekli 

çalışma vizesi ile ikamet izninin alınmış olması halinde geçerlidir‛. Demek ki, çalışma 

vizesi almak, yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için yerine getirmeleri 

gereken bir diğer şarttır. Aynı maddeye göre, çalışma izni alan yabancıların bu 

belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi 

talebinde bulunmaları zorunludur. Bu durumda yabancının pasaportuna vize-

nin çalışma amaçlı verildiği şerhi düşülür. Ayrıca, yabancının ülkeye giriş yap-

tığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi 

almak için başvurması da zorunludur.  

Çalışma vizesi, yurt dışındaki Türk konsoloslukları tarafından yabancıların 

pasaportlarında, vizenin amaç hanesine bu vizenin çalışmak üzere verildiğine 

ilişkin şerh düşülmesi suretiyle verilen bir vize türüdür. Çalışma vizesi vermeye 

yetkili makam, Türk dış temsilciliği olmakla birlikte, vizenin verilmesi aşama-

sında başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurumların görüşü de alınmak-

tadır ( Çiçekli 2004). 

Çalışma vizesi, yabancıya Türkiye’de çalışma olanağı sağlamamakta, sadece 

çalışma amacı ile ülkeye girişini sağlamaktadır. Bu anlamda, çalışma vizesi hu-

kukî bir kontrol mekanizması teşkil etmektedir (Çelikel ve Gelgel 2009). 

İkamet Tezkeresi 

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için yerine getirmeleri gereken bir diğer 

şart, ikamet tezkeresidir. Çalışma izin belgesi alan yabancıların ülkeye giriş 

yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet 

tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur (YÇİHK m. 12/1).  

                                                                                                                                                                                                       

montajı, bakımı veya kullanımına ilişkin eğitim vermek üzere gelenlerin, fuar ve sirklerde gösteri ve 

benzeri görevler yapacak yabancıların, üniversitelere bilgi ve görgülerini artırmak için gelenlerin, 

öğrenci değişim programları çerçevesinde staj yapmak isteyen öğrencilerin, ulusal veya uluslararası 

projelerde görev alacakların, tur operatörü temsilcilerinin, yabancı futbolcuların çalışma izni alma-

larına gerek bulunmamaktadır.    
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İkamet tezkeresinin verilebilmesi için, kural olarak, yabancının yabancı dış tem-

silciliklerimizden geçerli bir çalışma vizesi alarak başvuru yapmış olması, yasal 

süreler içerisinde Türkiye’de bulunuyor olması, belirtilen işyerinde çalışacağı-

nın anlaşılması ve ilgilinin başvurusunun kabul edilmesinde adlî, idarî, siyasî 

açıdan sakınca bulunmaması gerekmektedir14. Uygulamada, bu koşullara sahip 

yabancılar, ikamet tezkeresi beyannamesi doldurarak başvuru yapar ve Emni-

yet Müdürlükleri tarafından kendilerine ‚çalışma amaçlı ikamet tezkeresi‛ verilir.  

Yabancılara verilecek ikamet izninin süresi, mevzuatın ve yabancı devletlerle 

akdedilmiş bulunan anlaşmaların hükümleri çerçevesinde ve mümkün oldu-

ğunca başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak belirlenir (YİSHK m. 8). İkamet 

tezkeresinin süresi beş yıldır (YİSHK m. 9). Karşılıklılık esası gereğince bu süre 

Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 

daha uzun veya daha kısa olarak belirlenebilir15.  

Yabancılara Yasaklanmamış Bir İşte Çalışmak 

Yabancılar Türkiye’de kanunun kendilerine yasak etmediği işlerde çalışabilirler 

(YİSHK m. 15). 11.06.1932 tarih ve 2007 sayılı ‚Türkiye’de Türk Vatandaşlarına 

Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun‛, YÇİHK yürürlüğe girdikten 

sonra yürürlükten kalkmış olsa da, yabancıların çalışma hayatına sınırlama 

getiren ve yürürlükte olan pek çok özel kanun bulunmaktadır16.   

Türk hukukunda yabancıların çalışma özgürlüğüne, kamu sağlığı ve güvenliği, 

kamu yararı, kamu düzeni gibi gerekçelerle sınırlamalar getirildiğini görüyo-

ruz. Bu bağlamda olmak üzere, örneğin, yabancılar, diş hekimliği, ebelik ve 

hastabakıcılık (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun: RG: 

863-14.04.1928, m. 30, 47, 63), eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun:  

RG: 8591-24.12.1953, m. 2), veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaları-

nın Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun: RG: 8661-18.03.1984,  m. 

27) mesleklerini yapamazlar. Bu meslekleri yapabilmek için Türk vatandaşı 

olmak zorunludur. Buna karşılık yabancılar mesul müdürü Türk olmak şartıyla 

özel hastane açabilirler (Hususi Hastaneler Kanunu: RG: 2419-05.06.1933, m. 2).  

1928 tarihli Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1. 

maddesine göre, doktorluk mesleğini icra edebilmek için de kişinin Türk vatan-
                                                                                 

14 155 Sayılı Genelge, Bölüm M (4); Çiçekli, Naklen, s. 30. 
15 YİSHK m. 8-9’da genel hatlarıyla düzenlenmiş olan ikamet izin süreleri uygulamada daha net 

kurallara bağlanmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Çiçekli, s. 32 vd. 
16 Ayrıntılı bilgi için bakınız Asar (2006: 145); Okur (2001: 940); Keser (2003: 329-332); Burhan (2000: 

14-18); Ayrıca, yabancıların çalışabilecekleri meslek grupları hakkında genel bilgi için bakınız Çeli-

kel ve Gelgel (2009: 143); Laçiner (2008: 227). 
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daşı olması zorunluydu. Ancak, sağlık sektörünün bazı alanlarında yabancıların 

çalışmasına olanak sağlayan düzenleme 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 663 sayılı ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşla-

rının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’17 de  (RG: 28103-

Mükerrer 02.11.2011) kabul edilen hükümler ile doktorluk ve hemşirelik mes-

leklerini yapabilmek için aranan Türk vatandaşı olmak koşulu kaldırılmış bu-

lunmaktadır (KHK. m. 58/8 ve 9). Ancak, diş hekimliği, ebelik, eczacılık ve vete-

riner hekimlik meslekleri için Türk vatandaşı olma koşulu halen varlığını sür-

dürmektedir.  

Ayrıca, yabancılar devlet memuru olarak çalışamazlar (Devlet Memurları Ka-

nunu: RG: 12056-23.07.1965, m.48)18, hakim ve savcılık (Hakimler ve Savcılar 

Kanunu: RG: 17971-24.03.1983, m. 8), avukatlık (Avukatlık Kanunu: RG: 13168-

07.04.1969, m. 3) ve noterlik (Noterlik Kanunu: RG: 14090-05.02.1972, m.7) ya-

pamazlar. Yabancıların çıkaracakları gazete ve dergilerde mesul müdürünün 

Türk vatandaşı olması gerekmektedir (Basın Kanunu: RG: 25504-26.06.2004, m. 7).  

Pek çok meslek grubu için getirilmiş olan ‚Türk vatandaşı olma‛ koşulu, Türk 

hukukunda, yabancıların çalışmasına pek sıcak bakılmadığının göstergesidir. 

UYGULAMADAKİ BAZI SORUNLAR 

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen yabancının, eş ve çocuklarının çalışabilmesi 

için getirilmiş olan beş yıl ikamet etme şartı ve bu süre boyunca çalışma izni 

verilmemesi, tartışmaya açık ve uygulamada sıkıntılara neden olan bir hüküm-

dür. Kanunun genel gerekçesinde belirtilen ve ‘kayıt dışı yabancı istihdamının 

önüne geçmeyi amaçlayan’ kanun koyucu, bu hükümle amacından uzaklaşarak, 

adeta yabancıyı yasal olmayan yollardan çalışmaya mecbur bırakmaktadır. Ge-

rekçesine rastlanmayan hükmün, günümüz ekonomik koşullarında kabul edile-

bilirliği ve kayıt dışı yabancı istihdamına olumlu etkisi tartışmaya açıktır.   

Türk doktrininde eleştirilen ve uygulamada sorunlara neden olan bir diğer dü-

zenleme de, süresiz çalışma izni ile ikamet tezkeresi süresi arasındaki uyumsuz-

luktur. İkamet tezkeresi uygulamada 2 yıl süreli verildiğinden, süresiz çalışma 

izni almış yabancı, ikamet tezkeresi alma ya da süresini uzatma sorunu yaşa-

maktadır. Süresiz çalışma iznine sahip olan yabancıların ikamet sürelerine iliş-

kin bir sorun yaşamamaları için, süresiz ikamet iznine ilişkin bir düzenleme ne 

yazık ki bulunmamaktadır. Yabancının süresiz çalışma izni olmasına rağmen, 

                                                                                 

17 Bundan böyle 663 sayılı KHK olarak adlandırılacaktır. 
18 Ancak sözleşmeli personel olarak çalışabilirler (Devlet Memurları Kanunu m. 4). 
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ikamet tezkeresinin süresinin dolması ve yenileyememesi halinde ne olacağı 

hususu kanunda düzenlenmemiştir19. 

Türk vatandaşı ile evli olduğu için kendisine istisnai çalışma izni verilen kişile-

rin evliliklerinin sona ermesi halinde bir diğer sorun ortaya çıkmaktadır 

(YÇİHK m. 8/a). Evlilik tarafların boşanması, taraflardan birinin ölümü, ölüm 

karinesi ya da gaiplik kararı verilmesi gibi nedenlerle sona erebilir. Evlilik ne 

şekilde sona ermiş olursa olsun, yabancı eşin istisnai çalışma izninin geçerliliği-

ni kaybetmesi, hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir. Örneğin, evliliğin, Türk 

vatandaşı eşin ölümüyle sona ermesi halinde, sağ kalan yabancı eş Türkiye’de 

yaşamaya devam etmek istiyor olabilir ya da çocuklarını Türk kültürüne göre 

yetiştirmek isteyebilir. Bu halde, Kanundaki açık hüküm gereği, yabancı eş Türk 

vatandaşı bir çocuğa sahip olmasına rağmen, istisnaî çalışma izninden yararla-

namayacaktır. Bu nedenle, evliliğin ölümle sona ermesi halinde, yabancının 

sahip olduğu istisnai çalışma iznini kullanmaya devam edebilmesine ilişkin bir 

düzenlemenin getirilmesi yerinde olacaktır.  

Türkiye’ye gelen yabancının bağımsız çalışma izni almak için beş yıl beklemek 

zorunda olması da yabancıları yasa dışı yollarla çalışmaya iten bir diğer hü-

kümdür.  

Türk hukukunda bazı meslek grupları için getirilen yasaklama da, uygulamada 

sıkıntılara neden olmaktadır.  Bu nedenle 663 sayılı KHK ile doktorluk ve hem-

şirelik mesleklerini yapabilmek için Türk vatandaşı olma koşulunun kaldırılma-

sı yerinde olmuştur, ancak, yeterli değildir. Diğer meslek grupları için de Türk 

vatandaşı olma koşulunun yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.  

Ayrıca, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumunun 

kanunda düzenlenmemiştir20. Konu, ‘Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 

Öğrencilere İlişkin Yonetmelik’de (RG:18740-30.04.1985) düzenlenmiş ve yabancı 

uyruklu öğrencilerin, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir işte çalış-

ması yasaklanmıştır. Bu hükmün istisnasını, lisansüstü öğrenim gören yabancı 

uyruklu öğrenciler bakımından, araştırma yaptıkları yükseköğretim kurumla-

rında çalışabileceklerine ilişkin hüküm oluşturmaktadır (m. 10). 

 
                                                                                 

19 Tasarı Taslak konuyu düzenlemiş ve ‘geçerli çalışma izni Türkiye’de ikamet izni yerine geçer’ (m. 27) 

hükmüne yer vermiştir.  
20 Ancak, Taslak Tasarı öğrencilerin çalışma hakkını düzenlemiştir. Buna göre, Türkiye’de öğrenim 

gören on lisans, lisan, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak ve haftada 24 saatten 

fazla olmamak koşuluyla çalışabilirler (Taslak Tasarı m. 41). Yabancı öğrencilerin çalışma hakki ile 

ilgili bilgi için bakınız Sargın (2000: 317-354). 
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SONUÇ 

Her ne kadar Anayasa, din, dil, irk, cinsiyet, inanç farkı gözetmeksizin herkesi 

eşit kabul etmiş ve yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin ancak milletlera-

rası hukuka ve kanuna uygun olarak kısıtlanabileceği düzenlenmişse de, yaban-

cıların çalışma hakkıyla ilgili getirilen sınırlamalarla bu ilkeden uzaklaşıldığı 

açıktır.  

YÇİHK, yabancıların çalışma hakkı konusunda uygulamada sorunlara neden 

olabilecek hükümler içermektedir. Bu nedenle belirlenen sorunların giderilme-

sine yönelik düzenlemelerin, Anayasa’daki eşitlik ilkesi, konu ile ilgili milletle-

rarası sözleşme hükümleri ve kriterleri, Avrupa Birliği standartları ve yabancı-

ların çalışma hakkı ile ilgili temel haklar göz önüne alınarak yeniden değerlen-

dirilmesi ve düzenlemesi yerinde olacaktır.   
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ÖZ 

Amasra, Bartın ili sınırları içinde, Batı Karadeniz kıyısının önemli turizm yerleşimlerinden bi-
ridir. Tarihi 3000 yıl öncesine dayanan Amasra ilçesi, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e göre 
‘Batı Karadeniz Ekoturizm Koridoru’ içinde yer almaktadır. Bölgenin kalkınması, bu koridor 
kapsamında geliştirilecek sürdürülebilir turizm gelişimlerine bağlıdır. Karadeniz kıyı şeridi, 
turistik köy işletmeleri için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda geleneksel kırsal 
yerleşimleri barındıran biyotoplar, sürdürülebilir turizm için önemli bir altlık oluşturmakta-
dır. Bu mekanların korunarak kullanılabilmesi için, kırsal yerleşimler ve yakın çevrelerindeki 
biyotopların tanımlanması ve turizme dengeli bir şekilde hizmet etmesi sağlanmalıdır. Bu 
çalışmada, büyük bir bölümü kırsal kesimden oluşan Bartın ilinde, turizm tesis ve aktivitele-
rinin sadece kent merkezlerinde olmasının yeterli bir çözüm olmadığı, köysel yerleşimlerde 
de hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulanmış, yaygınlaştırılmasına ilişkin olanaklar ele 
alınmıştır. Bu maksatla, Bartın’da ilk köy turizmi gelişim alanı olarak, Amasra, Tarlaağzı kır-
sal yerleşimi belirlenmiştir. Günümüzde termik santral tehdidi ile karşı karşıya kalan köyün 
doğal ve kültürel biyotopları ortaya çıkarılarak, yöre halkı ile bütünleşmiş bir köy turizmi için 
öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Köy Turizmi, Sürdürülebilir Turizm, Kırsal Yerleşim, Biyotop Koruma, 
Amasra, Tarlaağzı 

 

GĠRĠġ 

Günümüzde aşırı kentleşme, yaşam koşullarının güçleşmesi gibi olumsuz et-

kenler özellikle kentsel alanlarda yaşayan insanlar üzerinde büyük baskılar 

oluşturmaktadır. Bu baskılardan uzaklaşma ihtiyacı, turizm hareketlerine de 

yansımakta ve deniz, kum, güneş üçgeninden oluşan klasik turizm anlayışının 

yerini daha çok doğal ortamlara dayalı turizm arayışları almaktadır (Oral ve 

Şenbük 1996; Gülez 1998). Doğal ve kültürel mekanlara ilginin giderek artması, 

bu mekanların korunmasını, yenilenmesini ve ekolojik dengenin sağlanmasını 

zorunlu kılmaktadır. Turistler beton yığınlarını ya da bozulmuş bir doğayı de-

ğil, peyzajı bozulmamış, değişik, özgün, doğal ve tarihi zenginliklerini koruya-
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bilmiş yörelere gitmeyi tercih etmektedirler (Gülez 1994; Oral ve Şenbük 1996; 

Atay ve Özaydın 1996). 

Genel olarak doğal ve kültürel kaynaklar ile turizmin, birbirine uyumlu bir 

ilişki içinde olması kaynakların ve turizmin devamlılığı açısından mutlak gerek-

lidir. Doğaya ve doğal kaynaklara dayalı bir turizm ile doğanın korunması ara-

sında kuramsal olarak üç ilişki söz konusudur. Uyuşmazlık, bir arada var olma 

ve ortak yaşamdır. Bunların içinde en uygun olan ortak yaşama, turizm ve doğa 

korumanın birbirinden karşılıklı olarak yararlandıkları bir organizasyon şekli-

dir. Doğa koruma açısından bunun anlamı, doğal değerlerin özgün durumları-

nın korunabilmeleri ve hatta daha uygun koşullar için geliştirilmelerinin sağla-

nabileceğidir. Böylelikle, daha çok sayıda kişi, daha geniş anlamda, doğadan ve 

doğal değerlerden rekreasyonel, estetik, bilimsel ve eğitsel açıdan yararlanabile-

cektir (Budowski 1977’den; Gülez 1998). 

Doğal ve kültürel peyzaj değerleri ile turizm arasındaki uyumlu paylaşımın 

önemli bir şekli olan köy turizmi, yabancı ülkelerde kırsal kesimin büyük gelir 

kaynağıdır. Birçok çiftlik evi, köy evi pansiyonları, küçük otel işletmeleri, kırsal 

hayatı yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte, turizm ve 

rekreasyona hizmet etmektedir. Özellikle Almanya ve İngiltere’de kırsal alanlar 

etrafında, küçük parseller halinde sebze ve meyve bahçesi olan küçük ahşap 

tatil evleri oldukça rağbet görmektedir. Buna göre köy turizmi sayesinde ziya-

retçiler,  

 doğayla bütünleşme olanağı bulmakta,  

 temiz havaya kavuşmakta,  

 görülmeye değer kırsal peyzaj manzaralarını izlemekte,  

 taze, doğal, katkısız gıdaları tatma imkanına kavuşmakta ve 

 sade, ucuz turizm ve rekreasyon imkanlarından faydalanmaktadır (Ür-

genç 2000). 

İngiltere’de kırsal peyzajın sürdürülebilir gelişiminde turizm ve rekreasyon 

aktiviteleri, kırsal ekonominin kalbi olarak görülmektedir. Çünkü bu aktiviteler, 

kırsal kesimdeki kasaba ve köylerin refah seviyesini yükseltmeye yardım et-

mektedirler. Ayrıca eski kasaba evleri yerel tarihi miras ve kültürün sürdürüle-

bilirliğine katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle, İngiltere ulusal planlama politi-

kaları, kırsal turizm kapsamında kırsal kesimin karakterine ve köysel yerleşim-

lere zarar vermeyen bunun aksine doğal ve kültürel peyzaja yarar sağlayan ve 

onu zenginleştiren sürdürülebilir nitelikteki kırsal turizm ve rekreasyon geliş-

melerine destek vermektedirler (UK Stationary Office, 2004). 
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Ülkemizde de kırsal peyzaj elemanları, turizm ve rekreasyon aktiviteleri için 

çeşitli alternatifler sunar. Anadolu’nun farklı yerlerinde orman alanları, tarım 

alanları, yaylalar, deniz ve akarsu kıyıları, dağlık araziler vb mekanlar içinde 

bulunan, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan ve yerel ürün deseni zengin 

olup, turizme hizmet edebilecek birçok turistik köy mevcuttur. Özellikle Kara-

deniz Bölgesi, köy turizmi için yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda 

farklı doğala yakın ve kültürel peyzaj unsurlarını içinde barındıran kırsal ve 

kentsel biyotoplar, turizm için önemli kaynak oluşturmaktadır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007) tarafından yapılan Türkiye Turizm Stratejisi 

2023 ve eylem planında, Türkiye’de 7 adet tematik turizm gelişim koridoru 

önerilmektedir. Bunlardan 5.’si, Şile ve Sinop arasında uzanan 500 km’lik kıyı 

kesimi kapsayan ‘Batı Karadeniz Kıyı Koridoru’dur. Bölgenin kültür, kıyı ve 

doğa turizmi çerçevesinde geliştirilmesi planlanmaktadır. Bartın ilinin de içinde 

bulunduğu bu kıyı koridoru, biyolojik çeşitlilik ve ekoturizm potansiyeli açısın-

dan öncelikli olarak ekoturizm geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu kıyı şeridinde yer alan Bartın ili konumu, jeolojik ve jeomorfolojik 

yapısı, iklim özellikleri, Bartın Nehri ve diğer önemli su kaynakları, flora ve 

faunası, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve Karadeniz’e özgü kırsal peyzaj özel-

likleri ile farklı biyotop sistemlerini içinde barındırır. Bu çeşitlilik, ilin ekoturizm 

altyapısı için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

ARAġTIRMA ALANI 

Batı Karadeniz Bölümü’nde Bartın il sınırları içinde yer alan Amasra, doğal ve 

tarihi değerlere sahip küçük yerleşimlerdendir. Üç bin yıllık geçmişi olan ilçe, 

günümüzde sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, çevre 

koyları ve plajları, deniz ürünleri, ağaç işçiliği ve oymacılığı gibi birçok özellik-

leri ile ziyaretçileri kendine çekmektedir (Sarı, 2001). 

Amasra ilçesi, Bartın ilinin 17 km kuzeyinde bulunmaktadır. İlçeye bağlı 30 

köyden, 10’u denize kıyısı olan köylerdir. Bunlardan Tarlaağzı ve Gömü köyle-

ri, Amasra kentinin batısında yer almaktadır (Sarı 2001).  

Bu çalışmada Tarlaağzı Köyü ve yakın çevresi, araştırma alanı olarak seçilmiştir. 

Tarlaağzı’nın araştırma alanı olarak seçilme nedeni, doğal ve kültürel peyzaj 

değerleri ile turizme uygun bir yer olmasına rağmen, termik santral yapılma 

tehdidi ile karşı karşıya kalmış bir kırsal yerleşim oluşudur. 
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Şekil 1. Amasra ve Tarlaağzı yerleşimlerinin konumu 

 

Tarlaağzı kırsal yerleşimi, Bartın ilinin diğer birçok köy yerleşimleri gibi orman 

alanı yakınında kurulmuştur. Türkiye ve Bartın genelindeki kırsal alan nüfu-

sundaki azalma, Tarlaağzı Köyü içinde geçerlidir (DİE 2000; TÜİK 2008). TÜİK 

(2008) verilerine göre köyün toplam nüfusu 349’dur. Amasra çevresinde ilk 

maden ocağı Tarlaağzı’nda açılmıştır. Günümüzde üretim yapılmayan ocağın 

girişi Tarlaağzı sahilinde görülebilmektedir (Sarı Nayim 2010). Bölgede maden 

işçiliğine olan yüksek talep nedeniyle, genç nüfusun dışarıya göçü, Tarlaağzı 

Köyü’nde tarım arazilerinin zamanla kullanılmamasına neden olmuştur (Bartın 

Tarım İl Müdürlüğü, 2008). 

YÖNTEM 

Nüfusunun büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşayan Bartın ilinde, turizm 

sadece kentlerde değil köylerde de yaygınlaştırılmalıdır. Doğa temelli turizmin 

hedeflendiği bir ekoturizm koridoru içinde yer alan ilde, doğa koruma ve sür-

dürülebilir turizm, planlamada mutlaka göz önüne alınması gerekli konulardır. 

Bu kapsamda çalışmada, doğala yakın ve kültürel peyzaj değerlerini kullanan, 

gelecek nesilleri de göz önüne alan bir turizm modeli, Tarlaağzı Köyü örneğin-

de irdelenmektedir. 

Araştırma yöntemi üç aşamadan oluşmaktadır: 
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 Tarlaağzı köyü ve çevresine ait Sarı Nayim (2010) tarafından tespit edi-

len doğala yakın ve geleneksel kırsal biyotopların turizm açısından analizi. 

 Köy turizmi kapsamında, göz önüne alınması gerekli önemli peyzaj 

elemanlarının ön plana çıkarılması ve değerlendirilmesi. 

 Tarlaazğı Köyü’nün doğası ve kırsal mirasının korunmasına veya yeni-

den kazanılmasına yönelik rekreasyonel ve turizme dayalı önerilerin or-

taya konulması. 

Araştırmanın analiz ve değerlendirme aşamasında; biyotik ve abiyotik özellikle-

re ait veriler ile güncel alan kullanımlarına göre sınıflandırılan 1/25000 biyotop 

haritası ve uydu görüntüsü kullanılmıştır. Arazi çalışmaları ve literatür bilgileri 

ile desteklenen ve büro ortamında oluşturularak bir araya getirilen veriler yar-

dımıyla analizler gerçekleştirilmiştir. 

ANALĠZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Tarlaağzı köyü ve çevresinde köy turizmi açısından önemli biyotoplar 

Sarı Nayim (2010) tarafından yapılan 1/25000 biyotop haritasına göre Tarlaağzı 

Köyü çevresinde turizm açısından önemli biyotoplar şu şekilde verilmiştir. 

Yaprağını Döken Orman Alanları 

Tarlaağzı Köyü’nün doğu bölümü ve Bartın-Amasra karayoluna bağlanan ya-

maçlarının üst kesimlerinde yaprağını döken orman biyotopları yayılış gösterir. 

Bu alanlar, özellikle sonbahar renklenmeleri açısından estetik değere sahiptir. 

Bu biyotoplar Tarlaağzı Köyü çevresindeki doğa turizmi çalışmalarına gerekli 

görsel materyali sağlayacaktır. Ayrıca odun üretiminden ziyade rekreasyonel 

faaliyetlerin geliştirildiği manzara koridoru olarak işlev görecek potansiyele 

sahip mekanlardır. Kestane toplumları, Amasra ve Tarlaağzı çevresinde geniş 

yayılış yapar. Tarihte ahşap gemilerin, teknelerin ve ahşap evlerin yapımında 

kullanılan Kestane ağacı, yöresel karakterin bir parçası durumuna gelmiştir. 

Tarlaağzı Köyü halkı, kendilerine Orman İşletmesi tarafından kestane meyvesi 

üretim sahası olarak tahsis edilmiş orman alanlarında kestane meyvesi toplaya-

rak ek gelir sağlamaktadırlar. Ayrıca orman alanlarında rastlanılan Prunus lau-

racerasus (Karayemiş), Corylus avellana s.str. (Fındık) gibi türler yöresel ürün 

olarak değerlendirilmektedir. 

Çalılıklar 

Denizden 200 m’ye kadar olan kurak kayalık yetişme ortamlarında pseudomaki 

topluluklarının oluşturduğu çalılıklar görülebilmektedir. Tür çeşitliliği ve yapı-
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ları açısından peyzaja farklı bir karakter kazandırırlar. Rubus spp. (Böğürtlen), 

Rosa canina (Kuşburnu), Cornus mas (Kızılcık), Myrtus communis s.str. (Yaban 

mersini) gibi türler, yılın farklı zamanlarında yöre halkına ekonomik açıdan 

katkı sağladıkları gibi, ziyaretçilerin gezilerine de ayrı bir tat katmaktadırlar. 

Dik kayalıklar 

Tarlaağzı Koyu, pseudomaki türlerinin hakim olduğu vejetasyon ile örtülü dik 

kayalıklarla ile çevrilidir. Pinus brutia (Kızılçam), Quercus pubescens (Tüylü me-

şe), Arbutus andrachne (Sandal ağacı) gibi odunsu türlerin bulunduğu denize 

yakın kayalıklar, peyzaj içinde eşsiz bir görünüm sergilerler.  

Ağaçlandırma alanları 

Doğal orman alanlarının tahrip edilmesiyle gerçekleştirilen çoğunluğu Pinus 

pinaster (Sahilçamı)’den oluşan ağaçlandırmalar, bölgenin biyolojik çeşitliliğini 

olumsuz etkilemiştir. Ancak özellikle yaprağını döken orman alanları ile bera-

ber oluşturdukları kontrast görünümler ile yılın her mevsiminde çeşitlenen renk 

geçişleri görülmeye değer manzaralar oluşturur. 

Tarım alanları 

Tarım alanlarının genellikle köy yerleşimine yakın orman alanlarının açılmasıy-

la oluştuğu görülmektedir. Açmalar sadece orman kenarlarında değil, Tarlaağzı 

batısındaki arazilerde orman içi boşlukların genişletilmesi ile biçiminde de ger-

çekleştirilmiştir. Burada asıl önemli olan husus, orman alanlarına zarar verilerek 

oluşturulan tarım alanlarının çoğunun kullanılmamış olmasıdır.  

Fındık plantasyon alanları 

Bazı yöresel öneme sahip türler, tarımsal peyzajı görsel açıdan farklılaştırırlar 

ve zenginleştirirler. Tarlaağzı Köyü doğusundaki orman alanlarının kenarların-

da ve iç kesimlerinde yoğun olarak görülen fındık bahçeleri, köy çevresinin 

farklı peyzaj elemanlarını oluştururlar. Fındık bahçeleri, Karadeniz kültürünü 

yansıtan mekanlardır. Alt örtülerinde yetişen Primula vulgaris (Çuha çiçeği) gibi 

birçok otsu tür, bahar ve yaz aylarında güzel görünümler sergiler. 

Tarla sınırlarındaki ağaç toplulukları ve sınır çitleri 

Kırsal yerleşimler çevresinde tarlalar arasında bulunan yaprağını döken ağaç ve 

çalı topluluklarından oluşan sınır çitleri, farklı tür çeşitliliğine sahiptirler. Tarım 

alanlarını birbirine ve diğer biyotop parçalarına bağlayan bu koridorlar, kırsal 

peyzajın en önemli unsurlarını oluştururlar. Ekolojik fonksiyonları dışında, 

peyzaj içinde çizgisel görünümleri ile dikkat çekerler. Birçok yaban hayvanı için 
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de barınma ortamı oluştururlar. Rubus spp. (Böğürtlen) sınır çitlerinde en yay-

gın görülen türlerdendir. 

Kırsal yerleşim alanları 

Tarlaağzı kırsal turizm gelişimi açısından değerlendirilmesi gereken köylerden 

biridir. Amasra’ya yakın olan köy, doğa ve deniz manzarası açısından oldukça 

iyi bir konuma sahiptir.  

Köy evleri ve bahçeleri 

Geleneksel köy evlerine, betonlaşmış yapıların arasında nadir olarak rastlan-

maktadır. Birinci katları doğal taş ile örülü binaların ikinci katlarının duvarları, 

ya ahşap kaplama ya da ahşap karkaslı tuğla ile örülmüştür. Köyün geleneksel 

ev bahçeleri, kokulu üzüm üretimi yapılan ahşap bağlar ile karakterize edilmek-

tedir (Şekil 2). 

     
Şekil 2. Tarlaağzı Köyü’ne ait ev tipleri ile bahçelere özgü saman depoları ve ahşap bağlar 

 

Ayrıca eski kuyular ve oturma amaçlı yapılan ahşap gölgelikler köy evlerine ait 

bahçelerin genel özellikleri arasındadır. Tarlaağzı Köyü, kayalık, hafif ve orta 

eğimli yamaçlar üzerinde yayılış gösterdiği için bahçe sınırlarında tarıma ola-

nak sağlayacak düzlükler oluşturmak için setler yapılmıştır. Bu nedenle bahçe 

sınırlarında yöreye özgü doğal taşlar ile örülü duvarlara rastlamak mümkündür 

(Şekil 3). 

    
Şekil 3. Eğimli bahçelerde görülen doğal taş setler ve duvarlar ile ortak köy ocaklarından bir görünüm 
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Taş duvarların nemli derzleri ve bahçelerin kenarlara yakın bölümleri, çevrede-

ki orman ve pseudomaki biyotoplarında yayılış gösteren otsu türlere sığınak 

ortamı oluşturmuştur. Düz bahçelerin sınırlarında ise halk arasında ‘daraba’ 

denilen ahşap çitler görülmektedir.  

Genellikle konut bahçelerinde sebze üretimi yapılmakta, çeşitli yöresel meyve 

türleri yetiştirilmektedir. Tarlaağzı’nda Actinidia sinensis (Kivi) meyvesinin iyi 

gelişmiş bireylerine rastlanmıştır. Ayrıca Citrus x nobilis (Mandalina) ağaçları da 

yer almaktadır. Halk arasında ‘Isput’ olarak bilinen Trachystemon orientalis, tüm 

köy evlerinin bahçelerinde yetiştirilmektedir. Bu otsu tür, yöresel yemek kültü-

rünün bir parçasıdır. Diospyrus kaki (Büyük meyveli Trabzon hurması) ev bahçe-

lerinde sık rastlanılan bir meyve ağacıdır. Köy evlerinin dışında yapılmış, genel-

likle ekmek yapma gibi pişirme işlemleri için ortak kullanılan ocaklar da köyün 

karakteristik yapılarındadır (Şekil 3). Köyde arıcılık da yapılmaktadır. 

Köy yolları 

Tarlaağzı yerleşiminin eski doğal taş döşeme yolu, geleneksel köy dokusunun 

bir parçasıdır. Köy merkezi ile sahil kesimini birbirine bağlamaktadır. Genişli-

ğinin az oluşu nedeniyle araçtan ziyade, yaya sirkülasyonu için uygun bir özel-

liğe sahiptir. Yeni asfalt yol ise hem köy merkezine hem de kıyıya bağlanmak-

tadır.  

Kırsal yerleşim içindeki doğal bitkiler 

Denize yakın Tarlaağzı, Bartın’ın diğer illerine göre daha ılıman bir iklimin 

etkisi altındadır. Konut yerleşimleri arasında kalan boşluklarda kurak ortamları 

seven türler yer almaktadır. Bunların başında Quercus pubescens, Quercus cerris 

s.str., Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, Myrtus communis s.str., Cis-

tus creticus, Cistus salviifolius vb türler gelmektedir. 

Kırsal yerleşim içindeki dere kanalları ve su değirmeni 

Tarlaağzı kırsal yerleşimi içinde kışın aktif olan ve eski tarihlerde kenarları do-

ğal taşla ile örülerek kanal biçiminde tahkim edilmiş olan kuru dere, ev bahçele-

rinin içinden geçerek kıyıya kadar ulaşmaktadır. Dere kenarında günümüzde 

faal olmayan, tahrip olmuş geleneksel bir su değirmeni bulunmaktadır (Şekil 4). 
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Şekil 4. Köy yerleşimi içinden geçen kuru dere, su değirmeni ve eski bir mezar taşı örneği 

 

Mezarlık alanı 

Köy mezarlığında yer alan eski mezar taşları dikkat çekici motiflere sahiptir 

(Şekil 4). Birçok tarihi mezarın yer aldığı bu alan, doğal bitki örtüsüne ait kalıntı 

türleri ve çeşitli egzotik bitki örneklerini içermektedir.  

Köy meydanları ve kahvesi  

Eğimli bir arazide yer alan köy merkezindeki evlerin arasında geniş bir meydan 

oluşamamıştır. Kahve, dernek vb toplanma mekanları, köy camisinin ve birkaç 

bakkalın bulunduğu küçük bir kavşak etrafında dizilmiştir.  

Plaj ve deniz kıyısı alanlar 

Tarlaağzı denize yakınlığı ve yüksek manzara kalitesine sahip konumu itibariy-

le turizm değerleri açısından avantajlı bir köydür. Tarlaağzı Koyu, denize dayalı 

rekreasyon ve turizm aktiviteleri açısından Amasra ilçesi’ne alternatif bir du-

rumdadır. Yaz aylarında Bartın ve şehir dışından gelenlerin yoğun kullandıkları 

bir plaja sahiptir. Sahil kesiminde limanın olduğu bölüm geniş bir köy meydanı 

özelliği göstermektedir. Sahilde Tilia argentea (Gümüşi ıhlamur) ve Populus alba 

(Ak kavak) gibi yaşlı doğal ağaç türlerinin bulunduğu gölgeli mekanlar köy 

halkı tarafından yıllardır piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Yaşlı ağaçların 

vurguladığı bu özel toplanma alanları, Tarlaağzı plajına gelen ziyaretçilerin de 

uğrak noktasıdır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Sahilde yer alan yaşlı Tilia argentea ve Populus alba ağaçları ile yakınındaki plaj alanı 

 

Tahrip edilmiş alanlar 

Balıkçı Barınağı 

Tarlaağzı balıkçı barınağının yapılmasıyla beraber, kıyının doğal morfolojik 

yapısı tamamen bozulmuştur (Şekil 6). Tarlaağzı’nda fındık ve tarıma dayalı 

üretimin yanı sıra balıkçı barınağı sayesinde balıkçılık faaliyetleri de yoğun 

olarak sürdürülmektedir. Bartın yöresindeki tüm balık ürünleri Tarlaağzı lima-

nında toplanmakta ve diğer bölgelere transferi gerçekleştirilmektedir. Balıkçılık 

ekonomik anlamda yörenin önemli bir iş kaynağıdır. Balıkçı barınağı, olta balık-

çılığı yapan ziyaretçiler tarafından da yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Kömür Madeni alanları 

Tarlaağzı yolu üzerinde bir kömür üretim sahası bulunmaktadır. Sahilde ise 

üretim yapılmayan fakat ziyaretçilerin ilgisini çeken eski bir kömür ocağı girişi 

yer almaktadır (Şekil 6). 

 

     
Şekil 6. Tarlaağzı balıkçı barınağı ve köy yakınındaki kömür üretim alanı 
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Taş ocağı 

Tarlaağzı yolu üzerinde barınak yapımında kullanılan malzemenin temini için 

açılan bir taş ocağı bulunmaktadır. Araziyi ekolojik, biyolojik ve estetik anlam-

da olumsuz etkileyen bu işletme alanında, faaliyet sona erdikten sonra herhangi 

bir iyileştirme çalışması yapılmamıştır. Vejetasyon ve arazi yapısında büyük bir 

tahribat söz konusudur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bartın ilinde hangi kırsal yerleşim olursa olsun köy yaşamını ve çevre kalitesini 

geliştirmek, turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma için temel hedef olarak 

görülmektedir. Bu çalışmada benimsenen ilkeler şunlardır: 

 Hassas peyzajların ve doğala yakın biyotopların mutlaka korunmasını 

sağlama, 

 Yerel ayırıcı özellikleri belirleyerek, sürdürülebilir gelişimine olanak 

sunma, 

 Köyün gelir kaynaklarını turizm açısından çeşitlendirme, 

 Kırsal yerleşimlerin gelişi güzel yayılmasını ve geleneksel dokuya aykırı 

inşa edilmesini engelleme, 

 Kullanılmayan tarım alanlarının sayısını azaltma, organik tarıma destek 

verme, 

 Köy turizmi için dış mekan rekreasyonel aktiviteleri ön plana çıkarma.  

Yukarıda belirtilen ilkeler ışığında köy turizmi açısından Tarlaağzı’nda gelenek-

sel köy mekanlarının iyileştirilmesi ve turistik açıdan düzenlenmesi için köy 

yenileme projelerinin hayata geçirilmesi zaruri görülmektedir. Bu kapsamda; 

 Mevcut eski evler geleneksel dokusu korunarak yenilenmelidir. Genel-

likle iki katlı konutların ikinci katı konaklama, alt katları yeme-içme ve 

satış üniteleri olarak dizayn edilmelidir. Yurt dışında olduğu gibi köy 

evleri ev pansiyonu, küçük otel işletmesi veya çiftlik şeklinde köy tu-

rizmi kapsamında değerlendirilmelidir. 

 Ev bahçelerinin başta ahşap üzüm bağları, ortak köy ocakları, doğal taş 

duvarlar, ahşap çitler, kuyular, sebze bahçeleri başta olmak üzere gele-

neksel kültürü yansıtan tüm önemli unsurları iyileştirilerek ön plana çı-

kartılmalıdır. 

 Yöreye özgü meyve bahçeleri, çiçekli ve meyveli sınır çitleri ile sembolik 

değere sahip yaşlı ağaçlar köysel yerleşimlerde ön plana çıkarılmalıdır. 

Özellikle yaşlı Quercus spp. (Meşe) ve Tilia spp. (Ihlamur) türleri ilgi çe-
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kici olabilmektedir. Tarlaağzı Köyü’nde boyu 20 m’yi bulan Tilia argen-

tea (Gümüşi ıhlamur) ağaçları ile köy evleri arasında kalan Quercus 

pubescens ağaçlarının köy düzenlemelerinde değerlendirilmesi, bu türle-

rin gelecek nesiller için korumasını da sağlayacaktır. Bitki örtüsü olarak 

yerleşim alanlarında tespit edilen doğal kalıntı bitki türlerinin değer-

lendirilmesi, yerel kimliğe ve doğaya uyumlu tasarımların gerçekleşti-

rilmesini sağlayacaktır.  

 Konumu itibariyle geniş bir açı ile doğa ve deniz manzarasına sahip 

olan Tarlaağzı Köyü’nde, mevcut ve öneri manzara seyir noktaları tayin 

edilmeli ve düzenlenmelidir. 

 Geleneksel dokusu bozulmadan eski köy yolu iyileştirilmeli, kıyı ve köy 

yerleşimi arasında bir yürüyüş parkuru olarak düzenlenmelidir. 

 Tarım alanları arasında yer alan patikalar gezinti yolları olarak değer-

lendirilmelidir. 

 Köy çevresinde yer alan su kaynaklarının akış güzergahları ıslah edile-

rek, çevrelerinde doğala yakın rekreasyonel düzenlemelere yer verilmelidir. 

 Dere kenarları doğa yürüyüşü güzergahı olarak düşünülmeli ve eski su 

değirmeni ziyaretçilere tanıtım amaçlı mutlaka yenilenerek eski işlevine 

kavuşturulmalıdır. 

 Deniz kenarı olan köyde, Amasra’ya alternatif olarak suya dayalı aktivi-

telere ağırlık verilmelidir. Başta olta balıkçılığı, tekne gezintileri, yel-

kencilik, kanoculuk vb faaliyetler yöreye uygun aktivitelerdir. 

 Köy sakinlerine, kendi geleneklerini yansıtan meyveleri, sebzeleri, ha-

zırladıkları reçel, turşuları, kurutulmuş ıhlamur, kestane, fındık, böğürt-

len gibi farklı doğal ve organik ürünleri, sahil kesiminde gelen ziyaretçi-

lere sergileyip, pazarlayabilecekleri satış noktaları oluşturulmalıdır. Ve 

bu satış noktaları diğer turizm aktiviteleri (yürüyüş güzergahları, plaj, 

manzara seyir noktaları vb) ile ilişkilendirilmelidir. 

 Köy meydanları ve sahil kesimindeki toplanma mekanları yenilenmeli, 

düzenlemelerde alanda tespit edilen doğal Tilia argentea (Ihlamur) ve 

Populus alba (Kavak) gibi ağaçların yaşlı bireyleri göz önüne alınmalıdır. 

 Orman alanları ile iç içe olan köyde, biyolojik yaşam çeşitlilik gösterir. 

Yöreye özgü flora ve fauna özellikleri gözlem güzergahları oluşturula-

rak mutlaka köy turizmine kazandırılmalıdır. 

 Köy içinde ve çevresinde yer alan ağaç toplulukları, korunması gereken 

biyotoplardır. Dağlık yamaçları örten orman varlığı ve manzaraları kö-
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yün ekolojik ve görsel değerini artıran unsurlardır. Orman alanları ile 

ağaç toplulukları arasındaki bağlantılar korunmalıdır. 

 Tarım alanlarında, organik tarım uygulamalarına ve yöresel meyve türü 

üretimine ağırlık verilmelidir. Halkı bilinçlendirerek, kullanılmayan ta-

rım alanlarının artışının engellenmesi gerekmektedir. 

 Turistik düzenlemelerde köy çevresindeki orman, çalılık, ağaçlandırma 

alanları, dik kayalıklar, tarım alanları, köy yerleşimi, kıyı kesimi kapsa-

yan önemli biyotoplar değerlendirilmelidir. Bu biyotoplar ile etkileşimli 

doğa ve kültür amaçlı gezi rotaları oluşturularak, gözlem ve eğitime 

dayalı aktivitelere yer verilmesi köy turizmine katkı sağlayacaktır.  

 Sahil kesiminde yer alan yörenin ilk kömür ocağı girişi, revize edilerek 

turistik amaçlı köye kazandırılmalıdır. Liman alanı çevresindeki düzen-

lemeler ile birlikte ele alınmalıdır. 

 Köy bayramları gibi önemli günlerde halkın geleneksel kutlamaları, dı-

şarıdan gelen ziyaretçiler ile köy halkını kaynaştırıcı şekilde düzenlen-

melidir. 

 Geleneksel el sanatları (ahşap oymacılığı, tel kırma vb) ve yöresel ye-

mekler ziyaretçilere sunulmalıdır. Turist ile iyi iletişim, kaliteli hizmet 

verme ve pazarlama hususunda yerel halkın geliştirilmesine yönelik 

kurslar düzenlenmelidir. 

 Termik santralin yapımı, Tarlaağzı’ndaki turizmi ve sürdürülebilir ya-

şamı olumsuz etkileyecek bir uygulamadır. Yapıldığı takdirde, çevresel 

açıdan kırsal mekan olumsuz etkilenecek, köy turizmine kaynak oluştu-

ran yukarıda belirtilen biyotop zenginlikleri baskı altında kalacak, flora 

ve fauna için yaşam zorlaşacaktır. Yaşanacak bu süreç Tarlaağzı ve ya-

kın çevresinde yaşayan toplumun yaşam kalitesini minimize ederek, 

yöre kalkınması için gelecek vaad eden turizmi baltalayacaktır. 

 

Özellikle turizm faaliyetlerinin geliştirileceği kırsal mekanlarda, doğayı koru-

mak temel esastır. Ayrıca geleneksel yapısının bozulmaması, mevcut özellikleri 

üzerinde bakım ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Ancak bu tür uygulamalar ile kırsal çevrelerin güzelleştirilmesi, geleneksel kır-

sal kültüre sahip çıkılması ve geniş çevrelere iyi tanıtımı mümkün olacaktır. 

Aslında tüm bu gelişmeler kırsal toplumun refah düzeyini artırmayı hedefle-

yen, sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen önerilerdir.  
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ÖZ 

Turizm, günümüzde gittikçe önemi artan sektörlerin başında gelmektedir. Dünya turizm 
pastası büyümekte, turizm alt sektörleri itibariyle çeşitlenmekte ve her yıl daha çok insan 
küresel düzeyde turizm hareketinin bir aktörü haline gelmektedir. Yeni ve gelişen turizm 
alanlarından biri de kültür turizmidir. Bu alt sektörde, kültür, sanat, bilim, estetik ve düşün-
sel değerlerle birlikte bir medeniyet birikimi turizmin esas objesi olmaktadır. Bu turizm tü-
rü, kültürler arası etkileşim ve paylaşımı arttıracağı için ekonomik çıktıların yanı sıra top-
lumsal, politik, psikolojik ve pek çok maddi olmayan çıktıların elde edilmesine de hizmet 
etmektedir. Türkiye kültür turizmi ve kültürler arası etkileşimin odağında yer alması gere-
ken muhteşem bir birikime ve zenginliğe sahiptir. Bugünkü turizm trendleri perspektifinde 
öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken sayısız imkan ve fırsatlara ev sahipliği yapmakta-
dır. Bu olanakları değerlendirmek için “Medeniyetler İttifakı” Antlaşması iyi bir fırsat olarak 
görülebilir. Türkiye ve İspanya arasında kurulan, Birleşmiş Milletlerin desteklediği ve katı-
lımcı ve gözlemci ülkelerin sayısının 100’ü aştığı küresel ölçekteki Medeniyetler İttifakı pro-
jesinin bir uygulama alanı olmak üzere kültürlerarası turizmin geliştirilmesi, iki ülke yanında 
iki ana medeniyet havzasının yakınlaşması ve bundan ekonomik değerler başta olmak üzere 
pek çok ortak faydanın elde edilmesi mümkündür. Bu çalışma, bu böyle bir temelden yola 
çıkarak “Bursa-Kurtuba”arasında bir medeniyetler köprüsü kurmak suretiyle Türkiye için 
ciddi bir alternatif turizm pastası oluşturma ve kültürler arası etkileşimi olumlu yönde geliş-
tirmeyi amaçlamaktadır.  Bildiride bu yönde öne sürülen fikirlerin dayanağı, bileşenleri, çık-
tıları ve yöntemi üzerinde durulmaktadır.  Bu kapsamda kısa ve uzun erimli faaliyet planları 
gösterilmekte, dikkate alınması gereken hususları ve başarı için gereken unsurları belirterek 
son aşamada tartışma ve öneriler kısmıyla çalışma neticelendirilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Medeniyetler İttifakı, Yeni Köprüler, Kültürlerarası Turizm, Bursa Ve İz-
nik, Kurtuba Ve Az-Zahara. 

 

 

GĠRĠġ 

Bildiri, medeniyetler arası ve kültürler arası yeni köprüler kurmaya, bu yolla 

kültür ve  turizm hareketlerini geliştirmeye yönelmiş bir araştırma ve projenin 

ayrıntılı sunumunu ve tartışmalarını içermektedir. Toplumlar arası diyalogun 

geliştirilmesi, turizm, kültür, sanat, arkeoloji, bilim, eğitim tarih ve estettik alan-

larda iki devlet arasında verimli bir etkileşim oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Birlikte yaşama kültürünün olgunlaşmasına hizmet etmesi beklenen bu geniş 
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kapsamlı çalışma, bildiri metni akışı içinde formüle edilmiş ve uygulamaya 

hazır hale getirilmiştir. 

Bu çalışmanın öncelikli hedeflerinden biri turizmdir. Türkiye ile İspanya başta 

olmak üzere Avrupa ülkelerinin ve diğer aynı inanç ve kültüre bağlı devletlerin 

arasında Bursa ve Kurtuba odaklı olmak üzere kapsamlı ve sürdürülebilir bir 

turizm hareketini ivmelendirmeye  yönelmiştir. Çalışma hem teorik, hem de 

pratik içerik ve açılıma sahiptir. 

ÇALIġMANIN TANITIMI  

ÇalıĢmanın Ġçeriği 

Konusu ve Genel Amacı 

Bildirinin Konusu; Çeşitli din ve kültürlere sahip medeniyetlerin bir arada ya-

şadığı, tarihte önemli gelişimlere sahne olmuş ve halen dünyada önemi ile hatı-

raları devam eden iki merkezin medeniyetler ittifakı kapsamında sosyokültürel 

yönden örnek teşkil edecek rol model cazibe merkezleri haline getirilmesidir. 

Bildirinin amacı, medeniyetler tarihinde yapılan ittifakları, birlikte yasama kül-

türünü ve tarihi hataları mercek altına alarak dersler çıkarmak ve bu derslerden 

istifade etmek, bundan sonrası için medeniyetlerin birlikte uyum ve hoşgörü 

içerisinde yaşanabileceğini tüm dünya medeniyetlerine teşhir etmektir. 

Bu çalışma ile medeniyetler ittifakı kapsamında yer alan odak alanlarda (inanç, 

turizm, kültür, sanat, arkeoloji, dil, tarih, eğitim ve spor) sosyal diyalogu geliş-

tirme esasının temel alındığı, Ulusal Plan çerçevesindeki alt projeler ve eylemle-

rin sürdürülebilirliğini sağlayan, entegre ve sürdürülebilir bir çözüm üretme 

yolunda önemli bir adım olacaktır. 

Bilimsel Çalışmanın Tarafları 

Ortaklar: Her iki ülkenin illerdeki merkezi ve yerel yönetimleri 

Paydaşlar: Her iki ülkenin ilgili Bakanlıkları, Büyükelçilikleri, Üniversiteleri, 

STK’ları 

Nihai Yararlanıcılar: Her iki bölge ile İslam ve Hıristiyan toplumları 

Çalışmanın Referansı ve Yasal Dayanağı 

 BM Medeniyetler İttifakı Projesi 

 UNESCO Kültürel Köprüler Kurma Projesi 
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BURSA-ĠZNĠK VE CORDOBA-AL ZAHARA’ NIN ÖNEMĠ 

Bursa ve Cordoba antik çağlardan itibaren medeniyetlere ev sahipliği ve baş-

kentlik yapmış, inanç,kültür, bilim, sanat alanlarında son derece önemli ve spe-

sifik özelliklere sahip olan ve aynı zamanda benzer özellikler gösteren iki önem-

li yerdir. Aynı ölçekteki bu iki merkezin yine aynı ölçekteki alt bölgeleri olarak 

İznik ve Al Zahara bu yoğunluğun en fazla olduğu ve kalıntılarının bulunduğu 

iki cazibe merkezi, uygulama alanıdır. 

İznik; bir yandan 7.000 yıllık tarihi ve Hıristiyan âlemi açısından da ayrı bir 

öneme sahip (1.konsül MS 325 teslis inancının kabul edildiği yer) cazibe merke-

zi olmakla birlikte, Türk İslam eserleri ile de (çinileri ile de dünyaca ünlü) bir 

güzel sanatlar merkezi niteliğindedir. Aynı zamanda doğal kaynakları ve iklimi 

ile turizm potansiyeli son derece yüksektir. (Türkiye’nin en büyük 2. tektonik 

gölü ve zeytin bağları) 

Al Zahara; İslam’ın Avrupa’ya yayıldığı ve 600 yıl hüküm sürdüğü, bilim, sanat 

ve kültür alanında Avrupa medeniyetlerinde derin izler bırakan, Arap, Yahudi, 

Avrupalı ırkların ve dinlerin bir arada yasadığı dinler tarihindeki en önemli 

merkezi ve günümüzün en büyük "dayatması" sayabileceğimiz medeniyetler 

çatışması iddiasının tarihteki anti-tezi niteliğindedir. 

BĠLDĠRĠNĠN KAPSAMI VE BĠLESENLERĠ 

Bu bilimsel çalışma iki bileşenli olarak birbiri arasında sıklıkla geçişler buluna-

cak şekilde tasarlanmıştır: 

- Bileşen–1 Kültürler Arası Diyalogun Geliştirilmesi 

- Bileşen–2 İnanç ve Kültür Turizmi 

Bileşen–1 Kültürler Arası Diyalogun Geliştirilmesi Kapsamında; 

Karşılıklılık ilkesine dayanarak Kültürler arası diyalogun geliştirilmesi kapsa-

mında CORDOBA Al Zahara ve BURSA İznik’te Araştırma Merkezleri kurula-

caktır. Yerel üniversitelere bağlı bu Araştırma Merkezlerinin özellikle dinler 

tarihi üzerinde ihtisaslaşmaya odaklanması hedeflenmekte ve bunun paralelin-

de Üniversiteler, Merkezi ve Yerel Yönetimler, Uluslar Arası Araştırma ve Ko-

ruma Örgütleri önderliğinde kapsamlı bir protokolün oluşturulması ile kurulan 

merkezlerin akademik araştırmacılara ve öğrencilerine hizmet etmesi beklen-

mektedir. 

Merkezlerin; kütüphane, basılı ve görsel yayın ile bilgilendirme hizmetleri ver-

mesi ve çeşitli seminerler vasıtası ile gerek akademik ve gerekse kamusal dü-
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zeyde kültürel çeşitliliğe saygının yaygınlaştırılmasına hizmet etmesi planlan-

maktadır. 

Merkezlerin; içeriğinde karşılıklı sergi takası için fuaye alanları, kütüphane ve 

seminer salonları, araştırma bürolarının yanı sıra basın, halkla ilişkiler, danışma, 

aktivite büroları, misafirhane gibi destek birimlerinin de yer alacağı gibi tesis 

edilerek yapılandırılması öngörülmektedir. 

Bileşen–2 İnanç ve Kültür Turizmi Kapsamında; 

Sit alanlarını koruma altına alan ve tarihi dokusuna zarar vermeyen nitelikte 

İznik’e havzası olan tüm belde ve belediyeleri de kapsayacak şekilde bir turizm 

odaklı imar planı oluşturulması planlanmaktadır. 

Bu plan ile birlikte tüm tarihi ve ilmi araştırmalar beraberinde mevcut envan-

terde yer alan ve gün yüzüne çıkarılması planlanan yapı ile eserlerin tespit 

edilmesi, zarar görenlerin aslına uygun niteliklerinin kazandırılması ile koruma 

altına alınmış bir açık hava müzesine dönüştürülmesi öngörülmektedir. 

Bölgede aslına uygun mekânlarda modern kütüphanelerin, okulların ve kültür 

sanat merkezlerinin restorasyonları ile aktivasyonunun da turizme ivme kazan-

dıracağı düşünülmektedir. 

KÜLTÜRLER ARASI TURĠZM HAREKETĠ BAĞLAMINDA BURSA-KURTUBA 
KONSEPTĠNĠN BELĠRLEYĠCĠ KARAKTERĠSTĠKLERĠ 

 Bu öneri ilginç ve uygulamaya değer olarak görülmekte, yöntem olarak 

sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yol belirlenmesi çok önemlidir. 

 Öneri içerisinde İspanya’da incelemeler yapılmalı, bağlantılar kurulmalı 

ve İspanya’daki ortakların projeyi sahiplenmesi gerekmektedir. 

 Öneri İznik ve Bursa’yı önemli bir turizm merkezi haline getirebilir. Aynı 

zamanda önemli bir arkeolojik potansiyel bulunmaktadır. 

 Öneriye Türkiye’nin milli projesi veya Türkiye’nin liderliğindeki bir kü-

resel proje olarak bakılabilir. 

 Milli Eğitim, YÖK gibi kurumların projeye dahil olması gerekmektedir. 

İspanya’nın da öneriyi sahiplenmesi için Vatikan’ın dahil olması gerek-

mektedir. 

 İznik için imar planının geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Önerinin pratik olarak uygulamaya geçirilmesi için planlama ve ulusal 

düzeyde destek gerekmektedir. Çalıştaylar için daha dar kapsamlı ancak 

daha geniş çevrelerden gelen katılımcıların belirlenmesi gerekmektedir.  
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 Bursa basının öneriye destek vermesi için yönlendirilmesi gerekmektedir. 

 Yenişehir havalimanının işlerlik kazanması önerinin somut çıktılarının 

biri olacaktır. 

 Bursa – İznik rotasının turistik olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Bu bilimsel öneri İspanya’da Fas kökenlilerin entegrasyonuna katkı verecektir.  

 İspanya’da Elhamra sarayı gibi İslam eserlerinin restorasyonu amaçlan-

maktadır.  

 Vakıflar, AB ve elçilikler dış paydaş olarak projeye katılmalıdır. Projenin 

üst düzeyde AB’nin sahiplendiği bir uluslar arası girişim haline getiril-

mesi planlanmaktadır. Bu amaçla, dönem başkanı Belçika’nın büyükelçisi 

haberdar edilmiştir ve 19 büyükelçi ile alanı ziyaret edecektir. AB’nin 

desteğiyle Vatikan’dan destek alınması düşünülmektedir.  

 Çalışmanın orta ve uzun vadeli faaliyetlerinde dış finansman bulunması 

önemlidir, bu fonların dış paydaşlardan bulunamaması halinde uygula-

ma riske girmektedir. 

 Önerilen tarih araştırma enstitülerinin tasarımı ve programı işlevsel ola-

cak şekilde kurulmalıdır. Tek üniversite bünyesinde kurulmamalıdır.  

 Bu öneri geniş katılımlı bir platformda en iyi şekilde geliştirildikten sonra 

Türkiye/İspanya ölçeğinde önemli bir girişim olarak uygulanmalıdır. 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

Bu iki cazibe merkezinin öneri kapsamında gerek fiziki ve gerekse sosyal yön-

den yeniden yapılandırılması ile elde edilmesi planlanan çıktılar; 

 “Bileşen–1 Kültürler Arası Diyalogun Geliştirilmesi” kapsamında; 

1. İznik ve Cordoba’ da bulunan tarihi iki fiziksel mekânda karşılıklı araş-

tırma merkezleri ve merkezler arasında akademik düzeyde yapılandı-

rılmış öğrenci değişim programları 

2. Kültürel ve bilimsel yayınlar 

3. Uluslar arası seminer ve sempozyumlar 

4. Uluslar arası sanatsal ve tarihsel sergiler 

5. Eski eser ve yayınların yer aldığı kütüphaneler 

“Bileşen–2 İnanç ve Kültür Turizmi” kapsamında; 

1. İznik ve Cordoba’ da aslına uygun hale getirilmiş tarihi eserler ve 

mekânlar 

2. Koruma altına alınmış eserlerden oluşan açık hava müzeleri 
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3. Sit alanlarını ve doğal yapıyı koruyan turizm odaklı imar planları 

4. Bölgeye ve inanç turizmi sektörüne özel alt bölge stratejik planları 

Hızlandırıcı Etkileri 

Bursa Bölgesi İçin; 

1. İspanyol ve Avrupalı turistlerin Bursa ve İznik’e ziyaretlerinde artış ve 

buna bağlı olarak 

2. bölgedeki turizm sektöründe gelişim 

3. Yenişehir havaalanının tam kapasiteye ulaşması ile aktive olması 

4. Bursa Uludağ bölgesinin turizmden payını alması 

5. İznik bölgesinden ihracat potansiyelinin oluşması (çini ve tarımsal 

ürünler) 

Cordoba Bölgesi İçin; 

1. Bölgeye entegre olamamış Müslüman toplum ile (K.Afrika kökenli) 

sosyal uzlaşı sağlayan rehabilitasyon modelinin geliştirilmesi 

2. İç ve dış sosyal uzlaşının sağlanması 

3. Türk turistlerin Cordoba bölgesine ve İspanya geneline yapacağı ziya-

retlerde artış ve buna bağlı olarak bölgedeki turizm sektöründe gelişim. 

4. 2016 yılı Avrupa Kültür ve Sermaye Şehri adaylığına katkıda bulunacaktır. 

Çarpan Etkileri 

Projenin başarılı bir rol model olması halinde Türkiye ve diğer ülkeler arasında 

ya da dünya 

ülkelerinin birbirleri arasında benzer uygulamaları geliştirilebileceği beklen-

mektedir. 

BURSA-KURTUBA KÜLTÜR TURĠZMĠ ÖNERĠSĠNĠN FAALĠYET PLANLARI 

Bu bilimsel öneri, bir proje niteliğinde ele alınıp uygulanmalıdır. Çalışmada bir 

proje konseptinde formüle dildiğinde hangi faaliyetlerin hangi aşamalarda ya-

pılacağına dair kısa ve uzun vadeli zaman planlaması ekte sunulduğu gibi yapı-

labilir: 

Kısa Dönemli Faaliyet Planı: Ek 1’de yer almaktadır. 

Uzun Dönemli Faaliyet Planı: Ek 2’de yer almaktadır. 
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SONUÇ YERĠNE: TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

Çalışmanın tüm riskleri, şansları, güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri 

baz alındığında öneriyi sahiplendirmek, kabul ettirmek, hızlandırmak, etkinli-

ğini artırmak, kontrol edilebilir hale getirmek üzere dikkat edilmesi gereken 

hususlar:  

1. Ulusal çalıştay ile birlikte basın açıklaması yapılarak kamuya mal edil-

melidir. 

2. Öneri önce ulusal ve daha sonra uluslar arası platformlarda tartışılmalı 

ve sahiplenilmelidir. 

3. Önerinin yöntemini belirleyecek olan komite ve çalıştay üyelerinin tec-

rübeleri ile donanımları son derece önemlidir ve dikkatlice seçilmelidir. 

4. Katılımcıları ve içeriği iyi belirlenmiş çalıstaylar yapılmalı ve teknik 

şartname bu çalıstayların çıktılarına göre dizayn edilmelidir. 

5. Çalıstaylar için katılımcılar listesi önce bir “uzun liste” olarak belirlen-

meli, sonra bunların içinde daha aktif ve fonksiyonel olacak bir “kısa lis-

te” oluşturulmalıdır. 

6. Önerinin mutlaka ulusal siyasal düzeyinde sahiplenilmesi ve merkezi 

yönetimin ilgili birimlerinin (Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı, Diyanet İsleri Başkanlığı, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı) işbirliği 

ve koordinasyonuyla yürütülmesi gereklidir. 

7. Bu bilimsel çalışma ancak daha üst düzeyde resmi yazışmalarla realize 

edilebilir. 

8. Öneri çerçevesinde İspanya’da gerekli araştırmalar ve incelemeler ya-

pılmalı, ön bağlantılar kurulmalıdır. 

9. Öneri bir ilçe odaklı ve il bazlı olarak uygulama sahasına sahip olsa da 

ulusal bir proje seklinde ele alınmalı ve buna göre biçimlendirilmelidir. 

10. Turizmin geliştirilmesi kapsamında Yenişehir Havalimanı gibi bazı alt-

yapı projelerinin harekete geçirilmesi söz konusu olabilir. 

11. İznik gölü civarında havza birliğinin kurulması, otel/ılıca tesislerinin 

desteklenmesi düşünülmektedir. Bu şekilde yerel halkın da projeye des-

tek vermesi, gelir elde etmesi sağlanabilir. 

12. Önerinin tarafı olan İspanya’nın bu projeyi kabullenmesi yönünde yo-

gun diplomatik ve sivil düzeyde çalışmalar yapılmalıdır. 

13. Vatikan’ın desteği hem resmi ve diplomatik yollarla hem de vakıflar ve 

diğer STK’ lar eliyle sağlanmalıdır. 
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14. Turizm odaklı imar planı revizyonuyla doğacak ranta dikkat edilmeli 

ve yasal ve hakkaniyet sınırları içinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

15. Bu öneriyle Bursa’nın (Bursa şehrinin) İznik’in gölgesinde kalabileceği 

endişesini giderecek önlemler alınmalıdır. 

16. Önerinin herhangi bir AB Hibe programına girmeden doğrudan uygu-

laması hedeflenmelidir. 

17. Önerinin finanse edilmesi ve kolaylaştırıcılık için Vatikan ve Suudi 

Arabistan yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilebilir. 

18. Vakıflar, AB ve elçilikler dış paydaş olarak projeye katılmalıdır. Proje-

nin üst düzeyde AB’nin sahiplendiği bir uluslar arası girişim haline ge-

tirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçta, dönem başkanı Belçika’nın büyü-

kelçisi haberdar edilmiştir ve önümüzdeki günlerde 19 büyükelçi ile 

alanı ziyaret edecektir. AB’nin desteğiyle Vatikan’dan destek alınması 

düşünülmektedir. 

19. Önerinin orta ve uzun vadeli faaliyetlerinde dış finansman bulunması 

önemlidir, bu fonların dış paydaşlardan bulunamaması halinde uygu-

lama riske girmektedir. 

20. Önerilen tarih araştırma enstitülerinin tasarımı ve programı işlevsel ola-

cak şekilde kurulmalıdır. Tek üniversite bünyesinde kurulmamalıdır. 

21. Öneri geniş katılımlı bir platformda en iyi şekilde geliştirildikten sonra 

Türkiye/İspanya ölçeğinde önemli bir girişim olarak uygulanmalıdır. 

22. Önerinin İspanya ayağında sahiplenme konusunda sorun yaşanabilir. 

Projenin İspanya ayağında dahil olacak taraflarla irtibat kurup, ilişkile-

rin geliştirilmeye başlanması gerekmektedir. Özellikle medeniyetler irti-

fakı programının İspanya açısından uygulamalarını incelemek gerek-

mektedir. 

23. Vatikan’ın projeye fonlama anlamında dahil olması önemli bir durum 

ancak Vatikan tarafında ilginin oluşturulması konusunda bazı çekince-

ler olabilir. Diğer taraftan İstanbul Patrikhanesi boyutu bulunmaktadır. 

Yine fonlama amacıyla bazı Arap sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata 

geçilebilir. 

24. Halk arasında din/mezhep/kültür açısından oluşacak olan endişelerin 

iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Projenin uygulanması halinde 

kültür turizmi ve kalkınma açısından iyi bir kazanç elde edilecektir. 

25. Şartname hazırlığı sırasında yerel çapta yapılabileceklere dayanarak, 

ancak uluslar arası 
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26. vizyonla hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde Kültür Bakanlığı ve 

uluslar arası boyutta ortaklıklar aranırken projede ilerlemek mümkün 

olacaktır. 

27. Turizmin geliştirilmesi için inanç turizmi merkezlerinin belirlenme-

si/haritalandırılması gerekebilir. 

28. Kütüphane ve okulların modern şekilde, aslına uygun şekilde restoras-

yonu planlanmaktadır.  

29. İznik’te imar planının turizme yönelik olarak düzenlenmesi gerekmek-

tedir. İznik gölü çevresinde çoğu sit alanı olmak üzere, 1800 kadar hazi-

ne arazisi mevcuttur. 
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Ek 1. Kısa dönemli faaliyet planı 
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Ek 2. Uzun dönemli faaliyet planı 
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ÖZ 

Turizmin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi veya 
en az düzeye indirilerek gelecek nesillerin de turizm faaliyetlerine katılmaları ve en az bu-
günkü ziyaretçiler kadar bu ihtiyaçlarından tatmin olmalarının sağlanması anlamına gelen 
sürdürülebilir turizmde yerel paydaşlar olarak yerel yönetimlerin önemli rolleri bulunmak-
tadır. Kavramsal bir değerlendirme olan bu çalışmada, Türkiye’deki yerel yönetim birimleri-
ne değinilerek turizm konusunda yetki ve sorumlulukları ilgili hukuki mevzuatlar çerçeve-
sinde ele alınmış ve üstlenebilecekleri roller değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yerel yöne-
timlerin sürdürülebilir turizm konusunda; yerel halkla ziyaretçilerin etkileşimini sağlamak, 
yerel halkın sosyo-kültürel değerlerinin turizmden dolayı zarar görmesini engellemek, tu-
rizmin ekonomik etkisinin yerel ekonomiyi olumlu etkilemesini sağlamak, çevre düzenleme-
lerini yapmak, altyapı hizmetlerini yerine getirmek ve turizm sektörüne hizmet üreten iş-
letmelerin denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması gibi önemli rollerinin olduğu vurgu-
lanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Yerel Yönetimler, Sürdürülebilir Turizm, Belediye, İl Özel İdaresi 

 

GİRİŞ 

II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkiler, ekonomi, politika, çevre, tek-

noloji ve sosyo-kültürel alanlarda hızlı bir gelişim ve değişim süreci başlayarak 

etkisini hala devam ettirmektedir. Bu değişim ve gelişim süreci turizm açısın-

dan değerlendirildiğinde; savaş sonrası oluşan barış ortamı, ulaştırma alanın-

daki teknolojik gelişmeler ve kolaylıklar, insanların gelirlerinde ve boş zamanla-

rındaki artış, iletişim ve haberleşme olanaklarında yaşanan gelişmeler sayesinde 

oluşan farkındalık, farklı ülke ve kültürleri tanıma istekleri gibi çeşitli faktörle-

rin turizmin gelişimi üzerinde önemli etkisi vardır.  
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Bununla birlikte, turizmdeki bu gelişme daha çok deniz-güneş-kum olarak da 

bilinen kitle turizminde yaşanmıştır. Ülke yönetimleri, turizmin ekonomik yö-

nüne ağırlık vermiş daha çok turist daha çok gelir anlayışıyla turizme yaklaş-

mışlardır. Turizmin, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerinin göz ardı edilmesi 

zamanla turizmin olumsuz yönlerinin kendini iyice hissettirmesine neden ol-

muştur. Turizmin kontrolsüz bir şekilde gelişmesinin sosyal, kültürel, ekono-

mik ve çevresel olumsuz etkilerinin farkına varılmasıyla birlikte turizmde sür-

dürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır.  

Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasında sürdürülebilir kalkınmanın 

önemli bir rolü bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, Birleşmiş Milletler 

tarafından eski Norveç başbakanlarından Geo Harlem Brundtland başkanlığın-

da kurulan komisyonun 1987 yılında hazırladığı “Ortak Geleceğimiz” adlı ra-

porla ortaya çıkmıştır. Bu rapora göre sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihti-

yaçlarının gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına zarar vermeye-

cek düzeyde karşılanması” olarak belirtilmektedir (Brundtland 1987). Sürdürü-

lebilir kalkınmanın amacı ekonomik büyümeden farklı olarak toplumun geneli-

ne yayılmış bir refah düzeyine erişilme olarak belirtilebilir. Bu refah düzeyinin 

devam etmesi ise sahip olunan kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına 

bağlıdır. Sürdürülebilirlik kavramı, turizm için ele alındığında ise turizm olayı-

nın gerçekleşebilmesi için gerekli olan doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik kay-

nakların yok edilmeden gelecek nesillere aktarılması söz konusudur. 

YÖNTEM 

Kavramsal bir değerlendirme olan bu çalışmada sürdürülebilir turizm ve yerel 

yönetimler konusunda literatür taraması yapıldıktan sonra yerel yönetimlerin 

sürdürülebilir turizm konusundaki rolleri ve önemleri hukuki mevzuatlar çer-

çevesinde ikincil kaynaklar kullanılarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, sürdürü-

lebilir turizm konusu değerlendirildikten sonra yerinden yönetim kavramına ve 

Türkiye’deki yerel yönetim birimleri görev ve sorumluluklarıyla birlikte detaylı 

bir şekilde incelenmektedir.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM  

Turizmin dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden olması nedeniyle plansız 

bir gelişme halinde yerel halk ve ekonominin yanı sıra doğal alanların da bu 

gelişmeden olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır (Jurincic ve Popic 2009). İklim 

değişikliği ve insanların doğal kaynaklar üzerindeki zarar verici faaliyetleri 

turizmde sürdürülebilirliği en önemli odak noktası haline getirdi (Tseane 2009). 

Turizmin çevre üzerinde olumlu etkileri olmasına rağmen kontrolsüz ve dene-
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timsiz bırakılması halinde geri dönüşü olmayan çevre sorunlarına yol açabil-

mektedir. Bunun nedeni turizm alanlarının, turizm faaliyetlerinden çok çabuk 

etkilenmesidir (Mansuroğlu 2006).  

Sürdürülebilir turizm, gidilen destinasyonun fiziki çevresine ve yerel toplumun 

değerlerine zarar verilmemesi olarak ifade edilebilir (Briggs 2001). Turistlerin 

belirli destinasyonlara belirli bir zaman diliminde akın etmeleri o destinasyon-

ların kapasitelerini zorlamakta, yolları araçlar ve insanlarla dolu, turizm işlet-

melerinde motivasyonu bozulmuş personelin hizmet ettiği, doğal kaynakların 

istila edilmiş, çevresel, sosyo-kültürel kapasitesi zorlanan ve yerli halkı ve tu-

ristleri karşı karşıya getiren ilişkilerin ortaya çıktığı destinasyonlar haline getir-

mektedir (Toskay 1983; Usta 2002). Sürdürülebilir turizmin sağlanması bakı-

mından taşıma kapasitesi çok önemli bir rol üstlenmektedir. Wahab’a (2005) 

göre taşıma kapasitesi, herhangi bir yerin kaynaklarına, toplumuna, ekonomisi-

ne, kültürüne ve çevresine zarar vermeden ziyaretçi tatmininin sağlanarak tu-

rizm alanlarının maksimum düzeyde kullanılmasını ifade etmektedir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 1978’de turizmin çevreye ver-

diği zararı ortaya çıkarmak için hazırladığı taslakta turizmin çevre üzerindeki 

baskısı; çevrenin yeniden yapılanmasına neden olan değişiklikler, çöp atıkları-

nın birikmesi, turist aktiviteleri ve nüfus etkileri olmak üzere dört önemli baş-

lıkta toplanarak konuya vurgu yapılmıştır (Malhotra 1997). Turizmde çevre 

dengesinin sağlanmasında aşağıdaki faktörlerin çok önemli rolleri bulunmakta-

dır (Toprak 1990): 

 Yatırımlarda çevresel etki değerlendirmesi analizi, 

 Kirletenin sorumluluğu ilkesinin uygulanması, 

 Doğal kaynakların akılcı kullanımı, 

 Zararın giderilmesinden çok korumaya özen gösterme, 

 Turizm politikasının genel çevre politikası ile tutarlılığı, 

 Çevre bilincinin yaygınlaştırılması, 

- Yerel halkın haklarının önceliği, 

- Yerel yönetime katılım, 

- Sosyal ve kültürel değerlerin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi. 

 

Kahraman ve Türkay’a (2009) göre ise sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir 

turizm hedefleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi’ni (ÇED) bütün bu çevresel 

olumsuzlukların önlenmesinde en önemli araç olarak görmektedir. 
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YEREL YÖNETİMLER 

Anayasa ve diğer yasalarla, bir ülke içinde yerel nitelikte ve ayrı organlara ve 

yetkilere sahip kuruluşlar yerinden yönetimin (Âdem-i Merkeziyet) varlığını 

gösterir (Tortop 1994). Yerinden yönetim, “kararların, sorunların ortaya çıktığı 

yerde, oradaki ilgililer tarafından verilebilmesi” demektir (Dinçer 1998). Yerin-

den yönetim, yönetime ilişkin otorite, yetki, personel, bütçe ve diğer işlemlerde 

içinde yer aldıkları kamu yönetimi sisteminin merkezinde odaklanan ve siste-

min tümü üzerinde söz sahibi olan merkezi otoritenin müdahalesinden müm-

kün olduğunca uzak yerel yönetimlerce kullanabilmelerini ifade etmektedir 

(Yıldırım 1999; Saran 2004; Derdiman 2005; Bozkurt ve Ergun 2008). 

Anayasamızın 127. maddesinde mahalli idareler; “İl, belediye veya köy halkının 

mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirti-

len ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” şeklinde tanımlanmaktadır (Resmi Gazete 

1982). Kamu yönetimi sözlüğünde ise yerinden yönetim için iki tanımlama ya-

pılmıştır (Bozkurt ve Ergun 2008): 

1. Merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak gereksinme-

lerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan 

halkın seçtiği, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir ka-

musal örgütlenmedir. 

2. Halkın yönetime katılmasına olanak veren, kendi seçtiği organlar 

eliyle yönetilmesini içeren yönetim biçimi; yürütme erkinin belli öl-

çülerde merkezi yönetim ile yerel yönetim birimleri arasında bölü-

şülmesini ve bir bölüm yetkilerin yerel birimler eliyle kullanılmasını 

gerektiren yönetim kipidir. 

Genel olarak yerel yönetimler, özerk ve dinamik yapıları sebebiyle, bürokratik 

ve hantal merkezi yönetim kuruluşlarından farklı olarak, alternatif hizmet yön-

temlerini kullanabilen, kaliteye ve etik değerlere önem veren, beldenin sorunla-

rıyla yerel halkın talep ve beklentilerini iyi bilen ve buna uygun hizmetler üre-

tebilen müteşebbis birimler olarak değerlendirilmektedir (Şen ve Eken 2007). 

Tablo 1, Türkiye’deki mahalli idarelerin türlerine göre dağılımı verildikten son-

ra mahalli idareler ve görev ve sorumlulukları açıklanmaktadır. 
 

Tablo 1. Türkiye’deki mahalli idarelerin sayısı 

Türü İl Özel İdaresi Belediye Köy Toplam 
Sayısı 81 2.950 34.439 37.470 

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü - MİGM, 2011 
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Tablo 1’e göre Türkiye’de 81 İl Özel İdaresi, 2.950 Belediye (Büyükşehir Beledi-

yesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi) ve 34.439 Köy İdaresi olmak 

üzere toplam 37.470 mahalli idare bulunmaktadır. Bu rakamlara göre Köy İda-

releri, Türkiye’deki mahalli idarelerin %92’sini oluşturmaktadır.  

Köy İdaresi  

Köy, insanların topluca bir arada yaşadığı en küçük yerleşim birimidir (Ulusoy 

ve Akdemir 2006). 442 sayılı Köy Kanunu’na göre; “Nüfusu iki binden aşağı 

yurtlara köy denir ve cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bu-

lunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalarıyla 

birlikte bir köy teşkil ederler.” (Resmi Gazete 1924).  

Köy İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 

Köy Kanununda, köyün görev ve sorumlulukları detaylı bir şekilde, isteğe bağlı 

ve zorunlu olmak üzere iki başlıkta toplanmıştır. İsteğe bağlı görevler; fakirlere 

yardım, cenaze kaldırma, hamam, pazar yeri, çarşı yapma ve kitaplık kurma 

gibi hizmetlerdir. Zorunlu görevler ise; sağlık, temizlik, yol, su ve okul işleri 

gibi bayındırlık işlerdir (Ulusoy ve Akdemir 2006; Bozkurt ve Ergun 2008). Köy 

idareleri yapıları gereği teknik araç gereç, mali ve insan kaynakları bakımından 

çok sınırlıdırlar. Dolayısıyla bu tür idarelerin turizm bakımından üstlenebile-

cekleri roller de çok sınırlıdır. Bununla birlikte yol, su, temizlik, sağlık, pazar 

yeri kurma gibi görevleri turizmin gereklilikleri arasında olduğu için köy idare-

lerinin turizm konusunda yapabileceklerinin olduğu söylenebilir. 

İl Özel İdaresi  

İl özel idaresi, 140 yıllık bir geçmişe sahip, Osmanlı’dan devraldığımız bir ma-

halli idare birimidir (Parlak ve Sobacı 2005). 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanu-

nu’nun 3. Maddesinde, “İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade 

eder.” şeklinde tanımlanmış ve il özel idaresinin ilin kurulmasına dair kanunla 

kurulacağını ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliğinin sona ereceği belirtilmektedir 

(Resmi Gazete 2005a). 

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 

İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar. İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. 

maddesinde (Resmi Gazete 2005a) il özel idaresinin görev, yetki ve sorumluluk-

ları şu şekilde belirtilmiştir: 
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İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve 

iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yar-

dımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme 

yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, 

bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri 

il sınırları içinde, 

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, 

kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaç-

landırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dı-

şında, yapmakla görevli ve yetkilidir. 

İl özel idareleri, her ne kadar yerel yönetim birimi olarak kabul edilse de başka-

nının vali olması aslında bu idarelerin merkezi yönetimin ildeki temsilcileri 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla teknik araç gereç, mali ve insan kaynak-

ları bakımından çok güçlü oldukları söylenebilir. Özellikle belediye sınırları 

dışındaki yetki ve sorumlulukları turizm açısından çok önemlidir. İl özel idare-

sinin turizm konusunda yetkili ve sorumlu olduğu ilgili kanunun    -b-  madde-

sinde açıkça belirtilmektedir. Bununla birlikte bu sorumluluk, sorumlu olunan 

ilin turizminin geliştirilmesi için yapılacak faaliyetleri kapsamaktadır. Turizm 

açısından önemli olan tarihi ve/veya kültürel bir yapının restorasyonu, bu yapı-

lara ve turistik alanlara ulaşımın sağlanması, çevre düzenlemelerinin yapılması, 

su, enerji, kanalizasyon ve iletişim gibi altyapı hizmetlerinin sağlanması konula-

rında il özel idarelerinin önemli rolleri bulunmaktadır. 

Belediye İdaresi 

Belediye Kanunu’na göre “Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nite-

likteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafın-

dan seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi”ni 

ifade etmektedir. Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye 

kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur (Resmi Ga-

zete 2005b). 

Belediye İdarelerinin Görev ve Sorumlulukları 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyenin görev ve sorumlulukları şöyle 

belirtilmiştir (Resmi Gazete 2005b): 

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 
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 a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent 

bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, 

acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve ta-

nıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, ka-

dınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul 

binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her 

türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî doku-

nun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, ko-

runması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve ge-

rekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi 

ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan spor-

culara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda da belirtildiği gibi belediyelerin görev ve so-

rumluluk alanları çok geniştir. Turizm açısından değerlendirildiğinde belediye-

lerin çok önemli rollerinin olduğu görülmektedir. Kentsel altyapıdan acil yar-

dıma, şehir içi trafikten park ve yeşil alanlara, kültür ve tabiat varlıkların ko-

runmasından belediye belgeli turizm işletmelerinin ruhsatlandırılması ve denet-

lenmesine kadar birçok konuda yetki ve sorumluluk sahibi olan belediyeler 

turizm için en önemli paydaşlar arasındadır. 

Büyükşehir Belediye İdaresi  

1982 Anayasası, büyük yerleşim birimleri için, özel yönetim biçimleri oluşturu-

labileceğini 127. maddeyle hükme bağlamıştır. Anayasanın bu hükmü uyarınca, 

anakentlerdeki belediye yönetimini yeniden düzenlemek için 08 Mart 1984 tari-

hinde Bakanlar Kurulu’nca Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname kabul edilmiştir (Eryılmaz 2008). 5216 sayılı Bü-

yükşehir Belediye Kanunu’na göre; “Büyükşehir belediyesi: En az üç ilçe veya 

ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağ-

layan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kul-

lanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçile-

rek oluşturulan kamu tüzel kişisini ifade eder.” (Resmi Gazete 2004). 
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Büyükşehir Belediye İdarelerinin Görev ve Sorumlulukları 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda büyükşehir belediyelerinin görev 

ve sorumlulukları 23 başlık altında belirtilmiştir. Özetle; stratejik plan, nazım 

imar planı, ulaşım ana planı, su ve kanalizasyon, toplu taşımacılık, çevre sağlığı, 

merkezi ısıtma, itfaiye, yolcu ve yük terminalleri, anayol ve caddelerin yapımı, 

ağaçlandırma, spor, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurma, birinci sınıf gayri-

sıhhî müesseseleri ruhsatlandırma, sağlık merkezleri, hastaneler, eğitim, sosyal 

ve kültürel hizmetler, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokuyu muhafaza 

etme gibi ortak kent hizmetleri, büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumlulu-

ğundadır (Eryılmaz 2008). Büyükşehir belediyeleri il ve ilçe belediyelerine göre 

çok daha geniş yetkilerle donatılmışlardır. Kanunda da belirtildiği gibi ulaşım, 

su ve kanalizasyon, enerji ve haberleşme sistemleri gibi altyapı hizmetlerinin 

sağlanması, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokuyu koruma, çevre düzenle-

mesi, yolcu terminalleri gibi turizm açısından çok önemli olan konularda bü-

yükşehir belediyelerinin önemli rolleri vardır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ 

Yerel düzeyde, sürdürülebilir kalkınmanın başarılması; yerel toplumun sosyal 

refah düzeyinin artırılması, daha adil ve dengeli bir yerel ekonomik refahın 

sağlanması ve yerel ekosistemlerin entegresinin geliştirilmesiyle sağlanır (ICLEI 

1999). Turizm, yerel kalkınmanın sağlanmasında önemli araçlardan birisidir. 

Bununla birlikte plansız, politikasız ve kontrolsüz bir turizm sektörü zamanla 

yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte telafisi güç zararlara yol açabilir. Bu noktada 

kamu yönetimine (merkezi yönetim ve yerel yönetim) büyük sorumluluklar 

düşmektedir. Olalı’ya (1990) göre kamu yönetiminin turizm faaliyetlerine mü-

dahalesinin ve turizm sektörü için bir politika tespitinin ekonomik, sosyal, çev-

resel ve kültürel nedenleri bulunmaktadır:  

 1. Ekonomik Nedenler 

 Turizm;  

- Kişisel tüketimde önemli bir yer tutmaktadır, 

- Üretim hacmini artıran uyarıcı bir faktördür, 

- Ülkenin gelişme durumları farklı bölgeleri arasında bir den-

ge kurmaya imkân verir, 

- İnsanlara dolaylı ve dolaysız olarak çalışma alanları sağla-

maktadır, 



Bildiriler 

 

279 

- Ülke için döviz girdisi sağlayan, döviz çıktısına sebep olan 

bir faaliyettir. 

 2. Sosyal Nedenler 

 Turizm; 

- Sosyal bakımdan devleti ilgilendiren birçok sosyal fonksi-

yonlar görmektedir, 

- Bir üretim faktörü olan insan gücünün dinlenmesine fırsat 

vermektedir, 

- Sermaye, tabii kaynak gibi diğer üretim faktörlerinin kulla-

nılmasını sağlamaktadır, 

- Kişilerin görüş ufuklarını geliştiren, boş zamanlarını değer-

lendiren bir faaliyettir, 

- Hayat şartları değişik ülkelerde, bir ülkenin değişik bölgele-

rinde yaşayan insanlar   

- arasında karşılıklı tanımaya, anlaşmaya imkân veren bir ha-

berleşme aracıdır, 

- Turist kabul eden ülkenin, bölgenin sosyal yapısını, gelenek 

ve göreneklerini değiştiren bir etki göstermektedir. 

 3. Çevresel Nedenler 

 Turistik faaliyetler; 

- Turist kabul eden ülkenin tabii çevresi üzerine olumlu veya 

olumsuz etkiler göstermektedir, 

- Tesis, yol gibi sebeplerle mekan tüketen faaliyetlerdir, 

- Tabii çevrenin kalitesini, tarihi eserlerin, güzel sitlerin esteti-

ğini bozabilmektedir. 

 4. Kültürel Nedenler 

 Turizm; 

- Ziyaret edilen ülke ve bölge kültürleri üzerine etki göster-

mektedir, 

- Ziyaret edilen kişilerin kültürleri üzerine etki edebilmektedir, 

- Kültürel varlıklara değer kazandırabilir veya kültürel varlık-

lara değer kaybettirebilir, 
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- Kişilerin tutum ve davranışlarına yansıyan bir takım değişik-

likler meydana getirecek şekilde insanların düşüncesine et-

ki edebilmektedir. 

Turizm, yerel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir araç olmasına rağmen 

önemli olan bu kalkınmanın sürdürülebilir olup olmamasıdır. Sürdürülebilirlik, 

bir destinasyonun uzun ömürlü olmasının en önemli belirleyici faktörü olduğu 

için destinasyon planlaması ve destinasyon yönetimi sürecinde göz önünde 

bulundurulmalısı gerekmektedir (Ivanovic 2009). Bir destinasyonun uzun dö-

nemli bir başarı elde edebilmesi için sahip olduğu doğal, tarihi ve sosyo-

kültürel çekiciliklerinin de uzun ömürlü olması gerekmektedir (Erdoğan 1995). 

Bir destinasyonun yaşam döngüsü keşif, katılım ve karışma, gelişme ve büyü-

me, sağlamlaştırma-pekiştirme, durgunluk, canlandırma-yenileme veya düşüş-

çökme olmak üzere beş aşamalı bir süreçtir (Butler 2006). Destinasyonlar, turist-

lerin ihtiyaçlarına cevap veren özelliklerini kaybeder ve turistler için cazip olan 

çekiciliklerini iyi koruyamaz ise turistik destinasyon olma özellikleri de kaybo-

lur (Toskay 1983). 

Turizm destinasyonlarının yönetimini gerçekleştiren otoritelerin pazarlama 

açısından sürdürülebilir turizmin sağlanmasında standartlar ve düzenlemeler 

oluşturmada önemli bir yeri vardır (Batra 2006). Dağ turizmi, yayla turizmi, 

çiftlik turizmi ve macera turizmi gibi alternatif turizm türlerinin yerel niteliğinin 

öne çıkması nedeniyle bu turizm türlerine yönelik hizmetlerin sağlanmasında 

yerel yönetimler uygun niteliklere sahiptir (Yalçındağ 1994). Yerel toplum, tu-

rizm işletmeleri, turistler, sosyo-kültürel ve doğal çevre bakımından sürdürüle-

bilir turizmin sağlanmasında öncelikle destinasyonun bütün paydaşlarının bir 

araya getirildiği bir mekanizmanın kurulması gerekmektedir (ICLEI 1999). Tu-

rizm destinasyonlarında yürütülmesi gerekli çok boyutlu ve farklı hizmetlerden 

istenen verim ve etkililiğe ulaşılması ancak, bu hizmetler için yerel düzeyde 

yönetsel bütünlüğün sağlanmasıyla mümkün olabilir (Yalçındağ 1994). Tortop 

(1988) turistik yöre belediyelerine aşağıdaki konularda yardım edilmesi gerekti-

ğini belirtmektedir: 

 Kanalizasyon yapımı, 

 İçme ve kullanma suyu tesisleri, yapımı ve iyileştirilmesi, 

 Elektrik şebekesinin iyileştirilmesi, 

 Şehiriçi yol yapımı ve onarımı,  

 Doğal ve kültürel değerlerin iyi kullanılması ve çevre düzenlenmesi, 

 Park onarımı ve düzenlenmesi, 
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 Otopark yapımı, soğuk hava deposu yapımı, 

 Tuvalet yapımı, 

 Turistik amaçlı diğer alt yapı yatırımları. 

Bu noktada merkezi yönetimin önemi ortaya çıkmaktadır. Merkezi yönetim, 

yerel yönetimlere kıyasla her alanda daha güçlü bir yapıya sahiptir. Köy, belde 

ve ilçe idareleri başta olmak üzere yerel yönetimler teknik araç-gereç, mali ve 

insan kaynakları bakımından merkezi yönetime göre olanakları çok sınırlıdır. 

Anayasamızın 127. maddesinde mahalli idarelerin belli bir kamu hizmetini da-

ha etkin ve verimli bir şekilde görmek amacıyla kendi aralarında Bakanlar Ku-

rulu ile birlik kurabilecekleri, bu birliklerin görev ve yetkileri, yürüteceği kolluk 

işleri gibi konuların kanunla düzenleneceği belirtilmiştir (Derdiman 2003). Bu 

birliklerden birisi olan Turizm Birlikleri; kültür ve turizmi koruma ve gelişim 

bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, 

geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının ger-

çekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacıyla alandaki bütün yerel yöne-

timlerin katılımıyla kurulan birliklerdir (Eryılmaz 2008). 
 

Tablo 2. Mahalli idare birliklerinin türlerine göre dağılımı 

No Birlik Türleri 2006    2007    2008    2009    2010    2011 

1 KHGB 877 878 896 908 909 909 

2 İçmesuyu Birliği 106 123 139 155 164 166 

3 Belediye Hizmet Birliği 57 64 67 64 63 65 

4 Turizm Birliği 18 30 51 66 70 69 

5 Çevre Altyapı Hiz. Birliği 66 90 108 115 125 130 

6 Özel İdare-Bel. Hiz. Birliği 13 14 14 15 15 15 

7 Ulusal Düzeyde Birlikler 2 2 2 2 2 2 

8 Kalkınma Birliği 11 12 13 14 13 13 

9 Diğer 20 20 20 20 21 21 

10 Fesih 14 14 15 38 49 0 

Toplam 1.170 1.233 1.310 1.359 1.382 1.390 

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM), 2011 

 

Tablo 2’de, Türkiye’de mahalli idare birliği olarak kurulan turizm birliklerinin 

2006 ve 2011 yılları arasındaki sayıları verilmektedir. Buna göre 2006 yılında 18 

olan turizm birliği sayısı 2011 yılında 69’a yükselmiştir. Turizm birlikleri saye-

sinde tek başına yerine getirilmesi imkansız veya zor olan hizmetler kolaylıkla 

yerine getirilebilir. Özellikle aynı il veya bölge içerisinde yer alan yerel yönetim 

birimleri, bölgesel pazarlama ve tanıtım açısından güç birliğine giderek turiz-

min tek bir merkez yerine daha bölgesel düzeye yayılmasını sağlamanın yanın-

da maliyet açısından da önemli miktarlarda tasarruf elde edilebilirler. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada sonuç olarak, sürdürülebilir turizmin sağlanmasında yerel yöne-

timlerin yerel ulaşım, su-kanalizasyon, enerji, çevre düzenlemesi, cadde ve so-

kak temizliği, turizme doğrudan ve dolaylı ürün ve hizmet üreten işletmelerin 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, 

tabiat varlıklarının korunması, yol ve trafik hizmetleri, yetkili olunan alanın 

pazarlanması, yerel değerlerle ilgili etkinliklerin gerçekleştirilmesi gibi birçok 

alanda önemli rollerinin olduğu görülmektedir.  

Bununla birlikte, yerel yönetimlerin sahip olduğu kaynakların sınırlılığından 

dolayı belirtilen hizmetleri yerine getirmede güçlüklerle karşılaşacağı ve bu 

hizmetleri doğrudan turizm yerine mahalli ortak ihtiyacın karşılanması amacıy-

la yerine getirdiği düşünülmektedir. Merkezi idarenin turizm konusunda yerel, 

bölgesel ve ulusal düzeyde kamu yönetimini tek başına temsil ederek bütün 

rolleri üstlenmesinin yerel yönetimlerin turizme bakış açılarında etkili olduğu 

düşünülmektedir. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, her ilde Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü olarak temsil edilmesi yerel yönetimlerin turizm konu-

sunda kendilerini arka planda tutma nedeni olarak düşünülmektedir. 
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ÖZ 

Dünya turizminde olduğu gibi ülkemiz doğa turizminde de yamaçlar, fay diklikleri, volkan 
konileri, volkanik adalar, akarsu taşkın ovalarının ağzındaki plajlar en fazla ilgi gören alan-
lardır. Bu sahalar ülkemizde aynı zamanda Antik Kentler, Roma-Bizans yapıları, Selçuklu-
Osmanlı dönemi eserleri ile iç içedir. Kuşkusuz doğal arazi yapılarıyla, turizm alanları özellik-
le Akdeniz Bölgemizde bir arada bulunur. Çoğu zaman Antik Kentin yukarı-şehri (Akrapol) 
gezilirken, aslında şiddetli depremleri üreten bir fayın üzerinde yürüdüğümüzü fark bile 
edemeyiz. Geçmişteki deprem, tsunami gibi doğal afetleri ve bıraktıkları izleri; efsaneler,  
mitoslar ve hikâyelerle çekici hale getirip ziyaretçilere aktarmak, dünya turizm gelirindeki 
payımızı daha da arttıracaktır. 

Anahtar sözcükler:   Akdeniz Bölgesi, Turizm, Tarihsel Depremler, Antik Kentler, Mitoloji,   

 

GİRİŞ 

Ülkemiz, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikle-

riyle doğal afet tehlike ve risklerine açıktır. Bu açıdan; kıyılarda ve kıyıya kom-

şu alçak arazilerde şiddetli fırtınalar, deniz seviyesi değişimleri, tsunamiler gibi 

deniz kaynaklı afetler ile deprem, sellenme, taşkın, heyelan, volkan patlamaları 

gibi kara kökenli afetler daima yaşamın bir parçası olmuştur. Ülkemizi etkile-

yen doğal afetler içersinde can ve mal kaybına neden olan afetlerin en önemlisi 

depremlerdir. Çünkü bilindiği üzere topraklarımızın büyük bölümü birinci 

derece deprem riski altındadır. Çok kısa sürede doğada değişiklik yapan dep-
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remler, aynı zamanda bu bölgedeki yolları, tapınakları, kutsal alanları, kehanet 

yerleri ile su ve gaz çıkışlarını da doğrudan etkilerler. Eski yerleşmelerin, yapı-

ların günümüze kalan yıkık görüntülerinin asıl nedeni; insanların buraları terk 

ettikten sonraki yıllarda da etkili olan ve başta depremler olmak üzere oluşan 

doğal afetlerdir. Ancak farklı doğal şekillerin bir arada bulunması ve sundukları 

ilgi çekici görünümler, ülkemiz turizmine hem zenginlik, hem çeşitlilik kazan-

dırmaktadır (Erel 1987). 

Antik Kentleri tanıtan turlarda, tarihi-arkeolojik bilgilerin yanı sıra, kentsel ya-

şamı etkilemiş afet bilgilerinin çeşitli efsane ve mitoslarla birlikte verilmesi kuş-

kusuz gezileri renklendirecektir (Erel vd. 2010). Bu bağlamda Ülkemizin Akde-

niz Bölgesi de Doğu Anadolu Fay Zonu’nun etkisinin görüldüğü, Toros Dağ 

sisteminin şekillendirdiği genç yüzey yapılarıyla afetlere açık riskli alanlardır. 

Bunlar bir sonraki bölümde çeşitli mitolojik bilgilerle zenginleştirilerek sunula-

cağı gibi her dönemde yaşamın bir parçası olmuştur. 

BÖLGENİN TARİHSEL DEPREMLERİNE ÖRNEKLER  

Akdeniz Bölgesi sınırlarında saptanan depremlerin (Soysal vd. 1981) büyük 

bölümü Ölü Deniz Fayı bağlantılı Antakya-Samandağ odaklıdır. Geriye kalan-

lar ise Rodos-Fethiye, Rodos-Meis ve Girit kaynaklıdır. Kıbrıs yayının kuzeyin-

de oluşan az sayıdaki Antik Çağ depremi Misis-Ceyhan-Kadirli yörelerinde 

etkili olmuştur. 

Bu bölümde, tarihi depremlerin Antik Kent yaşamına etkilerine örnekler verilecektir. 

a) Önce Kara, Sonra Deniz 

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi Güneybatı Anadolu-Akdeniz ayrımı kıyı-

sında denize paralel uzanan kıvrım sistemi özel bir morfoloji oluşturmuştur. 

Dik kıyı şeridinde burunlar, yarımadalar, bunların arasına sıkışmış temiz mavi 

koylar, kıyı önünde ada dizisi, Menteşe tipi, Dalmaçya tipi ya da  Ria’lı kıyılar 

adlarıyla literatüre geçmiştir. Bu Adalardan en büyük olanı Kekova Adasıdır, 

Kekova ile anakara arasında Ölüdeniz Koyu yer alır (Fotoğraf 1).  
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Fotoğraf 1. Kekova-Kaleköy 

 

Kıyılar boyunca yer alan Kale (Simena), Üçağız (Theimiusa), Sıcak (Aperlai); 

antik çağdan günümüze uygarlıkların izlerini taşır. Ölüdeniz ve Kekova civa-

rında denizciliğe uygun korunaklı, derin koyların oluşmasına katkı yapan doğal 

etken tartışmasız depremlerdir. Deniz alanının bir bölümü önceleri bölgeye 

özgü karstik yapıda ve kara halindeyken,  MS. 141 ve 240’da oluşan depremlerle 

arazi çökerek sular altında kaldı. Büyük olasılıkla ilk şiddetli deprem insanları 

hazırlıksız yakaladı. Sarsıntılar liman yapılarını, mendireği, meskenleri denize 

gömdü. Ölüdeniz koyunun batısında, bir bölümü su içinde olan Likya Mezarı 

ve çevresindeki sularda batıklar, amphoralar, yapıtaşları yığınlar halinde bulu-

nur. Özellikle Ölüdeniz koyunda yüzüyor gibi gözüken Likya Mezarı,  yaşanan-

ları belgeleyen eşi bulunmaz bir kanıt durumundadır (Fotoğraf 2). 
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Fotoğraf 2. Kekova Ölüdeniz Koyunda bulunan Likya Mezarı 

 

b) Ksanthos’un (Kınık) Tsunami Cezası 

Deniz kaynaklı afetler, mitolojide çoğunlukla tanrı Poseidon ile ilişkilendirilir 

(Grimal 1997). Kadınların, deprem yapan deniz tanrısı Poseidon’dan öçlerini 

almasının hikayesidir; Antik çağda Likya Bölgesi’nin Küçük Eşen kıyı ovasında 

gerçekleşmiştir. 

Ksanthos, bugünkü Teke Yarımadası’na  (Antalya ili)  karşılık gelen eki Lik-

ya’nın başşehriydi. Şehir Ksanthos Çayı’nın (Kınık Çayı/ Sarı Çay) ovaya açıldı-

ğı dar boğazda kurulmuştu.  

Çayın alüvyonlarının oluşturduğu küçük ova, verimli tarım alanıydı. Mitolojiye 

göre Likya Kralı ile Poseidon arasında sorunlar ortaya çıkmış ve bu nedenle 

kent lanetlenmişti. Uygulanacak cezayla ilgili tarihçi Plutharkhos’un anlattığı 

efsaneler (mythus), tsunami bilgileri içerir.  Bunlara göre;  Poseidon’un açık 

denizde oluşturduğu depremle birlikte ovanın kumsalında patlayan dalgalar 

“beyaz yeleli at sürüsü gibi” hızla kent surlarına ilerler. Ovanın verimli toprak-

ları tuzlanır ve işe yaramaz hale gelir.  Ancak, cesur Ksanthos halkı, hayatları 

bahasına doğal anlamda oluşan istilacılara daima karşı koymayı bilmişti. Evvel-

ce Atina kentinin koruyucu tanrısının seçilmesinde, Poseidon kendisine oy 

vermeyen kadınları cezalandırmıştı. İşte, Ksanthos’lu kadınlar hem bu olayın da 

öcünü almak hem de şehirlerini korumak için birleştiler. Kentin surlarının dı-
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şında el ele tutuşup sıralar halinde şehre doğru ilerleyen dev dalgalara, yani 

Poseidon’un beyaz yeleli atlarına karşı korkusuzca ilerlediler. Efsane, utanan 

denizin eski yatağına çekilmesiyle sonuçlandı (Agizza 2001; Erel ve Zapçı 2007).  

Kentin limanı Patara’nın adını verdiği doğal kumsal, deniz tanrısının sadık 

yardımcıları yunusların, beyaz yeleli atların, çıplak ayaklarıyla denize meydan 

okuyan cesur Ksanthos’lu kadınların izlerini taşır (Fotoğraf 3, 4). 

 

 

Fotoğraf 3. Ksanthos Antik Kenti 

 

 

Fotoğraf 4. Patara Kumsalı 
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c) Fay Diklikleri, Yamaçlar ve Su Faktörü 

Yamaçlar ile fay düzlemlerinin oluşturduğu diklikler; eğim değerlerinin yüksek, 

ulaşımın güç, tehlikeli, tarım alanlarının kısıtlı, nüfus yoğunluğunun ise en dü-

şük olduğu doğal yapılardır. Tüm bunlara karşılık Antik çağda fay ve yamaç 

diklikleri; şehirlerin ilk kuruluş çekirdeği Akropol (yukarı şehir)  ile dini yapılar 

(sığınak, manastır gibi) için özellikle tercih edildiği yerler olmuştur. Böyle bir 

önceliğin ortaya çıkmasında en önemli husus, buraların daha güvenli, korun-

ması kolay alanlar olması ve az sayıda insanla bile savunulmasıdır. Tek koşul 

ise burada yeterli bir pınarın ya da su çıkışının bulunmasıdır. Gerçekten de 

küçük bir pınar çıkışı bile bu yüzyıllarda (eğer gözden ıraktaysa) bir manastırın 

ortaya çıkmasına yetmiştir ve çıkan pınarlar kutsallaştırılmıştır. Gizli kalmış, 

yüksekte, ufuk açısı geniş, insanların kolaylıkta gelemeyeceği koruması kolay 

diklikler aynı zamanda kanaatkâr yaşama yetecek üretim alanları olarak da 

karşımıza çıkar.  

Ama depremler bu tip yerleşmelerin peşini bırakmaz ve her afet sonrasında 

bıkıp usanmadan yıkılan yapılar, dini tesisler tamir edilir. Depremler bazen 

yamaçlardaki pınarları zenginleştirdiği gibi, bazen tam tersi olarak arazinin 

şeklini değiştirerek su akışını da yok eder. Böylece terk edilmiş mağaralar, yı-

kılmış yapılar, ıssız kentler, tehlikenin geçtiği güvenli yıllarda daha sonra “bir 

ören yeri olarak” ziyarete açılır. İşte bu mekânlarla karşılaştığımızda çoğu za-

man aklımıza;  depremlerin insanları buradan nasıl kaçırdığı ve hayat kaynağı 

olan suyun yavaş yavaş azalmasının bu yerleşmelerin sonunu zaman sürecinde 

nasıl getirdiğini anımsatır.   

 Anlatılanlara bölgeden en güzel örnek Kaunos Antik Kenti’dir (fotoğraf 5). 

Kent Köyceğiz Gölü’nü de içine alan eski körfezin girişini kontrol etmekteydi ve 

Akropol 152 m yükseklikteki tepeye kurulmuştu. Tepenin ovaya bakan yüzü 

fay dikliği halindeydi ve böylece doğal biçimde korunuyordu. MÖ. 226 depremi 

surları ve yapıları yıktı. Kentin sönükleşerek devre dışı kalmasında depremlerin 

yıkıcılığının yanında, meydana gelen tektonik yükselmenin limanı sığlaştırması 

ile kentin su kaynağının devre dışı kalmasının da büyük rolü olmuştur (Erel ve 

Adatepe 2003).  
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Fotoğraf 5. Kaunos Antik Kenti 

SONUÇ 

 Doğal afetler insanlara ve yerleşimlere zarar verir. Ancak zaman içinde 

acılar unutulup yaralar sarılınca doğada turistik çekiciliği olan olağan 

dışı morfolojik şekillerle karşılaşırız. Doğada geçmişte oluşan bu izler, 

turizm faaliyetlerinde yararlanılacak biçimde korunmalı ve sunulmalıdır. 

 Antik yapılar içindeki tapınakların, kutsal alanların, kehanet yerleri ile 

termal merkezlerin başlıcalarının, kırık hatlarındaki su ve gaz çıkışlarıy-

la doğrudan bağları vardır. Bu özellikler rehberler vasıtasıyla öne çıka-

rılıp değerlendirilmelidir.  

 Gelecekte oluşabilecek depremlere öncekilerden dersler çıkartacak şe-

kilde hazırlanmalıyız. Çünkü ülkemizin her yerinde olduğu gibi Akde-

niz Bölgesinde de bu durum kaçınılmazdır. 

 Turistik olarak Antik Kentlere yapılan turlarda sunulan tarihi ve arkeo-

lojik bilgilerin yanı sıra, kentsel yaşamı etkilemiş afet bilgilerinin de 

hikâyeler ve mitoslarla renklendirilmesi kuşkusuz geziyi daha heyecan-

lı kılacaktır. 
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ÖZ 

Yat limanı işletmeleri deniz turizm alanında faaliyet gösteren hizmet işletmeleridir. Yat li-
manı işletmelerinde hizmetin insan ve araç olmak üzere iki ana boyutu vardır. Bu hizmetin 
insan boyutunu özel ve ticari tekne sahipleri/ kaptanları, araç boyutunu tekneler oluştur-
maktadır. Bu bağlamda özel ve ticari tekne sahipleri/kaptanları yat limanı işletmelerinin her 
iki boyutu da içine alacak şekilde çok önemli iki hedef pazarını oluşturmaktadır. Bu araştır-
manın amacı günümüzde müşterilerin satın alma kararları üzerinde etkili olan kulaktan ku-
lağa iletişimin özel ve ticari tekne sahipleri/kaptanlarının hizmet satın alma kararları üzerin-
deki etkisini belirlemektir. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere nicel araştırma 
yöntemi yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırma verileri yüz yüze anket yöntemi ile top-
lanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Antalya Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yat limanı iş-
letmesinden konaklama hizmeti alan özel ve ticari tekne sahipleri/kaptanları oluşturmakta-
dır. Yat limanının bağlama kapasitesi 200 adet tekne olup, genelde müşterileri en az bir yıl-
lığına sözleşme yapan teknecilerden oluşmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle ana 
kütle içerisinden 85 kişilik bir örneklem grubuna tesadüfü olmayan örnekleme yöntemi uy-
gulanmış ve cevaplayıcılar kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada hedef 
pazar gruplarının kulaktan kulağa iletişime bağlı satın alma kararları üzerinde arkadaş çev-
resi ile mevcut/potansiyel müşterilerin anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Hedef Pazar, Kulaktan Kulağa İletişim, Yat Limanı İşletmeciliği 

 

GĠRĠġ 

Kulaktan kulağa iletişim, kişilerin diğer kişilerle bilgiyi ve deneyimi paylaşma 

sürecidir (Hawkins vd. 1998). Kulaktan kulağa iletişim veya diğer bir ismiyle 

fısıltı pazarlaması pazarlamacılar için önemli iletişim araçlarından biridir  (Çi-

lingir vd. 2010). Günümüzde işletmeler açısından neredeyse bir maliyet gerek-

tirmeyen ve tüketicinin satın alma davranışı üzerinde etkisi olan kulaktan kula-

ğa iletişim, gerek akademik çalışmalarda gerekse de işletmelerin tutundurma 

politikalarının belirlenmesinde özenle üzerinde düşünülen bir konu haline gel-

mektedir (Mangold vd. 1999). Silverman’a (2006) göre günümüzde tutundurma 
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faaliyetleri esasen, satış ve reklam çevresinde değil, kulaktan kulağa iletişim 

çevresinde dönmektedir. 

Kulaktan kulağa iletişim bir mal veya hizmet hakkında hedef kitleler, aile üye-

leri, yakınlar, komşular, arkadaşlar, mevcut ve potansiyel müşteriler arasında 

gerçekleşen bir iletişim sürecidir. Bu tür kişisel iletişimin kişiye hitaben gerçek-

leşiyor olması ve geri bildirim imkânı nedeniyle oldukça etkili olabilmektedir 

(Kotler ve Armstrong 2004). Amerika’da yapılan bir araştırmada tüketicilerin 

%40’ının özellikle sağlık, hukuk ve otomobil tamirine yönelik hizmetleri satın 

almadan önce aile ve arkadaşlarının tavsiyelerini önemsedikleri belirlenmiştir 

(Hogan vd.2004). Amerikalı tüketiciler üzerine yapılan başka bir araştırmada 

tüketicilerin yeni ürünler hakkında başvuru kaynağı olarak ilk sırada aile ve 

arkadaşların yer aldığı saptanmıştır (Shalback 2005). 

Ticari kaygı olmaksızın yapılan kulaktan kulağa iletişim, olası ürün seçimi hak-

kında bilgi edinmede,  özellikle hizmet sektöründe oldukça etkili bir iletişim 

aracıdır (East vd. 2007). Müşterilerin işletmeler hakkında edindiği kulaktan 

kulağa bilgiler özellikle hizmet işletmesi seçim kararında müşterilere yardımcı 

olmaktadır (Kau ve Loh 2006).  Yat limanı işletmeleri de deniz turizm alanında 

faaliyet gösteren hizmet işletmeleridir. Yat limanı işletmelerinde hizmetin insan 

ve araç olmak üzere iki ana boyutu vardır. Bu hizmetin insan boyutunu tekne 

sahipleri/ kaptanları, araç boyutunu tekneler oluşturmaktadır. Özel ve ticari 

tekne sahipleri/kaptanları da yat limanı işletmelerinin önemli iki hedef pazarını 

oluştururlar. Bu araştırmada özel ve ticari tekne sahiplerinin/kaptanlarının ku-

laktan kulağa iletişime bağlı satın alma kararları üzerinde aile çevresi, arkadaş 

çevresi ve diğer tekne sahipleri/kaptanlarının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

KULAKTAN KULAĞA ĠLETĠġĠMĠN MÜġTERĠLERĠN SATIN ALMA  
KARARLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

Kulaktan kulağa iletişim, müşterilerin kullandıkları bir mal, hizmet, marka veya 

işletme ile ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerini ve deneyimlerini aile çev-

resine, arkadaşlarına, mevcut veya potansiyel müşterilere aktarmaları, onları 

bilgilendirmeleri ve bu mal, hizmet, marka ya da işletmeyi tercih etmeleri ya da 

etmemeleri, o ürün veya markayı kullanmaları ya da kullanmamaları hususun-

da cesaretlendirmeye yönelik yapılan sözlü ve resmi olmayan iletişimdir (An-

teplioğlu 2005; Başgöze 2006). Literatür incelendiğinde bu sözlü ve resmi oluş-

turmayan iletişimin müşterilerin satın alma kararı üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğunun birçok çalışmayla ortaya konduğu görülmektedir.  Murray 

yaptığı çalışmasında satın alma kararıyla ilgili riskin azaltılmasında kulaktan 

kulağa iletişimin önemini ifade etmektedir (Murray 1991). Bunun yanı sıra Bo-
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ne, çalışmasında müşterilerin satın alma davranışlarının oluşmasında kulaktan 

kulağa iletişimin önemini vurgulamaktadır (Bone 1995).  

Silverman’na (1997) göre de kulaktan kulağa iletişim, tüketicinin satın alma 

davranışını harekete geçirmesi ya da marka değiştirmesine neden olması ve 

ayrıca karmaşıklığı ortadan kaldırarak ve tüketici karar verme sürecini azalta-

rak işletmelerin yeni müşteri kazanmasında önemli faydalar sağlayan bir ileti-

şimdir. Ennew ve diğerlerine (2000) göre, kulaktan kulağa iletişimde bilgiler 

güvenilir ve inanılır birinden geldiği takdirde satın alma kararı üzerinde etkili 

olmaktadır.  

Bonsel ve Voyer’a (2000) göre de kulaktan kulağa iletişim satın alma karar süre-

cinde önemli bir etkiye sahiptir. Marangoz (2007) yaptığı çalışmasında, kulaktan 

kulağa iletişimin tekrar satın alma davranışını ve değiştirme davranışını etkile-

diğini ortaya koymuştur. Bir diğer çalışmada da kulaktan kulağa iletişimin 

müşterilerin algıları ile satın alma karar sürecini etkileyen en önemli bilgi kay-

naklarından biri olduğu ifade edilmektedir (Christiansen ve Tax 2000).  

ARAġTIRMANIN AMACI VE YARARI 

Bu araştırmanın amacı, yat limanıişletmelerinin hedef pazarını oluşturan özel 

ve ticari ticari tekne sahipleri/kaptanlarının hizmet satın alma kararları üzerinde 

aile çevresi, arkadaş çevresi ve diğer tekne sahipleri/kaptanlarının etkisinin 

bulunup bulunmadığını belirlemektir. Ayrıca, araştırmada kulaktan kulağa 

iletişim yoluyla olumsuz ve olumlu bilgi yaymanın hedef pazar grupları açısın-

dan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırma sonuçlarının, yat limanı yöneticilerine; hedef kitlesini oluşturan 

özel ve ticari tekne sahiplerinin kulaktan kulağa iletişime bağlı bilgi yayma ni-

yetleri,  satın alma kararları üzerinde referans gruplarının etkinlik düzeylerini 

görmeleri konusunda bilgi sağlayacağı ve bu bilgilerin hedef pazar gruplarına 

yönelik tutundurma politikası belirlenmesi konusunda yön göstereceği ve araş-

tırmanın hedef pazar gruplarının satın alma kararları üzerinde kulaktan kulağa 

iletişimin etkisini açıklaması bakımından daliteratüre katkı sağlayacağı düşü-

nülmektedir. 

ARAġTIRMANIN SINIRLILIĞI 

Araştırma, tüm yat limanlarına zaman ve maliyet kısıtlarına bağlı ulaşma güç-

lüğü nedeniyle Antalya’da faaliyet gösteren bir yat limanı işletmesinde gerçek-

leştirilmiştir. X Yat Limanı’nın Turizm İşletme Belgeli ve Beş Altın Çıpalı liman 

olması, sektördeki tecrübe ve deneyimi, Türkiye’nin büyük kuruluşlarından 
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birine bağlı olarak kurumsallaşmış yapısı, diğer işletmelere oranla havaalanının 

yanı sıra şehir merkezine yakın konumu göz önünde bulundurulmuş ve böyle 

bir işletmede yapılacak araştırmanın ve sonuçlarının sektöre yön vereceği dü-

şünülmüştür.  

Bu araştırmanın tek bir yat limanı üzerine yapılmış olması en önemli sınırlılığını 

oluşturmaktadır.  Benzer bir araştırma Antalya Bölgesi’nde tüm yat limanlarını 

kapsayacak şekilde yapılabileceği gibi, yat turizmi açısından büyük potansiyele 

sahip Muğla ve İstanbul illerini (Deniz Ticaret Odası Sektör Raporu 2010) de 

kapsayacak şekilde yapılabilir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın yöntemi, araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere nicel 

araştırma yaklaşımı ile yapılmıştır. Veri toplamda anket yöntemi kullanılmış-

tır.Araştırmanın anket formu iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölüm ce-

vaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin soruları kapsamaktadır. Anketin 

ikinci bölümünde,  kulaktan kulağa iletişime bağlı satın alma kararına yönelik 

sorular yer almaktadır. Bu bölümde özel ve ticari tekne sahiplerin-

den/kaptanlarından verilen ifadelere beşli Likert Ölçeği’ne göre (1:Kesinlikle 

Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) katılma derecelerini belirtmeleri is-

tenmiştir. 

ARAġTIRMA PROBLEMĠNĠN TANIMI 

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. Özel ve ticari tekne sahiplerinin/kaptanlarının hizmet satın aldıkları yat 

limanı hakkında kulaktan kulağa iletişime bağlı olumlu ve olumsuz bil-

gi yayma niyetleri farklılık göstermekte midir? 

2. Özel ve ticari tekne sahiplerinin/kaptanlarının kulaktan kulağa iletişime 

bağlı satın alma kararları üzerinde aile çevresi, arkadaş çevresi ve diğer 

tekne sahiplerinin/kaptanlarının istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi 

var mıdır?   

ARAġTIRMANIN MODELĠ 

Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılan bu araştırmayla, yat limanı müşterile-

rinin kulaktan kulağa iletişime bağlı satın alma kararları üzerinde aile çevresi, 

arkadaş çevresi ve diğer tekne sahipleri/kaptanlarının etkisinin olup olmadığı-

nın belirlenmeye çalışılmasının yanı sıra, ticari ve özel tekne sahiplerinin kulak-
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tan kulağa iletişime bağlı olumlu ve olumsuz bilgi yayma niyetlerinin anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAġTIRMANIN DEĞĠġKENLERĠ 

Araştırmada kullanılan değişkenler; cevaplayıcıların demografik özelliklerine 

ilişkin değişkenler,  kulaktan kulağa iletişime bağlı satın alma kararına yönelik 

değişkenlerden oluşmaktadır. 

-Cevaplayıcının Demografik Özellikleri İle İlgili Değişkenler; 

Cevaplayıcının Cinsiyeti (İkili Nominal Ölçek) 

Cevaplayıcının Yaşı (Beşli Nominal Ölçek) 

Cevaplayıcının Medeni Durumu (İkili Nominal Ölçek) 

Cevaplayıcının Eğitim Düzeyi (Altılı Nominal Ölçek) 

 

 

Referans Grupları 

-Aile Çevresi 

-Arkadaş çevresi 

-Diğer Tekne Sahiple-

ri/kaptanları 

 

 

 

Ticari Tekne Sahipliği 

 

 

 

Özel Tekne Sahipliği 

 

 

 

Ticari Tekne Sahiplerinin Kulaktan 

Kulağa İletişime Bağlı Satın Alma 

Kararı 

 

 

 

Özel Tekne Sahiplerinin Kulaktan 

Kulağa İletişime Bağlı Satın Alma 

Kararı 

 

 

 

-Kulaktan Kulağa İletişime Bağlı 

Olumlu Bilgi Yayma Niyeti 

 

-Kulaktan Kulağa İletişime Bağlı 

Olumsuz Bilgi Yayma Niyeti 

 

 

-Kulaktan Kulağa İletişime Bağlı 

Olumlu Bilgi Yayma Niyeti 

 

-Kulaktan Kulağa İletişime Bağlı 

Olumsuz Bilgi Yayma Niyeti 

 

 

Fark Var 

Mı? 

 



Bildiriler 

 

297 

Cevaplayıcının Gelir Düzeyi (Altılı Nominal Ölçek) 

Cevaplayıcının Mesleği(14’lü Nominal Ölçek) 

-Kulaktan Kulağa İletişime Yönelik Altı Değişken(Beşli Aralıklı Ölçek) 

-Tekne Sahipliği Değişkeni (İkili Nominal Ölçek) 

ARAġTIRMANIN HĠPOTEZLERĠ 

Araştırmanın amaçlarını test etmek üzere aşağıdaki hipotezler kurulmuştur; 

H1: Özel ve ticari tekne sahiplerinin/kaptanlarının hizmet satın aldıkları 

yat limanı hakkında kulaktan kulağa iletişime bağlı olumsuz bilgi 

yayma niyetleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardır. 

H2: Özel ve ticari tekne sahiplerinin/kaptanlarının hizmet satın aldıkları 

yat limanı hakkında kulaktan kulağa iletişime bağlı olumlu bilgi 

yayma niyetleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardır. 

H3: Özel ve ticari tekne sahiplerinin kulaktan kulağa iletişime bağlı satın 

alma kararları üzerinde aile çevresinin istatistiksel açıdananlamlı bir 

etkisi vardır. 

H4: Özel ve ticari tekne sahiplerinin kulaktan kulağa iletişime bağlı satın 

alma kararları üzerinde arkadaş çevresinin istatistiksel açıdan an-

lamlı bir etkisi vardır 

H5: Özel ve ticari tekne sahiplerinin kulaktan kulağa iletişime bağlı satın 

alma kararları üzerinde diğer tekne sahiplerinin/kaptanlarının (mev-

cut ve potansiyel müşteriler)istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi 

vardır. 

ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM 

Örneklemin belirlenmesinde önce ana kütle tanımlanmıştır. Bu araştırma, An-

talya Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yat limanı işletmesinin müşterilerine uy-

gulanmıştır. Limanın bağlama kapasitesi denizde 200, karada 100 adet tekne 

olup, genelde müşterileri en az bir yıllığına sözleşme yapan teknecilerden 

oluşmaktadır. Yat limanının yıllık hizmet verilen ortalama tekne sayısı 190-200 

adet tekne arasında değişmektedir. Zaman ve maliyet kısıtları, iş yoğunluğu ve 

bazı müşterilerin anketi cevaplamak istememeleri sebebiyle ana kütle içerisin-

den 85 kişilik bir örneklem grubuna tesadüfü olmayan örnekleme yöntemi uy-

gulanmış ve cevaplayıcılar kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.  
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VERĠ TOPLAMA YÖNTEM VE ARACI 

Araştırmada veri toplamada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anlaşılması 

güç soru bulunup bulunmadığını test etmek üzere dokuz marina müşterisine ön 

test uygulanmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Anketle veri toplama işlemi, 

araştırmacı ve Antalya Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Denizcilik Alanından 

bir meslek öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Veri toplama işlemi 2011 

yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmiştir. 

VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

Araştırma sürecinde toplanmış olan veriler SPSS 15.0 paket programı ile değer-

lendirmeye tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde,  H1 ve H2hipotezlerini test 

etmek üzere Mann Whitney U testi, H3, H4 ve H5 hipotezlerini test üzere lojistik 

regresyon analizi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Anketi cevaplayan 85 tekne sahibinden/kaptanından 8’i bayan, 77’si erkektir. 

Cevaplayıcıların 65’i evli,  20’si bekârdır.Yaş grupları açısından; 5 cevaplayıcı 

18-25 yaş aralığında, 14 cevaplayıcı 26-35 yaş aralığında, 22’si 36-45 yaş aralı-

ğında, 27’si 46-55 yaş aralığında ve 17’si de 56 yaş ve üstü yaş aralığında-

dır.Gelir düzeyi açısından; 12 cevaplayıcının gelir düzeyi 1001-2000 TL arasın-

da,  50 cevaplayıcının gelir düzeyi 2001-3000 TL arasında, 11’inin 3001-4000 TL 

arasında, 8’inin 4001-5000 TL arasında ve 4 cevaplayıcının gelir düzeyi 5001 TL 

ve üstüdür.Eğitim düzeyi açısından; 16 cevaplayıcının eğitim düzeyi ilköğretim, 

29 cevaplayıcının eğitim düzeyi lise,  18 cevaplayıcınınönlisans, 13 cevaplayıcı-

nın lisans ve 9 cevaplayıcının eğitim düzeyi lisansüstüdür. 

Özel ve Ticari Tekne Sahiplerinin Kulaktan Kulağa İletişim Yolu İle OlumsuzBilgi 

Yayma Niyetlerinin İncelenmesi 

Anketi cevaplayan 85 tekne sahibi/kaptanından 59’u ticari tekne, 26’sı özel tek-

ne sahibinden oluşmaktadır. Araştırmada cevaplayıcıların kulaktan kulağa ileti-

şim yoluyla olumsuz bilgi yayma niyetlerinin belirlenmesi amacıyla ‘yat lima-

nının verdiği hizmetten memnun kalmazsam, bunu diğer teknecilere anlatırım’ 

ifadesine katılma derecelerini belirtmeleri istenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir; 
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Tablo 1. Özel ve ticari tekne sahiplerinin olumsuz bilgi yayma niyetleri 

 Tekne Sahip-
liği 
 

Olumsuz Bilgi Yayma Niyeti Toplam Orta-
lama 

Std. 
Sapma Katılmı-

yorum 
Kararsı-

zım 
Katılı-
yorum 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Ticari Tekne 
Sahipleri 

3 11 30 15 59 3,9661 ,80870 

Özel Tekne 
Sahipleri 

0 3 15 8 26 4,1923 ,63367 

Toplam 3 14 45 23 85   

 

Tablo 1 incelenecek olursa, anketi cevaplayan özel ve ticari tekne sahiplerinin 

büyük bir çoğunluğunun ‘yat limanının verdiği hizmetten memnun kalmazsan, 

bunu diğer teknecilere anlatırım’ ifadesine katıldıkları görülmektedir. Bu sonuç-

tan, ticari ve özel tekne sahiplerinin verilen hizmetten memnun kalmadıkları 

durumda kulaktan kulağa iletişim yoluyla olumsuz bilgi yayma niyetinde ol-

dukları söylenebilir. 

Olumsuz bilgi yayma niyetinin ticari tekne sahipleri ve özel tekne sahipleri 

açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirle-

mek üzere Mann Whitney U Testi yapılmıştır. 

H1: Özel ve ticari tekne sahiplerinin/kaptanlarının hizmet satın aldıkları yat 

limanı hakkında kulaktan kulağa iletişime bağlı olumsuz bilgi yayma niyetleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardır. 

Test İstatistiği: Mann Whitney U 

Önem Derecesi: %95  

 

Tablo 2. Olumsuz bilgi yayma-Mann Whitney U testi 

Mann Whitney U Testi  Cevaplayıcı 
Sayısı 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Z Anlamlılık (2-
yönlü) 

Olumsuz Bilgi 
Yayma Niyeti 
 
 

Ticari tekne 
Sahipleri 

59 41,21 2431,5  
-1,106 

 
,269 

Özel Tekne 
Sahipleri 

26 47,06 1223,5 

Toplam 85   

 

Tablo 2 incelenecek olursa, kulaktan kulağa iletişim yoluyla olumsuz bilgi yay-

ma niyeti açısından ticari ve özel tekne sahipleri arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı görülmektedir. 
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Özel ve Ticari Tekne Sahiplerinin Kulaktan Kulağa ĠletiĢim Yolu Ġle Olumlu 
Bilgi Yayma Niyetlerinin Ġncelenmesi 

Araştırmada cevaplayıcıların kulaktan kulağa iletişim yoluyla olumlu bilgi 

yayma niyetlerinin belirlenmesi amacıyla ‘yat limanının verdiği hizmetten 

memnunsam, bunu diğer teknecilerlepaylaşırım’ değişkenine katılma derecele-

rini belirtmeleri istenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 

 

Tablo 3. Özel ve ticari tekne sahiplerinin olumlu bilgi yayma niyetleri 

Tekne  
Sahipliği 
 

Olumlu Bilgi Yayma Niyeti 
Toplam Ortalama 

Std. 
Sapma 

Kararsızım Katılıyo-
rum 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Ticari Tekne 
Sahipleri 

6 43 10 59 4,0678 ,52076 

Özel Tekne 
Sahipleri 

3 21 2 26 3,9615 ,44549 

Toplam 9 64 12 85   

 

Tablo 3 incelenecek olursa, anketi cevaplayan özel ve ticari tekne sahiplerinin 

büyük bir çoğunluğunun ‘yat limanının verdiği hizmetten memnunsam, bunu 

diğer teknecilerle paylaşırım’ ifadesine katıldıkları görülmektedir. Bu sonuçtan, 

ticari ve özel tekne sahiplerinin kulaktan kulağa iletişim yoluyla olumlu bilgi 

yayma niyetinde oldukları söylenebilir. 

H2: Özel ve ticari tekne sahiplerinin/kaptanlarının hizmet satın aldıkları yat 

limanı hakkında kulaktan kulağa iletişime bağlı olumlu bilgi yayma niyetleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardır. 

Test İstatistiği: Mann Whitney U 

Önem Derecesi: %95 

  

Tablo 4. Olumlu bilgi yayma-Mann Whitney testi  

Mann Whitney U Testi  Cevaplayıcı 
Sayısı 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Z Anlamlılık  (2-
yölü) 

Olumlu Bilgi 
Yayma Niyeti 
 
 

Ticari tekne 
Sahipleri 

59 44,23 2609,50  
-,916 

 
,359 

Özel Tekne 
Sahipleri 

26 40,21 1045,50 

Toplam 85   
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Tablo 4 incelenecek olursa, kulaktan kulağa iletişim yoluyla olumlu bilgi yayma 

niyeti açısından ticari ve özel tekne sahipleri arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı görülmektedir. 

Aile Çevresi,  ArkadaĢ Çevresi ve Mevcut/Potansiyel MüĢterilerin Satın 
Alma Kararı Üzerindeki Etkisi 

Aile çevresi, arkadaş çevresi ve mevcut/potansiyel yat limanı müşterilerinin 

tekne sahiplerinin kulaktan kulağa iletişim yoluyla bir yat limanından hizmet 

satın alma kararları üzerinde etkisinin bulup bulunmadığını belirlemek üzere 

lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Bu analize ilişkin sonuçlar aşağıdadır; 

 

Tablo 5. Model parametrelerinin Omnibus testi 

  Chi-square Serbestlik Derecesi Anlamlılık 
Adım 1 Adım 22,430 3 ,000 

Blok 22,430 3 ,000 
Model 22,430 3 ,000 

 

Tablo 5’e göre elde edilen modelin parametrelerinin %95 önem düzeyinde an-

lamlı olduğu görülmektedir (Kalaycı 2010). 

 

Tablo 6. Model Özeti 

Adım -2 Log Cox&Snell R2 Nagelkerke  R2 

1 82,251 ,232 ,328 

 

Nagelkerke R2 değerine göre bağımlı değişkenimiz ile bağımsız değişkenlerimiz 

arasında yaklaşık %32,8’lik bir ilişki vardır (Kalaycı 2010). 

 

Tablo 7. Sınıflandırma tablosu   

 
Gözlenen 
 

Tahmin Edilen 

Sahip olduğunuz teknenin türü 
nedir? 

Doğru  
Sınıflandırma % 

1:Ticari 2:Özel 

Adım 1 Tekne 
Sahipliği 

1:Ticari Tekne 
Sahipliği 

55 4 93,2 

2:Özel Tekne 
Sahipliği 

12 14 53,8 

Toplam %   81,2 
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Tablo 7’ye göre modelin genel olarak %81,2 oranında doğru sınıflandırma yap-

tığı söylenebilir. Sınıflandırma tablosu incelendiğinde, ticari tekne sahiplerinin  

%93,2’sinin, ‘özel tekne sahiplerinin%53,8’inin doğru sınıflandırıldığı görülmektedir. 

 

Tablo 8. Modeldeki değişkenler 

                         Referans Grupları B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Adım 1 Arkadaş Çevresi  3,615 ,994 13,235 1 ,000 37,154 
Tekne  
Sahipleri/Kaptanları 

-1,056 ,500 4,467 1 ,035 ,348 

Aile ve Akrabalar -,186 ,329 ,317 1 ,573 ,831 
Sabit Katsayı -10,918 2,823 14,957 1 ,000 ,000 

 

Tablo 8 incelenecek olursa, ‘arkadaşlarımın düşünceleri satın alma kararımı 

etkiler’ ve ‘diğer tekne sahiplerinin/kaptanlarının (mevcut/potansiyel müşterile-

rin) konuştukları ve duyduklarım satın alma kararımı etkiler’ değişkenlerinin 

modelin açıklanmasında anlamlı bir katkısının olduğu görülmektedir. Bu de-

ğişkenlerden arkadaş çevresinin etki katsayısı 3,615, diğer tekne sahiple-

ri/kaptanları değişkenin etki katsayısı -1,056’dır. Arkadaş çevresine yönelik 

değişkenin pozitif işaretli olması, değişkendeki artışın yat limanı müşterilerinin 

özel tekne sahibi olma olasılıklarının artacağını göstermektedir. Diğer tekne 

sahipleri/kaptanları değişkeninin katsayısının negatif olması, değişkendeki bir 

birimlik artışın yat limanı müşterilerinin ticari tekne sahibi olma olasılığını arttı-

racağını göstermektedir. Exp (B) değeri, bağımsız değişkendeki bir birimlik 

artışın bağımlı değişkendeki etkisini göstermektedir (Altunışık vd.2007). Dola-

yıyla ‘tekne sahiplerinin/kaptanlarının konuştukları ve duyduklarım satın alma 

kararımı etkiler’ değişkenine katılma derecesindeki bir birimlik artış kişilerin 

ticari tekne sahibi olma olasılığını 0,348 kat arttırmaktadır. ‘Arkadaşlarımın 

düşünceleri satın alma kararımı etkiler’değişkenine katılma derecesindeki bir 

birimlik artış kişilerin özel tekne sahibi olma olasılığını 37,154 kat arttırmakta-

dır. Bunun anlamı diğer tekne sahiplerinin konuştukları ve söylediklerinden 

etkilenen kişilerin ticari tekne sahibi olma olasılığı, arkadaş çevresinin düşünce-

lerinden etkilenen kişilerin ise özel tekne sahibi olma olasılığı yüksektir.  

SONUÇ 

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, müşteriler arasında 

mallar, hizmetler, markalar veya işletmeler hakkındaki kulaktan kulağa iletişim 

yoluyla bilgi akışını daha da hızlandırmıştır. Buna bağlı olarak günümüzde 

kulaktan kulağa iletişim müşterilerin satın alma kararlarında başvurdukları 
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güvenilir bir tutundurma bileşeni olarak yerini almaya başlamıştır. Bu araştır-

mada da deniz turizm alanında kulaktan kulağa iletişim yoluyla olumlu ve 

olumsuz bilgi yaymanın yat limanı işletmeciliğinin hedef pazar kitlesini oluştu-

ran özel ve ticari tekne sahipleri tarafından tercih edilen bir iletişim aracı oldu-

ğu görülmektedir. Hem özel tekne sahipleri hem de ticari tekne sahipleri yat 

limanı işletmesinin verdiği hizmete yönelik memnuniyet veya memnuniyetsiz-

liklerini diğer tekne sahipleri ile paylaşmak ve bu konuda olumlu/olumsuz bilgi 

yayma konusunda hiç tereddüt etmedikleri anlaşılmaktadır.Yat limanı işletme-

ciliğinde hedef pazar gruplarının bir yat limanı işletmesi hakkında olumlu ve 

olumsuz bilgi yayma niyetlerinin farklılık gösterip göstermediğine yönelik ku-

rulan ve test edilen hipotez testi sonucunun anlamlı bir farklılık göstermemesi 

de bunu doğrular niteliktedir. 

Satın alma kararında referans gruplarından etkilenme düzeyine bakıldığında, 

özel tekne sahiplerinin daha çok arkadaş çevresinden, ticari tekne sahiplerinin 

ise mevcut/potansiyel müşterilerden etkilendiği görülmektedir. Bu bağlamda 

özellikle, hedef pazarı ticari tekne sahipleri olan yat limanlarının öncelikle mev-

cut/potansiyel müşterileri kazanacak tedbirler almaları, müşterilerin sunulan 

hizmetler konusunda olumlu düşünceler ve fikirler yaymalarını sağlayacak 

politikalar üretmeleri gerektiği görülmektedir. Bu da kaliteli hizmetle, uzun 

süreli ve sıcak ilişkiyle ve müşteri memnuniyeti ile sağlanabilir.  

Sonuç olarak, yat limanı işletmeleri tarafından hedef pazar gruplarının satın 

alma kararlarında kulaktan kulağa iletişimden etkilendikleri ve kulaktan kulağa 

iletişim yoluyla da memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini ilettikleri bilinmeli 

ve kulaktan kulağa iletişimin günümüzde güçlü bir iletişim aracı olduğu da 

kabul edilmelidir. Her ne kadar kulaktan kulağa iletişim sürecinde işletmelerin 

iletişime müdahale etmeleri güç olsa da, öncesinde bunu kontrol altına almak, 

olumsuz bilgiyi olumluya çevirmek gibi bir olanak da mevcuttur. Bunun için 

yat limanı yönetici ve çalışanlarının, tekne sahiplerine/kaptanlarına kendilerinin 

de onların bir üyesi olduklarını hissettirmeleri, belirli dönemlerde sosyal ve 

kültürel etkinlikler düzenleyerek, hatta müşterilerin teknelerinde konaklamak 

suretiyle yayılması muhtemel bir memnuniyetsizliği veya olumsuz bir iletişimi-

tespit edebilmeleri ve bunu olumluya çevirecek tedbirler almaları mümkün-

dür.İşletme ve hizmetler hakkında olumlu bilgi yayan tekne sahipleri/kaptanları 

ödüllendirilmek suretiyle de olumlu bilgi yayma iletişimi desteklenmesi önerilir. 

 

 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

304 

KAYNAKÇA 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem-

leri SPSS Uygulamalı. 5. Basım, Sakarya: Sakarya Yayıncılık. 

Anteplioğlu, P. (2005). Hizmet Sektöründe Kulaktan Kulağa İletişimin Etkileri: Ankara’da Beş Yıl-

dızlı Otellerde Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bansal, H. S. ve Voyer, P. A. (2000). Word Of Mouth Processes Within A Services Puchase Decision 

Context, Journal of Service Research, 3(2): 166-177. 

Başgöze, P. (2006). Kulaktan Kulağa İletişim ve Geleneksel Reklamın Müşteri Değer Algısı Üzerine 

Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma,  11. Ulusal Pazarlama Kongresi,  İzmir, 1-2-3.  

Bone, P. F. (1995). Word Of Mouth Effects On Short-Termand Long-Term Product Judgements, 

Journal of Business Research, 32(3): 213-223. 

Christiansen, T. ve Tax, S. S. (2000). Measuring Word of Mouth: TheQuestions of 

WhoandWhen?,Journal of Marketing Communications, 6:185-199. 

Çilingir, Z., Yıldız S. ve Kurtuldu, H. S. (2010). Kulaktan Kulağa İletişim: Alışveriş Merkezi Müşteri-

leri Üzerinde Bir Pilot Çalışma, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi,  24(3): 95-115. 

Deniz Ticaret Odası Sektör Raporu (2010). İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını. İstanbul. 

East, R., Hammond, K. ve Wright, M. (2007). The Relative Incidence of Positive and Negative Word 

of Mouth: A Multi-CategoryStudy, International JournalResearch in Marketing, 24(2): 175-184. 

Ennew, T. C., Bunerjee, A.K. ve Li, D. (2000). Managing Word of MouthCommunication: Empirica-

lEvidencefromIndia, International Journal of Bank Marketing, 1: 75-83. 

Hawkins, D., Roger J. B. ve Kenneth A. C. (1998). Consumer Behavior: Building Marketing  Strategy, 

7th.Ed., Illinois: Mc.GrawHill, 238. 

Hogan John E., Katherina N.Lemon ve Barak Libai (2004).Quantifying The Ripple : Word Of Mouth 

and Advertising Effectiveness, Journal of Advertising Research, 44(3):271-280.  

Kalaycı, Şeref (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 5.Baskı, Ankara.  

Kau, A.K. ve Loh, E.W.Y. (2006).The Effects of Service Recovery on Consumer Satisfaction: A Com-

parison Between Complainants and Non- Complainants, Journal of Services Marketing, 

20(2):101-111. 

Kotler, P. ve Armstrong, G. (2004).Principles of Marketing, 10 th.Ed.,Pearson, PrenticeHall. 

Mangold, W. G., Miller, F. ve Brockway, G. R. (1999). Word-of-Mouth Communication in the Service 

Marketplace, The Journal of Services Marketing, 13(1): 73-89. 

Marangoz, M. (2007). Ağızdan Ağza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep 

Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  16(2): 395-412. 

Murray, K. B. (1991). A Test Of Services Marketing Theory: Consumer Information AcqusitionActi-

vitrs, Journal of Marketing, 55(Ocak):10-25. 

Shalback, L. (2005).Majority Rules,  Marketing Management, 14 (2). 

Silverman, G. (1997). How To Harness The Awesome Power  Of  Word-Of Mouth, Direct Marketing, 

7:32-37. 

Silverman, G. (2006). Ağızdan Ağza Pazarlama, Çeviren: Ender Orfanlı, İstanbul: Mediacat Yayınları.; 

İstanbul, s.22. 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi:  305-315,  
12 – 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-5437-81-7  

 

 
 

Turizmde Çevre, Gıda Güvenliği ve Beslenme  
Faktörlerinin İrdelenmesi 

 
Necla ÇAĞLARIRMAK 

T. C. Celal Bayar Üniversitesi, 

Saruhanlı Meslek Yüksekokulu , 

CBÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

E-posta: necla.caglarirmak@bayar.edu.tr 
 

 

ÖZ 
Turizmde beslenme insanların her zaman ki zorunlu yaşam sebeplerinden biri olmakla be-
raber önemli bir turizm faktörü olmalıdır. Turizm sadece gezmek görmek ve keşfetmek de-
ğildir. Aynı zamanda değişik gıda alışkanlıklarının da keşfedilmesi ve tadılmasıdır. Ancak tu-
rizimin beslenme ve gıda güvenliği yönünden yeterince önemi anlaşılamamıştır. Özellikle 
oteller, veya diğer barınma yerleri ve lokantalarda ve diğer gıda ve içecek hizmeti veren 
mekanlarda yiyecekler ve içecekler için faklı yaklaşımlar oluşmakta, gıda güvenliği ise gittik-
çe önem kazanmaktadır.  Gıda güvenliği insan sağlığını ilgilendiren çevre, beslenme, ekoloji 
ve turizm gibi konuları ve disiplinleri kapsamaktadır.  Otellerin hızla çoğalması, artan reka-
bet ortamı beslenme ve gıda güvenliğini ön plana çıkarmakta, turizm işletmelerinin birinci 
derecede acilen üstünde durmaları gereken konuları olmaktadır. HACCP, ISO 22000 vb gıda 
standartlarının açıklanması, uygulanması ayrıca başlıca besin öğeleri ve gıda biyokimyası, 
fonksiyonel beslenme, çevre kirliliği ve turizm bu makalede açıklanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Turizm, Beslenme, Çevre, Ekoloji, Gıda Güvenliği 

 

 

GĠRĠġ 

Turizm çok yönlü ele alınması gereken çevre, gıda güvenliği, ekoloji, sosyoloji-

kültür, ekonomi ve pazarlama gibi pek çok disiplinler içersinde barındıran bir 

olgudur.  

Turizm olayı aslında çevreyi tanıma, insan çevre ve doğa arası iletkim, sosyal-

leşme yani insan olmanın gereğidir. İnsanın düşünebilen, duygusal bir varlık 

olmak, bilgi alışverişinde bulunmak, sosyal ortamlarda bulunmak gereksinimi 

turizm olgusuna yol açmaktadır. Çok çeşitli kültür, değişik ırk ve dinlerdeki 

insanların farklı gelenek ve göreneklerde yaşayan insanların birbirlerini tanıma-

ları dil öğrenerek birbirlerine hümanist yaklaşımları ile olası olacaktır. Bir anla-

mada ulusların içsel barış ortamlarına uluslararası anlamda da ülkeler arası 

barışa katkıda bulunacaktır.  
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ÇEVRE, TURĠZM VE EKOLOJĠ 

Çevre ve ekoloji birbiri ile iç içe olan geniş kavramlar olmalıdır. İnsanların iç içe 

olduğu tüm canlı sistemlerin yaşadığı ve birbiri ile etkileşim içersinde olduğu 

ekolojik sistemler çevre kavramı ile birlikte el alınmalıdır. Çünkü doğaya en çok 

zarar veren insandır. İnsan doğaya tüm ekolojik sistemlere zarar vermekte, hat-

ta yok etmek pahasına zararlı olmakta daha sonrada verdiği zararı önleme, dü-

zeltme veya en aza indirme, verdiği zarardan kurtulmanın yollarını gene kendi-

si aramaktadır. Bu büyük bir çelişkidir. Zira ekolojik sistemlere zarar verme 

küresel ısınma, iklim değişmelerinin yanı sıra zehirlenmeler, kanseri astım, vb. 

sayamayacağımız pek çok hastalıklara da zemin oluşturmaktadır. Bunlardan 

başka bitki ve hayvan türlerinin, ormanların yok olmasını göllerin ve akarsula-

rın kuruması yok olması, her şeyden önemlisi çevre kirliliği insanlığın çevreye 

verdiği zararların başında gelir. Doğada hiçbir hayvan ya da bitki türü doğaya 

zarar vermemiştir. Turizmde önelcik çevre ve doğa sevgisi olmalıdır. Doğayı 

seven insanı, hayvanı ve bitkiyi sever. İnsancıl olur hatta savaşlar yok olmasa 

bile azalır çünkü evrende insanlığın yaşayabileceği tek dünya gezegeni vardır. 

Bu nokta da sloganımız “Dünyamızı yok etmeyelim” olmalıdır. Diğer bir slogan 

da “gelecek kuşaklara nasıl bir Dünya bırakmak istiyoruz?” olmalıdır. Dünya 

da küresel ısınma, doğa katliamları, kaybolan türler, çevre kirliliği hızla devam 

ederse gelecek kuşakların değil gezip görmesi onlara yaşayacak alanları kalabi-

lecek midir? Tüm bu konular bu makalede gözden geçirilmiş ilgili konuların 

önemi özet olarak ana fikirler ve konular hakkında derleme yapılmıştır (Çağla-

rırmak 2009; Durmuşkahya ve Çağlarırmak 2010). 

ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ 

Toprak Kirliliği 

Çevre kirliliğini insanlık kendisi yaratmış daha sonra da bu sorundan kurtul-

mak için çareler aramıştır. İnsanlar kendilerini korumak ve yaşamalarını sür-

dürmek isterken kendi geleceklerini tehtid eder bir noktaya geldiklerini gör-

müşlerdir. Hızlı kentleşme tüm ekolojik s,teme zara verirken aşırı hava kirliliği 

gıda kontaminasyonları ve toprak kirliliği meydana gelmiştir (Ayberk 1997). 

 Ekolojik anlamada insanı diğer canlılardan farklı kılan en temel özellik akıllı 

olması, teknolojiyi kullanabilmesi değil, kendi besinin kendisinin üretebilmesi 

ve bunu geleceğin kıtlık döneminde depolayabilmesidir. Nüfus patlaması hem 

biyolojik hem de ekolojik anlamada insan dahil tüm türler için ileri teknoloji 

kullanımını gerekli kılan olağan üstü başarıdır (Neyisçi 2004).   
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Toprak günümüz ileri teknolojilerinde bile yapay olarak üretilemeyen ve aynı 

zamanda ikamesi olmayan en önemli hayati varlıktır.  1 cm lik toprağın oluşma-

sı için 100-1000 yıl geçmesi gerekir.  40-50 cm lik toprağın oluşumu için yaklaşık 

20 000 yıl gerekirken başka bir madde ile ikame edilemez. Toprak kayıpları bir 

anlamda tarım arazilerinin yitirilmesidir. Toprağın önemini başlıca; Tarımsal, 

Endüstriyel, Ekonomik ve Ulusal olmak üzere dört grup altında toplanmaktadır 

(Metin Anonim;  Çağlarırmak 2009). 

Çevre kirliği toprak kirliği; su kirliliği, hava kirliliği olarak üç ana başlıkta top-

lanmaktadır. Günümüzde çevre kirliliği faktörlerinin hemen hemen tümü top-

rak kirliliği faktörleri üzerine odaklanmakta global tehlike arz etmektedir. Top-

rak kirliliği, hava ve su kirliliğinin etkilediği yeryüzünün son kirlenme noktası 

olarak değerlendirilmektedir. Toprak, bilindiği üzere tüm ekolojik sistemlerin 

tek var oluş yeri, yeryüzündeki canlı hayatın sürdürebildiği en önemli hayati 

oluşumdur. Toprak oluşumu için 100 ila 400 yıl geçmesi gerekirken, toprağın 

işlenebilmesi için 300 ila 12000 bin yıl geçmesi gerekmektedir. Ağır metaller; 

Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Bakır, Krom, Çinko vb. asit yağmurları, kirli 

sulama suları ile sulanmış topraklar toprak kirliliği yönünden potansiyel tehlike 

oluşturmaktadırlar. Kömür üretimi, demir çelik maden işletmesi, araç emisyon-

ları, fosil yakıtları gibi organik materyallerin eksik yanması, evsel  yakıtların 

yanması soncu oluşan, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHs) öncelikle 

hava kirliliğinine neden olmanın yanı sıra dolaylı yada direkt olarak toprağa 

çökmektedir. Topraktan besin zinciri içersine girmekte karsinojenik ve mutaje-

nik etki göstermektedirler (Çağlarırmak 2007a; Çağlarırmak 2008a). 

Aslında dünyada savaşların ve huzursuzlukların ana nedeni besin kaynaklarını 

ilgilendiren problemlerdir. Her türlü doğal kaynaklarını koruyan ve planlı şe-

kilde sürdürebilir politikalar uygulayarak verimli şekilde kullanan ülkeler top-

lumsal huzursuzluğun en aza indirgendiği ileri ülkelerdir.  

Su Kirliliği 

Dünya nüfusu 6,4 milyar civarındadır. 2050 de 9 milyarı bulması beklenmekte-

dir. Bu nüfusun 7,7 miyarı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor olacağı tahmin 

edilmektedir.   

Dünya da içilebilir ve kullanılabilir su miktarı dünyadaki toplam su miktarının 

çok küçük bir bölümüdür. Yer kürede bulunan suyun % 97 si tuzlu su, % 3 ü 

tatlı su olarak tanımlanan içilebilir ve kullanılabilir sudur. % 3 lük tatlı suyun % 

79 kutuplarda buz dağlarında, % 20 si derin yeraltı sularında bulunmakta ancak 

% 1 ise ulaşılan su kaynakları göller, nehirler, akarsu çay, dereler ve tatlı su 

rezervuarlarda bulunmaktadır. 
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Buna göre toplam genelleme içinde Dünya da içilebilir kullanım suyu % 0.007 

oranındadır. (TMMOB Çevre Mühendisliği, 2007 Raporu).  

Dünya da 1.2 milyar insan su güvenliğinden yoksundur. Dünyada içme suyu 

kirliliği yüzünden her gün 14 bin insan ölmektedir (FAO raporları). 

Başlıca su kirleticileri:  

İnsan enfeksiyon hastalıklarına en ciddi ve önemli etmen sanitasyonun yetersiz 

ya da hiç olmadığı geri kalmış ve gelişmekte ülkelerde daha çok rastlanmakta-

dır. Bu tür suların arıtmadan ırmaklara doğrudan verilmesi insan hayatında 

tehlike ve risk oluşturmaktadır.  

Kirli sulama suyu kullanıldığı sürece, gıda zincirinde enfeksiyon döngüsünün 

kırılamayacağı açıktır. (Tuncel 1999). Su gıdaların üretimi, hasat veya işlenmesi 

sırasında kullanılabilir. Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, ister içme suyu 

isterse temizlik suyu olsun suda patojen mikroorganizmalar bulunmamalı ve 

gıdalarda bozulmaya neden olabilecek mikroorganizmaların sayısı çok az olma-

lıdır. Irmaklara doğrudan kanalizasyon ve dışkı bulaşı olması sonucu insan ve 

hayvanların içme suyu ve gıdalara gıda zincirinde bulaşması ile hastalık ve 

salgınlar ölümler görülebilmektedir. Fekal kontaminasyona uğramış sular Sa-

monella, Shigella, V. Cholera, S. typhi ve S. paratyphi nin neden oldukları tifo, 

dizanteri, kolera ve paratifo gibi enfeksiyon hastalıkları oluşmaktadır. Kanali-

zasyon karışmış sularda Palio virus ve Hepatit A virus bulunabilmekte Palio 

virus çocuk felcine, Hepatit A sarılığa neden olmaktadır. Kanalizasyonun karış-

tığı sular enterik virüsler için en önemli kontaminasyon kaynağı oluşturmaktır. 

(Tuncel 1999). Özellikle çiğ olarak tüketilen meyve sebzeler için sınıf I olarak 

sınıflandırılan kaliteli sulama suyu ile sulanmalıdır. Kirli su ile amoebiasis, gi-

ardiasis, ascariasis ve kancalı kurt gibi parazitik hastalık etkenleri de bulaşmak-

tadır. Ayrıca yaşam döngüsünü kirli sularda tamamlayan bazı hastalık etkenleri 

de vardır. Schistosomiasis, Dünya da 70 ülkede 200 milyon insanı enfekte et-

mektedir. Diğer parazitik hastalıklar sıtma, dengue ateşi gibi hastalık etmenle-

rini taşıyan vektörler kirli sularda yaşam döngülerini tamamlamaktadırlar (Çağ-

larırmak  2008a) Ağır metaller, zirai mücadele ilaçları akarsu ve yer altı sularına, 

besin zincirinden  insana ulaşmakta, veya doğrudan sulara bulaşarak tehlike ve 

risk oluşturmaktadır (Çağlarırmak 2008c; Çağlarırmak 2007b; Çağlarırmak 

2009b). 

Turizm adına yapılan yatırımlarda çevre faktörü zorunlu olarak göz önüne 

alınmalı yasal yaptırımlar uygulanmalıdır. Yaylalarda ırmaklar insan faktörüne 

bağlı olarak kirlenmeye başlamıştır. Kıyı boyunca yükselen çok katlı yapılar, 
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oteller kıyıların doğalığını bozarken çok az sayıda insanın yararlandığı mekan-

lar olmaktadır. Karadeniz sahil yolu bölge ekolojisine zarar vermiştir. Yol, ha-

vaalanı, otel, fabrika inşaatları için tarım alanları, doğa ve yeşilliğin hakim alan-

lara yapılmamalıdır. Türkiye’nin bu konuda kaybedecek zamanı kalmamıştır. 

Turizm doğaya zarar vermeden hatta doğa ve çevreyi korumak için yapılan 

aktiviteler bütünü olmalıdır. Dağ, deniz, güneş, kumsal, yayla kavramları özel-

likle ülkemizde önemli öne çıkan turizm nedenleridir. Ülkelerin bulundukları 

coğrafi konum ve ekolojileri beslenmelerini, yiyecek ve içeceklerini de önemli 

ölçüde etkiler hatta insan davranışlarını ve sosyolojisini etkiler.  

Hava Kirliliği 

Son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve 

toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan 

ve diazot monoksit gazları atmosferde yığılmaktadır. Ozon tabakasında incel-

me, ormanların azalması ve çölleşme, asit yağmurları, endüstriyel kazalar, ze-

hirli atıklar, biyolojik çeşitlilikte azalma vb. fosil yakıtlar ile enerji tedarikinin 

getirdiği diğer çevresel problemler içersinde sayılabilir. Fosil yakıtların özellikle 

tam olarak yanmayışı sonucu polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHs); kan-

ser yapıcı kimyasal maddeler oluşmaktadır. Akciğer, deri, kanserine neden 

olmaktadırlar. PAHlar hava, toprak ve su zincirinden besinlere ve suya bulaşa-

rak insana ulaşabilmektedirler. Dioksinler de kanser yapıcı kurşunlu benzin ya 

da klorin varlığında odun yanmalarında oluşmaktadır. Ağır metaller baca gaz-

larından  ve hidrokarbonları içeren   araç yakıtlarından  gerek doğrudan insana 

gerekse tarım ürünlerine bulaşarak risk oluşturmaktadırlar (Fetzer 2000; Yang 

vd. 2000; Çağlarırmak vd. 2008; Çağlarırmak 2008a; Çağlarırmak 2009a; Çağla-

rırmak  vd. 2009). 

 Ülkemizin yaz kış turizm yönünden aktif olmasını bekleniyorsa, turizm sezo-

nun uzun tutulması turizm işletmelerinin daha verimli çalışma, ve istihdam 

yaratma gibi olumlu katkılar bekleniyorsa hava kirliliğini azaltmanın sağlığa 

olumlu etkilernin yanı sıra turizm ekonomisine de olumlu etkileri olabilir. Te-

miz hava, temiz gıda ve su özellikle kalabalık şehirlerde yaşayan insanların 

özlemi olmuştur.  

GIDA BĠLEġENLERĠ VE ÖZELLĠKLERĠ, BESLENME  

Beslenme insanlığın vazgeçilmez var oluş ve yaşam sebebi, hayata tutunma 

sebebi olmuştur. Aslında bütün canlılar için beslenme yaşamanın elzem koşu-

ludur. Türk insanı çalışmayı para kazanmayı “ekmek parası” deyimi ile terim-

lendirmiştir. Her bölgenin toplumun gıda, içecek alışkanlıkları bulundukları 
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coğrafik ve iklim koşulları, gelenekler, kültür ve tarih hatta dinlere göre farklılık 

göstermektedir. Aslında yiyecek ve içecekler önemli turizm oranda turizmi 

kamçılayan, turizmde önemli beğeni ve rağbet görme unsurlarıdır. Anado-

lu’nun zengin endemik bitki örtüsü, ki yaklaşık 3700 endemik tür yaşmaktadır 

(Davis vd. 1988; Güner  vd. 2000; Özhatay  vd. 2006; Özhatay  vd. 2009).  

Dört mevsimi yaşayan, asırlara dayanan tarihi ve pek çok uygarlığı geçmişte 

barındırması “Türk Mutfağını” dünya da ilk üç sırada yer almasına sebep ol-

muştur. Bu durumda zengin yiyecek portföyü turizmde iyi değerlendirilmeli 

kendi öz değerlerimize önem vermeliyiz.  

Sağlıklı beslenmeyi etkileyen pek çok faktörler vardır. Gıda güvenliği, Yeterli ve 

dengeli beslenme, Fonksiyonel besinler ve/veya beslenme, Tarım uygulamaları, 

Çevresel faktörler ve çevre şartları, Gıda değerlendirme ve muhafaza yöntemle-

ri, Gıda işleme teknikleri, mamul gıda üretimleri, Gıda kalite kontrol sistem ve 

yönetmelikleri olarak özetlenebilir (Çağlarırmak 1998;   Çağlarırmak; 1999) 

Sağlıklı beslenme sağlıklı yaşama, sağlık ve gelişim, hastalıkları önleme ve mü-

cadelenin bağışıklık sistemini güçlendirme, daha az hastalık ve daha iyi sağlıklı 

olmak anlamına gelir. Sağlıklı çocuklar daha kolay öğrenir. Sağlıklı insanlar 

daha güçlü, üretken, yaratıcı ve kademeli olarak yoksulluk ve açlık çemberini 

kıran insanlardır. Daha iyi beslenme yoksulluğu sonlandırmanın başlıca giriş 

noktası ve daha kaliteli yaşamayı başarmanın bir mihenk taşıdır.  

Yeterli ve dengeli beslenmeyi hatta fonksiyonel gıdaları günlük besin listesinde 

yer vermeyi gerektirir (Çağlarırmak 2006; Çağlarırmak  2007b,c; Demir  2011). 

BaĢlıca Besin Öğeleri 

Besin öğeleri iki grupta incelenmektedir. Vücudun sentezleyemediği mutlak 

gıdalar yolu ile almak zorunda kaldığımız besin öğeleri; vitaminler, mineraller, 

esansiyel aminoasitler, esansiyel yağ asitleridir. Diğerleri lipidler, karbonhidrat-

lar ve proteinler ve su makro besin öğeleridir (deMAn 1990; Çağlarırmak 1999;  

Demir 2011). Her birinin ayrı ayrı yaşamsal önemi mevcuttur. Dengeli beslen-

me; günlük menüde vitaminler, vitaminler ve özellikle kaliteli proteinleri yani 

esansiyel amino asitleri ve esansiyel yağ asitlerini içeren beslenme beslenme 

şeklidir (Sencer 1983). Ancak yaşamsal aktiviteler içerisinde sadece dengeli bes-

lenme yeterli değildir. Yeterli ve dengeli beslenme ise yeterli enerji ve kalori 

gereksinimini bir anlamda günlük menüde yeterli karbonhidrat ve yağ içeren 

beslenme şeklidir (Çağlarırmak 1999).   

Ülkemizde yeterli beslenme yönünden ileri ülkeler ile benzer ya da aynı grup 

içinde değerlendirilirken dengeli beslenmede ise ileri ülkelerin oldukça gerisin-
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de kalmaktayız. Turizm olgusunda hijyen, temizlik dengeli ve yerli beslenme, 

gıda güvenliği, sunum, gıdanın tüm fonksiyonel özellikleri göz önüne alınmalı-

dır. Gıda kalite sağlamada Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra 

sunum, duyusal özellikler her zaman ön planda olmaktadır. Aslında tüketici 

önceliği gıdanın fonksiyonel özellikleri içersinde yer alan lezzet;  renk, aroma, 

tabakta sunum,  kinestetik özellikler; kıvam, viskozite gevreklik, ağızda dağıla-

bilirlik gibi özelliklerini dikkate alarak tercih etmekte, alım yapmakta ve tüket-

mektedir (Altuğ-Onoğur vd. 2011) Tüketiciler için duyusal faktörler ön planda 

olmanın yanı sıra tüketici bilinçlendikçe gıda güvenliğine önem vermektedir. 

Hazır gıda tüketiminde dengeli ve yeterli beslenme gibi kavramlar çoğu kez 

tüketici yönünden göz ardı edilmektedir. Ülke turizminde beslenme önemli bir 

yer tutar Bireyler bulundukları ortam, illeri ve ülkeleri dışında beslenirken hem 

gıda güvenliği, karın doyurma hem de bütçe durumlarına göre gittikleri yöre ya 

da ülkelerin kendine has yani orijinal gıdalarını tatmak yemek isterler. Ülke-

mizde bu durum daha anlaşılır olmuştur ancak yeterince gıda güvenliği norm-

ları dahilinde tam olarak günümüz koşullarına uyarlanmamıştır. Turizm de 

toplumun çık az kesimi dört ya da beş yıldızlı ortamlarda veya lüks denebilecek 

ortamlardan yararlanabilmektedir. Önemli olan çoğunluğa göre hareket ederek 

turizm de kaliteli beslenmeyi yiyecek içecek hizmetlerini ön plana çıkarmaktır. 

Gıda denetimi ve kontrolleri çok geniş yelpaze içersinde denetlenmeli ve kont-

rolleri yapılmalıdır.  

GIDA GÜVENLĠĞĠ VE TURĠZM 

“Gıda güvenliği” insan sağlığında tehlike ve risk oluşturan faktörlerin gıdadan 

uzaklaştırılması, bu faktörlerin oluşum ve gelişimlerinin önlenmesi anlamına 

gelir. İnsan ya da hayvan sağlığında herhangi bir risk oluşturmayan uygun gıda 

ürünleridir. Gıda güvenliğini ilke edinen ve  başlıca gıda kalite sağlama sistem 

ve yönetimleri olarak Kodex Alimentarius Komisyonu (CAC), ve komisyona 

bağlı başlıca diğer bağlantılı komiteler,  TAKKN (tehlike analizleri kritik kontrol 

noktaları) veya İngilizce baş harf ve açılımları ile HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points), ISO 22000’ler, TSE standartları, Türk Gıda Kodeksi vb. 

ve bu sistemlere bağlı kalite yönetmelikleri vb. HACCP standart serisi, ISO 

22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi, ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim 

Sistemi, ISO/TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim sistemleri olarak tanımlanmak-

tadır. Çiftçiler, hasatçılar, yem üreticileri, gıda üreticileri, tüm yiyecek içecek 

üreten ve satan mekanlar, oteller, moteller vb, ayrıca dolaylı kuruluşlar, ekip-

man sağlayan temizlik sanitasyon kuruluşları bu kalite sistem ve yönetimlerin-

den sorumlu olabilirler. Türkiye de 16 Kasım 1997 tarihi itibarı ile Türk gıda 
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kodeksi ile gıda sanayinde HACCP uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir.  

2005 Eylül ayında  ISO 22000 “Gıda güvenliği Yönetim Sistemleri Gıda Zinci-

rinde yer alan kuruluşlar için şartlar” yayınlanmıştır (Gorris 2005; Çağlarırmak; 

2008b; Altuğ-Onoğur 2011; Mahmutoğlu 2007). 

GIDA GÜVENLĠĞĠ VE ÇEVRE STANDARTLARI 

ISO 14000 bir Çevre Yönetim sistemidir.  Çevre yönetim sistemi, özünde doğal 

kaynakların kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen Zaraların 

minimum düzeye indirilmesini amaçlayan risk analizleri tabanında kurulan bir 

yönetim modelidir. ISO 14000 çevre yönetim sistemi 1999 yılında Haziran ayın-

da Rio’da yapılan Dünya zirvesinde alınan kararla başlamıştır. Ürünün ham-

maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar 

geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin 

gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak  çevreye verilen zara-

rın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve uluslar 

arası Standart Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. 

Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. 

ISO 14000 Serileri: 

ISO 14001 Çevre yönetimi özellikler ve kullanım kılavuzu 

ISO 14004 Çere yönetimi –çevre yönetim sistemleri – prensipler  destekleyici 

sitemler için genel kılavuz 

ISO 14020 Çevre etiketleri ve beyanları genel prensipler 

ISO 14031 Çevre Yönetimi- Çevre Performansı değerlendirilmesi 

ISO 14040 Çevre Yönetim hayat boyu değerlendirme kılavuzu 

ISO 19011 Kalite ve Çevre tetkiki için kılavuz (http://www.iso14000-iso14001-

environmental-management.com/). 

Bu standartlar ekolojik sisteler çevre ve gıda eve insan etkileşmelerini de doğ-

rudan ya da dolaylı kapsayıcı nitelikte standartlar serisidir (Çağlarırmak 

2007a,b). 

Gıda güvenliğinin turizme uygulamaları konusunda sadece dört ya da beş yıl-

dızlı oteller veya lüks tatil köyleri değil toplumun yiyip içtiği tüm mekanlar 

kontrol altına alınmalı ve denetlenmelidir. Gıda denetimleri gıda fabrikalarına 

yapılmaktadır ancak Türkiye de kimilerine göre 50 bin kadar “merdiven altı” 

olarak terimlenen istenmeyen olumsuz koşullarda üretim yapan imalathaneler 
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de mevcuttur. Turizmde özellikle otellerde gıda güvenliği uygulanmalarına dair 

çalışmalar ve yayınlanmış makaleler vardır. Bu makalede aynı konulara tekrar 

etmek yerine konun öneminin vurgulanması ve ana fikirdir. Restoran, kafe ve 

otellerde gıda güvenliğinde risk ve tehlike faktörleri hazır proses edilmiş amba-

laj edilmiş marketlerde pazarlana ve satılan ürünlerden çok önemli faktörleri 

vardır. Mutfakların hijyeni ve temizliği, kapların hijyeni masa sunumu ve hijye-

ni, açık büfelerde oda sıcaklığında ve açıkta yiyeceklerin kalış süresi gerek tüke-

tenler gerekse pişiriciler ve hizmet edenler bazında insan ile gıdanın yakın te-

ması ve konatminasyon riskleri oldukça yüksektir. Unutmamalıdır ki gıda sa-

nayinde gıda konataminasyonları yönünden en önemli risk kaynağı insandır. 

İnsan eğitimi ve portör muayeneleri mutlaka gerçekleştirilmelidir.  

Gıda üretimlerinde önemli bir prensip “Kötü hammaddeden iyi ürün elde edi-

lemez”  kavramıdır bu durumda kaliteli hammadde yani fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik yönden iyi kalitede ve özelliklerde olasını gerektirir. HACCP 

uygulamaları çiftçiden başlayan üretim yerleri ve üretim basamakları tüketicin 

çatalında son bulan gıda güvenliği uygulamalarıdır. HACCP’de Kritik kontrol 

noktaları (CCP Critical Control Points), Tehlike noktaları HP (Hazardous Po-

ints) gibi gıda güvenliği sistemleri içersinde değerlendirilen doğrudan sağlığı 

ilgilendiren uygulamalar vardır. Kritik kontrol noktalarında insan hayatını ve 

sağlığını risk ve tehlikeye atan her türlü faktörlerin giderilmesi zorunludur. 

HACCP de bir alt üretim basamağına geçmeden tehlike riskleri önlemek, önle-

yici tedbirleri almak, meydana geldi ise önleyici ve düzeltici çalışmalar ve uygu-

lamaları kayıt yaparak tekrarında yeniden çözüm arayışına girmemek ilkeler-

den biri olmaktadır (Mahmutoğlu 2007). Tehlike analizleri ise kontrol noktaları 

kadar keskin ve şiddetli olmayan tehlike durumlarını içermektedir. CCP’deki 

benzer yaklaşım HP de uygulanmaktadır.   

Geleneksel gıdalar ve turizm uygulamaları ise aslına uygun ülkelerin tanıtım ve 

tanınmasını yapacak hatta turizm olgusu güçlendirecek şekilde olmalıdır. (Çağ-

larırmak 2006).  Örneğin Dünya’da İtalya makarna ve pizza ile ünlenmiş bu 

yiyecekler turizm vesilesi olmuştur. Türk toplumu tüm kültür, ekolojik, tarihi 

değerlerine sahip çıkarken Anadolu’ya özel yiyecek ve içeceklere de sahip çık-

malıdır. “Türk Kahvesi” bir içim tipidir. Dünya da ilk kez 17. yüzyıllarda Os-

manlı İmparatorluğu zamanında kahve içilen ve sohbet edilen mekanlar açılmış 

yani kahvehaneler açılmıştır. Şimdiki Dünya da “kafe” denen bizim de kahve-

hane dediğimiz kahve veya diğer, içeceklerin tüketildiği mekanların temeli Os-

manlı’nın Türk Kahvesin içip sohbet ettiği sosyal ortamlar akla gelmelidir (Çağ-

larırmak ve Ünal 1992). Türkiye’nin kendine özgü yiyecek ve içecekleri pek çok 

tur yörelere göre değişmektedir. Manisa’nın mesir macunu; 30 40 çeşit baharat 
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ile yapılmaktadır ve yaklaşık 470 yıldır mesir festivali kutlanmakta ve Manisa 

şehrimiz için önemli bir turizm vesilesi olmaktadır. Balıkesir’in Höşmerimi, 

İzmit Pişmaniyesi, Mersin cezerye, Giresun Şebinkarahisar’da dövme dut pek-

mezi ve pestili, fındık helvası, Şebin cevizi, Siirt perde pilavı, otlu peynir, civil 

peynir, bazlamalar, yufka ekmekleri, kayseri pastırma, mantıları, Eskişehir hel-

vası, Antep baklavası, Maraş biberi, Kars kaşarı, Tekirdağ köftesi, Bursa İsken-

der, Trabzon hamsi pilavı, ve Karadeniz hamsi çeşitlemeleri, Antalya piyazı 

onlarca çeşit kebap ve köfteler, döner, pide çeşitleri, Adana şalgam suyu, pek 

çok çeşit hamur işleri vb. gibi bir kısmı gıda sanayine de uygulama ve üretim 

alanları bulmuş diğer taraftan ihracat olabilen turizmi kamçılayacak reklam 

broşürlerinde yer bulabilecek geleneksel Türk Gıda ürünleri gıda güvenliği 

kuralları dahilinde üretildiğinde üretilerek insan beğenisine uygun sunumları 

yapılarak turizmde hem önemli gelir kaynağı hem de gelir vesilesi olarak katma 

değer ekonomisine katkıda bulunacaktır. 

Gıda güvenliği ve kalite sağlama uygulamaları Gıda işletmelerinde olduğu gibi 

tüm turizm işletmeleri oteller ve motel mutfaklarında biri işletme sistemi içeri-

sinde gıda mühendisleri ve gıda teknikerlerini çalıştırmalı istihdam etmelidir. 

Sonuçta;  turizm multi displiner konular dizinlerini içermektedir. Gıda, ekoloji, 

turizm, Çevre faktörleri turizm ile ilgileri sözü edilen disiplinler dahilinde kısa 

ve özet bilgiler verilerek turizm yönünden önemi vurgulanmıştır. 
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ÖZ 

Yetenek yönetimi, turizm işletmelerinin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerine 
yardımcı olan modern yönetim yaklaşımlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı da, turizm iş-
letmelerinde sürdürülebilir rekabet avantajı için yetenek yönetimi uygulamalarının etkisini 
araştırmaktır. Bu nedenle yetenek yönetiminin boyutları belirlenmiş ve incelenmiştir. Teorik 
bilgiyi desteklemek amacıyla ankete dayalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
örneklemini, Belek bölgesindeki otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde 
edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre, yetenek yöne-
timi, turizm işletmeleri için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaktadır.  

Anahtar sözcükler: Yetenek Yönetimi, Sürdürülebilir Rekabet, Turizm İşletmeleri 

 

GĠRĠġ 

Günümüz ekonomik şartları göz önünde bulundurulduğunda endüstri toplu-

mundan bilgi ve tüketim toplumuna geçişin yaşandığı gerçeği görülmektedir. 

Değişen rekabet koşulları karşısında yüksek performansı yakalamak isteyen 

işletmeler, yetenekli bireyleri bünyelerine katmaları gerektiğini fark etmişlerdir.  

Rekabetin en üst seviyeye çıktığı, kurumsal bağlılığın zayıfladığı günümüz tu-

rizm sektöründe, değişen çevresel şartlara uyum sağlayabilmek, nitelikli perso-

neli elde tutabilmek, kâr elde edebilmek için fark ve değer yaratmak gerekmek-

tedir. Bu farkı çalışanları ile elde edeceklerine inanan turizm işletmeleri varlık-

larını sürdürmek ve rekabet şartları karşısında ayakta durabilmek için yetenek 

yönetimi kavramının üzerine yoğunlaşmaktadırlar.  

Yetenek yönetimi, iş için en uygun çalışanı temin etmek, yerleştirmek, psikolojik 

sözleşme ile bağlılığını arttırmak, işi doğrultusunda eğitip geliştirmek, kariyeri-

ni yönetmek ve performansını yükseltip rekabet ortamında başarılı olmayı he-

deflemektedir. Çünkü turizm işletmeleri hizmet sektöründe faaliyet göstermek-
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tedir. Bu işletmelerde de en önemli unsur insandır. Çalışanların yeteneklerinin 

farkında olan ve onları doğru yönlendirebilen, eğitim ve gelişimleri için gerekli 

imkânları sunan, kariyer planları yaparak işletmeye bağlılıklarını arttırmayı 

hedefleyen turizm işletmeleri, sürdürülebilir rekabet avantajını daha kolay elde 

edilebilir. 

YETENEK YÖNETĠMĠ 

Başarı, kabiliyet, liderlik, kolaylaştırmak, yaratıcılık, yenilikçilik ve zamanı etkin 

kullanma unsurlarıyla ilişkili olan yetenek; günümüz insan kaynakları yönetimi 

ve iş hayatında sıkça karşılaşılan bir kavramdır. Yetenek yönetimi ise; iş gücü 

planlamasını, analizini, işe alma sürecini, eğitim ve geliştirme faaliyetlerini, elde 

tutma çabalarını ve yedekleme planlarını içermektedir (McCauley ve Wakefield 

2006). Stratejik bir olgu olarak kabul edilen yetenek yönetimi, en iyi çalışan per-

formansı elde edebilmek için doğru kişileri doğru yerde istihdam etmek olarak 

da değerlendirilmektedir.  

Özellikle 2000’li yıllardan sonra yaşanan ekonomik krizler ile birlikte yaygın ve 

popüler hale gelmiş olan (Mucha 2004) yetenek yönetimi konusunda işletmele-

rin yapmış oldukları en önemli hata, çalışana tamamen sahip olma mantığıdır. 

İşletmeler elde etmek istedikleri çalışanları zaman esasına göre çalıştırmakta ve 

bir çeşit bağımlılık yaratarak onları elde tutacaklarını sanmaktadırlar. Buna 

bağlı olarak da dış kaynak yöntemi (outsourcing) ya da part-time ile çalışan 

kişileri ikinci plana atmaktadır. Bu ise yetenekli personeli istihdam etmek iste-

yen işletmeler için kronik bir problem olarak kabul edilmektedir (Parus 2000). 

Yetenek yönetimi, işletmenin tüm kademelerindeki kişiler arasında işbirliği ve 

iletişimi gerektiren; işgücü planlaması, personel alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi, 

yeteneklerin gözden geçirilmesi, başarı planlaması, performans değerlendiril-

mesi, sahip olunan yeteneklerin elde tutulması gibi çeşitli aşamaları içeren bir 

yaklaşımdır (McCauley ve Wakefield 2006).  

Ancak, işletmelerde görev yapan personellerin bilgi, birikim ve yetenekleri bir-

birinden farklı olduğu için ortaya koydukları performanslar da farklılık göste-

rebilir (Berger ve Berger 2004). Bu farklılıkları en iyi şekilde değerlendirebilmek 

için de birbirleri ile rekabet halinde olan işletmeler, çalışanlarının bireysel bilgi, 

beceri ve yetenek düzeylerini arttırmak amacıyla çeşitli eğitim yöntemlerinden 

yararlanmalıdır. Yetenekli personelin sahip olduğu potansiyel doğrultusunda 

uygun eğitimin verilmesi ve kurumsal bağlılığın oluşturulması için de öncelikle 

yetenek geliştirme programları belirlenerek, uygun bütçelerin hazırlanması 

gerekmektedir.  
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Yetenek Yönetim Süreci 

Yetenek yönetimi sürecinde iki önemli kavram bulunmaktadır. Bu kavramlar 

işlevsellik ve canlılıktır. İşlevsellik ve canlılık kavramı yetenek yönetimi süreci 

içerisinde potansiyeli yüksek olan çalışanların stratejik rollerini doldurmak için 

ne kadar iyi yetiştirildiklerini belirlemektedir (Altınöz 2009). İşlevsellik, yetenek 

yönetiminin işletme içerisinde ne oranda etkin olarak kullanıldığını belirlemek-

tedir. Bir işletmenin doğru yeteneğe sahip, doğru insanları doğru zamanda doğ-

ru yere koymasına olanak tanıyan araçları ve sistemleri doğru uygulamasıyla 

ilgilenmektedir. Bu noktada işletmenin uygulamalarıyla işletmenin stratejisine 

bağlı olarak, ne oranda hedeflerine ulaştığı da önem kazanmaktadır (Ready ve 

Conger 2008).  

Canlılık kavramı ise, yetenek yönetimi sürecinin yerleştirildiği bir işletmede, en 

alt düzey çalışandan en üst düzey çalışana kadar, tüm çalışanların yetenek yö-

netimi uygulamalarına karşı bakış açıları, fikirleri, tavırları ve davranışlarıyla 

ilgilidir. 

İşletme içerisinde canlılığı belirleyen üç faktör bulunmaktadır. Bunlar, çalışanla-

rın işletmeye bağlılığını geliştirmek, yöneticilerin yetenek yönetimini sahiplen-

miş olması, yetenekli çalışanlarda dâhil tüm üst düzey yöneticilerin sorumlulu-

ğu üstüne almasıdır (Altınöz 2009). 

Ancak yetenek yönetimi, işletmeyi genel bir bütün olarak değerlendirmeyi ge-

rektiren disiplinli bir çalışma olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada istenilen 

hedefe ulaşabilmek için de izlenmesi gereken adımlar sırasıyla aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır  (Çırpan ve Şen 2009): 

1. Hedeflerin ve Stratejilerin Belirlenmesi. Yetenek yönetimi uygulamaların ana 

kaynağı hedeflerdir. Hedefler, stratejileri belirlemek için ön şart olarak 

görülmektedir. Çünkü işletme olarak neler hedeflenmekte ve bu amaçlara 

ulaşabilmek için de izlenecek stratejinin belirlenmelidir. Bu uygulama 

zaman ve sermaye kullanımı açısından önemlidir.  

2. Kilit Pozisyonların Tespit Edilmesi. Belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi 

için önem taşıyan yönetsel ve teknik pozisyonlar belirlenmelidir. Bu po-

zisyonlar belirlenirken, söz konusu pozisyonda yaşanacak olan bir başa-

rısızlığın, arzulanan hedefe ulaşmayı doğrudan etkileyebilir.  

3. Yetenek Profilinin Çıkartılması. Bu aşamada, bir önceki adımda belirlenen 

önemli pozisyonları başaracak uygun personelin özellikleri tanımlanır. 

İdeal çalışanın sahip olması istenilen özellikler; bilgi, beceri, deneyim, ilgi 

ve eğitim, deneyim alanı vb. olarak ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.  
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4. Potansiyellerin Belirlenmesi. Kritik pozisyonlar için belirlenen görevleri ba-

şarıyla yerine getirebilme potansiyeline sahip adaylar bu aşamada belir-

lenir. Bu aşamada doğru çalışmaların yapılması yetenek yönetimi konu-

sunun en önemli noktasını oluşturmaktadır. Potansiyellerin belirlenme-

sinde kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan yararlanılabilir. Potansiyel 

belirleme sürecinde öncelikle kurumun sahip olduğu yetenekler değer-

lendirmeye alınmalı, içeride istenilen özellikleri taşıyan adaylar buluna-

mazsa kurum dışından yeni yetenekler kuruma dâhil edilebilir.  

5. Yetenek Açığının Analizi. Bu adımda kilit pozisyonlara aday olarak belirle-

nen potansiyelin özellikleriyle, ihtiyaç duyulan personelin özelliklerinin 

ne kadar örtüştüğü analiz edilir ve açıklar ortaya konur. Bu analiz, potan-

siyel adayların nasıl bir gelişim sürecinden geçmeleri gerektiğini ve hangi 

yetkinliklere ihtiyaçları olduğunu gösterir. 

6. Gelişim Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması. Bu aşamada, potansiyel 

olarak belirlenen çalışan için, bir üst adımdaki analizden hareketle geli-

şim faaliyetleri planlanır. Eğitim, koçluk, mentörlük, rotasyon vb. tüm ge-

lişim çeşitleri, adayın gelecekte planlanan pozisyonu dikkate alınarak ha-

zırlanmalıdır.  

7. Adayın Performansının Değerlendirilmesi. Bu adımda, adayın hazırlık süre-

cindeki performansı incelenir. Yapılan değerlendirme, adayın terfi etti-

rilmesi, potansiyeller havuzunda kalmaya devam etmesi veya havuzdan 

çıkarılması kararlaştırılmalıdır.  

8. Durum Değerlendirmesi ve Terfi. Potansiyeller havuzunda bulunan adaylar, 

bir ihtiyaç durumunda yetiştirildikleri pozisyona atanmak üzere değer-

lendirmeye alınırlar. Bu değerlendirmede, adayın mevcut eksikliklerinin 

atanacağı pozisyondaki başarısına etki etme olasılığı, söz konusu açığın 

kapanmasının alacağı süre vb. faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.  

ĠġLETMELERDE YETENEK YÖNETĠMĠNĠN NEDENLERĠ 

Yenilikçi düşünce sistemine sahip olmak, bununla değer yaratmak, yeni ürün 

geliştirme, satış, pazarlama, üretim ya da müşteri ilişkilerinde fark yaratmak, 

verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ya da takım çalışmasını güçlendir-

mek gibi kritik unsurların temelinde ‚yetenek‛ bulunmaktadır (Kobi Finans 

2007). Yetenekli çalışanlara sahip olmak ve onlardan en iyi şekilde yararlana-

bilmek işletmelerde yenilikçi olmanın, değer yaratabilmenin ve rekabette farklı-

lık sağlayabilmenin temel kaynağı olarak görülmektedir (Gregoire 2006). Gerek 

insan kaynakları ve gerekse toplam kalite açısından düşünüldüğünde yetenek 
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yönetimi süreci işletmeler açısından önemli bir fark yaratmakta ve yine işletme-

lerin konumlanmasında etkili bir rol oynamaktadır. 

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak, ayakta kalmak için işletmelerin 

yeteneklere yönelik stratejik bir yönetim anlayışı içerisinde olması gerekmekte-

dir. Çünkü yetenek yönetiminin işletmeler açısından zorunluluk halinde olması 

aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır.  

Var Olmak 

Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan yoğun rekabet ortamında varlıklarını 

sürdürmeye ve başarılı sonuçlar elde etmeye çalışan işletmelerin karşılaştıkları 

en önemli sorunlardan birisi de, yetenekli çalışanlara sahip olmak ve onların 

uzun süreli istihdamını sağlayabilmektir (Doğan ve Demiral 2008). Yetenekli 

çalışanlarını etkin bir şekilde kullanamayan, onlara aidiyet duygusu kazandı-

ramayan işletmelerin günümüz iş dünyasında varlıklarını devam ettirmelerin-

den bahsetmek iyimserlikten öteye geçemez.  

Sektörel Liderlik 

İş dünyasında artarak devam eden dinamizm, varlığın devamı için yaşanan 

değişime ayak uydurmayı, büyümek ve lider konumuna yükselmek için deği-

şime yön vermeyi gerektirir. Değişime yön verebilmek, sürekli mevcut yöntem, 

ürün ve hizmetlerini sorgulayan, ilkleri bulan ve uygulayan yenilikçi firma ol-

maktan geçmektedir (Çırpan ve Şen 2009). Ancak çalışanları ile başarı sağlamak 

isteyen yöneticilerin çalışanlarına işletmede kalmaları için iyi bir neden göster-

meleri gerekmekte, onların yeteneklerini geliştirebilecekleri stratejiler belirleme-

si gerekmektedir (Mucha 2004). Bunun gerçekleşebilmesi içinde işletmelerin 

kendilerine özgü yetenek yönetim modelleri olması gerekir. 

Hedeflere UlaĢabilmek 

Yetenek yönetimi, işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda, doğru çalışanların, 

doğru zamanda, doğru işlerde ve doğru uygulamaları yapmasına yardımcı olur 

(Mucha 2004). Bu çalışmalardan istenilen sonuçları alarak arzulanan hedefe 

ulaşabilmek için işletmelerin yetenek yönetim uygulamalarını etkin kullanması 

gerekmektedir. Sağlıklı yetenek yönetim çalışmaları, işletmelerin kârlılığını ve 

rakiplerine göre performansını olumlu yönde geliştirecektir.  

Demografik Yapıdan Etkilenmemek 

Dünya üzerindeki nüfusun demografik yapısı, işletmelerin arzuladığı yönde 

gelişmemektedir. İncelemeler göstermektedir ki, dünya üzerindeki yönetici ve 

nitelikli iş gücü ihtiyacı her geçen gün artmakta, ancak bununla ters orantılı 
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olarak bu özelliklere sahip nüfus azalmaktadır (Çırpan ve Şen 2009). İşletmele-

rin kârlı ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayarak büyüyebilmesi, sahip 

oldukları insan kaynaklarını etkin kullanmasıyla mümkündür. 

Yetenek yönetimi yaklaşımı ile işletmede farkı yaratacak olanların yetenekli 

çalışanlar olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, sahip olunan değerler iyi 

bir şekilde yönetildiği takdirde, başarı elde edilerek, rekabette üstünlük sağla-

nacaktır (Altınöz 2009). Ancak Türkiye genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen 

işletmelerde nitelikli personelin en az istihdam edildiği ülke olarak kabul edil-

mektedir. Yetenekli personeli bulmak ve kurumsal bağlılık duygusunu kazan-

dırmak işletmelere önemli katkı sağlayacaktır.  

Beklentilerini KarĢılamak 

Bilgi ve teknoloji toplumunda yetenekli çalışanların işletmeden beklentilerini 

etkileyen faktörler çeşitlidir ve kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Eğitim 

düzeyleri, kültürel özellikleri, mevcut ücret seviyeleri, sosyal statüleri ve top-

lumla olan ilişkileri gibi durumlar, beklentileri doğrudan etkilemektedir.  

Beklentilerinin altında bir ücret ve statü kazandığını düşünen kişilerin perfor-

mansında düşüşlerin yaşanması ve başka bir iş arama eğilimi göstermeleri muh-

temeldir (Green 2002). Çünkü günümüzde bireyler, emeklerinin karşılığında 

aldıkları ücretin sosyal yaşamda kendilerine bir statü sağladığına inanmaktadır. 

Bu nedenle ücret düzeyi, hem ekonomik acıdan hem de sosyal statü acısından 

nitelikli kişilerin istihdam surecinde belirleyici unsurdur.  

ĠĢletmeye Değer Katmak 

Değer yaratmak işletmelerin temel amacıdır. İşletme değerinin artırılması, tüm 

çalışanların ortak katılımı ve yaratıcılıklarını sınırsız ortaya koymaları ile müm-

kündür. En basit işi yapanlar bile değer yaratmaya katkı sağlayabilir (Güleryüz 

2005). Rekabetin giderek yoğunlaştığı günümüz koşullarında işletmelerin ku-

rum, ürün ve varsa menkul kıymetlerin değerlerinin maksimizasyonunu sağla-

mak; kâr ederek büyüyebilmeleri, likidite ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılaya-

bilmeleri ve kurumun ödeme esnekliğini (solvabilite) sağlaması açısından 

önemlidir. Bu değerin sağlanması için de yetenek yönetimi sistem ve stratejile-

rinin kullanılması gerekmektedir. Çünkü yetenek yönetimi ile işletme değerleri 

hem doğrudan hem de diğer maddi olmayan varlıkların değer kazanmasına 

katkı sağlayabilir. 
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠR REKABET 

Değişen ekonomik şartlara göre ekonominin özünü oluşturan rekabet kavramı, 

kıt kaynakların sınırsız beşeri ihtiyaçlar karşısında paylaşılması gereği ortaya 

çıkan bir olay (Aktan ve Vural 2004) olarak kabul edilmektedir. Rekabet Kuru-

mu’na göre ise; bir piyasada satıcıların daha fazla müşteri edinerek mal ve hiz-

met satışlarını, dolayısıyla da kârlarını artırmak için giriştikleri yarış şeklinde 

tanımlanmaktadır (Rekabet Kurumu 2011).  

İşletmeler, piyasadaki rakiplerinin yarattığı ekonomik faydadan daha fazla de-

ğer oluşturuyorsa, rekabet ettiği kuruluşlara üstünlük sağlayabilir (Barney 

1995). Bu avantajı elde etmek ve sürdürmek isteyen işletmeler, rakiplerinin ba-

şarı ve başarısızlıklarını analiz etmek mecburiyetindedirler. Rakiplerini analiz 

eden işletmeler, hem kendi hem de rakip işletmelerin başarı ve başarısızlıkları-

nın nedenlerini öğrenirler. Bu bilgiler ile uygun stratejiler geliştirilebilir. Çünkü 

işletmeler, sahip olduğu imkânlar ile hedef kitlelerinin beklentilerini karşılar-

ken, pazarda faaliyet gösteren diğer işletmelerin karar alma stratejilerini göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir.  

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet gücü genel verimlilik ve maliyet üstünlüğü 

temel bileşenlerine ilişkin pazarın yapısını değiştirecek stratejiler üretmesine ve 

pazar yapısını bir zaman sonra yeniden değiştirene kadar belirli bir konum elde 

etmeleri ile sağlanabilir. Pazar yapısını değiştirecek konum, bu doğrultuda oluş-

turulacak stratejilerle gerçekleştirilebilinir (Ülgen ve Mirze 2004). Ancak bir 

işletmenin maddi ve maddi olmayan varlıklarını, maliyet üstünlüğü ve genel 

verimlilik düzeyini artırıcı bir biçimde kullanabilme becerisi, işletmelerin ‚yete-

neğini‛ belirlemektedir.  Bu yeteneğin temel yetenek olabilmesi ise; değerli, 

nadir, taklit ve ikame edilemeyen nitelikte olmakla birlikte değişen çevreye 

uyum sağlayabilme özelliğine sahip olmayı gerektirmektedir (Barney 1995). 

Porter, bir işletmenin sürdürülebilir rekabet gücünün özelliklerini şu şekilde 

sıralamaktadır (Porter 1990):  

 Sektörde fark edilmesi veya lider konumda olması, 

 Tüketicilerin işletme ve işletme ürünlerinden beklenti düzeyleri, 

 İşletmenin pazardaki yönelimleri rakiplerinden önce fark etmesi, 

 İşletmenin pazara hakim stratejik grubun içine dahil edilmesi, 

 İşletmenin pazarda en hızlı büyüyen alana yoğunlaşması, 

 Farklılaştırılmış ürünlere sahip olması, 

 Düşük maliyet ile üretim gerçekleştirmesi, 

 Ortalama kâr oranından daha yüksek kâr elde etmesi, 
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 Teknolojik ve yenilikçi avantajlara sahip olması, 

 Değişikliklere hazırlıklı yenilikçi ve esnek yönetim anlayışının olması 

 Yeni fırsatları yakalama şansına sahip olması.  

Turizm İşletmelerinde Rekabet Aracı Olarak Yetenek Yönetimi 

Artan yoğun rekabet koşullarında başarılı olabilmek, çeşitli bilgi, beceri ve yete-

neklerle donatılmış, motivasyonu yüksek, kendi amaçlarını, işletmenin amaçları 

ile uyumlaştırmış bir iş gücüne sahip olmayı gerektirmektedir (Özçelik 2009). 

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak, ayakta kalmak isteyen işletmeler 

için yetenek yönetimi uygulamaları, yeteneklere yönelik uzun süreli bir bakış 

açısı, sistemli bir çalışma ve disiplin gerektiren bir zorunluluktur (Çırpan ve Şen 

2009).  

İşletmeler bugün açık olan iş pozisyonlarını yetenekli ve kalifiye çalışanlarla 

doldurmak için uğraşmaktadırlar. Bunun için de yetenek yönetimi sistem ve 

stratejilerinin kullanılması ve yetenekli çalışanların işletmeye çekilerek ve işlet-

menin daimi personeli haline getirilmelidir. Yetenek yönetimi, işletmelerin de-

vamlı büyümesini ve pazarda mücadele gücünü artırır (Gregoire 2006).  

Ancak küresel rekabet ortamında turizm işletmeleri yalnızca turistik ürün üre-

ten ve optimum kâr ile pazarlayan işletmeler değildir.  Turizm işletmeleri küre-

selleşmeyle birlikte büyük bir değişim yaşamaktadır. Değişimin hızlandığı, 

rekabet avantajı için fark yaratmanın önemsendiği turizm sektöründe üretim 

insan gücüne dayalı olarak gerçekleştiğinden en değerli varlık insan faktörüdür. 

Turizm işletmelerinin kârlı ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayarak büyü-

yebilmesi, sahip oldukları insan kaynaklarının yenilikçi ve yaratıcı projeler üre-

tebilmeleri ile mümkündür. Kendini ve işini geliştirmeye odaklı personel ile 

farklı mal ve hizmet sunabilen işletmelerin kendi pazarlarında liderliği üstlene-

rek mükemmel iş sonuçları elde edebilirler.  

Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek isteyen turizm işletmeleri, pazar 

şartları, maliyetler ve müşteri baskıları gibi faktörlere göre pozisyon belirlemek-

tedirler. Rhinesmith’in görüşlerinden de yararlanarak turizm işletmelerinin 

rekabet avantajı yakalaması için yerine getirmesi gereken kriterler aşağıdaki 

gibi özetlenebilir (Rhinesmith 2000):  

1. Kalite: Kalite, küresel rekabet gücü elde etmenin yolu değil, küresel pi-

yasa şartlarında rekabet etmenin asgari noktasıdır. Günümüzde kurum-

lar yalnızca süreçleri değil; yeni kalite standardı oluşturmak için strate-

jilerini, yapılarını, kültürlerini ve çalışanlarını da değiştirmektedirler.  
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2. Çeşitlilik: Ürün ve hizmet kalitesi ve çeşitliliği her geçen gün değişmek-

tedir. Küresel şirketler dünyanın her yerindeki hedef kitlesine ürün ve 

hizmetlerini rekabet şartlarına uygun kalite ve farklılıkta sunmalıdırlar.  

3. Özel Üretim: Hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinde 

turistlerin istekleri farklılık göstermektedir. Herkese aynı standartta 

ürün ve hizmet üretmek olmaz. Kişiye ve şartlara uygun çeşitlilik sun-

mak müşteri memnuniyeti açısından önemlidir.  

4. Kullanışlılık: Yalnızca kaliteli bir ürün ve hizmet değil, aynı zamanda, 

her yerde kullanabilme kolaylığı da pazar payı kazanmada önemli bir 

rekabet gücü olarak kabul edilmektedir. Ancak turizm sektörü için bu 

pekte kullanışlı değildir. Çünkü turistik ürün üretildiği yerde tüketil-

mek mecburiyetindedir.  

5. Zamanında Teslim: Turistik ürün stoklanamaz, 24 saatlik bir ömre sahip-

tir, üretildiği yerde tüketilmelidir. Bu özelliğinden dolayı sürdürülebilir 

rekabet avantajı yakalamak isteyen turizm işletmeler, konuğun istediği 

ürün ve hizmeti istediği kalite ve sürede temin etmelidir.  

6. Maliyet: Kalite ve maliyet ters orantılı olarak algılanmaktadır. Ancak 

günümüz küresel iş dünyasında en kaliteli ürün en düşük fiyata su-

nulmaktadır. Kaliteli ürün ve hizmeti en uygun fiyat ile pazara sunmak 

işletmelerin temel hedefi haline gelmiştir.  

7. Her Yerde Bulunabilirlik: İşletmeler gibi küreselleşen turistler de her yer-

de aynı kalitede ürün ve hizmeti beklemektedir. Küreselleşen dünyaya 

yabancı kalmak istemeyen kurumlar, bu kriterleri yerine getirebilmek 

için üretim ve pazarlama anlayışında bir takım değişikliklere gitmek 

mecburiyetindedirler.  

Yetenek Yönetimine Dayalı Turizm ĠĢletmesi OluĢturmak 

İşletmelerin en değerli varlıkları haline gelen çalışanlar, yetenek yönetimi kav-

ramının önem kazanmasıyla keşfedilmesi gereken yetenekler olarak değerlendi-

rilmeye başlamışlardır ve işletmelerin de bu yaklaşıma ayak uydurmaları ge-

rekmektedir (Doğan ve Demiral 2008). Bir işletmenin pazardaki farklılığı, sahip 

olduğu insan gücündeki farklılığa dayanmaktadır. Rekabet halindeki işletmeler, 

hızlı değişim ve belirsizlik karşısında güçlü ayakta kalabilmek için çalışanların 

yeteneklerini belirlemek ve buna göre hareket edilmelidir.  

Bu nedenle işletmelerin yetenek havuzları oluşturmaları beklenen bir durum 

olmaktadır. Ayrıca, gerekli durumlarda birden fazla yetenek havuzunun oluş-
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turulması ve yetenek havuzlarının sürekli olarak geliştirilip aynı zamanda han-

gi yetenek havuzunun kritik öneme sahip olduğu konusu da sürekli göz önün-

de bulundurulmalıdır (Doğan ve Demiral 2008). Teknolojik değişiklikler ile 

hızla büyüyen işletmeler hariç, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler-

de, yetenek havuzlarının mümkün olduğunca işletme içerisinden oluşturulma-

sında fayda vardır. Organizasyon yapısında yeni oluşturulan veya boş olan 

pozisyonlara işletme içinden kaynak bulmak, çalışanların moralini, işletmeye 

olan güven ve bağlılığını artırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca dış kaynaklardan 

insan gücü temin etmek, işletmeye daha fazla maliyet getirmekte ve ücretler 

üzerindeki kontrolün kaybolmasına neden olmaktadır (Hiltrop 1999). 

Turizm sektöründeki işletmeler, emek yoğun olarak faaliyet göstermektedirler. 

İşlerin yerine getirilmesi genellikle insan gücüne dayalı olarak gerçekleşir. Bi-

reylerden etkin bir şekilde faydalanabilmek için yeteneklere dayalı bir çalışma 

sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Turizm işletmelerinde yetenekli çalı-

şanlara sahip olmak ve işletme hedeflerine ulaşmada onların yeni ve yaratıcı 

fikirlerinden yararlanmak için çalışanlara farklı bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. 

Turizm işletmelerde en değerli varlık olan çalışanlar, yetenek yönetimi kavra-

mının önem kazanmasıyla keşfedilmesi gereken yetenekler olarak değerlendi-

rilmelidir. Yetenek yönetimine dayalı işletmelerde, çalışanlar kendi kararlarını 

verebilme, inisiyatif kullanabilme ve yeni fikirler ortaya koyabilme imkânları 

sağlanmalıdır.  

Ancak keşfedilen ve geliştirilen yetenekler, kurumsallaştırılamaz ve kurumsal 

bağlılık sağlanamaz ise,  çok kolay rakip işletmeyi tercih edebilirler. Bu sadece 

yetenekli personelin işletme değiştirmesi ile sınırlı olmaz, aynı zamanda rekabet 

üstünlüğünün bileşenlerinide beraberinde götürebilir. Bundan dolayı, yetenek 

yönetimine dayalı turizm işletmeleri, üstün niteliklere sahip, vizyon sahibi, 

gelecek vaat eden, yaratıcı, yenilikçi ve katma değer sağlayacak bireylerin duy-

gusal, psikolojik, ekonomik, kültürel değer yargılarını ve beklentilerini doğru 

tahlil ederek, onlarla duygusal bir bağ kurulmalıdır.  

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR REKABETTE YETENEK YÖNETĠMĠN ETKĠLERĠ  

Sürdürülebilir rekabet, işletmelerin mevcut ve gelecekte rakipler tarafından 

taklit çabalarına karşı farklı olma stratejisi olarak değerlendirilmektedir. Bundan 

dolayı bu araştırmada yetenek yönetiminin; turizm işletmelerinin pazar payını  

büyütme ve rekabet üstünlüğü oluşturmada yapacağı katkılar araştırılmıştır.  
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AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın temel amacı yetenek yönetiminin turizm işletmeleri için sürdü-

rülebilir rekabete olan etkilerini belirlemektir. Bunun için ilk önce yetenek, ye-

tenek yönetimi ve rekabet ile ilgili yerli ve yabancı yazındaki araştırmalar ince-

lenmiş ve uygun anket soru formu hazırlanmıştır. Geliştirilen anket formu iki 

bölüm ve 31 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete katılanların demog-

rafik özelliklerine yönelik altı soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise, sürdürü-

lebilir rekabette yetenek yönetiminin etkilerinin alt boyutlarını belirlemeye yö-

nelik 25 ifade 5'li likert ölçeğine göre düzenlenmiştir. Bu ifadeler kurum deste-

ğinin yeteneklere etkisi (6), çalışanların işletmede inisiyatif almaları (5), bireyle-

rin yeteneklerinin farkında olması (5), yetenek yönetiminin motivasyona katkısı 

(4), yetkin olmanın hizmet kalitesine etkisi (5) bileşenlerine yöneliktir.  

Anket soru formlarından elde edilen veriler SPSS 15.0 programına kayıt edilerek 

uygun istatistiksel analizler ile değerlendirilmiştir.  

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini Türkiye’de bulunan tüm turizm işletmelerinde çalışanlar 

oluşturmaktadır. Farklı niteliklere sahip ve değişik coğrafi bölgelere dağılmış 

işletmelere ulaşmak mümkün olmadığından sadece Belek bölgesindeki otellere 

ulaşılmıştır. Çünkü Belek, nitelikli konaklama tesisleri, golf sahaları, sağlık ve 

kongre merkezleri gibi birçok turizm kompleksine sahip önemli turizm bölgesidir.  

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk iki sırayı Almanya 

ve Rusya almaktadır.  Bu ülkelerden gelen turistlerin Türkiye’de en fazla tercih 

ettikleri yer ise Belek’tir. Dolayısıyla buradan elde edilecek verileri Türkiye ge-

neline uyarlamak daha sağlıklı olacaktır.  

Belek bölgesinde bulunan 50 tesiste (www.betuyap.org). görev yapan ön lisans, 

lisans ve lisans üstü eğitime sahip çalışanlar oluşturmaktadır. Yargısal örneklem 

yöntemi kullanılarak 500 kişiye anket soru formu gönderilmiş, 375 kişiden geri 

dönüşüm sağlanmıştır. Geri dönüşüm oranı % 75’tir.  

AraĢtırmanın Hipotezleri 

Bu araştırmada, turizm sektöründe görev yapan ön lisan, lisans ve lisans üstü 

eğitim düzeyine sahip kişilerin yeteneklerinin etkin yönetilmesinin, sürdürüle-

bilir rekabetteki önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşa-

ğıdaki hipotezler oluşturularak, sürdürülebilir rekabette yetenek yönetimin 

etkisi araştırılmıştır.  
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Hipotez 1: Kurum desteği ile yetenekler gelişir. 

Hipotez 2: Yaratıcı/yetkin olmak yeteneklerin gelişmesine yardımcı olur.  

Hipotez 3: Yetenek yönetimi motivasyonu artırır. 

Hipotez 4: Yetenek yönetimi, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına yar-

dımcı olur. 

AraĢtırmanın Güvenilirlik ve Geçerliliği 

Yapılan bu çalışmanın güvenilirliğinin hesaplanması için Cronbach’s Alpha 

analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 375 cevaplayıcıdan elde edilen verile-

re göre bu çalışmanın Cronbach’s Alpha katsayısı ,851 (% 85) olarak hesaplan-

mıştır. Genel olarak anket çalışmalarında Cronbach’s Alpha katsayısının alt 

limiti ,70 kabul edilir (Hair vd. 1998). Bu sonuçla bu çalışmada belirlenen Cron-

bach’s Alpha katsayısı kabul edilir düzeyin üzerinde çıkmıştır.  

 

Demografik Özelliklere Göre Bulgular  

Araştırmamıza katılanların demografik özelliklerine göre bulgular şu şekilde 

özetlenmektedir:  

 Ankete katılan 375 kişinin 233’ü (% 62) erkek, 142 tanesi ise (% 38) bayandır. 

 Katılımcıların yarısından fazlası (% 51) 16 ile 20 yaş arasındadır.  

 Araştırmaya katılanların % 50’si turizm sektöründe 1 ile 5 yıl, % 44’ü 1 yıl-

dan az, % 6’sı ise 5 yıldan fazla süredir turizm sektöründe çalışmaktadırlar.  

 Katılımcıların % 75’i lisans, % 22’si ön lisan düzeyinde eğitim almışlardır.  

 Ankete katılanların % 31’i restoranda, % 18’i mutfakta, % 17’si ön büroda, 

% 16’sı barda, % 7’si kat hizmetlerinde geri kalan % 11’i ise diğer depart-

manlarda görev almaktadırlar.  

 

Araştırmanın Normallik Testi 

Araştırma verileri ile yapılan Kolmogorov- Smirnov Testi sonucana göre p de-

ğerleri incelendiğinde p<0,000 olduğu görülmektedir. Örneklem verilerinin 

normal dağılmadığından dolayı araştırma verilerinde nonparametrik testleri 

uygulamak daha doğru olacaktır. 

 

 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

328 

Tablo 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi 

  
Kurum 

Desteği Ort. 
Yaratıcılık 

Ortalaması  
Yetenek 

Algısı Ort. 
Yetkinlik 

Orl. 
Motivasyon 

Ort. 
N 375 375 375 375 375 

Normal Param. Ortalama 2,2680 2,0656 2,1008 1,9248 1,8893 
  SS ,59242 ,58526 ,55536 ,51729 ,60475 

Most Ext. Dif.  Absolute ,107 ,115 ,113 ,119 ,123 
  Pozitif ,107 ,115 ,113 ,119 ,123 

  Negatif -,056 -,074 -,083 -,079 -,073 
Kolmogorov-Smirnov Z 2,062 2,233 2,195 2,304 2,390 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

ARAġTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDĠRĠLĠMESĠ 

Araştırmanın bu bölümünde deneklerin yetenek yönetimi ile ilgili düşünceleri 

madde, farklılık, korelasyon ve regresyon analizlerine göre değerlendirilmiştir. 

AraĢtırma Sonuçlarının Madde Analizleri 

Genel örneklem içerisinde yer alan deneklerin, yetenek yönetimi ile ilgili dü-

şünceleri Tablo 2’de madde analizi ile araştırılmıştır. Bu analiz sonucuna göre 

kurum desteği yetenek yönetimi üzerinde en fazla etkiye sahiptir (2.27). Yetenek 

yönetiminin en az etkili olduğu alt unsur ise motivasyondur (1.89).  

 

Tablo 2. Madde analizi 

Alt Boyutlar Ort. (X)  Std. Sap. 
Kurum Desteği (6 Bileşen) 2,27 0,59 

Yaratıcılık  (5 Bileşen) 2,06 0,58 
Yetenek Algısı (5 Bileşen) 2,10 0,55 

Motivasyon (4 Bileşen) 1,89 0,60 
Yetkinlik (5 Bileşen) 1,92 0,52 

 

Farklılık Analizi 

Araştırmanın bu bölümünde yetenek yönetimi ile ilgili belirlenen 5 farklı alt 

boyut; cinsiyet, yaş ve kurumda çalışma süresine göre farklılık analizine göre 

değerlendirilmiştir.  

Cinsiyet ile Alt Boyutlar Arasındaki Farklılık Analizi 

Cinsiyet kategorik, alt boyutlar sürekli değişken olduğu için cinsiyet ile alt bo-

yutlar arasındaki ilişkiyi Independent-Samples Mann-Whitney U testi ile ince-

lenmiştir. Çıkan sonuca göre yetkinlik boyutu hariç p>0,05 olduğu için araların-
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da anlamlı farklılık bulunamamıştır. Yetkinlik boyutunda ise p<0,14 çıktığı için 

cinsiyet ile yetkinlik boyutu arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3. Cinsiyet ile alt boyutların analizi 

  Kurum Desteği Yaratıcılık  Yetenek algısı  Yetkinlik  Motivasyon  
Mann-Whitney U 

16518,500 14895,500 15799,500 
14062,00

0 
16291,500 

Wilcoxon W 
43779,500 42156,500 25952,500 

41323,00
0 

43552,500 

Z -,024 -1,629 -,736 -2,454 -,249 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,981 ,103 ,462 ,014 ,803 

 

Yaş ile Alt Boyutlar Arasındaki Farklılık Analizi 

Araştırmaya katılanların yaşlarıyla yetenek yönetiminin alt boyutlar arasındaki 

ilişkiyi incelemek için yapılan Kruskal-Wallis H testi sonucuna göre; yetkinlik 

ile kişilerin yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş ( p<0,21), diğer 

boyutlarda ise yaşlara göde her hangi bir farklılık görülmemiştir (p>0,05). 

 

Tablo 4. Yaş ile alt boyutların analizi 

  Kurum Desteği Yaratıcılık  Yetenek algısı  Yetkinlik  Motivasyon  

Chi-Square 3,211 4,110 1,599 7,759 ,012 
df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,201 ,128 ,450 ,021 ,994 

 

Çalışma Süresi ile Alt Boyutlar Arasındaki Farklılık Analizi  

Araştırmaya katılanların turizm sektöründe çalışma süreleriyle yetenek yöneti-

minin alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde, çalışma süresi sadece yaratı-

cılık ve yetkinlik boyutu ile anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). 

 

Tablo 5. Çalışma süresi ile alt boyutların analizi 

  Kurum desteği Yaratıcılık Yetenek algısı Yetkinlik Motivasyon 

Ki-kare 2,342 13,136 4,633 16,444 3,219 
df 2 2 2 2 2 

Anlamlılık ,310 ,001 ,099 ,000 ,200 
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Korelasyon Analizi 

İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek için en sık 

kullanılan yöntem korelasyon analizidir. Korelasyon analizi sonucu alt boyutla-

rın birbirleriyle aralarında 0,01 seviyesinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki var-

dır. Kurum desteği ile en yüksek ilişki yetenek algısı arasında ortaya çıkmıştır 

(r: 0,525) . Bu sonuç Hipotez-1 doğrulanmaktadır. Yaratıcılık boyutu ile yetkin-

lik arasındaki ilişki en yüksek seviyedir (r: 0,570). Bu veriler ile de Hipotez-2 

doğrulanmıştır. Motivasyon ile de yetenek algısı arasındaki ilişki yüksek sevi-

yede olması Hipotez-3’ü doğrulamaktadır.  

 

Tablo 6. Korelasyon analizi 

  Kurum desteği Yaratıcılık  Yetenek algısı Yetkinlik  Motivasyon 
Kurum desteği 1,000 ,444(**) ,525(**) ,384(**) ,491(**) 

  . ,000 ,000 ,000 ,000 
Yaratıcılık ,444(**) 1,000 ,406(**) ,570(**) ,380(**) 

  ,000 . ,000 ,000 ,000 
Yetenek algısı ,525(**) ,406(**) 1,000 ,309(**) ,494(**) 

  ,000 ,000 . ,000 ,000 
Yetkinlik ,384(**) ,570(**) ,309(**) 1,000 ,361(**) 

  ,000 ,000 ,000 . ,000 
Motivasyon ,491(**) ,380(**) ,494(**) ,361(**) 1,000 
  ,000 ,000 ,000 ,000 . 

**  Korelasyon  0.01 seviyesinde anlamlıdır (2-tailed). 

 

Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki ya da daha fazla değişkenden birinin 

bağımlı değişken, diğerinin bağımsız değişken olarak ayrımı ile aralarındaki 

ilişkinin bir matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecini anlatmaktadır (Büyü-

köztürk, 2003: 87). Bu amaçla turizm işletmelerinin (kurum desteğinin) ve ku-

rumda yetkin olmanın çalışanların yeteneklerinin farkına varmasına, yaratıcı 

olmasına ve işlerine motivasyonuna etkileri regresyon analizi ile test edilmiştir.  

Kurum Desteğinin Yetenek Yönetimine Etkisi 

Yetenek yönetiminde; kurum desteğinin yaratıcılık üzerindeki etkisi % 23, yete-

nek algısı üzerindeki etkisi % 30, yetkinlik üzerinde etkisi % 17 ve motivasyon 

üzerindeki etkisi ise % 27 ‘dir. Başka bir ifade ile çalışanlar yetenekleri konu-

sunda kurumlarından destek gördüklerinde en fazla yeteneklerinin farkına 

varmakta ve yeteneklerini geliştirmektedirler. Bu sonuç Hipotez-1’i doğrula-

maktadır. Ayrıca yetenek yönetimi sayesinde çalışanlar işlerine daha fazla mo-
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tive olmakta ve turizm işletmelerinde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazan-

dırmaktadırlar. Bu veriler ile de Hipotez-3 ve Hipotez-4 test edilmiştir.  

 

Tablo 7. Kurum desteğinin regresyon analizi 

 R R kare Düzl. R kare Std. S. Sig 

Kurum Desteğinin Yaratıcılığa Etkisi ,475 ,226 ,224 ,52191 ,000 
Kurum Desteğinin Yetenek algısı Etkisi ,547 ,299 ,297 ,49661 ,000 

Kurum Desteğinin Yetkinliğe Etkisi ,408 ,166 ,164 ,54161 ,000 
Kurum Desteğinin Motivasyona Etkisi ,506 ,256 ,254 ,51170 ,000 

 

Yetkinliğin Yetenek Yönetimine Etkisi 

Çalışanlar, görev yaptıkları kurumda yetkin olmaları sonucunda yetenek yöne-

timi konusundaki etkilerini belirlemek için de regresyon analizi yapılmıştır. 

Buna göre yetkinliğin % 35’i yaratıcılığa,  % 17’si motivasyona, % 17’si kurum 

desteğine, % 15’i de yetenek algısına bağlıdır. Bu sonuçlara göre çalışanların 

yetkinliği en fazla yaratıcılık bileşenlerinden etkilenmektedir. 

 

Tablo 8. Yetkinliğin Regresyon analizi 

 R R kare Düzl. R kare Std. S. Sig 

Yetkinliğin Kurum Desteğine Etkisi ,408 ,166 ,164 ,47292 ,000 
Yetkinliğin Yaratıcılığa Etkisi ,593 ,352 ,350 ,41700 ,000 

Yetkinliğin Yetenek Algısına Etkisi ,386 ,149 ,146 ,47790 ,000 
Yetkinliğin Motivasyona Etkisi ,417 ,174 ,172 ,47072 ,000 

SONUÇ 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile birlikte önemi artan turizm sektöründe 

işler genel olarak insan gücüne dayalı olarak gerçekleşmektedir. Yapılan bu 

araştırma ile turizm işletmelerinin bu gücü etkin kullanamadıkları görülmüştür. 

Küresel rekabetin arttığı turizm sektöründe sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmek için sahip olunan insan kaynaklarının doğru kullanılması ge-

rekmektedir. Çalışanları yeteneklerine göre istihdam etmek, onlardan optimum 

verimin alınmasına yardımcı olacaktır. 

Turizm sektöründe rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen işletmeler çalışanları-

nın sahip olduğu nitelikler ile yetinmemelidirler. Çünkü hızlı değişimin yaşan-

dığı turizm sektöründe türistlerin ve onlara hizmet verenlerin beklentileri de 

değişmektedir. Beklentileri karşılayabilmek için de çalışanların bireysel özellik-

leri belirlenerek, bu yeteneklerin geliştirilmesi için kurumsal destek sağlanmalı-
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dır. Bunun için de çeşitli eğitim proğramları hazırlanabilir, adil ücret ve kade-

melendirme yapılabilir. Ayrıca çalışanlar kontrollü bir şekilde görev yaptıkları 

birinde yetkinlikleri sağlanırsa, yeteneklerinin gelişmesine ve rekabet üstünlü-

ğünün elde edilmesine katkıda bulunabilirler. 

Çalışanların göre yaptıkları işletmelede yeteneklerinin fark edilmesi, işlerine 

daha iyi motive olmalarına yardımcı olur. Motive olmuş bir kişinin kurumsal 

bağlılığı artar, işletmenin ürün ve hizmet kalitesini yükseltir. Pozitif yöndeki bu 

etki, emek yoğun işletme olan turizm işletmeleri için sürdürülebilir rekabet 

avantajı oluşturur. Çalışanlar kurumsal bir değer olarak kabul edilmelidir. 

Çünkü; çalışanlar, ne bina ne de makine değil, kurumun rekabet avantajını oluş-

turmaktadırlar. Bu bağlamda çalışanlar doğru yönetilir ve geliştirilirse verimli-

likleri artacak ve işletmeye uzun vadeli kazanımlar sağlayacaklardır. 

Sonuç olarak turizm işletmeleri yoğun ve yıkıcı bir sektörde insan gücüne daya-

lı hizmet vermektedir. Çalışanları yeteneklerine göre istihdam etmek, örgütsel 

bağlılığın sağlanmasına, ürün çeşitliliğine ve hizmet kalitesinin artmasına yar-

dımcı olur. Tüm bu olumlu tutum ve davranışlarda işletmelere sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğü sağlar.  
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ÖZ 

Günümüzde tarih, turizmin, özellikle de kültür turizminin en önemli kaynağıdır. Müzelerde 
gerçekleştirilen tarih eğitimleri turizme önemli katkı sağlamaktadır. Tarih eğitiminde müze-
lerin kullanılması, beceri gelişimini, bilgiyi ve farkındalığı arttırabilmekte, kişisel bağları ay-
dınlatan deneyimler sunabilmekte ve toplumsal öğrenmeyi sağlayabilmektedir. Bilgi ve far-
kındalığı arttırabilme ve toplumsal öğrenme, turizmin gelişimine katkıda bulunacak en 
önemli özelliklerdir. Bu çalışmada yerel tarih uygulaması ve müzelerin tarih eğitiminde kul-
lanılması, bu etkinliğin gelecekte turizme ve kültür turizmine katkıları konusunda betimsel 
analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Tarih, Müzeler, Yerel Tarih, Turizm, Müze Eğitimi. 

 

GİRİŞ 

Tarih, ‚geçmişte yaşamış insan topluluklarının yapıp ettiklerini yer ve zaman 

göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bilim dalı‛ olarak tanımlanır. Bu 

tanımlamada, yer ve zaman kavramları dışındaki önemli bir vurgu; tarihin bel-

geye dayalı olarak yapılmasıdır. Tarihin çalışma alanı elbette ki belgeyi önem-

ser. Ancak belge tek başına tarihi açıklamaya yetmez. Belgeyle birlikte mekânla-

rın da tarihe ve onun anlamlandırılmasına önemli bir katkısı vardır. İşte bu 

mekânlar, tarihi ve kültürel değeri olan bütün nesnelerin saklandığı ve sergi-

lendiği müzelerdir. Müzeler, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim 

ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak 

amacını taşıyan, hem tarihi kaynak edinmiş hem de turizmde önemli bir çekici-

lik ve etkinlik kaynağı olan kurumlardır. 

Günümüzde tarih, turizmin, özellikle de kültür turizminin en önemli kaynağı-

dır. Tarihi ve bu tarihin günümüze yansımalarını görmek için milyonlarca turist 
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uluslararası ve iç turizm hareketine katılmaktadır. Dolayısı ile tarihin olmadığı 

bir kültür turizminden söz etmek olanaksızdır. Bir topluma ait kültürel varlıkla-

rın daha fazla anlam ve değer kazanmasına olanak sağlayan kültür turizmi sa-

yesinde ise, o toplumda tarihi ve kültürel varlıklarını korumak ve yaşatmak 

konusunda ortak bir duyarlılık ve bilinç gelişmektedir. Geçmiş zamanlarda 

yaşamış insan topluluklarına ait kültürel ve tarihsel değeri olan nesneleri sergi-

leyerek ülkelerin dolaylı olarak da uygarlıkların tarihsel oluşumunu yansıtan 

müzeler; insanları geçmiş zamanlara bağlamakta, onlara yüzyılların biriktirdiği 

kültür varlıklarını anlatmakta ve turistlerin ziyaret ettikleri ülkelerde ilgi gös-

terdikleri yerlerin başında gelmektedir. Turizmin ülke ekonomisine katkısı ve 

müzelerin turizm sektörü içerisindeki özel konumu nedeniyle müzeler, zengin 

Türk tarihi ve kültürünü tanıtırken ziyaretçi sayısının sürekli artmasına sebep 

olmaktadır (Özgören 2007). 

Tarih eğitiminde kullanılan yöntemler diğer disiplinlere özellikle de turizme 

önemli derecede katkı sağlamakta ve sağlamaya da devam etmektedir. Müze-

lerde gerçekleştirilen tarih eğitimleri de dinamik ve hızla gelişen bir alandır. Son 

yıllarda, müzeler, ziyaretçileri ile başarılı ilişki kurmanın önemini vurgulayan 

modellere daha sıkıca yerleşmiş ve sonuçta müzelerin eğitim rolü daha önemli 

olmuştur. Buna ek olarak eğitimsel rol de değişmiştir. İlk olarak bu rolün ta-

nınması artmıştır; ikinci olarak, bilgi aktarımından kişisel bağın kurulmasını 

olanaklı kılmaya doğru daha güçlü bir gelişme olmuştur. Ülkeden ülkeye, ku-

rumdan kuruma değişse bile, müzelerin eğitim rolü, müzelerin temel kimliğiyle 

daha fazla bütünleşmeye başlamıştır (Hooper-Greenhill 1999). 

Tarih derslerinde müzeler ve yerel tarihin kullanımı 21. yüzyılın başından itiba-

ren eğitimcilerin gündeminde olmuştur. Bazı ülkelerde aktif tarih öğrenmenin 

bir yolu olarak önerilen yerel tarih konusu, son yıllarda küreselleşme ve post-

modernizm tartışmalarıyla birlikte yeniden gündeme gelmiştir. Birçok müze, 

okulların tarih öğretim programı ile ilişkili olarak, öğrencilerin bağımsız araş-

tırma yapabilecekleri sergiler ile öğretmen ve öğrenciler için nesne merkezli 

eğitim etkinlikleri ve materyaller hazırlamaktadırlar.  

Türkiye’de ise 2000’li yıllardan itibaren bazı büyük müzelerde tarihi konulara 

bağlı olarak ayrı bir sergi odaları oluşturulmaktadır. Fakat müzelere yapılan 

gezilerin eğitim-öğretimle birleştirilmemesi sebebiyle bu tür faaliyetlerin yarar-

lılığı ve disiplini tartışılır olmuştur. Buna bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı 

hazırlamış olduğu ders kitaplarında müze eğitimi, olay yeri inceleme ve gezi 

faaliyetlerinin kullanımını teşvik ederek bir bakıma müze kültürünü son yıllar-

da öğrencilerimize benimsetmeye başlamıştır.  
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Bu çalışmamızda yerel tarih uygulaması ve müzelerin tarih eğitiminde kulla-

nılması, bu etkinliğin gelecekte turizme ve turizm kültürüne katkıları konusun-

da betimsel bir analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.  

MİLLİ EĞİTİMDE MÜZELER VE MÜZE EĞİTİMİ 

Grekçe’de ‚Mouseion‛, Latince’de ‚Museum‛ sözcükleri ile tanımlanan müze; 

Yunan mitolojisinden esinlenerek önce ilham perileri Mousa’ların evi, sonra da 

bilimler mabedi anlamında kullanılmıştır (Erhat 1983). Kültür Bakanlığının 1989 

tarihli yönetmeliğindeki müze tanımı şöyledir: ‚Kültür varlıklarını tespit eden, 

bilimsel metotlarla açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, 

sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın eğitimini ve bedii zevkini yükselten, 

dünya görüşünü geliştirmede daimi etkin olan kuruluşlardır.‛ Çağdaş anlamıy-

la müzeler; toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve ya-

şadığı çevresine tanıklık etmiş malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, top-

layan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğ-

rultusunda sergileyen, kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurum 

olarak tanımlanmaktadır (Madran 1999). 

TDK Türkçe Sözlük’te müze (1998) ‚sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve 

bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer 

veya yapı‛ olarak tanımlanmaktadır. ICOM (International Council of Muzeum) 

tarafından yapılan bir tanıma göre müze, ‚Sadece kâr amacı gütmeyen, toplu-

mun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair 

tanıklık eden malzemeler üzerinde araştırma yapan, onları toplayan, koruyan, 

bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve eğlence gibi amaçlar doğrultu-

sunda sergileyen ve sürekliliği olan bir kurumdur‛ (Mclean 1996). 

Eğitime olan katkıları temel alınarak yapılan bir tanıma göre müzeler, ‚Gözlem, 

mantık, yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesi-

ne katkıda bulunabilecek başlıca yaygın eğitim kurumlarıdır.‛ (Buyurgan vd. 2005).  

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından kabul edilen ve halen de ge-

çerli olan müzeler yedi grupta toplanmaktadır: 

1- Sanat Müzeleri, 

2- Arkeoloji ve Tarih Müzeleri, 

3- Etnografya Müzeleri, 

4- Tabiat Tarihi Müzeleri, 

5- Bilim ve Teknoloji Müzeleri, 

6- Bölge Müzeleri, 

7- Özel Amaçlı Müzeler 
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Bu çalışmanın temel konularından biri olan müze eğitimi ise; insanları, düşünce 

ve hisleri birleştiren anlamlı deneyimler sonucu öğrenmeye motive eden bir 

olgudur. Müze eğitimi, amacı ve konuları, sergileri, objeleri, ortamı, çevresi, 

insanı merkez alan ve disiplinlerarası yönleriyle müzenin, temel eğitim kuram-

ları ve ilkeleri ışığında aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanılmasını 

içermektedir. Müzelerin önemi günümüz toplumunda hızla yükselen bir de-

ğerdir. Andrea Earl, müzelerin önem ve işlevini şu sözleri ile özetlemektedir: 

‚Geçmiş asla ziyaret edemediğimiz yabancı bir ülkedir. Oradan kartpostallar, 

mektuplar alabilir, binalarında dolaşabilir, sanatına bakabiliriz; ancak geçmişi 

asla gerçekten yaşayamaz ya da bütünüyle yeniden yaratamayız. Bu gerçeği 

bildiğimiz hâlde geçmişi, kendimizi ve zamanımızı daha iyi anlamamızı sağla-

yacak anahtarı elinde tutan, çekici, egzotik bir yabancı toprak olarak görmekten 

de kendimizi alıkoyamayız. Bir müzesi olan her ülke -ki çoğu ülkenin vardır- 

geçmişe bakarak kurumsallaşmış bir nostalji yaşar. Biz bunu gündelik yaşantı-

mızda daha az resmi olan bir biçimde, çocukluğumuzu hatırlarken, geçmişte 

şeylerin ne kadar farklı olduğunu düşünürken yaparız ve iyi olan şeyleri hatır-

lamaktan hoşlanırız.‛ (Earl 1995). 

Müzelerin pek çok farklı amaçları bulunmaktadır. Ancak müzelerin etkin olarak 

kullanılabilmesi ve tüketilebilmesi için gelen ziyaretçi profili ve ziyaretçilerin 

amaçları hakkında bilgi sahibi olunması önemli bir zorunluluktur. Müzelere 

gelenlerin her birinin farklı amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilir (Dean 1996): 

- Diğer insanlarla birlikte olmak ya da sosyal etkileşim, 

- Değerli bir şeyler yapmak, 

- Yeni yaşantılar geçirmek, 

- Öğrenme fırsatı yakalamak,        

- Aktif katılım, 

- Huzurlu bir ortamda kendini rahat hissetmek. 

Geleneksel müzecilik anlayışı nesneleri arama, toplama, koruma, bakımını 

yapma ve sergileme anlayışıyla sınırlanmakta iken, çağdaş müzecilik, iletişim 

kurma ve eğitme işlevlerini daha ön plana çıkarmaktadır. Böylelikle durağan bir 

müzecilik anlayışından daha dinamik, etkin ve katılımcı bir müzecilik anlayışı-

na geçilmiştir.  

Müze eğitimi öğrencileri müzede gezdirmekten ibaret olmadığı gibi, okullarla 

çalışmakla da sınırlı değildir. Müze eğitimcisi müzedeki sergilerde söz sahibi 

olmaktan, müzede çeşitli eğitim programları yapmaya, müze dışında etkinlikler 
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düzenlemeye kadar çok geniş bir yelpazede çalışır. Müze eğitiminin görevi hem 

müzenin işlevlerini zenginleştirmek, gücünü arttırmaktır; hem de bir tür halk 

eğitimi yapmaktır. Çağdaş müzenin, dolayısıyla müze eğitiminin amaçları için-

de, yaşam boyu eğitim yoluyla toplumu aydınlatma, bilimin yaygınlaşmasını 

sağlama, demokrasinin gelişimine -önce kendi içinde, sonra toplumda katkıda 

bulunma sorumluluğu da vardır (Hooper-Greenhill 1999). 

Buyurgan vd. (2005) müze eğitiminin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamışlardır:  

 Müzeciliğin tarihi, türleri, amaçları ve işlevleri ile ilgili bilgiler edinebilme; 

 Müzeler, kültürler ve uygarlıklar, müze ve sanat, müze ve eğitim, müze 

ve toplum konularında bilgiler edinebilme; 

 Müzeleri eğitim amaçlı kullanabilme alışkanlığı edinebilme; 

 Bir müze ziyareti ile ilgili hazırlık ve süreçleri kavrayabilme; 

 Müzelerde yer alan farklı kültürlere ait sanat eserleri ve tarihi eserler-

deki benzerlik ve farklılıkları fark edebilme; 

 Müzeleri oluşturan farklı kültür ürünleri sayesinde diğer toplumlara 

karşı saygıyı gerçekleştirebilme; 

 Müze ziyareti sonucunda bir müze rehberi hazırlayabilme; 

 Müze çalışmasına dayalı olarak projeler hazırlayabilme; 

 Müzede sergilenen sanat eserlerine ve tarihi eserlere karşı ilgiyi, değer 

vermeyi ve onları koruma bilincini oluşturabilme; 

 Farklı konu alanlarına yönelik müzeleri kullanarak, daha kalıcı ve an-

lamlı öğrenmeleri gerçekleştirebilme.  

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sayesinde ziyaretçiler farklı dü-

zeylerde farklı öğrenme sürecine girerler. Bu öğrenme türleri aşağıdaki gibi 

açıklanabilir: 

1. Bireysel Öğrenmeler: Ziyaretçiler, müzeye geçmiş yaşantıları, ilgileri ve 

birikimleri ile gelmektedir. Bireyler, farklı nedenlerle müze ziyareti için 

güdülenirler. Yapılan araştırmalar, müze ziyaretlerinin kişisel gelişim, 

restorasyon, eğitim, eğlence gibi amaçlarla yapıldığını göstermektedir. 

Müze ziyaretlerinde içsel güdülenme, müzeden elde edilen kazanımı 

arttırmaktadır. Müze ziyaretleri öncesinde bireylerin ön bilgileri müze-

lerin faydasını da etkilemektedir. Ziyaretçilerin hayatları, gelenekleri, 

kültürleri ve bilgileri müzelerden edindikleri ve müzelere bakış açılarını 

da değiştirebilir. 
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2. Sosyo-Kültürel Öğrenmeler: Müzeler genelde gruplar halinde gezilmekte-

dir. Bu süreçte bireyler bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar. 

Bu paylaşma müze eğitimi açısından da yararlıdır. 

3. Fiziksel Ortamdan Kaynaklanan Öğrenmeler: Müzelerin fiziksel özellikleri, 

nerede bulunduğu da öğrenmeyi etkileyen öğelerdendir. 

Genel olarak müzelerde bireylerin neler öğrendiklerinin ölçülmesi oldukça zor-

dur. Fakat öğrenmenin daha etkili olduğu da bir gerçektir. Çünkü ziyaretçiler, 

nesnelerle doğrudan karşılaşma imkânına sahiptirler. Müzelerde öğrenilen bil-

giler sayesinde gelecekte öğrenilen bilgiler de zenginleşmektedir. İlgilerini artı-

rarak yaşam boyu öğrenme güdülenmesine önemli oranda katkı sağlar. Müze-

lerde eleştirel bir düşünme yetisi ortaya çıkar. Müzelerde sergilenen objelerin 

yapılış tarzı, kullanım yerleri, bunların nasıl ortaya çıkarıldığı ve geçmişten 

günümüze kadar olan değişim süreci bireylerin kendi zihinlerinde hem eleştiri 

hem de yorum yapabilmelerine imkân sağlamaktadır. Ayrıca müzelerde bulu-

nan objeler bireylere bir aidiyet ve kimlik kazandırma konusunda da yardımcı 

olmaktadır. Hein’ e (1998) göre bu kazanımlar ve yararlar şöyledir: 

1. Müzeler, içeriği ve fikirleri ulaşılabilir kılar, entelektüel bağlantıları ko-

laylaştırır ve farklı gerçekleri, fikirleri ve duyguları bir araya getirir. 

2. Müzeler, değerleri ve tutumları etkiler. Örneğin kültürel farklılıkları an-

lamayı ya da çevre etiğinin gelişimini kolaylaştırır. 

3. Müzeler, kültürel, sosyal ve aile kimliğini ve aidiyeti geliştirir. 

4. Müzeler, ziyaretçilerin ilgilerini ve meraklarını destekler, özgüveni 

uyandırır ve gelecek öğrenmelere devam etmeyi güdüler. 

5. Müzeler, bireyin ne düşündüğünün aksine, nasıl düşündüğünü ve dün-

yayı nasıl algıladığını etkiler. 

Günümüzde tarihin ve coğrafyanın öğretilmesinde ve ikisi arasındaki ilişkinin 

fark edilebilmesinde özellikle tarihi müzeler ve arkeoloji müzeleri oldukça etkili 

araçlar olabilecektir (Altın ve Oruç 2007). Bu etkileşim öğrencilerin büyüdükle-

rinde turizme bakışlarını da etkileyecektir. Türkiye’de müzecilik son yıllarda 

yeni bir yapıya bürünmektedir ve eğitimler oldukça önemli hale gelmiştir. Ör-

neğin Ankara’da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu alanda diğer mü-

zelere göre oldukça ilerleme kaydetmiştir. Müze içerisinde yaşayarak öğrenme 

örneklemesi kullanılarak eskiçağda yapılmış seramiklerin benzerleri kil hamur-

larla öğrencilere yaptırılmaktadır. Bu örnek hem öğrencilerin ilgisini eskiçağ 

medeniyetlerine çekmekte hem de kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmektedir. 
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Özellikle Ankara’daki okullar müzeler ile işbirliği yaparak randevulu sistemle 

eğitim faaliyeti yapmaktadırlar. Milli Eğitim programlarına müzeciliğin konul-

ması son yıllarda müze eğitimine de ilgiyi artırmış ve bu konuda yeni bir bilim 

alanı ve eğitmenler ortaya çıkmıştır.  

Dünyanın birçok yerinde müzeler tarih eğitiminin öğretilmesinde kullanılmak-

tadır. İngiltere’de tarih öğretimine yönelik örnek bir müze, yerel tarih ve arkeo-

loji müzesi olan Dover Müzesi’dir. Dover Müzesi, okullara öğretim programı ile 

ilişkili çalışmak için sergilemeler ve bir dizi etkinlikle ideal bir ortam sunmak-

tadır. Anglo-Saksonlar, Tudorlar, Victorialılar ve II. Dünya Savaşı gibi tarih 

dönemleriyle olduğu kadar sanat, tasarım, teknoloji, İngilizce, coğrafya ve bilim 

dersleri ile ilgili de bağlantılar kurmaktadır. Dover Müzesi’nin okul derslerinin 

yapılabileceği dört galerisi vardır. Bunlar: 

• Arkeoloji Galerisi 

• Asma Kat Galerisi 

• Tarih Galerisi  

• Dover Tunç Devri Tekne Galerisi’dir.                                                   

Bu galerilerde konuşmalar ve rehberli turlar yapılmaktadır. Yine Smithsonian 

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi müzeyi ziyaret eden okul grupları için gönüllü-

lerin rehberlik ettiği turlar düzenlemektedir. Londra Müzesi ise, Roma Nesnele-

rine Dokunma Atölyesi sunmaktadır. Bu etkinlik nesne incelemesi ve Roma 

Londra Galerisi turundan oluşmaktadır. Bu etkinlikte öğrenciler nesnelere do-

kunarak Roma hayatını keşfetmektedirler. Yine Smithsonian Enstitüsü projesi 

çerçevesinde Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından 7-10. sınıflar Bering Denizi 

Eskimoları ile ilgili bir eğitim paketi hazırlanmıştır. Metropolitan Müzesi’ndeki 

gibi çocuklara yönelik müze gezilerini Define Avı’na dönüştürmek, hafta sonu 

Müze Pikniklerini ailelerle birlikte yapmak, ailelerle çocukların birlikte katılabi-

lecekleri sanat kursları hazırlamak, çocuğun sanata yaklaşmasını sağlayacaktır 

(Atagök 1999). 

Californiya’daki Qakland Müzesi müze eğitim paketi adı altında okullara ufak 

bir ücret karşılığı bir valiz içinde dia, malzeme ve videobantları göndererek 

öğrencilerin bilmedikleri şeyleri öğrenmeleri sağlanmayı amaçlamıştır (Atagök 

1999). Melbourne Müze Eğitimi Servisi, ziyaretçilere ‚yaşadığımız hayatı ve 

kendimizi‛ anlamalarına rehber olacak bir dizi program geliştirmiştir. Alman-

ya’daki Museums Pedagogisches Zentrum çocukların ve gençlerin müzedeki 
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eğitim merkezidir. Burada farklı eğitim çağlarındaki öğrencilere rehberli gezi, 

açıklama, tartışma ve atölye çalışmaları yaptırılmaktadır.    

TARİHİ MEKÂNLARA DÜZENLENEN GEZİ-GÖZLEM (YEREL TARİH)  
UYGULAMASI 

Geçmiş ile bugün arasında diyalog kurmanın ve öğrencilerde bu şekilde tarih 

anlayışı geliştirmenin en iyi yollarından birisi Tarihî yerlerin kullanılmasından 

geçer. Tarihî yerler öğrencilerin dokunabilecekleri ve görebilecekleri, teneffüs 

edebilecekleri ve duyabilecekleri kadar somut ve gerçektir. Eski bir kale, sur, 

kap, heykel, tapınak, yazı, yazıt, sikke, madalya, vakfiye, minyatür, resim, ku-

maş parçası eski âdetleri, eski inançları, eski giyimleri, eski savaşları, eski zevki, 

kısacası eski yaşayışı kitaplarda yazılı sayfalar dolusu yazıdan daha iyi canlan-

dırır ve aydınlatır. 

2005-2006 yılından itibaren tarih ders programlarında uygulamaya konan farklı 

eğitim yöntemlerinden birisi de gezi-gözlem uygulamasıdır.  Tarih derslerinde 

sıkça tarihi mekânlara geziler düzenlenmektedir. Bu gezi-gözlem uygulaması ile 

öğrencilerin yakın çevrelerini tanımaları, okulda kazandıkları bilgiler ile gerçek 

hayat arasında ilişki kurmalarını, bilgileri asıl kaynağından elde etmeleri ama-

cını taşımaktadır. Bu yöntemlerin kullanılmasında Avrupa ile etkileşimin önem-

li bir rolü vardır. Tarih derslerinde yerel ve bölgesel tarihin önemi ve yerel ve 

milli tarih ile Avrupa ve dünya tarihi arasında denge kurulması gerektiği Av-

rupa Konseyinin tarih eğitimiyle ilgili değişik konferanslarında dile getirilmiş-

tir. Bu konferanslarda yerel tarih ‘aktif eğitimin en iyi aracı’ olarak tanımlanmış-

tır. (Slater 1995). Yerel ve bölgesel tarihe son dönemlerde vurgu yapılmasının 

bir nedeni de Postmodern düşüncelerin etkisidir: Postmodernizm ötekini ve 

farklılığı tanımayı içerir ve ekonomik değişikliklere veya topluma bütüncül 

yaklaşan teorilere tepkiyi içerir. İnsanların yaşamı üzerine genel bir ilgiyi teşvik 

eder ve özel alan üzerindeki kamusal denetime veya kültürel hayat üzerindeki 

maddi ayrıcalığa itiraz eder. Kökeni yerel kültürde olan gündelik alışkanlıklar-

daki çoklu kimliklere ve anlayışlara yoğunlaşır. Bu konularda ilk planda önce-

likle yerel, bölgesel ve daha düşük alt birimlerde daha kolay incelenebilir (Hud-

son 1999). Bu bağlamda yerel tarih eğitimde oldukça önemli bir yer kazanmıştır. 

Yerel tarih çalışmaları geçmişin evrensel yorumlarının gözden geçirilmesini 

gerekli kılmıştır. Bu çalışmalar tek tip ve büyük anlatılara meydan okumuş ve 

büyük olaylara küçük toplulukların katkı ve katılımlarının görülmesini de 

önermiştir (Claire 1996). 

ABD’de yerel tarih konuları tarih ve sosyal bilgiler müfredatının hemen her 

aşamasında yer almıştır. İngiltere’de ise yerel tarihin tarih eğitimde kullanılması 
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yirminci yüzyılın başından beri savunulmuştur. Avrupa Konseyi’nin 1969 Bra-

unschweig Konferansı yerel tarihin avantajlarını şu şekilde sıralamaktadır: ‚Ye-

rellik öğrencilerin şahsi geçmişleriyle ilgilenir, tarihsel metot ve bilincin sunu-

mu için en iyi temeli sağlar, coğrafyayla yakın işbirliği fırsatlar sunar ve sosyal 

ve ekonomik konuların Avrupa ve Dünya kontekstinde gerçekçi bir sunumunu 

sağlar‛ (Slater 1995).              

Tarihsel çevreyi bilen ve kavrayan öğrenci hem tarihini, hem kültürünü hem de 

eğitim-öğretim sürecini bilmektedir. Tarihsel çevre etrafımızdaki geçmişe ait 

bütün unsurları içerisine almaktadır.  Bu tarihsel çevre içerisinde müzeler ve 

sergilenen eserler, tarihi binalar, geçmişten günümüze kadar kalan köprüler ve 

yollar ile diğer unsurlar yer almaktadır.  Tarihi alanlara düzenlenen gezilerde 

öğrenciler tarihi empati düzenleyerek öğrenmeyi kalıcı hale getirmektedirler. 

Öğrenciler bu gezilerde yazılı kanıtlar dışında görsel kanıtları da değerlendir-

mektedirler.  Bu değerlendirme aynı zamanda objektif bir sonucu da ortaya 

çıkaracaktır. Bu sayede öğrenciler olayları kavrama, sorumluluk duygusunu 

geliştirme, insanlar arasındaki ilişkilere geniş bir açıdan bakabilme gibi davra-

nışlar kazanacaklardır. Tarihi çevredeki gözlemler öğrencilerin hayal gücünün 

de gelişmesini sağlar.  Yerel tarihi alanlara düzenlenen bu gezilerde aynı za-

manda öğrencilerin kendi yörelerinin tarihlerini öğrenme imkânı da sağlanmak-

tadır. Yerel tarih aslında tarihin fiziğe büründüğü belli sınırları olan mekânlar-

dan oluşmaktadır. Yerel tarih, yaşadığımız çevredeki ailemizin, mahallemizin, 

köyümüzün ve şehrimizin de tarihidir. Son yıllarda bütün dünyada daha da 

rağbet kazanan gündelik yaşam tarihçiliği ve insanların bu tarihsel akışa kattık-

ları anlamların, yorumların da önemsenmesi yaklaşımı kapsamında yorumun 

ve anlamın tarih kurgusunda öne çıkışı bugün sözlü tarih ve yerel tarih çalışma-

larının önemini temellendirme tartışmasında oluşturucu bilgi ve yaklaşım kay-

naklarıdır. 

Günümüzde eğitim uygulamalarında tarihi mekânlar ve çevre genel anlamda 

profesyonel bir rehber tarafından değil de öğretmenler tarafından gezdirilmekte 

ve planlamaları da buna göre yapılmaktadır. Öğretmenler öğrencileri gruplara 

ayırarak bir kısmına tarihsel çevreyi fotoğraflarken, diğer bir gurup video-

kamera ile çevreyi kaydetmektedir. Diğer başka bir grup ise çizimler yaparak 

tarihsel çevrenin hangi amaçla kullanıldığına dair görüşlerini not almaktadırlar.  

Tarihi savaşların yapıldığı mekânlar geziliyor ise olayla ilgili anekdotlar, do-

kümanlar toplanılmakta ve gerçeklik hissi yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu 

mekân Höyük ise örnek kazı çalışması yapılarak bulgular üzerinde inceleme 

yapılmaktadır. Hatta arkeolojik kazı yerine yapılan gezilerde uzman arkeolog-

ların kazı biçimleri ve bulguları değerlendirmeleri incelenmektedir. Öğrenciler 
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tarihî binaları belgeleyerek, genellikle unutulabilecek ya da bilinçli olarak yıkı-

labilecek bir bölge, alan, yapı veya nesnenin savunucusu hâline gelirler. 

Tarihin popüler kullanımıyla ilgili Roy Rosenzweig ve David Thelen’in Ameri-

ka’da yaptıkları bir araştırmada; Amerikalılar tarihi yerleri ziyaret edince geç-

mişle daha fazla bağ hissetme eğiliminde oldukları sonucuna varılmıştır.  Ro-

senzweig ve Thelen’in yaptıkları araştırmaya katılanların %80’i müzelere gü-

venmektedir. Fikir bildirenlere göre geçmişin materyal kültürü tarihin ikincil 

edebiyatından daha güvenilir görünmektedir (Horton 2000). Tarihi yerler, ön-

ceki nesillerden gelen mirasımızın dokunulabilir formudur ve yazılı ana kay-

naklar gibi geçmişimizin geleneklerini, deneyimlerini, fikirlerini ve tartışmaları 

şekillendirir ve yansıtırlar. Bu nedenle, coğrafyanın ana konularının öğretimin-

de tarihi yerlerin kullanımı, okul müfredatında tarih ve coğrafyayı ortak bir 

zeminde buluşturur. Slater (1995: 38) de benzer bir noktayı vurgulamıştır: ‚Eğer 

yerel ve bölgesel tarih ciddi olarak işlenirse öğrenciler okumak ve yazmak ya-

nında yürümek ve bakmak zorunda da kalacaklardır. Eğer birincil kaynaklar 

kullanmaya teşvik edilirlerse, sınıf dışında, binalarda, sokak ve bina isimlerinde, 

yaşlı insanların anılarında ve arkeolojik kalıntılarda önemli kanıtlar bulab ilirler.‛ 

Peki ders programlarında uygulanan Gezi-Gözlem (Yerel Tarih) uygulaması 

turizme ne gibi katkılar yapabilir? Bu sorunun cevabı aslında Avrupa Birliği 

ülkelerinin uygulamalarında bulunaktadır. Avrupa’da yıllardır ders programla-

rında bu yöntem uygulanmakta ve diğer disiplinler arasında etkileşimin olduğu 

gözlenmektedir. Avrupa’nın hedefleri arasında birçok diğer disiplin yanında 

turizmin gelişmesine yönelik çalışmalar da yer almaktadır. Avrupa Birliği ortak 

turizm politikası oluşturarak, kültürlerarası yakınlaşmayı sağlamak, turizm 

yoluyla çok kültürlülüğü ve toplumsal yakınlaşmayı teşvik etmeyi hedeflemek-

tedir. Eylül 1999'da Avrupa Konseyi Bükreş'te düzenlediği bir toplantıda "Av-

rupa Bir Ortak Miras" kampanyasını başlatmıştır. Avrupa'da kültürel, doğal ve 

tarihi miras bilincinin yükseltilmesi, kültürel çeşitliliğe saygı çerçevesinde ülke-

ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, taşınır-taşınmaz miras kapsamında yer 

alan çevre, sitler, peyzaj ve sanat eserlerinin yanı sıra kültürel, sosyal, gelenek-

sel, ahlaki, dini ve manevi değerlerin ön plana çıkartılması kampanyanın amaç-

ları arasındadır. 

Avrupa Birliği’nde 1975 yılında Dünya Kültür ve Doğal Mirasını Koruma Söz-

leşmesi yürürlüğe konulmuş ve bu sözleşmeyi birçok ülke imzalamıştır. Türki-

ye, UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi'ni 1983 yılında imzalamıştır. Buna bağlı 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumlulu-



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

344 

ğu altında Türkiye Dünya Miras Listesine 10 yeri kayıt ettirirken, geçici listeye 

16 kültür varlığımız eklenmiştir. Bunlar; 

 İstanbul’un Tarihi Alanları,  

 Safranbolu Şehri (Karabük),  

 Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum),  

 Nemrut Dağı (Adıyaman-Kahta),  

 Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla),  

 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas),  

 Truva Antik Kenti (Çanakkale) 

 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 

              Kültürel olarak; 

 Pamukkale-Hierapolis (Denizli), 

 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)   hem kültürel, hem doğal 

miras olarak listeye alınmıştır.  

Ayrıca bu listeye dair önerilerde ise: Süleymaniye Cami ve Külliyesi, Ayasofya 

Cami, Topkapı Sarayı, Edirne Selimiye Cami, Bursa, Cumalıkızık, Konya Sel-

çuklu Başkenti, Alanya Kalesi ve Tersanesi, Selçuklu kervansarayları, Denizli-

Doğubeyazıt Güzergahı, İshakpaşa Sarayı, Harran ve Şanlıurfa Diyarbakır Kale-

si ve Surları, Mardin Kültürel Peyzaj Alanı, Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taş-

ları, Sümela Manastırı, St. Nicolas Kilisesi, St Paul Kilisesi, Kekova, Güllük Dağı, 

Termessos Milli Park yer almaktadır.  

Yukarıdaki listede verilen yerlerin tamamı günümüzde ders programlarında 

yerel tarih uygulaması içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler bu yerlerde tarihi 

bilgiler yanında coğrafi ve yerel kültüre dair kazanımları da edinmektedirler. 

Bu sayede hem tarihi bilgileri artmakta hem de turizme yönelik farkındalık 

oluşmaktadır. Bu öğrenciler gelecekte hem iç turizm açısından hem de uluslara-

rası turizm açısından yeni atılımlar yapacaklardır. İç turizm açısından bakıldı-

ğında tarihi yerlerin önemi artacak ve bununla birlikte tarihi yerlerin korunma-

sı, yeni tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarılması, program ve düzenlemeler gibi 

çeşitlilik oluşacaktır. Uluslararası turizm açısından bakıldığında ise bu tür yer-

lerin düzenlenmesiyle birlikte turist sayısında artış sağlanacaktır. Antik kentle-

rin turizm amaçlı kullanımı ve ziyarete açılması gibi yeni düzenlemeler yapılacaktır.  

TURİZM VE MÜZE EĞİTİMİ  

Tarihsel olarak müzeler seyahatlerin doğrudan nedeni olmuşlar; farklı yerler-

den gelen ziyaretçiler koleksiyonları görmek için müzeleri ziyaret etmişlerdir. 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/belge/1-86063/edirne-selimiye-camii-ve-kulliyesi-edirne.html
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19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında seyahatlerin merkezinde müzeler yer al-

mıştır (Jolliffe ve Smith 2001). Toplumun tarihini ve kültürel özelliklerini yansıt-

tıkları ve o topluma özgü kurumlar oldukları için müzeler, turizmin vazgeçil-

mez çekicilik ve etkinlik merkezleridir. Turist destinasyonları doğal ve tarihi 

zenginliklerini, kültürel değerlerini müzelerde sergilemektedirler. Müzeler tu-

rist destinasyonlarının kültürel ekonomisini etkileyerek kentin kültürel imajına 

destek olan kültürel miras alanındaki en önemli unsurlardan biridir. Turizm 

endüstrisinde özellikle kültürel ağırlıklı yönetilen turların temelinde müzeler 

bulunmaktadır. Dolayısı ile müzeler turist destinasyonlarının ilk sırada ziyaret 

edilen yerleridir denebilir.  

Günümüzde müzeler, sadece sanat eserlerini barındıran ve sergileyen ve turizm 

endüstrisine doğrudan katkı sağlayan merkezler değil aynı zamanda eğitim 

merkezi niteliğindeki, açık üniversite fonksiyonu gibi işleyebilen mekânlar hali-

ne gelmiştir. Bu yönü ile de turizm endüstrisinin gelişimine uzun vadede ciddi 

katkılar sağlayacağı aşikârdır. 

Müzelerde eğitim faaliyetleri kaçınılmaz olarak disiplinlerarasıdır. Sosyal ve 

disiplinlere ilişkin sınıflama sistemlerini ortaya koyabilir. Müze eğitimi geniş bir 

ziyaretçi kesimi için değer taşır. Müze eğitiminin temeli olan nesnelerden öğ-

renme yalnızca bütüncü olabilir. Müze eğitimi, beceri gelişimini (okuryazarlık 

ve sayı sayma da dâhil olmak üzere) kapsayabilmekte, bilgiyi ve farkındalığı 

arttırabilmekte; soyut kavramları temellendiren ve kişisel bağları aydınlatan 

deneyimler sunabilmekte ve toplumsal öğrenmeyi sağlayabilmektedir. Bilgi ve 

farkındalığı arttırabilme ve toplumsal öğrenme, turizmin gelişimine katkıda 

bulunacak en önemli özelliklerdir. 

Yerel tarih yöntemleri ve müze eğitimi sayesinde yetişecek yeni nesillerin tu-

rizme bakış açılarında ve turizm çeşitliğinde değişiklikler olacaktır. İç turizm 

faaliyetleri sadece deniz ve güneş olmaktan çıkacak hem de uluslararası turiz-

min ihtiyacı olan yetişmiş insan gücüne katkıları olacaktır. Alternatif turizm 

arayışlarının 1990’lı yıllardan itibaren tüm dünyada yoğunlaşması ve turizm 

türlerini çeşitlendirme yönünde yapılan çalışmalar doğrultusunda ülkemizin 

doğal, tarihsel ve kültürel çekicilikler bakımından hemen hemen tüm turizm 

türlerinin geliştirilmesine olanak tanıyacak güce sahip olduğu bilinmektedir. 

Fakat bu güç yetişmiş insan faktörü ve yeterince değer verilmemesi gibi neden-

lerden ötürü gerekli katkıyı sağlayamamaktadır. 

Dünyada yıllardır uygulanan ve Türkiye’de de 2000’li yıllardan itibaren ders 

programlarına giren müze eğitiminin turizme nasıl bir katkısı olacaktır? Bilin-

diği gibi son yıllarda kültür mirası ve bu mirasın kültürel turizm aracılığıyla 
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değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Dünya kültür mirasının çok önemli bir 

bölümüne sahip olan ülkemizin de söz konusu alanda çalışmalar yapması kaçı-

nılmaz gözükmektedir. Turizmin tarihsel gelişimine bakıldığında, Avrupa ve 

Avrupa Birliği ülkelerinin merkez oluşturduğu görülmektedir. Avrupa’dan 

ülkemize gelen turistler sadece deniz ve güneş için gelmemektedir. Ankara’da 

bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Gaziantep’te 

bulunan Mozaik Müzesi, Anıtkabir Müzesi, Ege, Akdeniz ve diğer şehir müze-

leri turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. 

Artık sadece deniz-kum-güneş ağırlıklı kitle turizmi değil; moda, kongre, iş, 

festival gibi pek çok etkinliği içine alan kültürel turizm ön plana çıkmaktadır. 

Buna bağlı olarak kültürel varlıkların korunması ve sergilenmesine yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır. Yine, Avrupa ülkelerinde milli müzelerin yanında 

oldukça fazla şehir müzeleri kurulmuştur. Bu müzeler sadece tarihi kalıntılara 

yönelik değil her alanda oluşturulmuştur. Örneğin Almanya-Köln’deki Kolonya 

Müzesinde kolonyanın tarihini ve yapımını aktaran, Fransa’daki şarap müzele-

rinde şarabın yapımını öğreten birçok müzeler bulunmaktadır. Bu müzeler sa-

yesinde turizmde hem satış hem de çeşitlilik artmıştır. Türkiye bu açıdan ol-

dukça zengin bir içeriğe sahip olmasına rağmen müze çeşitliliği açısından fakir-

dir. Çünkü ülkemizdeki müzeler sadece tarihi kalıntıların sergilenmesinden 

ibarettir. Buna rağmen Batı medeniyetinin temelinin Anadolu’da atıldığı, Yunan 

ve Roma medeniyetlerine dair birçok kalıntının Türkiye’de bulunmasından 

kaynaklanan müze ziyaretine bağlı turizm katkısı azımsanamaz. Fakat Türki-

ye’de müzeciliğin gerekli ilgiyi görmemesi ve gerekli düzenleme ile toplu mü-

zelerin oluşturulmamasından kaynaklı sorunlar vardır. Bu sorunlara bağlı ola-

rak ülkemize gelen turistler belli başlı müzeleri ziyaret ederek ülkelerine dön-

mektedirler. Hâlbuki küçük şehir müzelerinden habersiz olmalarından dolayı 

şehir müzeleri bu etkileşimden katkı alamamaktadırlar. İşte ders programların-

da uygulanan müze eğitimi sayesinde gelecek nesillerde müze bilinci kazandırı-

larak müzeciliğin öneminin artması, daha teşkilatlı müzelerin kurulması ve 

tanıtıma yönelik gelişmeler kaydedilecektir. Böylece müzelerin turizm içerisin-

deki katkısı da artacaktır. Aynı zamanda işgücü açısından da önemli bir katkı 

sağlayacaktır. Örneğin Avrupa ülkeleri dünya turizm hareketlerinin %55-60’ını 

oluşturmakta ve 10 milyon kişiye iş imkânı sağlamaktadır. Bu işgücü içerisinde 

müzelerin önemli bir katkısı vardır.  

Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne 

kayıtlı 250 civarında müze ve 150’ye yakın ören yeri bulunmaktadır. Her yıl 

ortalama olarak bu müze ve ören yerlerini 7-9 milyon kişi ziyaret etmektedir. Bu 

sayı Türkiye açısından yetersizdir. Buna sebep olarak bölgesel müzelerin ku-
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rulmaması ve müzeleri birbirinden ayıran farkların vurgulanamamasından 

kaynaklanmaktadır. Müze eğitimi sayesinde yetişecek bilgili nesil bu sorunların 

da üstesinden gelebilecektir. Ayrıca iç turizm açısından bakıldığında müzeler 

çoğunlukla zorunlu olarak ziyaret edilen ve görsel olarak bakılıp geçilen yerler 

olmaktan öteye geçememektedir. Müzelerin gerçek amacı ortaya konulamamak-

tadır. Müze eğitiminin okullarda yaygınlaşmasıyla birlikte müze kavramının 

içeriği de doldurulmuş olacak ve iç turizm içerisinde müzelerin önemli bir yeri 

olacaktır.  

Anadolu’nun dünya tarihi boyunca uygarlıkların doğuşuna, gelişmesine ve 

çöküşüne sahne olduğu, çok çeşitli ve zengin kültürel mirası barındırdığı bilin-

mektedir. Ülkemizde kıyı turizmiyle başlayan turizm hareketleri zamanla çeşit-

lenmiş, kültürel ağırlıklı ziyaretler ve diğer turizm türleri ile yeni yapılanmaya 

girmiş, mekânsal çeşitlenmeye uğramıştır. Bu faaliyetler genelde uluslararası 

turizme yönelik faaliyetlerdir. İç turizm genelde kıyı turizmi olarak işlemekte-

dir. Fakat son yıllarda eğitim politikalarındaki değişikliklere bağlı olarak iç tu-

rizmde de çeşitlilik başlamış ve kültür turizmi önem kazanmıştır. Kültürel tu-

rizmi içerisinde müzelerin yeri diğerlerine göre daha fazla olmuştur.  

DEĞERLENDİRME 

21. yüzyılın başında eğitimde görülen çeşitlilik ve yöntemler disiplinlerarası 

etkileşimi hızlandırmış ve birbirine bağımlı hale getirmiştir. Türkiye’de ders 

programlarında uygulamaya konulan Müze ziyaretleri ve yerel tarih uygulama-

ları hem tarihin öğrenilmesinde hem de turizm kültürünün yerleşmesinde fay-

dalar sağlamaktadır. Müzeler yıllardır öğrencilerin zaman zaman gezme amaçlı 

seyahatler yapılan mekânlar olmuştur. Fakat 2005 yılından itibaren müze ziya-

retleri belli amaçlar doğrultusunda yapılmaya başlanmış ve eğitim programları 

çerçevesinde planlı ve programlı bir sistem ortaya çıkmıştır.  Müze kültürünün 

gelişmesine bağlı olarak eskiden var olan düzensiz müzecilik anlayışı terk edil-

meye başlanmış ve müze çeşitliliği ortaya çıkmıştır. Bu çeşitlilik hem iç turizme 

hem de uluslararası turizme önemli katkılar sağlamış ve gelecekte de bu katkı 

artarak devam edecektir.                                                                           

Tarih eğitiminde kullanılan diğer bir yöntem olan yerel tarih anlayışı da çok 

yönlü sonuçları ortaya çıkarmıştır. Geçmiş ile bugün arasında diyalog kurmanın 

ve öğrencilerde bu şekilde tarih anlayışı geliştirmenin en iyi yollarından birisi 

tarihî yerlerin kullanılmasından geçer. Tarihî yerler öğrencilerin dokunabilecek-

leri ve görebilecekleri, teneffüs edebilecekleri ve duyabilecekleri kadar somut ve 

gerçektir. Hiçbir kelimenin yapamayacağı kadar eğitim ve öğretimde etkilidir. 

Tarihî yerler geçmişin aynasıdır ve öğrencilerde tarih bilinci oluşturmada en 
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önemli araçlardan birisidir. Bu yöntem sayesinde hem eğitim faaliyetleri yapıl-

makta hem de farkında olmadan iç turizm faaliyeti yürütülmektedir. Örneğin 

Çanakkale Savaşlarının geçtiği Gelibolu Yarımadası’na düzenlenen turlar aynı 

zamanda bir iç turizm faaliyetidir. Fakat bu faaliyet tarih eğitimi sayesinde bi-

linçli ve amacı belli bir biçimde yapılmaya başlanmıştır.  

Ülkemizde eğitim sayesinde ortaya çıkan bu tür gelişmeler her ne kadar iç ve 

uluslararası turizme katkı yapacak olsa da planlamada eksiklikler biran önce 

tamamlanmalı ve etkili bir turizm faaliyetine yönelik çeşitlilik oluşturulmalıdır. 

Buna bağlı olarak hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nin çıkarları doğrultu-

sunda kültür turizminde turistik ürünü çeşitlendirme ve pazar olanaklarını 

genişletme açısından ilkeler belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Bu ilke-

lerin başlıcalarını şöyle ifade edebiliriz:  

- Kültür mirasını oluşturan envanter çalışmalarının tamamlanması, 

- Antik kentlerin turizm amaçlı kullanımı, ziyarete açılması, 

- Türk dönemi eserlerine ilgi çekilmesi, ziyaretlerin artırılması 

- Geleneksel mimari özelliklerin korunması ve turizme kazandırılması 

- Geleneksel yaşam tarzını yansıtan öğelerin turizmde kullanılması 

- Önemli kişi ve kahramanların-olayların tanıtılması, 

- İnanç turizmine ilişkin değerlerin saptanması, 

- Müzelerin daha etkin kullanımının sağlanması, 

- Geleneksel tarım ürünlerinin ve yemek çeşitlerinin tanıtılması, 

- El sanatlarına turistik ürün niteliği kazandırılması. 

Yukarıda ilkelerini belirlediğimiz unsurlar oluşturulmadan her ne kadar eğitim 

faaliyetlerinde uygulanan yöntemler faydalı olsa da belli bir zaman sonra bu 

yöntemlerin etkisi de azalabilecektir. Bu nedenle tarih eğitiminde uygulamaya 

konan yöntemlerden turizm açısından faydalanabilmek için belirlenen ilkeler 

uygulamaya konulmalıdır.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın konusu, zamana karşı koyarak günümüze kadar ulaşan ve özellikle kültür tu-
rizminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu evleridir. Bozulmamış Arnavut 
sokakları, evlerinin korunan mimari dokusu, yöresel yemekleri, lonca çarşıları (Demirciler ve 
Yemeniciler Arastası), tarihi camii ve konakları ile Safranbolu başlı başına turistik bir çekim 
merkezi haline gelmiştir. Çalışmada Safranbolu evlerinin turistik çekicilik kapsamında değer-
lendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ikincil kaynaklardan elde edilen verilerden yarar-
lanılmıştır. Safranbolu’ya kimlik kazandıran Safranbolu evleri turistik ürünü oluşturan turis-
tik çekicilik unsurlarından birisi olarak değerlendirilebilir. Yapılan çalışmanın sonucuna göre 
Safranbolu evleri, Türk hayatının geçmişini, kültürünü, ekonomisini ve yaşama biçimini yan-
sıtması, evlerin mimari yapıları vb. özellikleri açısından sosyo-kültürel çekicilikler, Safranbo-
lu’daki konaklama işletmelerinin fiyatlarının orta sınıf gelire sahip olan yerli ve yabancı tu-
ristler için uygun olmasından dolayı da ekonomik çekicilikler kapsamında değerlendirilebile-
ceği ifade edilebilir. Hem konaklanabilir hem de gezilebilir Safranbolu evlerinin geleneksel 
dokusu ile yerli ve yabancı turistlere yaşattığı özel deneyimler, stresten ve kalabalıktan kısa 
süreli uzaklaşmaya imkân sağlaması vb. nedenlerden ötürü psikolojik unsurlar arasında de-
ğerlendirilebilirken, turistlerin konaklaması için hizmet veren evler (konaklar, pansiyonlar, 
oteller) turistlere merak ettikleri yaşam tarzını hem yemekleri, hem de verdikleri hizmet ile 
yaşattığı turistik deneyimlerden dolayı turizm işletmeleri unsuru içerisinde değerlendirilebilir. 

Anahtar sözcükler: Turistik Ürün, Turistik Çekicilik, Safranbolu Evleri, Safranbolu  
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GĠRĠġ  

Günümüzde sahip olduğu kültürel değerlerle bir marka haline gelmiş olan Saf-

ranbolu zaman karşısında ayakta kalabilmiş sayılı kültür merkezlerinden birisi-

dir. UNESCO tarafından Dünya Miras listesine alınan bu şehir, kültürel mirasın 

değerlendirilmesinde turizm endüstrisinden yararlanmaktadır. 18. ve 19. yy. 

geleneksel Türk toplumu yaşantısını aktaran Safranbolu turistik bir ürün olarak 

birçok unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Bileşik bir özellik taşıyan turizm 

ürünü kendisini oluşturan unsurlara göre çekicilik, turizm işletmeleri ve ulaşı-

labilirlik kriterleri dikkate alınarak incelenebilir (Hacıoğlu 1997). Bu çalışmada 

turistik bir ürün olarak kabul edilebilecek Safranbolu’nun sahip olduğu çekicilik 

unsurlarından birisi olan Safranbolu evleri turistik çekicilik unsurları açısından 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmada öncelikle turistik ürün ve turistik ürünü oluşturan unsurlardan turis-

tik çekicilik konusuna değinilmiştir. Bu konunun ardından turistik bir ürün 

olarak Safranbolu kenti ele alınmıştır. Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu 

Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Safranbolu 

İl Kültür ve Turizm Vakfı resmi web sitelerinden ve diğer web sitelerinden alı-

nan bilgilere değinilmiştir.  Sonrasında ise “Safranbolu Evleri” başlığı altında 

evlerin özelliklerine değinilerek ziyarete açılan müze evlerden birkaçına yer 

verilmiştir. Sonuç olarak turistik çekicilik unsurları bakımından Safranbolu 

Evleri değerlendirilmiş ve çalışma sonlandırılmıştır.  

TURĠSTĠK ÇEKĠCĠLĠK 

Özdemir (2007) bir turizm destinasyonunu; sahip olduğu çeşitli turizm kaynak-

ları ile turistleri çeken ve yoğun olarak turist ziyaretine ev sahipliği yapan pek 

çok kurum ve kurulusun sağladığı doğrudan veya dolaylı turizm hizmetlerinin 

bütününden oluşan karmaşık bir ürünü olarak tanımlamıştır.  

Turizm destinasyonu turizm sisteminin başlıca unsurudur ve toplumsal/doğal 

kaynaklar, kültür, ulaştırma, hizmetler, tesisler ve diğer altyapılar gibi çok yön-

lü öğeleri ve çekicilikleri oluşturur (Ekin 2004).  

Bir destinasyon, bir bölgenin iklimi, alt yapı ve üst yapı olanakları, hizmetler, 

doğal ve kültürel özellikleri turizm endüstrisinin diğer faktörlerinin karmaşık 

bir ürünü olarak görülebilir (Kim 1988). 

Turistik ürün, bir turistin seyahatinin başlangıcından bitimine kadar geçen za-

man dönemi içerisinde gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikteki mal ve hiz-

metler karışımından oluşan bir pakettir ve turizm arzını oluşturan etmenler 
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tarafından sunulan nesnel ve öznel değerlerin bütünüdür (Olalı ve Timur 1988; 

İçöz ve Kozak 2002). Altunışık’a (2009) göre turistik ürün; turizmde müşteri 

ihtiyaç, istek ve arzusunu karşılamaya yönelik olarak turizm pazarına sunulan 

her türlü fiziksel nesneler, hizmetler, organizasyonlar ve yerler olarak tanım-

lanmaktadır. Bir turistik ürünü oluşturan unsurlar, turistik çekicilikler, turizm 

işletmeleri ve ulaşılabilirlik olarak üç temel başlık altında toplanabilir (Hacıoğlu 

2008).  

Çekicilik denilince, turistin bir yeri başka bir yere tercih etmesine neden olan 

doğal, kültürel, tarihi ve sanatsal varlıklar anlaşılmaktadır. Çekici olaylar ara-

sında da spor olayları, kültürel olaylar, fuarlar, sergiler, dünyada ve Türkiye’de 

düzenlenen yerel etkinlikler ilk akla gelenlerdir (Kızılırmak 2006). Azaltun’a 

(2000) göre; çekicilik bileşeni turistlerin seyahat amaçlarını göstermesi bakımın-

dan turistik ürün çeşitlerinin belirleyicisidir. Yani turisti çeken ana unsur turis-

tik ürün çeşidinin ismini belirler.  

Turistik çekicilik unsurlarını Kozak ve arkadaşları (2006); “doğal unsurlar”, 

“sosyo-kültürel unsurlar”, “ekonomik unsurlar” ve “psikolojik unsurlar” olarak 

sıralamıştır. Ekin (2004) ise çekicilikleri; “doğal çekicilikler”, “insan yapımı çeki-

cilikler”, “özel olaylar”, “ulaşılabilirlik”, “turizm işletmeleri”, “tur operatörleri 

tarafından önceden hazırlanmış paketler” ve” destinasyonda bulunan tüm et-

kinlikler” olarak sıralamıştır. Hacıoğlu ve Avcıkurt (2008) sosyo-kültürel unsur-

lara ek olarak, “gelenek ve görenekler (evlenme, düğün, doğum vb.)”, “kültürel 

varlıklar (müzeler, anıtlar, tarihi kentler vb.)” gibi faktörlerin de seyahat edile-

cek yeri çekici kılan önemli unsurlar olduğunu vurgulamıştır.  Bunların dışında 

“turistik ürünün fiyatı”, “genel ekonomik durum” gibi ekonomik unsurlarla, 

“moda”, “snobizm ve alışkanlıklar” gibi psikolojik unsurlar da bir bölge veya 

ülkenin destinasyon yeri olarak tercih edilmesinde birer çekicilik unsuru olarak 

kabul edilmektedir.  

Çekicilik faktörleri bir mekân-yer olabildiği gibi olay çekiciliği şeklinde de ola-

bilir. Yer çekiciliği, Antalya, Kuşadası, Göreme veya dağ, deniz, kum, güneşli 

yerler vb. olay çekiciliği ise, fuar, sergi, konferans, olimpiyatlar, sanat gösterileri 

vb. olabilir (Hacıoğlu 2008). Çekim yeri çekicilikleri ya yer çekiciliği ya da olay 

çekiciliği şeklinde olabilir. Çekim yerinin kendisi herhangi bir özelliği dolayısıy-

la turistleri çekiyorsa yer çekiciliği, eğer turistlerin seçiminde çekim yerinin 

özellikleri değil de bu çekim yerinde sunulan olaylar önemli oluyorsa olay çeki-

ciliğinden söz edilir (Rızaoğlu 2004). 
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Tablo 1. Turistik çekicilikler 

Kültürel Çekici-
likler 

Doğal  
Çekicilikler 

Olaylar Rekreasyon Eğlence 

Tarihi Şehirler       Kır Manzarası Büyük Olaylar Gezi   Temalı Parklar 

Arkeolojik 
Şehirler    

Deniz  
Manzarası    

Toplumsal 
Olaylar     

Golf  Eğlenceli Parklar 

Mimari  Parklar Dini Olaylar Yüzme Gazinolar 

Mutfak Dağlar  Spor Olayları Yürüyüş Alışveriş Merkezleri 

Anıtlar  Flora ve Fauna  Kongre ve Fuar  Kış Sporları Sanat Merkezleri 

Endüstriyel 
Şehirler  

Sahil    Spor Kompleksleri 

Müzeler   Adalar  

Konser  

Tiyatro 

Kaynak: Goeldner vd. (2000) 

 

Özdemir’e (2007) göre turizm destinasyonuna turistleri çekenler; görülmesi 

gereken mekânlar (yer çekicilikleri), katılınması gereken olaylar (olay çekicilik-

leri) ve anımsanması gereken deneyimlerdir. Turist çekiciliklerinden yer çekici-

liğini oluşturan tarihi bina ve alanlar arttırılamamakta fakat sunum kalitesini 

geliştirmek ve çeşitlendirmek mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada Karabük il 

merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan ve günümüzde “Tarihi Kent” ve “Müze 

Kent” olarak ün yapmış Safranbolu turistik bir ürün olarak ele alınmıştır. 

TURĠSTĠK BĠR ÜRÜN OLARAK SAFRANBOLU 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan on (10) varlıktan biri olan 

(İstanbul’un Tarihi Alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Camii ve 

Darüşşifası, Hattuşaş– Boğazköy, Nemrut Dağı, Pamukkale – Hierapolis, Xanthos – 

Letoon, Safranbolu Evleri, Truva Antik Kenti, Selimiye Camii ve Külliyesi) Safranbo-

lu, adını kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran 

bitkisinden almaktadır.  

 

 
Kaynak: Safranbolu Belediyesi 2012 

http://www.safranbolubelediyesi.web.tr/portal/pages/gallery/gallery/safranbolu_resim__safranbolu_belediyesi_telif__3BA.E.Donmez+_28107_29.jpg
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Anadolu’nun kuzey batı kesiminde, Antik Devirde tarihçi Homeros’un İlyada 

destanında Paplagonya olarak geçen yöre Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Safranbolu 1196 tarihinde Türklerin 

eline geçmiştir. 1423 yılından itibaren Osmanlıların egemenliğine girmiştir. Ken-

tin 17. yy da kervan yolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi oluşu, bölge-

de ticaretin gelişimine olanak sağlamıştır. Sahip olduğu zengin kültürel mirası 

kent ölçeğinde korumadaki başarısı dolayısıyla Safranbolu “Dünya Kenti” ve 

“Müze Kent” olarak bilinmektedir (Safranbolu Kaymakamlığı 2012). 

Safranbolu günümüzde özellikle kültür turistinin ilgisini çeken önemli bir turis-

tik destinasyondur. Safranbolu Kaymakamlığından alınan verilere göre 2011 

yılında ilçeyi 173.674 yerli turist, 32.685 yabancı turist ziyaret etmiştir. Toplam-

da ise 206.359 turistin ilçede konakladığı belirtilmiştir. İlçeyi ziyaret eden ülke-

ler arasında birinci sırayı 8637 kişi ile Tayvan alırken bunu 3909 kişi ile Japonya, 

3056 kişi ile Güney Kore, 2092 kişi ile Almanya, 2050 kişi ile Çin, 1577 kişi ile 

Fransa takip etmektedir (Safranbolu Kaymakamlığı 2012). 

Safranbolu’ya bu günkü kimliğini kazandıran tarihi güzellikleri arasında, ilçe 

merkezine 7,5 km. uzaklıkta Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 

“İncekaya Su Kemeri”, sıcak ve soğuk demircilik el sanatlarının üretildiği yaşa-

yan tek lonca çarşısı “Demirciler Çarşısı”, sabah saat 06:40 akşam saat17:20 ara-

sındaki zamanı metal plakanın gölgesine gösteren İzzet Mehmet Paşa Camii 

avlusundaki “Güneş Saati”, açık namazgah şeklindeki Türkler’in Safranbolu’ya 

geldiklerinde ilk konuşlandıkları yer olan “Hıdırlık Tepesi”, Sadrazam İzzet 

Mehmet Paşa tarafından yaptırılan kare planlı “Saat Kulesi”, 48 ahşap dükkan-

dan oluşan ve yemeni denilen ayakkabının yapıldığı eski lonca çarşısı “Yemeni-

ciler Arastası”, bu günkü halini üç milyon yıl önce alan ve 12. yüzyılda korunma 

amaçlı kullanılan 6 km. uzunluğundaki “Bulak (Mencilis) Mağarası”, foto safari 

ve yaban hayatı koruma alanı olarak kullanılan “Düzce Kanyonu” sayılabilmek-

tedir (Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı 2012). 

Safranbolu ilçesinde “Kent Tarihi Müzesi”,  “Eski Cezaevi Binası”, “Cinci Hanı 

ve Hamamı” diğer tarihi ve kültürel değerler kapsamında ele alınmaktadır. 

Kentte (25) yirmi beşin üzerinde tarihi önemi bulunan cami bulunmaktadır. 

Bunlardan en önemlileri Köprülü Mehmet Paşa ile Sultan III. Selim'in Sadraza-

mı İzzet Mehmet Paşanın yaptırdıkları, kendi adları ile anılan camilerdir. Hiz-

mete açılan Cinci Hanı ile halen kullanılmakta olan Cinci Hamamı, Sultan Deli 
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İbrahim'in danışmanlığına kadar yükselen Safranbolulu Cinci Hoca tarafından 

yaptırılmış olup, kentin görülmeye değer eserlerindendir. Safranbolu’nun ülke 

içinde ve ülke dışında tanınmış bir ürünü olan Safranbolu Lokumu gelen ziya-

retçilerin özelikle tercih ettikleri bir üründür. Safranbolu'nun ün yapmış diğer 

ürünü Safranbolu Çavuş Üzüm’üdür (Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Ge-

nel Müdürlüğü 2012).  

SAFRANBOLU EVLERĠ 

Safranbolu Kaymakamlığı web sitesi ve Karabük Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün hazırladığı bir çalışmada Safranbolu Evleri ile ilgili olarak şu 

bilgilere yer verilmiştir; Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya devam 

eden en önemli yapı taşlarıdır. Safranbolu’yu ön plana çıkaran en önemli un-

surdur. Kentin ününü oluşturan Safranbolu Evleri 18. ve 19.yy. Türk hayatının 

geçmişini, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve yaşama biçimini yansıtmaktadır.  

İlçe merkezinde 18. ve 19.yy. ile 20.yy. başlarında yapılmış yaklaşık 2000 gele-

neksel Türk evi bulunmaktadır. Bu eserlerin 800 kadarı yasal koruma altındadır. 

Evler Safranbolu´nun iki ayrı kesiminde gruplanmış durumdadır. Birincisi “Şe-

hir” diye bilinen ve kışlık olarak kullanılan kesim, ikincisi “Bağlar” diye bilinen 

ve yazlık olarak kullanılan kesim. 

Şehir, yönetim merkezinin bulunduğu Kale, alışveriş merkezinin bulunduğu 

Çarşı, evlerin bulunduğu Akçasu, Gümüş, Musalla, Kalealtı ve Tabakhane semt-

lerinden oluşmaktadır. Bu kesim iklimin olumsuz etkilerine karşı korunmuş, 

alçak rakımlı iki vadinin içindedir.  

Tüm evler bahçe içinde, genellikle üç katlı 6-8 odalı büyük konak tipi evlerdir. 

Burada evler birbirine yakın, sokaklar dardır. Hiçbir ev diğerinin görünüşünü 

engellemez. Evlerin yapımında taş, kerpiç ahşap ve alaturka kiremit kullanıl-

mıştır. Bahçeler sokaktan taş duvarlarla ayrılmıştır. Tüm evler kendilerine göre 

daha merkezi konumdaki kamu binalarına, dini yapılara ve anıt eserlere dönük-

tür. Hangi evden bakılırsa bakılsın manzara kapanmaz. Şehrin ortasında bulu-

nan meydana yönelik yollar ve sokaklar tamamen Arnavut kaldırımlıdır. Anıt 

eserlerin avluları ve meydanlar da Arnavut kaldırımlıdır. Mevcut taş kaplama 

tarzı rutubeti en aza indiren, sel sularına karşı dayanıklı ve ağaç köklerinin ye-

terli su almasına uygun yapıdadır. 

Safranbolu evinin boyutu ve biçimini belirleyen üç temel unsurdan söz edilebilir; 
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 Çok nüfuslu büyük aile yapısı,  

 Yağışlı iklim,  

 Kültürel ve maddi zenginlik.  

Bir ailede karı kocanın normal olarak iki ya da üç çocuğu vardır. Erkek evlat 

evlendirilince ona ayrı bir ev açılmaz, gelin aynı eve getirilir. Tüm aile üyeleri 

(amca, hala, torun vb.) hep birlikte bir evde yaşarlar. Evin kadınına işlerde yar-

dım etmek amacıyla evlerin çoğunda evlatlık kız bulunur. Evlatlık kız evin kızı 

gibi görülür.  

Ailelerin sahip olduğu hayvanlar evin zemin katındaki ahırlarda barındırılır. 

Yağışlı iklim nedeniyle kapalı alan ihtiyacı da fazladır. İnsan ve hayvan yiyecek-

leri, yakacak odunlar hepsi evin uygun bölümlerinde muhafaza edilirler. İşte 

tüm bunların sonucu olarak Safranbolu evleri büyük hacimlidir.  

Kalabalık aile yapısının yanında evlerde harem-selamlık ayrımı vardır. Din ve 

gelenekler evi dışarıya kapar, bu yüzden ev içi ve bahçeler yüksek duvarlarla 

ayrılmıştır, pencereler kafeslidir, kadın yabancı erkeğe görünmez. Bazı evlerde 

aile yaşantısını tedirgin etmeden kolay ulaşılabilen bir odası da selamlık olarak 

kullanılır. Evin girişinde zemin katta “hayat” vardır. Bu bölüm eğer taş kaplıysa 

“taşlık” adını alır. Burada ışık almayı sağlayan ahşap kafes “gliste” mevcuttur. 

Üst katlara ahşap merdivenlerle çıkılır. İkinci kat diğer katlara göre daha basık-

tır. Bu katta gerektiğinde yatak odası olarak da kullanılabilen bir mutfak bulu-

nur. Gündelik yaşam kış günlerinde de ısıtılması daha kolay olduğundan orta 

katta geçer. 

 
Kaynak: Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı 2012 

http://safranbolukultur.org/images/gallery/mini7.jpg
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Kaynak: Tozal,2012 

 

Üçüncü kat evlerde mükemmelliğe varılan noktadır. Bu katta tavanlar daha 

yüksektir. Odalara sekiz kenarlı bir çokgenden oluşan “sofa”nın daha kısa olan 

dört çapraz kenarından açılan kapılardan girilir. Odaların giriş kapıları köşeler-

dedir ve oda ile doğrudan teması kesen özel ahşap paravana düzeni bulunur. 

Odaların her biri bir çekirdek aileyi ya da bir aile yakının barındırabilecek tüm 

unsurlara sahip, bağımsız birim olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda her odada 

ahşap dolapların (yüklük) içerisinde bugünün duş kabinlerini andıran gusülha-

neler mevcuttur. 

Odalarda başköşe aile büyüğünün veya gelen misafirindir. Evlerin sofalarında, 

eyvanlarda ve odalarda zaman zaman kalem işi süslemelere rastlanır. Odalar 

çekirdek bir aileyi barındırabilecek şekilde bağımsız bir birim olarak tasarlan-

mıştır. 

Evlerin pencereleri çok özel biçimde tasarlanmış olup dar ve uzundur. Odaların 

büyüklüğüne göre 4-8 arasındadır. Pencerelerde bulunan kara kapaklar, kışın 

soğuğuna yazın sıcağına karşı odaları korumaktadır. Ayrıca pencerelerde aile 

mahremiyetini sağlamak amacı ile “muşabak” denilen ahşap kafesler bulunur. 

Pencere perdeleri beyaz dantelli ya da delik işidir.  

Evlerde ısınma ocaklarla sağlanır. Ocaktan alınan közler mangala konarak taşı-

nır. Katlar arasında zaman zaman tecrit malzemesi kullanılmış olsa da ahşap 

evlerde ısının muhafazası güçtür. Bu nedenle prensip mekânın değil insanın 

ısıtılmasıdır. Soba ise son dönemlerde kullanılmıştır. Aydınlatma aracı gaz yağı 

lambasıdır. Son zamanlarda “lüks lamba” diye tanımlanan, daha büyük boyutlu 

ve daha fazla ışık veren lambalar kullanılmıştır. Evlerin bazılarının içlerinde 

serinlik vermesi ve yangından korunmak amacıyla yapılmış olan havuzlar bu-
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lunmaktadır. Evlerin saçak köşelerine uğur getirmesi için geyik boynuzu asıl-

ması geleneği yaygındır. Bazı evlerin dış cephelerinde korunma ve şükür amaçlı 

yazı ve bezemelere yer verilmiştir. Evlerin, camilerin, han ve hamamların dış 

cephelerindeki kuş evleri ise sevgi ve merhamet sembolü niteliğindedir. 

Safranbolu’da su kültürü de çok gelişmiştir. Bahçeli konakların bir kısmına İn-

cekaya Su Kemeri üzerinden su getirilirmiş, bir kısmı ise su ihtiyacını bahçele-

rindeki kuyulardan karşılamıştır. Bazı konak tipi evlerde de havuz bulunmaktadır. 

Safranbolu evlerinin kapı tokmaklarının da ayrı bir dili vardır. Göbek hizasında 

olduğu için kapı göbek tokmağı adını alan bu tokmaklar, giriş kapılarında bu-

lunur. Evlerin kapıları iki büyük kapıdan oluşur. Sağ taraftaki kapı üzerinde 

bulunan işlemesiz ve motifi olmayan tokmak erkekler tarafından kullanılır, tok 

bir ses çıkarır. Aynı tokmağın hemen üstünde demir bir çubuktan yapılmış, ucu 

yuvarlak şekilde olan tokmak ise ailece misafirliğe gelenler tarafından kullanılır. 

Bu tokmak, kapıda bulunan bütün tokmaklardan daha çok ses çıkarır. Sol taraf-

taki kapıda bulunan ve motifli, işlemeli olarak yapılmış tiz bir ses çıkaran tok-

mak ise kadınlar tarafından kullanılır. Aynı tokmağın üzerinde el şeklinde ya-

pılmış ve ritmik bir şekilde çalınan küçük tokmak ise, evlilik çağına girmiş 

bekâr genç kızlar tarafından kullanılır. 

Böylece Safranbolu evleri sakinleri misafirlerini kapı tokmaklarını çalışından 

kadın mı, erkek mi, genç kız mı, yoksa ailece misafirliğe gelen bir topluluk mu 

olduklarını bilirler. Kapı tokmağının çalınışına göre evin reisi, hanımı veya genç 

kızı evin kapısını açar (www.diyanet.gov.tr). 

Müze Evler 

Safranbolu'da Kültür Bakanlığı, Kaymakamlık ve Özel teşebbüsler tarafından 

yapılan Müze Evler bulunmaktadır. En eskisi olan ve Kültür Bakanlığı tarafın-

dan düzenlenen Kaymakamlar Müze Evi ve Safranbolu Kaymakamlığı tarafın-

dan restore edilip düzenlenen Kileciler Konağı etnografik olarak Eski Safranbo-

lu Evini ve yaşama biçimini örneklemektedir. Diğer özel gezilebilir evler ise 

Mümtazlar Konağı ve Karaüzümler Konağıdır. Yemeniciler Arastasındaki Ah-

met Demirezen Yemenicilik Müzesi ise kaybolmaya yüz tutmuş Yemenicilik el 

sanatına ilişkin örnekler sunar (Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Mü-

dürlüğü 2012).  

Safranbolu Kaymakamlığı web sitesi ve Karabük Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün hazırlayıp yayınladığı Karabük ve İlçeleri isimli kitapta gezile-

bilir evlerle ilgili şu bilgilere yer verilmiştir. 
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Kaymakamlar Gezi Evi 

18. ve 19. yy. Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, yaşama biçimini ve tek-

nolojisini yansıtan Safranbolu Evleri arasında önemli bir örnektir. 18. yy. başla-

rında yapıldığı sanılmaktadır. Sahibi Safranbolu kışlası kumandanı Hacı Meh-

met Efendi’dir. Hacı Mehmet Efendi’ye yarbay karşılığı olan “Kaim Makam” 

denilmesi nedeniyle ailesi; dolayısıyla evleri de halk arasında bu isimle söyle-

negelir olmuştur.  

Kaymakamlar evi 1979 yılında restore edilmiştir. Haftanın 7 günü ziyarete açık-

tır. Söz konusu yapı; kitle, plan ve cephe olarak özgün bir Türk evi niteliğinde-

dir. Evin girişinde “Hayat” denilen zemini taş kaplı bölüm yer alır. Zemin kat 

duvarları, binayı dış tehlikelerden korumak amacıyla taş olarak inşa edilmiştir. 

Birinci katın merdiven başındaki iki oda selamlık, karşıdaki bölüm ile üst kat 

Harem’dir. Bu katta bulunan dönme dolap, selamlık ile harem arasında yemek 

servisinin yapılmasını sağlamaktadır. İki kattaki odalar aynı çatı altında yaşa-

yan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini sağlayacak şekil-

dedir. Her odada sedirli oturma düzeni, yer sofrasında yemek yeme, yer yata-

ğında yatma, yatakların konulduğu yüklük içerisindeki gusülhanede yıkanma 

olanağı vardır. Pencereler evin bol ışık almasını sağlar. Kaymakamlar evi, sekiz 

oda, üç çardaktan oluşur. 

 
Kaynak: Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı 2012 

 

Mümtazlar Konağı 

1888 yılında Gazi Süleyman Paşa Medresesi Baş Müderrisi Müftü ve Müderris 

Ziya Efendi tarafından yaptırılmıştır. Geleneksel Osmanlı-Türk mimarisinin 

belirgin özelliklerini gösteren ev, alttaki hayat bölümü ile birlikte 3 katlıdır. 

http://safranbolukultur.org/images/gallery/mini5.jpg
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Harem ve selamlık bölümlerinin birbirinden ayrıldığı evin 3 ayrı girişi bulun-

maktadır. Evde, 8 oda, bir misafir salonu, bir istiare mekanı, 3 tuvalet, 4 cumba, 

bir kiler, bir at ahırı, bir mazra (depo) ve hayat bulunmaktadır. Her birinde ocak 

(şömine), gusülhane, yüklük, oyma, sedir ambarı ve odunluk bulunan odaların 

tavanları ahşap oymalarla süslüdür. 

Karaüzümler Evi 

 Safranbolu İlçesinde Mescit Sokak üzerinde ahşap çatkıları, dikdörtgen biçimi 

ile dikkati çeken Karaüzümler Evinin Mehmet Karaüzüm tarafından 19. yüzyıl 

sonlarına doğru yaptırıldığı söylenmektedir. Arnavut kaldırımlı Mescit sokağa 

ve bahçeye bakan cephedeki sofa çıkması ile dikkati çekmektedir. 3 katlı evin 

içinde odalar, sofa etrafında geniş ve simetrik olarak yapılmıştır. Ev hiç resto-

rasyon görmemiştir. 

 

 
Kaynak: www.karabukkulturturizm.gov.tr 

Kileciler Konağı 

 

1884 yılında Kilecizade Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı bilinmekte-

dir. Her iki sokağın eğimine göre biçimlenen yapı, bir köşe evidir. Temel taş 

duvarlı, üst katlar ahşap çatkı arasında kerpiç dolgudur. İki cephede üst kat 

zarif işlemeli taş konsollar üzerinde dışarıya taşarak inşa edilmiştir. Harem ve 

selamlık bölümlü konağın selamlık girişi Kışlayanı sokak, harem girişi ise Ak-

pınar sokak üzerinde bulunmaktadır. 

Kavsalar Evi 

19. yüzyılın ilk yarısında Safranbolu’nun ilk kiremit ve tuğla imalatçısı Damak-

lıoğu Hacı Ahmet Efendi tarafından kızı Sıdıka Hanım adına yapılmıştır. 
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Emir Hocazade Ahmet Beyler Evi 

Bağlarbaşı mahallesi Değirmenbaşı semtinde bulunmaktadır. 1974 yılında resto-

re edilmiştir. Evin başodası, hiç çivi kullanılmadan, birbirine geçme biçiminde 

on beş bin ahşap kullanılarak yapılmıştır. Evin iki köşesinde dört pencere ve 

bunların üzerinde üçer tepe penceresi bulunmaktadır. Tavan göbeği kök boya 

ile boyanmış, çok köşeli ve aynalıdır. Ocak başı yedi parçalı bir külahla bezenmiştir. 

Müze Köy Yörük  

Safranbolu’nun küçük bir modeli olan Yörük Köyü, 1997 yılında Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı tarafından bir Türkmen köyü olması sebebiyle tamamen kentsel 

sit alanı içerisine alınarak korunması kararlaştırılmıştır.   

 

 
Kaynak: www.karabukkulturturizm.gov.tr 

 

Yörük Köyü ile ilgili yazılı efsanelerde, Yörüklerin 14. ve 15. yüzyıllarda göçer 

durumda oldukları, kendilerine özgü vergi düzeni ile ayrı bir kariye teşkil ede-

cek şekilde bir kadıya bağlanıp zaman içerisinde yerleştirildikleri ve bu kazanın 

merkezi olarak bugünkü Yörük köyünün tespit edildiği ve uzun sürede, yüzyıl-

lar boyunca konumlarını devam ettirdikleri anlaşılmaktadır. Safranbolu’nun 

aksine arsa ve engebeli arazi sorunu olmayan Yörüklüler evlerini bitişik nizam-

da inşa etmişlerdir. Anadolu köylerinde görülen ev kümelenmesi yerine ana 

cadde boyunca yapılanmışlardır. 

Sipahioğlu Gezi Evi 

Yörük köyündeki anıtsal nitelikli evlerden biridir. Sipahioğlu evi genelde Yörük 

evleri gibi taş zemin üzerine, 2 katlı olarak yapılmış, hissedarları tarafından 

binanın harem ve selamlık bölümleri ayrılmış, gezi amaçlı olarak kullanılmak-

tadır. Evin odalarında bulunan Kalem işi süslemeler dikkat çekmektedir. 
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Hacılarobası Köyü 

Teknolojinin kirletemediği, temiz ve ilginç doğasının bozulmadığı, tarihi ve 

kültürel zenginliğini korumuş bir yerleşim yeridir. Safranbolu’ya 28 km. uzak-

lıktadır. Hacılaroabası köyü özellikle İslam öncesi eserlerin çokluğu ile dikkat 

çekmektedir. Köyde kaya mezarları, mezar odası, delikli taş, şarap işlikleri bu-

lunmaktadır.  

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Turistik çekicilikle ilgili literatür incelendiğinde turistik çekiciliği oluşturan 

unsurlar çok çeşitli olabilmektedir. Bu çekicilikler, doğal çekicilikler, kültürel 

çekicilikler, yapay çekicilikler, olay çekicilikleri (etkinlikler), ulaşılabilirlik, iklim 

yapısı, konfor ve kolaylıklar ve konaklama imkânları olarak sıralanabilmekte-

dir. Özdemir (2007), bir destinasyonun temel turistik çekicilikler açısından de-

ğerlendirilmesinde tarih ve kültür, sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri ile eğlence 

ve alışveriş olanaklarını değerlendirmeye almıştır. Bu çalışmada Safranbolu 

Evleri sosyo-kültürel, doğal ve ekonomik çekicilik unsuru, ulaşılabilirlik unsu-

ru, psikolojik unsurlar ve turizm işletmeleri unsurları açısından değerlendirilmiştir.  

Sosyo-Kültürel Çekicilik Unsuru Olarak Safranbolu Evleri 

Sosyo-kültürel çekicilikler arasında tarihi şehirler, arkeolojik şehirler, mimari, 

mutfak, anıtlar, endüstriyel şehirler, müzeler, konser, tiyatro (Goeldner vd. 

2000) ülkenin/bölgenin doğum, evlenme, düğün ölüm vb gibi gelenek ve göre-

nekleri, ibadet yerleri (Kozak vd. 2006). mesireler, parklar, bahçeler, yat liman-

ları, kayak merkezleri, yönetilen eğlence ve dinlence yerleri, spor ve oyun yerle-

ri, uzmanlaşmış alışveriş merkezleri vb. sosyo-kültürel çekicilikler arasında yer 

alabilmektedir (Rızaoğlu 2004). 

Safranbolu, Batı Karadeniz (Amasra – Bartın – Safranbolu) Kültür Turu prog-

ramlarında yer almaktadır. Genellikle, iki gün süren bu tur programlarında 

konaklama Safranbolu konaklarında veya otellerinde yapılmaktadır. Bu iki gün-

lük tur programlarında Safranbolu’nun tarihi evleri, otel olarak da kullanılan 

Cinci Hanı, Kaymakamlar Müze Evi, Mümtazlar Konağı, Eski Hükümet Konağı, 

Köprülü Mehmet Paşa Camii ve bahçesindeki Güneş Saati, Semerciler-

Manifaturacılar-Demirciler-Bakırcılar Çarşıları, Lokum Atölyeleri, Akçasu Kan-

yonu, Yemeniciler Arastası, Namazgâh olarak kullanılan Hıdırlık Tepesi, Yörük 

Köyü tur kapsamında gezilip görülen yerler arasındadır. Tur programlarında 

gezilip görülen yerler arasında müze olarak kullanılan evler önemli bir yer tut-

maktadır. 
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Safranbolu evlerine soyo-kültürel çekicilik açısından bakıldığında, söz konusu 

evler öncelikle 18. ve 19. yy. geleneksel Türk toplumu yaşantısını aktardıkların-

dan başlı başına birer kültür öğesidirler. O dönemlerdeki Türk toplumlarının 

yaşama biçimleri, gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri bu evlerin dört bir kö-

şesinde hissedilmektedir. Evlerin, bahçe girişinden itibaren gözler önüne serilen 

bu yaşam stili günümüz kültür turistlerinin ilgisini çekmektedir.  

Doğal Çekicilik Unsuru Olarak Safranbolu Evleri 

Kır manzarası, deniz manzarası, parklar, dağlar, flora ve fauna, sahil, adalar, 

(Goelder vd. 2000) coğrafik durum, iklim, temiz hava, temiz su kaynakları, de-

niz suyu sıcaklığı, deniz suyundaki tuz oranı, ortalama güneşli gün sayısı, yağ-

murlu gün sayısı, kış turizminde karın kalınlığı ve kar mevsiminin uzunluğu, 

temiz deniz, hayvan türleri, bitki örtüsü (flora), kaplıca ve şifalı sular, doğal 

unsurları oluşturan alt gruplar arasında yer almaktadır (Kozak vd. 2006; Rıza-

oğlu 2004) çekim yerinin doğal çekicilik unsurları arasında sayılabilmektedir. 

Doğal çekicilik, coğrafi durum, iklim vb. faktörleri içerdiğinden Safranbolu 

evleri doğal çekicilik kapsamında değerlendirilememektedir. Ancak turistik bir 

ürün olarak Safranbolu’nun temiz havası, panaromik görünümü vb. ile bu kap-

samda değerlendirilebilmektedir. 

Ekonomik Çekicilik Unsuru Olarak Safranbolu Evleri 

Bir turizm ürününün talep görmesinde ekonomik koşulların uygunluğu önemli 

bir çekicilik unsurudur. Turizm ürünün fiyatı, genel ekonomik durum vb. eko-

nomik unsurlardan bazılarıdır (Kozak vd. 2006). Öner’e (1997) göre ekonomik 

faktör turistik faaliyeti doğrudan doğruya etkilemektedir.  Bir çekim yerinin 

ziyaret edilebilmesi bir bedeli gerektirir. Bu fiyat, gezi, geceleme ve mevcut 

çekiciliklerden seçilmiş olanların katılma maliyetlerinden oluşan bir toplamdır 

(Rızaoğlu 2004).  

Safranbolu’yu içine alan tur programlarının fiyatları ortalama 150-200 TL. ara-

sında değişmektedir. Genelde iki günlük olan Batı Karadeniz (Safranbolu-

Bartın-Amasra) tur programlarında konaklama Safranbolu’da yapılmaktadır.  

Safranbolu’da birçok ev pansiyon olarak kullanılmaktadır. Özellikle yerli turist-

lere bu pansiyonlarda ucuz konaklama imkânı sağlanmaktadır. Bu pansiyon-

larda kahvaltı dâhil konaklama ücreti 25-30 TL. civarındadır. Otellerde ise, yaz 

ve kış dönemi olarak farklı fiyat uygulamaları yapılmaktadır. Kış dönemlerinde 

100-150 TL. ve civarında olan fiyat yaz döneminde 150-200 TL. civarındadır. 

Safranbolu’daki konak evler, indirimli 1,50 TL-2,00 TL., tam ise 2,50 TL.-3,00 TL. 

arasında bir ücret karşılığı gezilebilmektedir. Safranbolu’da ayrıca bağ evlerinde 
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konaklamak da mümkün olmaktadır. Bu bağ evlerinin “başoda” da dâhil olmak 

üzere oda + kahvaltı ücretleri 120-180 TL. arasında değişmektedir.  

Konaklamanın da yapılabildiği Safranbolu evleri ortalama bir fiyat düzeyi ile 

yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Kent merkezinde turistlerin ko-

naklamalarına imkân sağlanan tüm oteller ve konaklar dekorasyon sonucunda 

son halini almış tarihi dokusunu korumuştur. Safranbolu’da konaklama yapan 

ve yapacak olan yerli ve yabancı turistlere bu deneyimi yaşatan evler ve konak-

lar makul ücretlerle ücretlendirildiğinden Safranbolu Evleri ekonomik çekicilik 

unsuru olarak ele alınabilecek çekiciliğe sahiptir denilebilir.   

Ulaşılabilirlik Unsuru Olarak Safranbolu Evleri 

Turizm ürününü oluşturan unsurlardan birisi turistik destinasyona kolay ula-

şabilmeye yönelik imkânların varlığıdır. Safranbolu evlerine sadece karayolu 

bağlantısı vardır. İstanbul’a 400 km., Ankara’ya 228 km. uzaklıktadır. Karabük il 

merkezine ise 8 km. uzaklıktadır. Karabük il merkezine ise sadece karayolu ve 

demiryolu bağlantısı vardır. İl merkezinden ve Safranbolu yeni çarşıdan düzenli 

şekilde sağlanan otobüs seferleri ile halk arasında eski (tarihi) Safranbolu olarak 

adlandırılan alana ulaşılabilmektedir. Safranbolu evlerini görmek isteyen yerli 

ve yabancı ziyaretçiler için Safranbolu’nun ulaşılabilirlik konusunda çekici bir 

özelliğe sahip olduğu söylenemez.  

Psikolojik Unsurlar Olarak Safranbolu Evleri 

Öner’e (1997) göre seyahatin getireceği neşe, özgürlük, değişiklik insanları psi-

kolojik açıdan tedavi etmektedir. Kalabalık şehirlerden, gürültüden kaçma ar-

zusu, doğaya yakınlaşma isteği, merak, özel bağlar, manevi değerlerin yönlen-

dirmesi, eğlendirici, canlılık verici öğelerin bulunması, gezilmesi, moda olan 

yerlerin görülmesi, alışveriş olanakları kişiyi psikolojik olarak olumlu etkiler 

(Öner 1997). Safranbolu turu, yerli ve yabancı turistlere geleneksel bir yaşam 

tarzı, değişik kültürlerden izler taşıyan tarihi yapıları ve temiz havası sayesinde 

psikolojik açıdan iyi gelmektedir. Müze evler ve konaklama yapılan bağ evleri-

konaklar-pansiyonlar insanlara geçmiş dönemlerdeki ailelerin ve evlerin yapısı, 

evlerde dinlenen müzikler ve pencereden kapı tokmaklarına varıncaya kadar 

birçok şey, Safranbolu’ya gelen kültür turistlerini geleneksele yaklaştırmaktadır. 

Normal yaşamın stresinden uzaklaşma güdüsüyle Safranbolu’ya gelen yerli ve 

yabancı turistlere Safranbolu kenti, günlük yaşamı unutturup farklı bir zamana 

yolculuk yaptırabilen küçük ama zengin bir ilçedir. 
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Turizm İşletmeleri Unsuru Olarak Safranbolu Evleri 

Olay ve yer çekiciliğine sahip ve kolay ulaşılabilen bir yerde turizm hizmet iş-

letmelerinin bulunmaması, turistik ürünün oluşmasını engelleyecektir (Hacıoğ-

lu ve Avcıkurt 2008). Turizmin seyahat, konaklama ve yeme-içme işletmeleri ile 

var olduğu ve turizmde bu işletmelerin ürettikleri ürünlerin kullanımı söz ko-

nusu olduğundan bölgede/ülkede var olan turizm işletmeleri de bölgeyi çekici 

kılan önemli unsurlardandır.  

Safranbolu turizm işletmeleri unsuru açısından konaklama ve yeme içme işlet-

melerinin zenginliği ile dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Safranbolu evleri 

müze olarak gezilen evlerin dışında konaklama işletmeciliği çerçevesinde hiz-

met veren evleri de içermektedir. Turistlere geleneksel yaşam kültürünü dene-

yimleme imkânı sağlaması Safranbolu evlerini çekici kılan bir unsur olarak ele 

alınabilir. Bununla birlikte, yöresel yemeklere yer veren çeşitli konaklar ve evler 

yöresel tatları tatmak isteyen turistlere bu imkânı sağlamaktadır.  

Safranbolu evleri turistik bir ürün olarak Safranbolu’yu çekici kılan değerlerden 

bir tanesidir. Yapılan değerlendirmelerin sonuçlarına göre Safranbolu evleri, 

mimarisi, gelenek-görenekleri ve 18. ve 19. yüzyıl yaşam tarzını yansıtması açı-

sından sosyo-kültürel çekicilik unsurlarına sahiptir denilebilir. Konaklanabilir 

konakların, tarihi otellerin, pansiyonların ücretleri makul düzeyde olduğundan 

ekonomik çekicilik unsurları arasında değerlendirilebilir. Safranbolu evlerinin 

insanları daha geleneksele yaklaştırması, stresten uzaklaştırması, rahatlama, 

dinlenme olanaklarını sağlaması gibi özellikleri ve bunlara ek olarak temiz ha-

vası ile psikolojik unsurlar kapsamında ele alınabilir. Safranbolu’ya gelen yerli 

ve yabancı turistlerin konaklama ihtiyacını karşılamaya yönelik konaklar, otel-

ler ve pansiyonlar turistlere merak ettikleri yaşam tarzını hem yemekleri, hem 

de verdikleri hizmet ile yaşatan tesisler olarak turizm işletmeleri unsuru içeri-

sinde değerlendirilebilir. Bunun yanında, ulaşılabilirlik unsuru açısından Saf-

ranbolu yerli ve yabancı turistler için sadece karayolu ile hizmet verdiğinden 

çekicilik unsurları arasında sayılamamıştır.  
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ÖZ 

Türkiye’de muhafazakâr değerlerdeki değişimle birlikte, muhafazakâr kesimin tatil ihtiyacını 
karşılamak için turizm hizmetlerine talep göstermesiyle Türkiye’de “helâl turizm” olgusu or-
taya çıkmıştır.  Bu çalışmada, Türkiye’de muhafazakâr kesimin değişimi göz önüne alınarak 
söz konusu bu kesimin turizm ve tatil olgusuna bakışı incelenmiştir. Bu ise hem Türkiye’deki 
muhafazakâr değerlerin değişimini açıklamakta hem de muhafazakâr kesim içindeki farklı-
laşmayı ortaya koymaktadır. 

Anahtar sözcükler: Muhafazakâr Değerler, Helâl Turizm, İnanç Turizmi, Turizm Algısı 

 

 

GİRİŞ 

Toplumsal değişmenin izlenebileceği alanlardan biri de turizmdir. Turizm faa-

liyeti geniş olarak tanımlandığında, insanların sürekli konutlarının bulunduğu 

yer dışında devamlı olarak yerleşmemek, sadece para kazanmak veya politik ya 

da askeri bir amaç gütmemek üzere, serbest bir ortam içinde, iş, merak, din, 

sağlık, spor, dinlenme, eğlence, kültür, deneyim kazanma, snobik amaçlarla 

veya aile ziyareti, kongre ve seminerlere katılmak gibi nedenlerle, kişisel veya 

toplu olarak yaptıkları seyahatlerden, gittikleri yerlerde bir günü aşan veya o 

yerin bir konaklama tesisinde en az bir gece konaklamalarından ortaya çıkan, iş 

ve ilişkileri kapsayan, bir tüketim olayı, bütünleştirici bir hizmet ve kültür en-

düstirsidir (Oral 2005). Bu tanımdan hareketle, toplumu oluşturan kesimlerin 

birçoğu, turizmin kapsamına girecek hizmetlerden yararlandığı söylenebilir. 

Turizmin tamamını kapsamasa da önemli bir kısmını belirleyen olgu ise tatildir. 

Tatil, modern yaşamın en son biçimlenen fenomenlerinden biridir. Tatil olgusu-

nun yaygınlaşması ise refah toplumunun bir sonucu olmuştur. Türkiye’de ise -
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modern anlamda- tatil uzun yıllar; kentli, gelir seviyesi yüksek, Batılı kişi ve 

ailelerin yaşamında olan bir olgu olarak kalmıştır. Hatta muhafazakâr değerlere 

sahip kitle tarafından “tatil” olgusu olumsuz bir imgeye sahiptir. Buna bağlı 

olarak da turizm ve turizm etkinliği, bu kesim tarafından eleştirel bir şekilde 

yorumlanmıştır. Yerel kültürel değerleri yozlaştırıcı ve bozucu yönüyle değer-

lendirilen turizm, uzun yıllar muhafazakâr kesim tarafından bir iktisadî etkinlik 

olarak görmezden gelinmiştir. Tatil ise “çalışmaya ara verilen” ya da “memleke-

te gidilen” dönem olarak algılanmıştır. 

Plânlı dönemle birlikte (1963’ten itibaren) turizmin ülke ekonomisi içinde yerini 

alması, muhafazakâr kesim ve onun siyasal temsilcileri tarafından sosyo-

kültürel açıdan eleştirilmiştir. Tatil ise israf olarak görülerek sefih bir iş olarak 

algılanmıştır. 1980’lerde turizm yatırımlarının artması ve ülke ekonomisinin dış 

ülkelere açılmasıyla birlikte, hem ülkeye gelen turist sayısı hem de ülkedeki 

turistik tesis sayısı artmış ve turizm öncesine oranla önemli bir gelir kaynağı 

olmuştur. Bu dönemde çeşitli sektörlerdeki girişimleri görülmeye başlayan 

Anadolu merkezli irili ufaklı yatırımcılar, giderek kapitalist ilişkilerle uyum-

laşmaya ve piyasa içinde kendilerine yer açmaya başlamışlardır. 1960’ların mu-

hafazakâr değerleri olan “az ile yetinme”, “temelde öbür dünya için çalışma”, 

“israftan ve gösterişten uzak durma”, “yeknesak bir hayat tarzı” gibi unsurlar 

yerini “sermaye biriktirme”, “dünyevî kazanca önem verme”, “pahalı ve göste-

rişli tüketim”, “gelire göre değişen bir hayat tarzı” gibi değerlere bırakmıştır.  

Bu kesimin siyasal temsilcisi olan Millî Görüş hareketi, bu değişimi “gelenekçi-

yenilikçi” olarak ikiye ayrılarak yaşamıştı. Örgütsel olarak yaşanan bu ayrım 

aslında toplumsal yaşamda çok önceleri başlamıştı. Geleneksel değerleri günlük 

yaşamın her alanında korumaya çalışan kesim ile geleneksel değerleri kültürel 

yaşam ile sınırlayan, iktisadî olarak kapitalist ilişkilere girmekten çekinmeyen 

iki grup arasındaki ayrım giderek daha da belirginleşmeye başlamış ve Yenilikçi 

olarak adlandırılan bu kesim için yapılan “Müslüman Kalvinistler” benzetmesi 

de bu grubun modern-liberal yönünü vurgulamak için türetilmişti. 

Bu kesimin diğerlerinden farkının görünür olduğu yönlerden biri de turizm ve 

tatil olgusuna bakışlarıdır. Artık Türkiye’de de muhafazakârlar için tatil yap-

mak bir ihtiyaç kalemi hâline gelmektedir. 1970’lerin turizmi olumsuzlayan 

bakış açısı yerini, bu gurup için; turizmi bir iktisadî etkinlik, tatili de gündelik 

bir gereksinim olarak gören anlayışa bırakmıştır. Ancak bu ihtiyacın karşılan-

ması Batılı kesimden farklılıklar içermektedir.  Yalnızca Türkiye’de değil dün-

yada da, İslamî turizm veya “helâl turizm” olarak ortaya çıkan tatil anlayışı bu 

farklılığın bir yansımasıdır.  
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Bu çalışmada incelenecek olan mesele, Türkiye’deki muhafazakâr değerlere 

sahip kesimin turizm ve tatile bakışındaki değişimin, onun iktisadî ve toplum-

sal dönüşümüne koşut gittiğidir. 1970’li yıllardaki karşıt söylemin en azından 

belli bir grup için tersine bir evrim geçirdiğini söylemek mümkündür. Bu ger-

çeklik, hem Türkiye’deki muhafazakâr kesimin tarihsel olarak turizm ve tatil 

aflısındaki değişim hem de İslamî turizm olarak adlandırılan turizm faaliyetin-

deki gelişmeler ışığında açıklanmaya çalışılacaktır. 

TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIĞIN DEĞİŞİMİ 

Türkiye’nin siyasal yaşamında 1970’lerden itibaren örgütlü olarak temsil edil-

meye başlayan muhafazakâr değerler, aslında daha önceleri siyasal partiler 

içinde kendilerine yer bulmuştur. Ancak özellikle Necmettin Erbakan’ın öncü-

lüğünde gelişen “millî görüş” hareketinin partileşmesi ile birlikte, siyasal alanda 

o güne değin Adalet Partisi  (AP)1ne yakın duran bir kısım muhafazakâr seçmen 

Erbakan’ın kurucusu olduğu partilere oy vermeye başlamıştır. O güne kadar AP 

içinde yer alan veya ona oy veren özellikle İslâmî değerleri siyasal kimliklerinde 

öne çıkan kişi ve gruplar, kendilerine Erbakan hareketini daha yakın bulmuştur. 

Zira AP’nin temsilcisi olduğu sağ kesim, birbirleriyle sosyo-ekonomik olarak 

uyumsuz bir kitledir. İslamî duyarlılığı yüksek olan, Batılı değerlere mesafeli, 

yerel özellikleri ağır basan bir grup için, Batlı bir iktisadî yapıyı kurmaya çalışan 

ve Batılı değerlerle barışık bir yapısı olan AP’nin siyasal kapsayıcılığı giderek 

azalmıştır. Kuşkusuz, muhafazakâr kesime hitap eden ve onların AP’de topla-

nan oylarına göz diken bir tek siyasal oluşum Erbakan’ınki değildir. Alparslan 

Türkeş’in liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de bu kesime hitap 

etmektedir. Ancak MHP’nin söylemindeki siyasal vurgu, iktisadî vurguya göre 

çok daha baskındır. Onun için Türkiye’deki İslamî-muhafazakâr kesimin sosyo-

ekonomik çözümlemesini Erbakan hareketi üzerinden yapmak daha sağlıklı 

olacaktır.2  

İslâmcılar özellikle kültürel açıdan Batı karşısında yer almakta,  her tür Avrupa-

lı değere tepki duymaktadır. Ancak bu tepki, iktisadî konularda çetrefilli olmak-

                                                                                 
1
 AP, muhafazakâr kesimin kitlesel olarak destek verdiği bir siyasal partidir. DP’nin siyasal mirâsçı-

sı olan AP, popülist söyleme sahip lideri Süleyman Demirel aracılığı ile muhafazakâr kesimin oyla-

rını kendinde toplamayı başarmıştı. 
2 Sağ içinde kendini konumlandıran gerek Necmettin Erbakan’ın liderliğini yaptığı İslâmî akım 

gerekse Alparslan Türkeş’in liderlini yaptığı milliyetçi akım AP’nin Batılı kalkınmacılığı ile tam bir 

uyuşma içinde değildir. Aşırı sağ olarak adlandırılan bu kanatlar içinde, özellikle Erbakan hareketi, 

Batıya iktisadî açıdan da eleştiriler getirmektedir. Türkeş ise korporatizm olarak sınıflandırılabilecek 

muğlâk iktisadî tasarımları ile iktisadî olmaktan ziyade siyasal ve kültürel bir eleştiri yapmaktadır 

(Ağaoğulları 1998; Toprak 1998). 
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tadır. Solun jargonunu kullanan bazı İslâmcı ideologlar, Avrupa’yı emperyalist, 

sömürücü ve yıkıcı olarak konumlandırmaktadır. Ancak teknik alandaki ilerle-

mesine öykünmekte, bizzat Erbakan, “ağır sanayi hamlesi” ile Batı tipi kalkın-

macı bir model öne sürmektedir (Toprak 1998). Bu modele 1980 sonrası korpo-

ratist unsurlar da katılarak “âdil düzen” söylemi ortaya çıkacaktır (Çakır 2002). 

Erbakan, siyasal ideolojisini kültürel ve siyasal anlamda tam bir Avrupa karşıt-

lığı üzerine kurmuştur. İktisadî bakımdan Avrupa’yı eleştirse de, bu eleştiri 

yüzeysel kalmaktadır. Çünkü ağır sanayi çerçevesinde tasarladığı atılımlar, 

Batılı bir iktisadî anlayışın sonucudur. İktisadî alandaki bu ikircikli durum daha 

çok kültürel alandaki “millî”lik vurgusuyla örtülmektedir. Erbakan’ın söyle-

mindeki bu ikili yapı, hem Anadolu eşrafına hem de kırdan kente göç edip va-

roşlarda yaşayan halka hitâp etmektedir. Erbakan’ın söylemindeki sağ yan, 

işveren olan küçük imalâtçı ve esnaf kesimin desteğini alır.  Ama aynı zamanda 

emperyalist ülkelerin Türkiye’yi, kapitalistlerin de işçiyi sömürdüğünü; İslâmî 

düzende bunlara izin verilmeyeceğini dile getirmektedir. Sol söylem içinde yer 

alan bu iddiaları dinsel motiflerle kullanıma sokan Erbakan, kendi içinden sis-

teme getirilen köklü iktisadî eleştirileri ön plâna çıkarmamaktadır.3  

Erbakan’ın Millî Nizam Partisi (MNP)’nin parti programının temel özelliğinin, 

toplumsal yaşam içinde ve iktisadî faaliyetlerde rol alacak “inançlı insan tipi” 

yaratmak istemesi ve “ahlâkî nizam”a önem vermesi olduğu söylenebilir (Ya-

vuz 2004). MNP’nin devamı olan Millî Selâmet Partisi (MSP) de, millî-manevî 

ve dinsel-ahlâkî temalarla yüklü bir programla seçmen karşısına çıkmış; aile, 

toplum, eğitim, kültür, âdalet, ordu ve devlet yönetimi gibi hemen her alanda 

düzenlemeler yapma iddiasını dile getirmiştir. Millî Görüş hareketi, kendini 

siyaset sahnesinde temel iki slogan üzerinden temellendirmiştir: “Önce ahlâk ve 

manevîyat” ile muhafazakâr bir perspektif belirleyen MSP, “Ağır sanayi hamle-

si” sloganıyla da kalkınmacı bir görüşü benimsemiştir (Erbakan 1970). Ancak bu 

kalkınma anlayışı ile Batılı (kapitalist, maddeci) kalkınma anlayışı arasına mesa-

fe koyarak, Erbakan ve yandaşları “manevî kalkınma”dan da ısrarla bahsetmiş-

lerdir. Manevî kalkınma aslında Batının teknolojisini alıp kültürünü almama 

iddiasının 1970’lerdeki versiyonlarından bir tanesidir. Alt yapısal unsurlar açı-

sından muğlâk olan Batılı değerlerle ilişki, üst yapısal unsurlar açısından mut-

lak bir karşıtlık içindedir.  

                                                                                 

3 Sistemi radikal biçimde eleştiren ve Batı tekniğini de eleştiriye tâbi tutan ender kişilerden olan 

Nurettin Topçu, gerekli görüldüğünde atıf yapılan kişidir. Marksist eğilimli tahliller yapan İsmet 

Özel ve Topçu gibi kişiler, İslâmî hareket içinde hiçbir zaman aslî yer edinememiştir. Söylemsel 

düzeyde yararlanılmış ancak politik pratikte yok sayılmışlardır (Yılmaz 2009). 
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12 Eylül darbesinin ardından bir süre siyaset sahnesinin dışında kalan millî 

görüş hareketi, Refah Partisi (RP)’nin kuruluşu ile eski söylemlerini yeniden 

Türk siyasal yaşamına sokmuştur. 1995 Genel Seçimlerinden birinci çıkan RP, 

bu dönemde öne çıkardığı “âdil düzen” programı ile Millî Görüşün temel çizgi-

sini devam ettirmiştir. 1980 öncesi muhafazakâr kesim için başat önem taşıyan 

“ulusal kalkınmacılık”ın giderek mevzi kaybettiği, onun yerine küresel iktisadî 

ilişkileri olumlayan bir damarın hızla güç kazandığı söylenebilir. Bu durum, sağ 

içinde temel bir kırılmayı tetiklemiştir. Bunun en belirgin yansıması, daha önce 

Millî Görüş çizgisinde siyaset yapan aktörlerin bir kısmının, Adalet ve Kalkın-

ma Partisi (AKP) olarak ayrılmasıdır. Millî Görüşün, kültürel Batı karşıtlığı ve 

ulusal kalkınmacı söylemi yerine; Batılı devletlerle siyasal, iktisadî ve hattâ kül-

türel birliktelik vurgusu öne çıkmaktadır. İktisadî boyutta Batı artık “partner” 

olarak konumlanırken, Millî Görüşçüler için eski olumsuzluğunu korumaktadır. 

Liberal değerleri öne çıkaran bu yeni akım için, birçok eski değer (gösteriş sev-

mezlik, yerellik, Orta Doğu merkezlilik) yerini Batılı değelere bırakmakta (faiz, 

banka, moda, dünya nimetlerinden yararlanma) ve merkezin değerleri ile 

uyumlaşma söz konusu olmaktadır. Böylelikle daha önce “ahlâkı bozan” bir 

faaliyet olan turizm, artık desteklenen bir iktisadî etkinliğe dönüşmektedir. 

MUHAFAZAKÂR BİR TURİZM ETKİNLİĞİ OLARAK “HELÂL TURİZM” 

Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’de döviz girdisinin sağlan-

ması için ihracatın arttırılmasının yanı sıra “bacasız sanayi” olarak da adlandırı-

lan turizm sektörünün geliştirilmesi de gerekmektedir. Ancak çok yönlü bir 

sektör olan turizmde amaç sadece ekonomik olarak yabancılardan elde edilecek 

fayda değil aynı zamanda iç turizmden elde edilecek fayda olarak da görülme-

lidir. İç turizm, Türkiye turizmi içerisinde önem derecesi çok yüksek olan bir 

alan olmamakla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007), hazırlamış olduğu 

2023 Turizm Stratejisinde iç turizmin hareketlenmesi ve gelişmesi için alternatif-

ler üretilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Böylelikle turizm faaliyetleriyle 

ekonomik olarak sadece yurt dışından döviz elde etmenin yanında, yurt içinde 

iktisadî yönden canlanma sağlamış olacaktır. 

İnanç Turizmi 

İç turizmde hareketliliği sağlamak ve rekabet edebilecek yeni alanlar yaratmak 

için potansiyel turizm alternatifleri bulmak gerekmektedir. Büyük çoğunluğu 

Müslüman olan Türkiye nüfusu için potansiyel iç turizm ürünlerinden biri 

“inanç turizmi”dir. Öğretisi ve zorunlulukları yanında, insanın düşünce yapı-

sında oluşturduğu umutlar ve dinlerin kendine özgü vaatleri ile din etmeni, 
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tarih boyunca geniş çapta kitlesel hareketler yaratmış ve bu tarihsel süreç içer-

sinde turizm devinimi olarak nitelendirilebiliecek en somut görünümü de ver-

miştir (Usal ve Oral 2001). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2011) tarafından inanç turizminin tanımı “İnsanla-

rın devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını kar-

şıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek, inanç çekim merkez-

lerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içeri-

sinde değerlendirilmesi” olarak ifade edilmektedir. Wright’dan (2007) aktaran 

Güzel (2010), inanç turizmini, içerik olarak inanç merkezlerine yapılan seyahat 

(kutsal topraklar), dinî niyet seyahati (konferanslar ve toplantılar), arkadaşlar ile 

bir arada yapılan inanç amaçlı seyahatler olarak üç gruba ayırmıştır. Anado-

lu’nun eski çağlardan beri tarihi göz önüne alındığında Türkiye’nin inanç tu-

rizmi için oldukça geniş bir potansiyel barındırdığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Helâl Turizm 

İslamî açıdan değerlendirildiğinde bir başka iç turizm alternatifi ise “Helâl Tu-

rizm”dir. Muhafazakâr kesimin dinlenme, gezme ve sosyalleşme gibi turizm 

taleplerini karşılamak için ortaya çıkan helâl turizm, önemli bir turizm alanı 

olma yolundadır. İnanç turizminden farkı, seyahate konu olan yerin din ile her-

hangi bir bağlantısı olmasına gerek olmaması ve fakat yapılan faaliyetlerin dinî 

kabul edilen hükümler içerisinde gerçekleştirilmesidir. Zira inanç turizminde; 

Müslümanların İslâm’ın şartlarından sayılan hac vazifelerini yerine getirmek 

için ya da ziyaret (Umre) için Mekke ve Medine’ye yaptıkları seyahatlerde; çe-

şitli saiklerle kutsal mekânlara yapılan seyahatlerde ya da sohbet, konferans, 

sempozyum gibi toplantılar için yapılan seyahatlerde zaten İslâm dininin getir-

diği emir ve yasaklara seyahatin doğası gereği uyulmaktadır. Helâl turizmde, 

artık günümüzde herkes için bir ihtiyaç haline gelen dinlenme amaçlı seyahat-

lerde de İslâmî sayılan koşullara uygun konaklama tesislerinin yapılandırılması 

sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle, inanç turizmi dinsel sebeplere dayanırken 

helâl turizm kişisel sebeplere dayanmaktadır.  

İslâmî edebiyatta “helâl”, dinen yapılması veya yenip içilmesi yasaklanmayan, 

serbest bırakılan şey demektir.4 Seyahat ise İslâmî kaynaklarda genel olarak 

                                                                                 

4 İslâmiyete göre, Allah ve peygamberinin bir şeyin helâl olduğunu belirtmesi veya işlenmesinde 

günah olmadığını bildirmesi, o fiilin helâl olduğunu gösterdiği gibi; o fiil veya şeyin yasaklandığına 

dâir bir delil bulunmaması da helâl olduğunu gösterir. Zira eşyada aslolan helâl oluşudur. Buna 

göre bir şey, dinin açık bir hükmüne, yasağına ve ilkesine aykırı olmadıkça helâldir, meşrûdur. 

Helâl kavramının, meşrû, câiz, mubah tabirleri ile yakın ilişkisi vardır. Çoğu zaman da eş anlamlı 

olarak kullanılmaktadır  (T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2012). 
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çalışma hayatının bir parçası olarak görülmektedir. Seyahat etmek daha çok 

ticarî ve öğrenme amaçlıdır. Günümüzde ise kavramın içeriği farklılaşmış ve bu 

yaklaşım, içine dinlenme ve eğlence amaçlı seyahat etmeyi de alarak genişlemiş-

tir (Doğan 2011). 

Bu açıklamalardan hareketle, helâl turizm, bireylerin bulundukları yerden başka 

bir yere, iktisadî, toplumsal, kültürel, dinsel, eğitsel ya da bireysel amaçlarla 

gerçekleştirdikleri; İslâmî kurallara uygun bir şekilde en az 24 saat ya da gidilen 

yerde bulunan bir konaklama tesisinde bir gece konaklama yaparak gerçekleş-

tirdikleri turistik faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir.  

Helâl turizm olgusunun ortaya çıkmasının nedeni, dünya nüfusunun yaklaşık 

olarak % 25’ini oluşturan Müslümanların talep ettikleri turizm hizmetini alırken 

İslâmî saydıkları değerlere uygunluğu da gözetmek istemeleridir. Aresteh ve 

Eilami (2011), giderek artan tatil talebiyle birlikte, Müslüman kadın ve erkekler 

arasında bir eşitsizlik olduğunun gözlemlendiğini belirtmektedir. Bu cinsiyet 

farklılığı bağlamında ulaşım ve konaklama tesisleri de müşterilerine uygun 

düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir. 

Helâl turizmin yeni bir turizm ürünü olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, dinamik 

ve her geçen gün kendini yenileyen turizm endüstrisinde “helâl” kavramı içeri-

sinde ürün ve hizmetlerin geliştrilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durum, yeni 

ürün ve hizmet geliştirme olarak değil, mevcut ürün ve hizmetin uyarlanması 

olarak görülebilir. Bundan kasıt, bu turizm ürününü tercih eden kişilere sunu-

lan tur paketlerinin, yiyecek ve içeceklerin ve tatil yerlerinin İslâmî inançlar ve 

ihtiyaçlar çerçevesinde sunmaktır. Buna örnek olarak, helâl yemek ve içecekle-

rin sağlanması, bazı havaalanlarında namaz vakitlerinin anaons edilmesi, 5 

yıldızlı konaklama tesisleri dâhil olmak üzere odalarda kıblenin belirlenmiş 

olması, kadınlara ve erkeklere ayrı şekilde tasarlanmış plajlar, havuzlar ve spa 

merkezleri ile konaklama tesisi içerisinde kadın ve erkek müşterilere hemcins 

otel personelinin hizmet etmesi, cami ve mescit gibi imkanların sunulması, veri-

lebilir (Zailani 2011). 

TÜRKİYE’DE HELÂL TURİZM VE GELİŞİMİ 

Dünyada helâl turizm alanında turist çeken başlıca dört ülke Fas, Malezya, Mı-

sır ve Türkiye’dir (Scout ve Jafari 2010). Özellikle Malezya’da “Helâl Endüstri 

Gelişimi” adı altında devlet tarafında yürütülen süreçle birlikte turizm endüst-

risinde faaliyet gösteren işletmelerle birlikte bu işletmelerin tedarikçileri de 

“Helâl Sertifikası” almaktadırlar (Noordin vd. 2009). Bu da ülke için helâl tu-

rizm pazarında uluslararası düzeyde bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 
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Türkiye’de helâl turizm son yıllarda talebi artan bir turizm alternatifi haline 

gelmiştir. 1980 öncesinden günümüze değişen siyasal atmosferle birlikte turizm 

faaliyetleri ve gelişimi incelendiğinde, Türkiye’nin hemen hemen bütün turizm 

ürünlerinde rekabet edebilir düzeyde olduğu görülebilir (Duman 2011).  

Helâl turizm alternatifini çevreleyen turizm faaliyetlerinin ortaya çıkması ve 

gelişimi Doğan (2011)’a göre Türkiye’de geçtiğimiz on yılda muhafazakâr kesi-

min siyasal ve iktisadî olarak gelişmesi ve güçlenmesi ile ivme kazanmıştır. Bu 

durum ise Türkiye’deki muhafazakâr kesimin oylarını alan siyasal partinin 

iktidar olmasının sonucunda kazanılan siyasal ve iktisadî gücün bu kesimi yön-

lendirmesi ve etkilemesi ile olmuştur. Bu da tarih olarak 2002 yılından günü-

müze doğru uzanan bir süreci işaret etmektedir. Doğan (2011), Adalet ve Kal-

kınma Partisi (AKP)’nin 2002 yılından başlayarak hâlen (2012) tek başına iktidar 

partisi olduğu bu süreç içerisinde, helâl turizm çerçevesinde hizmet veren iş-

letme sayılarında -kaplıca-termal otelleri ile son dönemde açılan şehir otelleri 

hariç- artış olduğunu ve 2002’ye kadar 5 adet olan konaklama işletmesine 2002 

yılından sonra 39 konaklama işletmesi daha eklenerek günümüzde bu sayının 

44’e ulaştığını belirtmektedir. Duman (2011) ise Türkiye’de deniz ve termal 

turizmi için konaklama tesislerinin sayısını yaklaşık olarak 2.600 adet ve yatak 

sayısının 600.000 adet olduğunu; helâl turizm kapsamında ise 64 adet konakla-

ma tesisine ait toplam 33.781 yatak kapasitesi bulunduğunu belirtmiştir. 

Helâl turizmi tamamlayan bir diğer unsur olan seyahat işletmeleriyle konakla-

ma işletmeleri arasındaki işbirliği bu turizm ürününün daha etkili olmasını 

sağlayacaktır. Böylelikle Türkiye için yaz turizmi kapsamında değerlendirilebi-

lecek olan ve temelinde İslamî değerlerin bulunduğu yeni bir turizm ürünü, 

potansiyel iç ve dış müşteriler için hazır hale gelmiş olacaktır. 

MUHAFAZAKÂR KESİMİN TURİZM VE TATİLE BAKIŞINDAKİ DEĞİŞİM 

1970 yıllarda siyasal söylemi giderek etki ve popülerlik kazanan Millî Görüş 

hareketi, bilindiği üzere 1973 Genel Seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP) ile bir koalisyon hükûmeti kurmuştur. Aslında bu dönem Türki-

ye’de özellikle İzmir ve Antalya’da ilk büyük turistlik tesislerin yapımının ta-

mamlandığı ve sürdüğü bir zamandır. Bu dönemde yaşanan bir olay, muhafa-

zakâr kesimin -özellikle klâsik Millî Görüş çizgisi- hem iktisadî yaşama bakışın-

daki ikili tutumu hem de turizmi nasıl algıladığını açıklamakta anahtar nitelik-

tedir. Yukarıda bahsedilen koalisyon hükûmetinin iki bakanı, yabancı sermayeli 

turizm yatırımları konusunda anlaşmazlığa düşmüş ve bu olay günlerce basına 

yansımıştır. Her ne kadar ortaya çıkan bunalım dönemin başbakanı Bülent Ece-

vit’in müdahalesiyle soğur gibi olsa da, yaşanan bu olay ve buna verilen tepki-
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ler, çalışmamızın temel savını desteklemektedir. Dönemin Ticaret Bakanı MSP’li 

Fehim Adak, Turizm ve Tanıtım Bakanlığı tarafından hazırlanan yabancı ser-

mayenin turizm yatırımını kolaylaştıracak ek kredi taleplerini imzalamayarak 

bir krize neden olmuştur. Adak, imzalamama gerekçesi olarak resmî düzeyde 

yaptığı açıklamalarında, teknoloji gerektirmeyen turizm yatırımları için yabancı 

sermayeyi gereksiz bulduğunu belirtmektedir. Buna karşın CHP’li Turizm ve 

Tanıtma Bakanı Orhan Birgit, özellikle işletme ve pazarlama alanında yabancı 

yatırımcılara ihtiyaç bulunduğunu açıklamaktadır (Milliyet 15.04.1974). Resmî 

olmayan düzeydeki açıklamalarında ise MSP’li bakanın çekincesinin sadece 

iktisadî olarak yabancı sermayeye mesafeli durmasından kaynaklamadığı gö-

rülmektedir. Zira daha önceki çeşitli açıklamalarında ve Abdi İpekçi’nin konuya 

ilişkin yazdığı makalesinde aktardığına göre Adak, turizm etkinliğini “ahlâkı 

bozucu” bir faaliyet olarak görmektedir (İpekçi 1974).5 Buna benzer açıklamalar 

ve çıkışlar 1973 yılından beri basına çeşitli şekillerde yansımaktadır.6 Erbakan 

1973 yılında kendisiye yapılan bir mülâkatta, sorulan “israf olarak gördüğü 

harcamaların ne olduğu” sorusuna, bazı turizm yatırımlarını örnek vermiştir 

(Milliyet 06.08.1973).7 Erbakan’ın ulusal kalkınmacılık ile manevî değerleri bir-

leştiren ideolojisine güzel bir örnek teşkil eden yukarıdaki örnek, onun 1970’li 

yıllardaki söylemini özetlemektedir. 1980 sonrası liberalizm karşıtlığı zayıflasa 

da benzer söylem genel hatları ile devam etmiştir.  

Kurucuları Millî Görüş hareketi içinde yer almış Adalet ve Kalkınma Partisi 

(AK Parti)’nin programında turizm başlığı altındaki ifadeler, hem içerik hem de 

                                                                                 

5 Abdi İpekçi  “MSP, Turizm ve Beliren Kuşkular” adlı makalesinde, yukarıdaki olaya atıfla Ticaret 

Bakanının kararnameyi imzalamamasına ilişkin “Turizm döviz getiriyor ama ahlâk da götürüyor. Ben 

ahlâkı para ile satmam” dediğini vurgulamaktadır (Milliyet 21.03.1974). Yine aynı günlerde Vakıflar 

Genel Müdürlüğünün kendisine bağlı olduğu MSP’li Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, Vakıflara 

ait binaların otel, eğlence yeri, içkili lokanta ya da kafeterya olarak kullanılmasını yasaklayan bir 

genelge yayımlamıştır (Milliyet, 22.03.1974). 
6 Burada şunu eklemekte fayda vardır ki MSP’den önce muhafazakâr oyların gittiği parti olan 

AP’nin temsilcilerinin bakış açısının MSP’den daha farklı olduğu söylenebilir. Örneğin, AP Senatörü 

Mustafa Develi, Bakan Fehim Adak’ın “turizm ahlâkı götürür” şeklindeki değerlendirmelerini 

eleştirerek “Turist hiçbir zaman ahlâk götürmez, medeniyet getirir” şeklinde bir konuşma yapmıştır 

(Milliyet 14.04.1974). 
7 “Meselâ, Ürgüp’de musluğundan şarap akan otel yapıldı. Halbuki Ürgüplünün ayağında ayakkabı yok. Biz 

önce Ürgüplünün ayakkabısını temin edecek fabrikalara öncelik verilmesini düşünüyoruz (…) Antalya’da 

turistik bir yol var. Belki 600-700 milyon lira *1973 Bütçesi 67 Milyar TL’dir (BÜMKO 13.02.2012).+ 

harcanmıştır. Alanya istikametine giden yol. Aynı Antalya’da köylünün her sene 100 milyon lira ziraî mahsu-

lünün taşındığı bir vadi var. Yol diyemeyeceğim ona (…) burada gün geçmiyor ki kamyon devrilmesin. Biz 

MSP olarak önce iktisadî kalkınmaya ait bu yolu yapacağız (…) Bugün turizm yatırımlarından elde etmiş 

olduğumuz gelir, yol ve fabrikalarımıza harcandığında *karşılatıldığında olacak+,  iki gelir karşılaştırılsa 

turizmden elde edilen gelir çok cüzidir.” (Milliyet 06.08.1973). 
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üslûp olarak Millî Görüş çizgisinden hayli uzaktır. Türkiye’nin turizm potansi-

yelinin tamamını turizmin hizmetine sunmak için bilinçli çalışma yapılması 

gerektiğini düşünen AK Parti, Türkiye’de turizm gelirlerinin artırılması ve tu-

ristik bölgelerin çeşitlendirilmesini dünyadaki iktisadî, toplumsal, kültürel ge-

lişmelerin yakından izlenmesine ve turizm potansiyelimizin etkin bir biçimde 

tanıtımıyla mümkün olacağını vurgulamaktadır (AK Parti Programı).8 Başta 

Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, birçok AK Partili yetkilinin konuşmaları 

incelendiğinde turizme önemli bir iktisadî etkinlik olarak baktıkları görülebilir. 

Bunun en belirgin iddialı örneği ise 2011 Genel Seçim çalışmaları için açıklanan 

“2023 Hedefleri”dir. Buna göre bugün için (2011) yıllık 28,5 milyon olan turist 

sayısı 50 milyona, 22 milyar dolar olan turizm gelirini de 50 milyar dolara çıka-

rılması plânlanmaktadır (AK Parti Hedefler). Artık turist ve turizm geliri iste-

nemeyen bir öğe değil, tam tersine teşvik edilmesi gereken bir alandır. Bu zih-

niyet dönüşümü muhafazakâr kesimin tatil olgusuna bakışında da gözlemlen-

mektedir. 2000’li yıllarda sayıları hızla artan muhafazakâr kesime hitap eden 

turistik tesislerin (restoran, kafeterya, otel) hem kalite hem de çeşitlilik bakı-

mından farklılaştıkları da bir gerçektir. Bir başka çalışmanın konusu olmakla 

beraber, bu gelişmenin muhafazakâr kesim içindeki bir ayrışmaya tekabül ettiği 

söylenebilir. Millî Görüş içindeki parçalanma sonrası ortaya çıkan AK Parti, 

yukarıda -bu adlandırma sorunlu da olsa- “Müslüman Kalvinistler” benzetme-

sindeki vurguya tekabül etmektedir.9 Batılı bir yaşam tarzı örneği olan tatil ve 

dinlence artık muhafazakâr kesim için de ihtiyaç hâline gelmiştir. Bununla kal-

mamış, muhafazakâr kesimin tatil talebi farklılaşmıştır. Daha önce eleştiri unsu-

ru olan 5 yıldızlı oteller artık varlıklı muhafazakâr kesimin talep listesine gir-

                                                                                 

8 Bu programa göre yapılması gerekenler Türkiye’deki merkez partilerinden pek farklı değildir. 

Buna göre; 

- Turizm sektörünün kurumsal ve yasal altyapısı iyileştirilecektir. 

- Turizmde ürün çeşitliliğini artıran, öncelikleri saptayan, yerel inisiyatifin katkısını sağlayan, ülke-

mizdeki turizm envanterini çıkartan ve değerlendiren, yerel tanıtım için projeler geliştiren “Turizm 

Master Planı” mesleki örgütlerle işbirliği yapılarak hazırlanacaktır. 

- Turizmin, mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri 

dikkate alınarak potansiyel alanlar oluşturmak amacıyla kış, dağ, yayla, nehir, termal, sağlık, inanç, 

yat, kongre, fuar ve üçüncü yaş turizmini geliştirecek politikalar üretilecektir. 

- Kongre ve fuar turizminin yaygınlaşması için fuarcılık şirketlerine ve seyahat acentelerine gereken 

destek verilecektir. 

- Kültürel ve tarihi miras yönünden zengin bir potansiyele sahip olan değişik bölgelerimizde özel-

liklerine göre iç ve dış turizmin geliştirilmesi desteklenecektir (AK Parti Programı). 
9 Bu ifade, ilk kez European Stability Initiative (ESI) adlı çok uluslu düşünce kuruluşunun 2005 

yılında yayımladığı “İslami Kalvinistler. Orta Anadolu'da Değişim ve Muhafazakarlık” adlı Kayseri 

şehri üzerinden AK Parti’yi çözümleyen raporda geçmiş ve bir süre kamuoyunda tartışılmıştır (ESI 

13.02.2012).  
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miştir. Bunun en iyi örneği şu günlerde reklamları çokça dönen ”Caprise Gold 

İstanbul” adlı 7 yıldızlı olduğu öne sürülen ultra lüks otel projesidir (Caprice 

Gold Otel 2012). 

SONUÇ 

Türkiye’de turizm hizmetlerini talep eden kesimler yakın geçmişe kadar kentli, 

Batılı kültürel değerlere sahip, belli bir iktisadî gücü olan bir görünüm sergile-

mekteydi. Muhafazakâr kesim ve bunların temsilcileri turizm etkinliklerine ve 

tatil olgusuna eleştirel durmuş ve bunları kültürel açıdan olumsuz olarak algı-

lamıştır. Muhafazakâr kesimin ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren üye-

leri, halefleri gibi modern yaşam tarzına uzak durmamıştır. Aksine, Batılı ku-

rumları belli noktalarda kendilerine göre yeniden düzenleyerek, bu kurumlarla 

olan ilişkilerini tesis etmişlerdir. Bu yeniden düzenlemenin izlenebileceği ku-

rumlardan biri de turizmdir. Turizme bakış açısı aynı zamanda muhafazakâr 

kesimdeki farklılaşmanın izlenebileceği bir turnusol kâğıdı olarak algılanabilir. 

Yukarıda temel bazı özellikleri zikredilen bu grup, muhafazakâr değerleri yeni-

den üretirken aynı zamanda eski muhafazakârların benimsemediği -hattâ açık-

tan tavır aldığı- turizm gibi olguları da kendi yaşamlarına uyarlamaktadır.  

Bu yeniden düzenlemenin turizm açısından görünür olduğu alan “helâl turizm” 

uygulamalarıdır. Dünyada ve Türkiye’de hızla artan bir talebi olan helâl turizm, 

İslâmî muhafazakâr kesimin tatil ihtiyacına bakışındaki değişimin küresel bir 

olay olduğunu da göstermektedir. Kısaca, turizm ve tatil olgusuna bakış, Türki-

ye örneğinde muhafazakâr kesimdeki farklılaşmanın ve değerler sistemindeki 

değişimin göstergelerinden biri olabilir. Ancak helâl turizm faaliyetlerinin sos-

yolojik çözümlemesi için hâlen yeterli çalışma bulunmamaktadır. Mevcut çalış-

malar helâl turizmi betimleyici niteliktedir. Bundan sonraki süreçte, helâl tu-

rizme ait saha çalışmaları araştırmacılar için bâkir bir alan olarak değerlendiri-

lebilir.  
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ÖZ 

Kıyıköy Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı, tarihi ilk çağa kadar uzanan bir beldedir. İstanbul’a 
164 km, il merkezine 92 km, ilçe merkezi Vize’ye 38 km uzaklıktadır. Belde, tarihi varlıkları, 
Istrancaların bağrından kopup gelen akarsuların yeşile boyadığı zengin doğası, yürüyüş me-
safesi kadar uzaklıkta falezler oluşturan girintili çıkıntılı kıyıları arasında keşfetmeye hazır 
koyları, Karadeniz’in ve akarsuların sunduğu lezzetli balıklarıyla tatilcilerin yeni gözdesi ol-
muştur. Beldenin bilinen en eski adı Salmydessos’dur.”Pırıltılı, kutsal güzel yer “anlamına 
gelir. Kıyıköy aynı zaman da kültürel ve tarihi zenginliğe sahip bir beldedir. “Terleyen Hey-
kel” diye mucize yarattığına inanılan Aziz Nikola’ya ait manastır burada bulunmaktadır. Kı-
yıköy, son yıllarda özellikle hafta sonu gezileri için birçok tur şirketinin programında yer al-
maktadır. Doğa, Deniz ve Kültürel olarak zengin bir içerikle donatılmış olan Kıyıköy yeni bir 
turizm destinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Kıyıköy, Yeni bir destinasyon, Deniz, Doğa ve Kültürel Turizm 

 

GİRİŞ 

Turizm potansiyel olarak var olduğu yerlerin ekonomisinde ve tanınmasında 

önemli bir etkiye sahiptir. Eskiden belirli yerler, denizin ve güneşin hakim ol-

duğu turizm destinasyonları olarak bilinmekteydi. 

Fakat, bu bilinen turizm yerleri dışında ülkemizin oldukça fazla deniz doğa, 

kültürel, tarihi potansiyeli vardır. Bu potansiyeller keşfedilmeye başlanmıştır. 

Bu yeni deniz, doğa, tarih ve kültürel turizm potansiyeli yerlerinden biri de 

Kırklareli’ne bağlı olan Kıyıköy beldesidir. Bu bildiride Kıyıköy’ün deniz, doğa, 

tarih ve kültürel yönden oldukça zengin turizm potansiyelleri incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Bildiri hazırlanırken, Kıyıköy ile ilgili yazılmış kitap, dergi, broşür gibi dokü-

manlardan yararlanılmıştır ve internet sitelerinden yararlanılmıştır. Araştırma-

da önce Kıyıköy tanıtılmıştır. Sonra turizm değerleri ele alınmıştır. Ayrıntıya 

yakın bir şekilde değerlendirilen turizm potansiyelleri ile ilgili bir sonuca varıla-

rak bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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KIYIKÖY’ÜN COĞRAFİ KONUMU VE ULAŞILMASI 

Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bir Marmara Bölgesinde şirin bir bel-

dedir. İstanbul’a 164 km, Kırklareli’ne 92 km, İlçe merkezi Vize’ye ise 38 km 

uzaklıkta yer alır. Özel araçla İstanbul üzerinden çıkış yapanlar Edirne yönüne 

doğru giderken Çerkezköy ayırımını kullanarak geldikleri Vize’yi geçtikten 

sonra, ağaçlı bir yoldan Kıyıköy’e varacaklardır. Aynı zamanda Saray üzerin-

den de Kıyıköy’e varılabilinir. 

Karadeniz’e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy, tarihi ilk 

çağa uzanan bir balıkçı beldesidir. Belde, tarihi varlıkları, Istrancaların bağrın-

dan kopup gelen akarsuların yeşile bezediği zengin doğası, ancak yürüyüş me-

safesi kadar uzaklıktaki falezler oluşturan girintili ve çıkıntılı kıyıların arasında 

koyları Karadeniz’in ve akarsularının sunduğu lezzetli balıklarıyla tatilcilerin 

gözdesi olmaktadır (Anonim 2005a).  

 

 
Fotoğraf 1 

 

KIYIKÖY’ÜN TARİHİ 

Kıyıköy bir ilk çağ kasabasıdır. İlk adı Salmydessos’tur. ‚Pırıltılı, kutsal, güzel 

yer‛ manasına gelmektedir. Tarihçi ve dil bilimcilere göre M.Ö 400’lü yıllarda 

Helenler bu bölgeye ‚Bal yiyenlerin yurdu‛ ve ‚Darı yiyenlerin yurdu‛ demiş-

lerdir (Karaçam, 1995: 631). Çünkü bu yörede yaşayan Trak boyları da bu isim-

lerle anılıyordu. M.Ö 500’lü yıllarda Pers İmparatoru Darius’un orduları önün-
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de Anadolu’dan Balkanlar’a doğru kaçan Lidyalı’larca yerleşim olarak kurul-

duğu düşünülmektedir. Adı burayla anılan en önemli kişilik ise, tarih sahnesine 

‚Roma’yı yakan adam‛ olarak geçecek, Trakya valisi iken Kıyıköy’e sayfiyeye 

gelen Neron’dur. Nitekim Roma İmparatoru Neron M.S 38 yılından önce bir ara 

Trakya’da görevli iken Kıyıköy de kalmıştır. Roma ve Bizans dönemlerinin izle-

rini bugün bile Kıyıköy’de görmek mümkündür. İmparator Jüstinyen döne-

minde yapılan ve hala ayakta duran surlar, buranın bir kale-kent olarak da çok 

önemli görüldüğüne işaret eder (Kıyıköy Belediyesi İnternet Sitesi).  

Tarih içerisinde Kıyıköy’ün çok görkemli bir geçmişi vardır. Bir ticaret, kültür 

ve sayfiye yeri olarak hükümdarların, kral ve prenslerin hep ilgisini çekmiştir. 

Yönetim merkezleri olarak Vize’yi seçen Roma ve Bizans kral ve prensleri, bir 

sayfiye yeri olarak Kıyıköy’ü hep önemsemişlerdir. Hatta Osmanlı döneminde, 

Istrancalardaki av partileri sonrasında dinlenmeye çekildikleri yer olarak Kıyı-

köy’den sıkça bahsedilir. Kıyıköy’ün eski adı Midye’dir. O dönemler Rum ve 

Bulgar nüfusun da ağırlıklı yaşadığı bölgeye mübadele sonrasında denizciliği 

iyi bilen Selanik göçmenleri yerleştirilir. Midye’nin isminin yabancı kökenli 

olduğunu düşünenler, belde’nin deniz kıyısında bulunduğunu dikkate alarak, 

yere Kıyıköy demişlerdir. Evliya Çelebi 1650’li yıllarda Kıyıköy’den geçerken 

gördüklerini Seyahatnamesinde şöyle anlatmaktadır: 

‚Beşyüz evi olup, Hıristiyanı çoktur. Vakıf bir yerdir. Askerler tarafından ko-

runmaktadır. Cami, hanı, hamamı, kilisesi ve Rum evleri vardır. Buradan batı-

ya, Karadeniz kıyısı boyunca gidip ‚Aya Pavya‛ limanına geldik. Burası subaşı, 

kahya ve bostancılarındır‛ demiştir (Karaçam 1995: 636). 

KIYIKÖY’ÜN DENİZ ve DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİ 

Karadeniz’e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy, tabiat hari-

kası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyindeki koya Papuçdere, güne-

yindeki koya ise Kazandere akmaktadır. Bu derelerde alabalık, kefal ve sazan 

balıkları avlanabilmekte, motorla veya kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pa-

puçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve bura-

da yazın kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy’ün deniz suyu sıcaklığı 20-26 derece 

arasında değişmektedir (Anonim 2003). 

Karadeniz’in kıyısında şirin bir sahil beldesi olan Kıyıköy, özellikle temiz, ber-

rak ve ışıltılı denizi ve altın sarısı kumsalı ile dikkati çekmektedir. Yaz sezonu 

açıldığında başta yerli olmak üzere son yıllarda da yabancı turistlere ev sahipli-

ği yapan yeni bir deniz ve doğa destinasyonudur. Kıyıköy’e en fazla yerli turist 

İstanbul’dan gelmektedir. Denize girecekler için Kıyıköy ve civarında birçok 
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seçenekler mevcuttur. Hemen beldenin iki yanında yer alan kumsallarda denize 

girilebildiği gibi, özellikle kamp-karavancıların daha çok tercih ettikleri Selvez, 

Panayır iskelesi vardır. Denizi, dereleri ile adeta kurtarılmış bir bölge olan Kıyı-

köy’de Papuçdere’de kano ile tur atılabilir. Papuçdere ve Kazandere’nin kıvrım-

lı akması sonucu dere boylarında da yer alan kumsallar ayrıca ilgi çeken yerler-

dendir. Bu dereler ayrıca Kıyıköy’ü adeta bir yarımada görünümüne kavuştur-

maktadır (http://www.gazetetrakya.com/haberler-oku.php?id Erişim Tarihi 14 

Aralık 2011). 

Kıyıköy’de son yıllarda doğa ve deniz severler tarafından sıkça ziyaret edilmesi 

sonucunda fazla lüks olamasa da otel, motel ve pansiyon yapılmıştır. Aynı za-

man da Pansiyonculuk, ve motelcilik hane halkının önemli geçim kaynakların-

dan biri olmuştur. Kıyıköy’de Genç Otel, Sıla Otel Midye Pansiyon, Hülya Pan-

siyon, Gök pansiyon, Yakamoz Motel, Deniz Feneri Motel, Sahil pansiyon, De-

niz pansiyon, gibi 20’ye yakın konaklama imkanı mevcuttur Aynı zamanda 

çadır kampı turizmi de her geçen sene artış göstermektedir. 

Kıyıköy’ün en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık yerli turistin 

özellikle hafta sonları sırf balık yemek için buraya gelmesine neden olmaktadır. 

Zengin balık kaynaklarına sahip Kıyıköy’de deniz manzaralı restoranlarda tu-

ristler aynı zamanda zevkli bir balık ziyafeti yapmaktadırlar.Kıyıköy’de Yaka-

moz, Liman, Kartal, Marina, Palaz, Köşk, Deniz Feneri, Yaprak gibi restoranla-

rında bu keyif yapılabilinir (http.//www.hangisinegitsek.com/tatil-Kiyikoy Eri-

şim Tarihi 20 Aralık 2011). 

Bölge tamamen ormanlarla çevrili olduğu için dağları çiçekler ile bezenmiş ve 

doğası bozulmamış olan Kıyıköy’e doğa yürüyüşleri, avcılık ve fotoğraf amaçlı 

birçok tur düzenlenmektedir. Aynı zamanda doğa ve kültür turları kapsamında 

Kıyıköy, hafta sonları için birçok yerel tur şirketinin Edirne-İğneada-Kıyıköy 

turu kapsamına alınmıştır.  

 

 
Fotoğraf 2 
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Kıyıköy Turizm Bakanlığı’nın Eylem Planı kapsamına da girmiştir. Bu eylem 

planı kapsamında 10 yeni turizm yerinin araştırma ve planlama çalışmaları 

yapılıp tamamlanacaktır. Önerilen bu 10 turizm yerlerinden biri de İğneada-

Kıyıköy Eko-Turizm Kentidir (Duman 2007).  

Kıyıköy Belediyesinden alınan bilgilere göre 2010 yılında Kıyıköy ‘ün toplam 

resmi nüfusu 2077 kişidir. Yaz aylarında ise Haftalık dönüşümlü gelenlerle sayı 

20.000, günübirlik gelenler ile sayı 10.000’e çıkmaktadır. Kıyıköy aynı zamanda 

sanatsal bazı etkinliklere mekan olmaktadır. Örneğin 1996 yılında Kubat ‚Esme 

Deli Rüzgar‛ şarkısına klibi Aya Nikola Manastırı ve Belediye plajında çekmiş-

tir. Yine Emre Aydın ‚Hoşça Kal‛  adlı şarkısına klibini Kıyıköyde çekmiştir. 

2010 yılında çekilen ‚İçimdeki Sessiz Nehir‛ adlı sinema filmi burada çekilmiş-

tir.‛Arka Sıradakiler‛  adlı dizinin bir bölümü ve ‚Bir Kadın Bir Erkek‛ adlı 

dizinin 44.bölümü Kıyıköy ve civarında çekilmiştir.    

 

 
Fotoğraf 3 

 

 
Fotoğraf 4 
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KIYIKÖY’ÜN SUNDUĞU BAŞKA BİR DOĞA VE DENİZ TURİZMİ  
ALTERNATİFİ: KASTROS 

Kıyıköy’ün güneyinde, Karadeniz kıyısında Tekirdağ ili sınırları içerisinde bu-

lunan yaz turizminde çevre illerde oturanların sıkça gittiği başka bir sayfiye 

yeridir. Kastros Hellence’de ‚Kutlu, Güzel Akarsu veya Kutlu Dere anlamına 

gelmektedir. Burada denize dökülen suyu oldukça bol bir akarsu bulunmakta-

dır. Hellenler bu suyu kutsamışlar ve güzel su anlamına gelen Kastros demiş-

lerdir. Kıyıköy’e 18 km, Kırklareli’ne 85 km, İstanbul’a 223 km mesafede yer 

alan Kastros Plajları, 500mt uzunluğunda, 200mt genişliğinde bir alanı kapla-

maktadır. Denizi berrak, sahili ince kumlu ve yer yer kayalık bir yapıya sahiptir. 

Plajın kuzeyi ve güneyi ormanla kaplı olup, deniz suyu sıcaklığı yaz aylarında 

26 dereceyi bulmaktadır. Ormanların içinden gelip plaj içinden Karadeniz’e 

dökülen Bahçeköy Deresin’den kayalıklarla orman içine kadar geziler düzen-

lenmektedir. 

Trakya’nın doğal olarak yetişen tek karaçam ormanlarına sahip alandır. Orman 

eko-sistemi ve başta karaca olmak üzere çeşitli hayvan ve bitki türlerinin yaşa-

dığı eşsiz bir tabiat parçası özelliği göstermektedir. Kastros da doğa ve deniz 

turizmi bakımından ümit vaat etmektedir. Bu yüzden buraya da Turistik amaçlı 

moteller açılmaktadır (Anonim 2005a). 

 

 
Fotoğraf 9 

 
Fotoğraf 10 
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KIYIKÖY’ÜN KÜLTÜREL VE TARİH TURİZM POTANSİYELİ 

Kıyıköy Kalesi 

Kıyıköy Kasabası’nı önemli oranda kuşatan, Bizans Dönemine (6. yy.) ait, Jüs-

tinyen devrinde yapılmış bir kaledir. 9 ve 10. yüzyıllarda tamir gördüğü üze-

rindeki harçtan anlaşılmaktadır. Kale, güneyde Kazandere, kuzeyde ise Pabuç-

dere arasında denize doğru uzanan bir yamaçta kurulmuştur (Anonim 2010). 

Kalenin batı cephesi düz araziye inmektedir. Doğu cephesi ise zemine kadar 

tahrip edilmiştir. Yıkılmayan yerlerinden surların kesme muntazam taşlarla 

kaplı, içinin moloz dolgu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bölümde duvar kalınlığı 

2.20 m, yükseklik ise 2.50 metre dolayında korunmuştur. İkinci kapının yanın-

daki surların yüksekliği 5 metreyi bulur. İkinci burç bugün mevcut değildir. 

Buradaki surlar 6 metreye kadar yükselmektedir. Güney surlarının güneyinde 

gizli kapısı olup, kaleden bu kapıya 180 basamak merdivenle inilir. Saray kapısı 

bugüne kadar iyi korunmuştur. Tuğla üzerine kesme blok taş kaplamadır. 

Üçüncü burçtan altıncı burca kadar 13 metre genişliğinde bir müdafaa hendeği 

vardır. Vize kapısı, taş ve tuğla hatıllarla örülmüş, Kültür Bakanlığı İstanbul 

Müdürlüğü tarafından 1991 yılında restore edilmiştir. Kıyıköy’e gelenler tarihi 

özelliği olan bu kaleyi de ziyaret etmektedirler (Karaçam, 1995: 636). 

 

 

Fotoğraf 11 

 

Aya Nikola Manastırı 

Aya Nikola Manastırı, M.Ö 6.  yüzyıl’da yapıldığı saptanmış olan bir Bizans 

mimarlık örneğidir. Kıyıköy’ün 4 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Tümüyle 

kayalara oyularak yapılmış olan Manastır, kutsal ayazma, kilise, imaret ve me-

zar bölmelerinden oluşan bir komplekstir. 

Aya Nikolaus 4. Yüzyılda yaşamış, bir azizdir. Hıristiyan azizlerin adlarını kili-

se ve manastırlara vermek bir gelenektir. Bu manastırında 6.yüzyılda Aya Niko-

las anısına Bizans İmparatoru Jüstinyen zamanında yaptırıldığı saptanmıştır. 



Bildiriler 

 

387 

Tahminlere göre Hıristiyanlığın serbest bırakılmasından sonra kayalara yapıl-

mış böyle büyüklükte ve görkemde bir manastır bulunmamaktadır. Zemin kat 

kilise ve ayazmadan, üst kısım ise keşiş (papaz) odalarından oluşmaktadır. Kili-

seden ayazmaya merdivenle inmeye bir yer bulunmaktadır. Odalar zamanın 

modasına uygun biçimde motiflerle süslenmiştir. Fakat bu motifler zaman içeri-

sinde yıpranmış hatta bazıları yok olmuştur. Manastırda bir de Aya Nikola’nın 

heykeli bulunmaktaymış, fakat bu heykel Ruslar ya da Bulgarlar tarafından 

1878 yada 1912 yılında alınıp götürülmüştür. Hıristiyan dünyası bu heykelin 

mucize yarattığına inanır ve heykel için ‚Terleyen ya da yaratan heykel‛ der-

lerdi. Heykelin terlemesi ona inananlarda mucizevi bir değişikliğin meydana 

geldiği duygusunu yaratıyordu (Karaçam, 1995: 636-637).     

 

 
Fotoğraf 12 

 

Aya Nikolas Manastırı geçmişte Şifa yurdu gibi kullanılırdı. Ruhi durumu ve 

inancı zayıf olan Hıristiyanlar burada tedavi olurdu. Bir de delikli taş vardı, 

dileyenler ne muratları varsa onu elde edeceklerine inanırlardı. Hıristiyan ina-

nışlarına göre yoksulluk erdemini arayan yeni inanmış bir Hıristiyan, bir toplu-

luğa girerken, tüm bireysel mal, mülk ve varlık düşüncesinden vazgeçiyordu. 

Manastırlarda kendilerinin elde ettikleri ürünlerle geçinmekteydiler. Zanaat ve 

sanat öğreniyorlardı. Kıyıköy Manastırı da böyleydi (Karaçam, 1995: 636-637).     

Bugün Papuçdere olarak anılan dere boyunda tarım, bağ ve bahçe işleriyle uğ-

raşıyorlardı. Aya Nikola Manastırı 1992 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Ku-

rulu tarafından tarihi eser kapsamında koruma altına alınmıştır (Anonim 

2005b). Ayrıca Kıyıköy merkezinde yer alan tarihi evler de ilgi çekmekte ve 

ziyaret edilmektedir (Duman, 2007). 
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Fotoğraf 13 

SONUÇ 

Denizin, tarihin, yeşilin ve mavinin buluştuğu İstanbul’un yanıbaşında Karade-

niz sahilinde yer alan Kıyıköy, temiz havası, mimari dokusu, eşsiz güzellikteki 

doğası, leziz deniz ürünleri ile son yıllarda yeni bir turizm beldesi olarak dikkat 

çekmektedir. Trakya’nın bir efes borusu olan Kıyıköy, Ağva’yı anımsatan dere-

leri ile özellikle hafta sonları İstanbulluların gözdesi olmuştur. 

Başta Aya Nikola Manastırı olmak üzere tarihi yapıları tarih ve kültür turizmi 

bakımından Kıyıköy’e önemli bir katkı sağlamaktadır. Yılın dört mevsimi çok 

sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra fotoğrafçılar tarafından da vazgeçilmez 

yerlerden biri olmuştur. Kıyıköy tekne gezileri, derelerde balık tutma, piknik 

yapma, denize yüksekten bakan balık restoranlarda günlük deniz ürünlerinin 

lezzetini tatma, güneşin denizden doğmasını seyretme olanaklarıyla da talep 

gören bir yerdir. Kıyıköy merkezde yer alan tarihi evler de bir o kadar ilgi çeki-

cidir. Kıyıköy, son yıllarda özellikle hafta sonu gezileri için de bir çok tur şirke-

tinin portföyünde yer almaktadır. Aynı zamanda eşsiz doğası ile sanatçıların 

şarkıları için klip mekanı olmaktadır. Kıyıköy’ün turizm potansiyeli’nin daha 

da geliştirilmesi için; 

 Doğa yürüyüşleri sırasında katılanlara çeşitli etkinlikler sunulabilinir ve 

böylece doğa yürüyüşleri için ayrılan alanlar yaşanılan bir mekan halini 

alabilir. 

 Tur programları çerçevesinde farklı alternatif ve aktiviteler sunulabilinir. 

 Kıyıköy’ün tanıtımı yerel otoriteler tarafından daha etkin bir şekilde 

yapılmalı. 

 Halk Eko-Turizm konusunda bilgilendirilmelidir. Ve aktif rol alması 

sağlanmalıdır. 
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 Özellikle Kamp turizmi için gelenlerin çevreye atıkları ile zarar verme-

mesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Fotoğraf çekme açısından uygun nitelikler gösteren yerler için tanıtım 

broşürleri hazırlanabilir. 

 Hane halkının yöresel bazı ev yapımı ürünlerin yol kenarlarında satıl-

ması teşvik edilebilinir. (Örülerek yapılmış ürünler, tereyağı, reçel, bal vb) 

 Hane halkına turizm ile ilgili kurslar verilebilinir.(yabancı dil, pazarla-

ma vb)  

 Doğanın sanayileşme ile kirlenmesine engel olunmalıdır. 

 Ziyaretçilerin hobi etkinliklerinde rahatça bulunmaları için uygun ko-

şullar sağlamak. 

 (Fotoğraf çekme, resim yapma) 

 Suyun rekreasyonel amaçlı etkin kullanımına yönelik yerel halka bilgi 

verme. (Balık tutma, yüzme, yelken sörf) 
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ÖZ 

Spline regresyon modelleri işletme, ekonometri, tıp ve ziraat gibi birçok alanda kullanılmak-
tadır. Doğrusal ve yüksek dereceli regresyon modelleri ile açıklanamayan verilere spline 
regresyon modellerin uygulanmasıyla etkili sonuçlar elde edilir. Bu çalışmada, 2000-2010 
yılları arasında Türkiye’deki turizm talebi doğrusal spline regresyon modeli ile incelenmiştir. 
Turist sayısı dağılımına bakıldığında turizm talebi yaz aylarında daha fazlayken kış aylarında 
düşük seviyededir. Turist sayılarının maksimum ve minimum olduğu noktalar düğüm nokta-
sı olarak alınmış ve bu noktalara göre doğrusal spline regresyon modeli kurulmuştur.  

Anahtar sözcükler: Spline Regresyon, Düğüm Noktası, Turizm Talebi   

 

 
GİRİŞ 

Turizm başlangıçta insanların gezme ve başka yerler görme merakından doğ-

muş, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla gelişmiş, daha geniş kitlelere 

ve uzak mesafelere yayılmıştır. Günümüzde parasal ve toplumsal bir olay hali-

ne gelen turizmin yarattığı ekonomik ve politik etkiler, ülke ekonomilerinde ve 

özellikle uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmak-

tadır (Aktaş 2005: 163). Turizm sektörünün, yeni istihdam olanakları yaratarak 
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işsizliğin azaltılmasında ve ülkeye döviz geliri sağlanmasında önemli faydaları 

bulunmaktadır (Soysal ve Ömürgönülşelen 2010: 128). Bir ülke ekonomisi için 

turizm bir kazanç kaynağı ve döviz girdisi sağlayan olay olarak ne kadar önemli 

ise, bölgeler arası ekonomik dengesizliğin giderilmesi, tarım, ulaştırma, hizmet-

ler ve diğer turizmle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bulunan ticari faaliyetle-

rin canlılık kazanması ve üretimin artırılması gibi parasal olmayan etkileri de o 

derece önemlidir (Çuhadar vd. 2009: 100).  

Türkiye’nin aktif dış turizmi özellikle 1980’lerden itibaren önemli bir gelişme 

göstermeye başlamış ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan gelir kay-

naklarından biri durumuna gelmiştir (Çımat ve Bahar 2003: 2). Kitle turizmine 

yönelik yatırımların başlangıç tarihi 1982’dir. 1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı 

Turizm Teşvik Kanunuyla birlikte turizm yatırımları hızla artmaya başlamış ve 

buna bağlı olarak Türkiye’ye gelen turist sayısının artışıyla birlikte turizm gelir-

lerinin GSMH içindeki payı da artmıştır (Akış 2003: 38-39).  

Toplumsal olayların gelecekte nasıl bir gelişme göstereceğini tahmin etmek 

bütün toplumlar için bir zorunluluktur. Bu tahminler yapılırken mutlaka bilim-

sel tekniklerden yararlanılmalıdır. Toplumsal bir olgu olan turizmin de gelecek-

te nasıl bir gelişme göstereceği mutlaka bilimsel yöntemler kullanılarak ortaya 

konulmalıdır. Gerek turizm politikalarına yön veren kamu otoriteleri açısından 

gerekse bu sektöre yatırım yapacak yatırımcılar için bilimsel yöntemlerle yapı-

lacak olan talep tahmini oldukça önemlidir (Zorlutuna 2011: 193).  Hâlihazırda 

tahmin faaliyetlerinin turizmde kaynak planlaması konusunda oldukça önemli 

bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde, bir sonraki sene ülkeye gelmesi bekle-

nen turist sayısının daha önceden doğruya yakın bir şekilde tahmin edilmesi, 

bir ülkede turizm faaliyetlerinin planlanması sürecinde (turizm alanında çalışa-

cak eleman sayısı ve yatak kapasitesinin belirlenmesi vb. konularda) yol gös-

terici olacaktır (Soysal ve Ömürgönülşelen 2010: 129).  

Bu çalışmada, 2000-2010 yılları arasındaki turizm talebi doğrusal spline regres-

yon modeli ile incelenmiştir. II. Bölümde doğrusal spline regreson modelinin 

mantığı ve teorik alt yapısı anlatılmış olup, III. Bölümde yöntemin verilere uy-

gulanışı gösterilmiş ve analiz sonuçları yorumlanmıştır. IV. Bölümde elde edi-

len sonuçlar kısaca belirtilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

DOĞRUSAL SPLİNE REGRESYON MODELİ  

Belirli verilere uyan,  bilinmeyen fonksiyonların yaklaşık çözümünde kullanılan 

Spline’lar konusunda ilk çalışma 1940’lı yıllarda Schoenberg tarafından ortaya 

konulmuştur. Spline fonksiyonları, parçalı polinomların bir sınıfındandır. 
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1960’lardan sonra parçalı sürekli fonksiyonların konusu öncelikli bir çalışma 

alanı haline gelmiş, özellikle spline fonksiyonları bu tarihlerde çalışılmaya baş-

lanmıştır (Baş 2007: 1).  

Spline fonksiyonu, belli süreklilik özelliklerin sağlandığı durumlarda farklı 

polinom parçalarının düğüm noktalarında birleştirildiği parçalı bir polinomdur. 

Spline mümkün olan en düzgün parçalı polinomlardan oluşur (Eubank 1999: 

281). Spline’lar genellikle, sürekli ve düzgün olma koşulunu sağlayan doğrular 

veya eğrilerdir (Hurley vd. 2006: 1). Yani farklı parçaların birleştirilmesi ile oluş-

turulan sürekli fonksiyonlara spline fonksiyonu denir. Doğrusal spline fonksi-

yonu sürekli parçalı doğrusal bir fonksiyondur (Güriş ve Çağlayan 2010: 361). 

Spline’nın düz bir doğru olması zorunlu değildir. Spline üçüncü dereceden bir 

polinom olarak da tercih edilir ve fonksiyonun birinci ve ikinci türevlerinin 

sürekli olması sağlanır (Pindyck ve Rubinfeld 1991: 118).  Spline fonksiyonları 

oluşturan parçalı polinom fonksiyonlar, yaygın olarak kullanılmakta olan tah-

min fonksiyonlarıdır. Parçalı polinomlar, ilgili bilgisayar programlarında kolay-

lıkla birleştirilebilir. Bundan dolayı, özellikle deneysel verilerin veya modelle-

nen eğrilerin tahmininde parçalı polinomların kullanımı uygundur (Boor ve 

Rice 1968: 1). 

Regresyon doğrusu spline düğüm noktaları olarak bilinen özel birleşme nokta-

larıyla birçok doğru parçasına bölündüğü zaman spline regresyon modelleri 

kullanılır. Spline regresyon modelleri karmaşık ve anlaşılması zor bir şey gibi 

görülebilmesine rağmen, aslında model üzerinde birkaç basit kısıtlamanın bu-

lunduğu gölge değişkenli modellerdir (Marsh ve Cornier 2002: 1-9). 

Spline literatüründe değişim noktaları düğüm noktaları olarak adlandırılır (Se-

ber ve Wild 2003: 481). Düğüm noktası basitçe tanımlanacak olursa, bağımlı ve 

bağımsız değişken arasındaki ilişkide değişiklikleri ortaya çıkaran ve regresyon 

doğrusunu parçalara bölen noktalardır (Sung 1985: 3). Spline regresyonda sabit 

ve değişken düğüm noktaları olmak üzere iki farklı durum söz konusudur. 

Sabit düğüm noktası durumunda düğüm noktaları önceden bilinmektedir (Se-

ber ve Wild 2003: 481). 

Parçalı doğrusal spline modeli, bir bağımlı değişken ve etkisinin belirtilen par-

çalar üzerinde tanımlandığı sürekli bir bağımsız değişkenden oluşan regresyon 

modeli olarak tanımlanmaktadır (Marsh ve Cornier 2002: 9). Parçalı doğrusal 

regresyonda, tahmin edilecek regresyon doğrusunun sürekli olması gerektiği 

kısıtlamasıyla eğimdeki değişmelerin belirlenmesine olanak sağlanır (Pindyck 

ve Rubinfeld 1991: p.117). Şekil 1’de doğrusal spline regresyon örneği verilmiş-

tir. Gerçek model bir yapısal kırılmanın olduğu sürekli bir modeldir. X1 ve X2 
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düğüm noktalarında regresyon doğrusunda bir değişim olmuştur. Şekil 1’de 

parçalı doğrusal model üç doğru parçasından oluşur. 

 

 

Şekil 1. Doğrusal Spline Regresyon 

 

Verilerden spline parametrelerinin doğrudan nasıl tahmin edileceği aşağıda 

gösterilmektedir (Gnad 1977: 70-71). Spline genel denklemini; 

                                                

(2.1) 

şeklinde yazmak mümkündür. Burada, 

: Bağımsız değişkenlerin parametre katsayısı 

x: Bağımsız değişken 

 : Düğüm noktası 

b: Düğüm noktası parametre katsayısı 

n: Spline fonksiyonun derecesi’ dir. 

Ayrıca, 

  koşulu vardır.                              
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(2.2)  

Çalışmada uygulanacak olan doğrusal spline fonksiyonudur. Düğüm noktaları 

verilmiştir. Yani  biliniyor. 

  ve  ler spline’nın parametreleridir. Görüldüğü üzere spline fonksiyonu bu 

parametrelerde doğrusaldır. Vektörler ve matrisler tanımlanacak olursa, 

                     

 

             

 

 

 ve  matrisleri ve vektörü m gözlemden oluşturulur. Regresyon modeli, 

               

(2.3) 

biçiminde kurulur. (2.3) nolu eşitlik matris notasyonuyla, 

                                                                             

(2.4)   
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biçiminde gösterilir. (2.4) nolu eşitlikte  ve  olarak tanım-

lanırsa regresyon modeli, 

                                                                                           

(2.5) 

haline getirilir. Sonuç olarak (2.5) nolu eşitlik doğrusal regresyon modelinden 

başka bir şey değildir. Model parametresi en küçük kareler tahmin edicisi,  

                                                                                  

(2.6)  

ile tahmin edilir. 

Klasik doğrusal normal regresyon modelinin genel varsayımları bu teorinin 

bütün durumlarında uygulanabilir.  normal dağılımlıdır.   

 

 (2.7) 

  

 (2.8) 

olmaktadır. 

 
UYGULAMA 

Bu çalışmada, 2000-2010 yılları arasında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı-

nın dağılımı doğrusal spline regresyon yöntemi ile incelenecektir. Aylara ve 

yıllara göre Türkiye’ye gelen turist sayısının dağılımı Şekil 2 ve Ek 1’de göste-

rilmiştir. Veri setinde toplam 132 gözlem yer almaktadır. 31.01.2000 tarihi 1. 

Gözlem, 29.02.2000 tarihi 2.Gözlem, 31.03.2000 tarihi 3.Gözlem,…, 30.11.2010 

tarihi 131. Gözlem ve 31.12.2010 tarihi 132. Gözlem olarak alınmıştır. Hangi 

gözlemde eğim değişmeye başlıyorsa o gözlem düğüm noktası olarak alınacak-

tır. Şekil 2 incelendiğinde, yaz aylarında turist sayıları daha fazlayken kış ayla-

rında düşük seviyede olduğu görülmektedir. Genellikle altı aylık dönemler 

halinde değişmeler olmaktadır.      
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Şekil 2. Turist sayısının aylık olarak yıllara göre dağılımı ve belirlenen düğüm noktaları 

 

Böylelikle, 2000-2010 yılları arasında toplam 21 düğüm noktası belirlenmiştir. 

Belirlenen düğüm noktalarına göre Şekil 2’deki dağılım 22 parçadan oluşmak-

tadır. Sürekli bir doğru tahmininin yapılabilmesi için eğimin değişim gösterdiği 

düğüm noktalarının her biri için gölge değişken oluşturulur. Sonuç olarak 21 

düğüm noktası için 21 gölge değişken belirlenecektir. Şekil 2’de 7. Gözlemden 

itibaren değişim için , 13. Gözlemden itibaren değişim için , 19. Gözlem-

den itibaren değişim için ,…,121. Gözlemden itibaren değişim için  ve 

127. Gözlemden itibaren değişim için  gölge değişkenleri oluşturulur. İlk 

gölge değişken için  olduğu zaman ,  olduğu zaman 

 alınır. İkinci gölge değişken için  olduğu zaman , 

 olduğu zaman  alınır. Üçüncü gölge değişken için  

olduğu zaman ,  olduğu zaman  alınır. Yirminci gölge 

değişken için  olduğu zaman ,  olduğu zaman 

 alınır. Yirmi birinci gölge değişken için  olduğu zaman 

,  olduğu zaman  alınır. Gölge değişkenler kullanı-

larak ) gibi uygun spline değişkenleri oluşturulur. Yani  

yediden küçük olduğu zaman  olur ve böylece  asla negatif olmaz.  

Ayrıca  olduğu zaman sıfıra eşit olur. Bu şekilde 

), ),…, ) ve 

) gibi spline değişkenleri oluşturulur. Böylelikle oluştu-

rulacak doğrusal spline regresyon modelinin açık formu aşağıdaki gibi yazılır.     
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(3.1) 

Oluşturulan regresyon modelinde,  regresyon modelinin sabiti, , , ,…, 

 ve  regresyon modelinin eğim katsayıları veya bağımsız değişkenlerin 

katsayı değerleri ve  ise tüm regresyon varsayımlarının sağlandığı hata teri-

midir. Bu koşullar altında 3.1’deki regresyon denklemi ikinci bölümde anlatıl-

dığı gibi en küçük karelerle tahmin edilebilir. Yapılan analiz sonucu elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Regresyon eşitliği, 

Tahmini Turist Sayısı (Y) = - 124,10 + 238,13 X – 454,95 (X-7) + 468,28 (X-13) – 

512,26 (X-19) + 527,01 (X-25) – 659,25 (X-32) + 697,69 (X-37)  - 702,63 (X-44) + 

777,68 (X-49) – 671,67 (X-55) + 829,63 (X-62) – 947,27 (X-67) + 979,87 (X-74) -

1045,48 (X-79) + 1020,44 (X-85) – 1074,67 (X-91) + 1139,36 (X-97) – 1229,03 (X-103) 

+ 1254,63 (X-109) – 1249,66 (X-115) + 1251,69 (X-121) – 1239,15 (X-127)  

           (3.2) 

biçiminde oluşturulur. 

Tablo 1’deki varyans analizi sonuçlarına bakıldığında F istatistik değeri 95,48 

bulunmuş ve kurulan modelin tamamı oldukça anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Mo-

delin hata kareler ortalaması (MSE) 59856 olarak bulunmuştur. 

 
Tablo 1. Varyans Analizi tablosu 

Değişim                                    Serbestlik                           Kareler                                 Kareler 
Kaynağı                                         Derecesi                            Toplamı                              Ortalaması         F               P 

Regresyon                                      22                                    125726277                         5714831         95,48     0,000 
Hata                                                109                                       6524283                         59856 
Toplam                                           131                                   132250561 

 

Yukarıda belirtilen 3.2 eşitliği Tablo 2’ye göre yazılmıştır. Tablo 2 incelendiğin-

de modelin sabiti hariç tüm değişkenler oldukça anlamlı bulunmuştur. (X-7), 

(X-13),  (X-19) ,…, (X-121) ve (X-127) düğüm noktaları değişkenlerinin anlamlı 

bulunması eğim katsayılarındaki değişmenin sıfırdan farklı olduğunu yani be-

lirlenen düğüm noktalarının anlamlı olduğunu göstermektedir. Katsayı değer-

lerinin işareti 7, 13, 19,…, 121 ve 127. Gözlemlerdeki eğimlerin yönünü göster-

mektedir. Yani 7. Gözlemden itibaren bir azalma söz konusuyken, 13. Gözlem-

den itibaren bir artış söz konusudur. Ayrıca modelin Belirlilik Katsayısı değeri 
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(R2) %95,01 olarak bulunmuştur. Yani turist sayısındaki değişmenin %95,1’i 

zaman bağımsız değişkeniyle açıklanmaktadır.  

Tablo 2. Doğrusal Spline Regresyon modeli çıktısı 

Değişkenler Katsayı Değerleri Standart Hata Değerleri T P 

Model Sabiti -124,10 197,10 -0,63 0,530 

X 238,13 39,83 5,98 0,000 

(X-7)  -454,95 66,85 -6,81 0,000 

(X-13)   468,28 62,10 7,54 0,000 

(X-19)   -512,26 61,22 -8,37 0,000 

(X-25)    527,01 56,55 9,32 0,000 

(X-32) -659,25 63,03 -10,46 0,000 

(X-37)  697,69 63,57 10,97 0,000 

(X-44)     -702,63 64,32 -10,92 0,000 

(X-49)  777,68 68,54 11,35 0,000 

(X-55)   -671,67 57,25 -11,73 0,000 

(X-62) 829,63 63,07 13,15 0,000 

(X-67)  -947,27 63,58 -14,90 0,000 

(X-74) 979,87 64,37 15,22 0,000 

(X-79) -1045,48 69,15 -15,12 0,000 

(X-85)  1020,44 62,50 16,33 0,000 

(X-91)  -1074,67 61,84 -17,38 0,000 

(X-97)   1139,36 61,80 18,44 0,000 

(X-103)   -1229,03 61,79 -19,89 0,000 

(X-109)   1254,63 61,80 20,30 0,000 

(X-115)  -1249,66 61,86 -20,20 0,000 

(X-121)  1251,69 62,87 19,91 0,000 

(X-127)  -1239,15 76,72 -16,15 0,000 

S = 244,654    R2 = %95,1   Düzeltilmiş R2 = 94,1 

 

Doğrusal spline regresyon modeli ile bulunan tahmini turist sayıları ile gözle-

nen turist sayılarının dağılımı Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Doğrusal Spline Regresyonla tahmin edilen ve gözlenen turist sayılarının dağılımı 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm dünyada hızla gelişen ve büyüyen sektör haline gelmiştir. Turizm, milli 

gelire olan katkısı yanında, istihdam oluşturma, ülke için etkin bir pazarlama ve 

reklam aracı olma özelliğini de sürdürmektedir. Turizm sektörü ihracattan son-

ra Türkiye’nin en önemli döviz kazandırıcı kalemlerinden biridir. Bu nedenle, 

dış ticaret dengesinin sürekli açık verdiği ülkemizde turizm sektörü cari işlem-

ler dengesinin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. 

Bu çalışmada doğrusal spline regresyon yöntemiyle Türk turizm talebinin ana-

lizi yapılmıştır. Bu amaçla, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet 

adresinden Ocak 2000 ve Aralık 2010 yılları arasındaki Türkiye’ye gelen turist 

sayısı verileri alınmıştır. Verilerin dağılımında da görüldüğü üzere Türkiye’ye 

gelen turist sayısı artış trendindedir. Doğrusal spline regresyon analizi sonucu-

na göre turist sayısındaki değişmenin %95,1’i zaman bağımsız değişkeniyle 

açıklanmaktadır. Kurulan model oldukça anlamlı bulunmuştur (P=0). Kurulan 

modelin sabiti hariç diğer tüm katsayıların anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu da 

eğim katsayılarındaki değişmenin sıfırdan farklı olduğunu yani belirlenen dü-

ğüm noktalarının anlamlı olduğunu göstermektedir.  

Türkiye’de özellikle kıyı turizminin ön planda olması nedeniyle yaz aylarında 

Türkiye’ye gelen turist sayısı oldukça fazladır. Türkiye’de kıyı turizminde ilk 

sırayı Antalya almaktadır. Nitekim 2010 yılında Türkiye’ye gelen toplam turist 

sayısının yaklaşık %32’sini Antalya’ya gelen turistler oluşturmaktadır. Turizm 

gelirleri doğrudan turist sayısıyla ilgili olduğundan, yaz ayları dışında ülkemize 

gelen turist sayısını artırmak için sağlık, termal-kaplıca, kış sporları, dağcılık, 

kongre ve fuar gibi alternatif turizm seçeneklerine ağırlık verilmelidir. Yapılan 

analiz sonucunda da görüldüğü üzere, yaz ve kış aylarında Türkiye’ye gelen 

turist sayısında oldukça anlamlı fark vardır. Özellikle doğu bölgesinde olmak 
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üzere kış turizmini cazip hale getirecek yatırımlarla kış aylarında Türkiye’ye 

gelen turist sayısı artırılmaya çalışılabilir.    
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Ek 1. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yıllara ve aylara göre dağılımı (2000-2010) 

Kaynak: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylar                            

YILLAR 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ocak                          333.915 359.320 306.597 363.983 533.694 700.469 667.337 714.425 782.786 751.817 809.974 

Şubat                        354.487 404.653 426.405 481.252 607.854 696.643 626.565 787.048 896.482 898.927 953.848 

Mart                           435.158 547.365 675.687 499.663 784.107 1.107.348 921.892 1.099.960 1.305.297 1.207.729 1.414.616 

Nisan                         721.128 884.805 852.930 669.288 1.104.270 1.348.264 1.372.922 1.520.954 1.647.903 1.750.281 1.744.628 

Mayıs                 986.376 1.231.562 1.325.752 1.146.309 1.799.130 2.302.389 1.918.809 2.287.645 2.748.564 2.718.788 3.148.337 

Haziran                  1.079.148 1.387.955 1.457.615 1.510.951 1.898.435 2.402.912 2.368.628 2.774.076 3.305.832 3.263.089 3.500.024 

Temmuz                      1.525.718 1.776.821 1.897.112 2.130.949 2.591.140 3.180.802 3.109.727 3.624.156 4.084.764 4.343.025 4.358.275 

Ağustos                        1.419.244 1.601.331 1.900.120 2.275.055 2.492.794 2.861.141 2.905.817 3.384.065 3.762.136 3.760.372 3.719.180 

Eylül                     1.368.538 1.440.365 1.770.566 1.874.329 2.125.025 2.502.123 2.267.146 2.799.276 2.981.044 3.136.010 3.486.319 

Ekim                            1.178.481 1.065.825 1.420.386 1.657.726 1.842.277 2.108.398 1.713.916 2.152.908 2.462.497 2.617.193 2.840.095 

Kasım                   602.396 520.962 662.985 776.181 948.815 1.052.561 1.020.106 1.177.475 1.267.996 1.403.740 1.491.005 

Aralık                       423.564 398.005 559.873 643.872 789.367 861.836 926.968 1.018.923 1.091.376 1.226.143 1.165.903 
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ÖZ 

Bu çalışma, Türkiye’deki turizm acentalarına ait web sitelerinin “Hizmet Fonksiyon Kalitesi” 
esaslarına uygunluklarının belirlenmesi amacıyla şekillendirilmiştir. Analiz neticesinde ya-
şamakta olduğumuz dijital çağda, ülke ekonomilerinin en önemli hayat damarlarından biri 
olan turizm sektörüne ait işletmelerin; hedef kitleleriyle iletişim kurma, sürdürülebilir reka-
bet avantajı yaratma ve evrensel ölçekte varolabilme noktalarında web sitelerinin etkinliği-
nin denetlenerek öneriler sunulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda mevcut literatür ince-
lenmiş ve analiz modeli L.Mich, M. Franch ve L. Gaio tarafından Çicero’nun “Retorik” yakla-
şımı esas alınarak şekillendirilmiş olan “2QCV3Q” çerçevesinde yapılandırılmıştır. Genel de-
ğerlendirme neticesinde Türkiye’deki turizm acentalarının web sitelerinin hizmet kalite 
standartlarına ilişkin saptamalarda bulunularak iletişimin aktifleştirilmesinde dikkate alın-
ması gereken fonksiyonların ortaya konması öngörülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Turizm, Kalite, İletişim, Fonksiyon, Web Analizi 

 

GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerin de yaşanan baş döndürücü gelişmeler, yeni bir çağa dam-

gasını vurmuştur: Bilgi çağı. Hızlı teknolojik ilerlemeler sadece mikro değil aynı 

zamanda makro ekonomik bazda önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. 

Teknoloji temelli bilgi çerçevesinde oluşan yeni ekonomik ortam ile piyasalar 

globalleşirken sanayi kolları arasındaki farklar giderek belirsizleşmiş, ürün ya 

da hizmetlerin dönüşümü artı ivme kazanmış, maliyetler aşağı çekilmiş ve etki-

leşimli iletişim sayesinde birçok ürün ve işlevi bölgeselleştirme fırsatı yakalayan 

işletmeler, kurulan entegre ağlar kanalıyla dağıtım sürecini problem olmaktan 

kurtararak globalleşme hedeflerine daha hızlı erişebilir hale gelmiştir. Dolayı-
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sıyla ekonomik açıdan mesafeler erimiş, işlevlerin koordine edilebilmesi için 

zaman tasarrufu yaratılmış ve değişimden kaynaklanan maliyetler de giderek 

azalmıştır. Söz konusu oluşumlarda sürece ivme kazandıran en önemli ve yay-

gın belirteçler ise, “İnternet” ile örgütlerle bireyler arasındaki bağın kurularak 

güçlendirilmesinde önemli rol oynayan “Web Siteleri” olmuştur.  

Öncelikle alışveriş alanları olarak hayat bulan web siteleri, iletişim etkinlikleri-

nin artması paralelinde reel dünyadaki örgütlerin en önemli faaliyet alanların-

dan biri olmuştur. İnternetin sunduğu kolaylık ve hız avantajından faydalan-

mak adına yarışa başlayan örgütlerin yoğunlaşması neticesinde sanal pazarlar 

şekillenmiştir. Sanal veya reel örgütler, yaşanmakta olan çağın bu alternatif 

alanında; yeni ürünleri ve kurumu tanıtma, imajı güçlendirme, müşterilerle bağ 

kurma, satış faaliyetlerini gerçekleştirme vb. adına web sitelerini şekillendirir-

ken belli bir noktadan sonra tüm pazarlama iletişimi faaliyetlerini de ilgili orta-

ma taşımışlardır. Tabii ki böylesi bir değişimde beklentileri, talep ve istekleri ile 

farklılaşan tüketici konumundaki “Birey” önemli rol oynamıştır. Kullanıcı veya 

tüketici konumundaki bireyin eğlence, bilgi edinme, araştırma vb. amaçlarla 

web sitelerindeki hareketleri, kalış süreleri ve davranışsal tepkileri, geçen za-

man içerisinde en önemli ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. Örgütlerin ku-

rumsal vitrinleri olarak dikkat çekmelerinin yanısıra sundukları ürünün nitelik 

ve niceliğine bağlı olarak ilk etapta görsel tasarım ve içerikleri itibarıyla farklıla-

şan web siteleri üzerinden gerçekleştirilen sunumların özünde “Hizmet” in 

varlığının fark edilmesi neticesinde de hem teori hem de pratikteki ilgi odakları 

değişim göstermiştir.  

Mevcut literatür incelendiğinde; elektronik ticarette internet sitelerinin başarı 

grafiğinin dört temel faktör yani bilgi ve hizmet kalitesi, sistem kullanımı, eğ-

lence ve sistem tasarım kalitesi çerçevesinde değerlendirildiği (Liu ve Arnett 

2000), hizmet kalitesi ölçeğinde; erişim, gezinti kolaylığı, etkinlik, esneklik, gü-

venilirlik, kişiselleştirme, güvenlik, gizlilik, tepkisellik, güven, estetik ve fiyat 

bilgisi (Zeithalm vd. 2001) kriterlerinin temel alındığı belirlenmiştir. Ayrıca 

farklı zamanlarda farklı değişkenlerle yapılan web sitelerinin kalite standartla-

rına ilişkin çalışmalarda (Santos 2003, Yang 2004, Long ve McMellon2004, Chen 

ve Chang 2003) belirlenen faktörlerin ortak olmasına karşın araştırmanın özünü 

teşkil eden ürün grubuna bağlı olarak kriterlerin farklılaştığı da saptanmıştır. 

Örneğin, ilgili farklılaşmayı dikkate alan akademisyenlerden Iwaarden, Wiele, 

Ball ve Millen, “Perceptions About The Quality Of Web Sites” (2004) başlıklı 

makale çalışmalarında “Hizmet sektörü için temel alınan kalite boyutları, web 

siteleri için de uygundur” saptamasında bulundukları görülmüştür ki bu, ça-

lışmamızın “Turizm” ekseninde şekillendirilmesine ışık tutmuştur. Öte yandan 
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gerçekleştirilen taramalar neticesinde hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde 

başvurulan Grönroos, SERVQUAL ve SERVPERF modellerinin uygulanmasın-

da kullanıcılar olarak bireylere yönelinmesi suretiyle elde edilmiş veri yumakla-

rının yoğunluğu dikkat çekmiştir ki bu da, çalışmamızın ikinci boyutunda web 

sitelerinin fonksiyonel özelliklerinin mercek altına alınması suretiyle farklılaş-

maya gidilmesini gündeme getirmiştir. 

HİZMET KALİTESİ VE WWW 

Günümüzde kalite kavramının önemi her an daha da belirginleşmektedir çünkü 

örgütler açısından kalite, sürdürülebilir rekabet avantajı yakalanmasındaki en 

etkili araçlardan biri olarak dikkate alınırken tüketiciler açısından da kalite; 

tercihlerini, beklentilerini, isteklerini hayata geçirmelerinde büyük rol oynamak-

tadır. Avrupa Kalite Kontrol Birliği'ne (EQQC) göre kalite; bir mal veya hizme-

tin belirli bir ihtiyacı karşılayabilmesi için yeterliklerini ortaya koyan özellikle-

rin bütünüdür. Bu özelliklerin bazıları; dayanıklılık, şekil, boyut, biçim, ömür, 

kimyasal ve fiziksel özellikler ile güvenilirliktir. Tüketici perspektifinden değer-

lendirildiğinde ise kalite; doyum ve hoşnutluk düzeyi, beklentilerin hayata geçi-

rilmesindeki en önemli araçtır. Tüm bunlara bağlı olarak kalite; kusursuz ürün 

yaratımını, hatasız üretimi, yüksek performansı, standartlara uygunluğu, doğru 

zamanlamayı gerektiren stratejik bir yönetim aracıdır. Tüketici algısı bağlamın-

da değerlendirildiğinde ise kalite, sekiz farklı boyutta dikkate alınır ki (Garwin), 

bunlardan biri de “Hizmet Kalitesi” dir. 

Hizmet ile ürün arasındaki kaliteye bağlı en önemli fark, çıktının soyut nitelikte 

olması ve bu çıktının hedeflenen amaca ulaşma yeteneğidir. Turizm işletmeleri-

ni diğer hizmet işletmelerinden ayıran en önemli fark ise soyut olma özelliğinin 

yanı sıra üretim ve tüketimin eş zamanlı olması ve satın alma kararı verilirken 

test etme olanağının bulunmamasıdır. Bu durum turizm işletmelerine zaman 

açısından önemli kısıtlamalar getirmekte dolayısıyla da farklı pozisyonlara ha-

zırlıklı olma konusunda olanak tanımamaktadır. İşte tam bu nokta da doğru, 

güvenilir vb. kriterler çerçevesinde şekillendirilmiş web siteleri, işletme aleyhi-

ne pozisyonun fırsata dönüştürülmesine destek veren önemli bir etken olarak 

karşımıza çıkar. Web sitelerinin bağlanma hızı, hizmet içeriği, güvenlik düzeyi, 

soruları yanıtlama süresi vb., hususların müşterilerin beklentileri ile uyumlu 

eşleşmesi ise “Kalite” faktörlerinin dikkate alınma gerekliliğini ortaya koyar.  

Yaşamakta olduğumuz dijital bilgi çağında web siteleri aracılığıyla turizm iş-

letmeleri; kendilerini tanıtma ve pazarlama sürecinde farklılaşma, özellikli bir 

kitleye seslenebilme, global pazarlara daha hızlı giriş yapılabilme, müşteri veri 

tabanlarını zenginleştirme, müşterilerinin kendileri hakkında daha fazla bilgi 
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sahibi olmasına imkan verme vb. artılara sahip olmaktadır ve bu suretle de re-

kabette alternatif yol haritaları oluşturabilmektedir (Akdoğdu http://www.bilgiyonetmi.org/cm). 

Bir diğer ifadeyle turizm işletmeleri, web siteleri aracılığıyla bazen internet üze-

rinden rezervasyon olanağı sunarak, bazen fiyat indirimleri uygulayarak bazen 

de kişiye özel uygulamalar geliştirerek sunduğu artı internet hizmetleriyle re-

kabet avantajını yakalayabilmektedir. Tabii ki tüm bunların müşterinin bir 

“tık”ı kadar uzağına yerleştirilmesi de “Web sitelerinin tasarımında dikkate 

alınması gereken fonksiyonel özellikler nelerdir? sorusunu akıllara getirmektedir. 

“Hizmet Yaklaşımı” nın dijital boyuta taşındığı günümüzde literatüre “e-

Hizmet” olarak yerleşen bu yeni yaklaşımın temelinde sanal pazarlardaki elekt-

ronik sunumlar vardır. “e-Hizmet Kalitesi” tanıtımdan dağıtıma kadar tüm 

aşamaları kapsayan süreçteki etkileşimin basamaklarını içermektedir. Bilgi 

edinme, gezinme, alternatifleri değerlendirme, kıyaslama yapma gibi farklı 

nedenlerle web siteleri arasında dolanan tüketicilerin davranış haritaları ve 

davranışsal tepkileri değerlendirildiğinde ise karşımıza farklı bir hizmet anlayı-

şı ve sunumu çıkmaktadır.  

WEB TABANLI TURİSTİK SEYAHAT PLANLAMA SÜRECİ 

ISO’ya göre günümüzde örgütlerin web sitelerinin kalitesi; istek, ihtiyaç, bek-

lenti ve gereksinimlere yanıt verme yetenekleri yani iletişim kurma, sürdürme 

etkinliklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Mevcut kalite standartlarına ve 

uygulama formlarına bakıldığında, örgütlerin stratejik hedefleri paralelinde 

yani içsel kriterlerine göre standarlarını belirleyip uyguladıkları izlenmektedir. 

İnternetin hipermedya yapısının şekillendirdiği sanal pazarlardaki örgütleri bu 

bağlamda farklılaşma noktaları ise; web sitelerinin tasarım özellikleri ile belir-

ginleşen iletişim yetenekleri ve tabii ki internet kullanıcısı ve hizmet tüketicisi 

konumundaki bireylerin yarattıkları trafiğin yönü ve içeriğidir. 

İnternet ve web sitelerini temel alan araştırma literatürüne göre tüketiciler, her-

hangi bir seyahat planlarken öncelikle arama motorlarına yönelmektedir. Ara-

ma süreçlerinde ana hedeflerinin yanısıra mevcut birikimleri, deneyimleri ve 

imaj etkili olmaktadır. Bu bağlamda anahtar kelimesini arama motoruna giren 

birey, olası web sitelerinin listesine ulaşmaktadır. Hedef odaklı ve yoğun bilgi 

edinme amaçlı tarama neticesinde, ihtiyaç duyulan bilginin niteliğine bağlı ola-

rak (yol haritası, uçuş planları, uçak şirketleri ve seferleri, özel gün takvimleri, 

konaklama noktaları ve alternatifler, fiyat, hizmetler vb.) web sitesi tercihini 

belirlemektedir (Widyantoro ve Yen 2001).  
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Bireylerin karar sürecinin yönünün belirlenmesinde etkili olan bir diğer faktör 

de; web sitesine ilk tıkladığında karşısına çıkan ve kişisel bilgi ihtiyaçlarına 

anında cevap verme niteliğine sahiplik kriterlerine göre etkinliği belirlenen “Site 

İçeriği” dir (Pan ve Fesenmaier 2006:36). Levene’e (2006) göre, internetteki web 

sitelerinden seyahatini planlamayı tercih eden bir kişi, öncelikle ilgili sitenin 

kullanım kolaylığı ve aradığı bilgi türüyle ilintili butonların varlığını denetle-

mektedir. Aradığını bulamayınca kısa sürede alandan tıklayarak ayrılan kişinin 

hızlı davranışsal tepkisinin temelinde, bilgiyi sınıflandırma ve algılama filitresi 

bulunmaktadır. Özetle, özellikli olarak turistik seyahat planlama sürecinde ve 

genelde de herhangi bir hedef odaklı gezinimde ilgili alanın sahip olduğu “İleti-

şim Kalitesi” nin belirteçleri olarak bileşenler, davranışsal tepkinin yönünü be-

lirleyici rol oynamaktadır. Auster ve Choo (1993), Rosen (2004), Jeong ve Lam-

bert (2001), Goodwin (1987), Fogg (2001), Yang (2003), Pan ve Fesenmaier (2006), 

Heejun ve Fesenmaier (2006) yaptıkları araştırmalar neticesinde web sitelerinin 

iletişim kalitesinin göstergeleri olarak ilgili faktörleri öncelikle potansiyel ve 

temel olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Söz konusu ayırımı da kalitenin kullanım 

ve doyuma uygunluğu ifade eden bir süreç olmasıyla ilişkilendirmektedirler. 

Bir diğer ifadeyle turizm ürününü tüketme potansiyeli içerisinde olan tüketici-

ler, turizme konu olan hizmetten yararlanma sürecinde kendi kalite tanımlarına 

uyan yani doğru, uygun, faydalı, inanılır gördükleri işletmelerin verdikleri 

hizmetleri tercih etmektedirler. İşte bu nedenle öncelikle ilgili hizmetlerin su-

num alanı olan web sitelerinin tercih edilen özelliklere uygun olması yani web 

kalitesi incelirken öncelikle tasarım kalitesi ve uygunluk kalitesi ayrımının be-

nimsenmesi gerekmektedir. Böylece turizme konu olan ürün, piyasa ortamında 

popülerliğini koruyabilir. Sayılan noktalara ayrı ayrı yoğunlaşmak yerine bü-

tünsel olarak her birinin bir arada olması gerekliliği ise, sağlam bir yol haritası 

oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır. Çünkü Ahmet Kovancı’nın da 

ifade ettiği üzere kalite, ürünün değil, müşterinin geri gelmesiyle ilişkilidir. 

TURİSTİK SEYAHAT PLANLAMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DEKİ TURİZM 
ACENTALARININ WEB SİTELERİNİN İLETİŞİM KALİTE KRİTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ANALİZ  

Hizmet, soyut bir kavramdır ve bu nedenle ölçümü oldukça sıkıntılıdır. Buna 

rağmen teorisyen ve pratisyenler, kalite esasları ve hizmet sektörünün yapısı 

itibarıyla çeşitli araştırma modelleri geliştirerek süreci, bileşenlerini ve etkileşi-

mi sürekli farklı değişenlerle inceleyerek değerlendirmişlerdir. Kalite ölçümüne 

ilişkin literatür tarandığında karşımıza yoğun olarak üç temel yaklaşım çıkmış-

tır: SERVQUAL, SERVPERF ve Grönroos Modeli. 
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Kalitenin temel hareket noktalarından biri ve günümüzün yoğun rekabet orta-

mının odağı olarak müşterinin dikkate alınmaması mümkün değildir. Bununla 

birlikte müşteri, hangi süreç söz konusu olursa olsun sadece bir boyutudur. 

Postmodern çağımızda tüm süreçlerde müşteriler olarak bizlerin kavramsal ve 

duygusal boyutlarının çıktıları, çalışmalara yön veren en önemli dinamiklerden 

biridir. Ancak unutulmamalıdır ki, etkileşim çift yönlü bir süreci işaret eder ve 

iletişim söz konusu olduğunda bu bir gereklilik değil, zorunluluktur. Kalite, 

iletişim vb. hangi kavram ele alınırsa alsın kesişim noktalarında yönetim vardır 

ve yönetim uygulamalarının yaygınlaşmasında, gelişiminde “Retorik” bulunur. 

Yönetim planının nitelik ve niceliği ne olursa olsun insanlar, bilinçli veya bilinç-

siz olarak retoriksel dili kullanmaktadır çünkü temelinde “ ikna”  yeralır. İkna 

sürecinin işleyerek davranışsal tepkinin yönünün belirlenmesinde retoriğin 3 

temel stratejisi etkilidir; ethos, pathos ve logos. Pathos; duygulara seslenmeyi, 

logos; aklı ve mantığı, ethos ise ahlaki değerleri simgeler. Yapılan çalışmalara 

göre yönetim süreci söz konusu olduğunda stratejik akış; duygusal, ussal ve 

ahlaki olmak üzeredir (Green 2004:660). İşte alana ilişkin ve son döneme ait 

literatür tarandığında, L.Mich, M.Franch ve L. Gaio tarafından uygulanan 

“2QCV3Q Modeli” bu bağlamda dikkat çekicidir. “Evaluating and Designing 

The Quallity Of Web Sites” başlıklı çalışmalarında Mich ve diğerleri, Çiçero’nun 

“Retorik” yaklaşımını esas alarak iletişimin özünü teşkil eden ve temelinde 

“Bütünlük” bulunan retoriğe ilişkin kavramsal ve sosyal fonksiyonları, web 

sitelerinin “Hizmet Kalitesi”nin değerlendirilmesi adına yeniden kodlamıştır ki 

bu yaklaşım, bizim de çalışmamızın ekseninde yeralmaktadır. 

Özünde hitap ve ikna bulunan iletişimin aktifliği; bir konuşmacı, bir dinleyici ve 

ilgili kişilerin duygu ve düşüncelerini aktarabildikleri ortak bir dile bağlıdır. Bu 

çalışmanın temelini teşkil eden web siteleri, ortak dilin kullanım alanlarıdır. 

Konuşmacı ve dinleyicinin duygu ve düşüncelerini paylaşım noktası olarak da 

değerlendirilebilecek web sitelerinin sahip olduğu özellikler ise, dilin kodları 

gibidir. Dolayısıyla ortak kod sayısı ne kadar yoğun olursa iletişim ve etkileşim 

düzeyine ilişkin grafik de o kadar yüksek olacaktır ki, bu da web sitelerinin 

iletişim kalitesi ile ilintilidir.  Özetle bu analiz netiesinde ulaşılmak istenen nok-

ta; Türkiye’deki turizm acentalarının web sitelerinin iletişim kalite etkinliklerini 

denetlemek ve en son noktada da artı ve eksileri belirlemek suretiyle iyileştirme 

sürecinde dikkate alınması gereken stratejik noktaları ortaya koymaktır. 

Web site analizine ilişkin literatür dikkate alındığında, yaklaşımın fonksiyonel 

tabanlı olduğu görülür ki bu, bizim analiz modülümüzün sadece bir kısmını 

teşkil etmiştir. Dolayısıyla çalışma kapsamında “Kalite” nin değerlendirilmesine 

ilişkin geliştirilmiş modellerden yola çıkılarak web kalite analizi çerçevesinde 
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yeni bir modül şekillendirilmiştir. Türkiye’deki turizm acentalarının belirlen-

mesinde en yoğun web trafiğine sahip olan web sayfaları, Alexa üzerinden 

yapılan tarama neticesinde belirlenmiştir. Analizin temelini teşkil eden modül 

ise, yine Alexa üzerinden ve global ölçekte yapılan tarama neticesinde eşleştiri-

len “Travelocity” ile “Expediacom” web sitesinin ana sayfa ve ilk linklerinin 

incelenmesi neticesinde şekillendirilmiştir. Bu bağlamda web sitelerinin iletişim 

kalite indeksini teşkil eden temel kriterler; Kimlik, Kullanım Kolaylığı, Hizmet-

ler, Etkileşim ve Multimedya olarak belirlenmiştir. İlgili ölçeklendirme parale-

linde turizm seyahat acentalarının web siteleri; Kimlik (Quis/Who), Kullanım 

Kolaylığı (Quid/What), Hizmet (Cur/Why ve Ubi/Where), Etkileşim (Quan-

do/When ve Quomodo/How) ve Multimedya Kullanımı (Quibus 

Auxiliis/Fiziksel Yetenekler)  incelenmiştir. Özellikli olarak hizmeti gerek reel 

gerekse sanal dünyada üreten ve sunan yapılanmalar olarak turizm seyahat 

acentaları mercek altına alınmıştır. Analiz esnasında ilgili işletmelerin ana saf-

yaları ile aranan bilginin niteliğine bağlı olarak link verilen ilk sayfalarının de-

ğerlendirilmesi neticesinde de Türkiye’deki turizm seyahat acentalarının inter-

net ortamındaki iletişim kalitelerinin temsil eden tablolar oluşturulmuştur.  

 

Tablo 1. Turizm Acentalarının web sitelerinin kimlik indeksi (0-8 Puan) 

Acenteler 
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Tarihçe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Organizasyon 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

İnsan  
Kaynakları 

1 1 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 

Kalite  
Politikası 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

İletişim  
Bilgileri 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Yetkili Acentalar 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 

Linkler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Arşiv 1 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - 1 1 

T. Puan 8 8 6 4 6 8 7 8 8 6 5 8 6 6 5 7 8 8 

Günümüzün postmodern dünyasında bireyler üretimden tüketime kadar tüm 

süreçlere dahil olmayı, kişiselleştirilmiş ürünlere ulaşmayı ve tabii ki davranış-

                                                                                 
 Alexa (The Web Information Company)’nin verilerine göre Türkiye’de en çok ziyaret edilen 100 

web sitesi içinde yeralan turizm seyahat acentaları;Setur, Ets Tur, Tempo Tur, CRN Tur, Anı Tur, 

Alabanda Tur, MNG Tur, CafeTur, Altes Tur, EgTur, Avrasya Tur, Turon9, PayTur, Yankı Tur, 

Saltur, Arsan Tur, Pronto Tur (15.11.2011). 
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sal tepkilerini tüm alternatifleri denetledikten sonra yönlendirmeyi talep etmek-

tedir. İşte bu noktada web siteleri, bireylerin böylesi taleplerine yanıt verme 

yetenekleri itibarıyla diğer ortam ve araçlardan farklılaşmaktadır. Konuya hiz-

met sektörünün bileşenlerinden biri olarak turizm ve özellikli olarak da seyahat 

acentaları açısından yaklaşıldığında ise etkin sunumun birincil şartının doğru 

kodlanmış araçlar vasıtasıyla hazırlanan mesajların yönlendirilmesine bağlı 

olduğu görülmektedir. Etkin iletişimin temel şartları tanıma ve tanıtmadır. Ta-

nıma boyutu, doğru zamanda doğru kişiyle doğru şekilde iletişim kurabilmek 

için öncelikle hedef kitlenin tanınmasına dayanır. Tanıtma ise, kendinizi rakip-

lerinizden farklı konumlandırmanız adına sahip olduğunuz artıların aktarımı-

dır. İşte söz konusu farklılaşma noktalarından biri “Örgütsel Kimlik” tir.  

Belirlenen sınırlılıklar doğrultusunda Türkiye’deki turizm acentalarının web 

sitelerine ilişkin olarak gerçekleştirilen kimlik analizi neticesinde tablo 1’den de 

izlenebileceği üzere 18 birimden sadece 3’ünün genel ortalamanın alt sınırında 

yeraldığı tespit edilmiştir. Genel değerlendirme neticesinde dikkat çeken en 

önemli noktalar, “İnsan Kaynakları” ile ilgili işletmelere ilişkin haber, etkinlik 

vb. belgelerin yeraldığı “Arşiv” butonlarının yokluğu olmuştur. Elde edilen 

analiz verileri kalite boyutunda değerlendirildiğinde; kalite olgusunın yapılan 

işlerin bütününü, işe yönelik tüm süreçleri ve tüm çalışanları yapılanmaya dahil 

eden bir mekanizmanın varlığına işaret etmesi nedeniyle, insan kaynakları bu-

tonunun yokluğu önemli bir eksiklik olarak dikkate alınmıştır. Diğer taraftan 

geçmiş tecrübelerin geleceğe yönelik çalışmaların potansiyel kalitesine etki ede-

ceği yargısından hareketle incelenen 18 acentadan 10’unun arşivinin bulunma-

ması hem örgüt içi hem de örgüt dışı iletişim etkinliği açısından olumsuzluk 

olarak yorumlanmıştır.  

İncelenen turizm acentalarına ilişkin web sayfalarının tamamında kimlik indek-

si bileşenlerinin ana sayfanın sağ üstünde yeraldığı ve söz konusu konumlan-

dırmanın yalnızca CRN Tur’un sayfasında farklılaşarak sayfanın sol alt köşesine 

yerleştirildiği tespit edilmiştir. İçerik olarak değerlendirildiğinde kurumsal kim-

lik bileşenlerini stratejik yaklaşımla uygulamaya geçirmiş oldukları izlenen 

Setur, Ets, Jolly, Alabanda, Cafe, Egtur, Arsan ve Pronto Tur seyahat acentaları-

nın daha ayrıntılı bilgi paylaşımına giderken diğerlerinin aktardıkları bilgi mik-

tarının daha sınırlı olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 2. Turizm Acentalarının web sitelerinin kullanım kolaylığı indeks (0-5 puan) 

Acenteler 
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Dil Seçeneği 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 1 1 

Erişim Hızı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Arama Motoru - - 1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - 

Site Haritası - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 

Download - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

T. Puan 2 1 2 1 1 2 2 4 1 1 3 1 2 1 2 3 2 2 

 

İnternetin kullanıcılar için ifade ettiklerinin başında hızlı bir şekilde yeterli dü-

zeyde bilgiye erişim ile alternatifleri eş zamanlı görüntüleme bulunur. Bu ne-

denle web sitelerinde dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biri ola-

rak karşımıza “Kullanım Kolaylığı” kriteri çıkar. Tablo 2’den de izlenebileceği 

gibi “Kullanım Kolaylığı” ilgili sitenin müşterisine sunduğu kolay erişim fırsat-

ları ile artı hizmetleri kapsar.  

Belirlenen kriterler paralelinde Türkiye’deki seyahat acentaları değerlendirildi-

ğinde yaşamakta olduğumuz global dünyanın olmazsa olmazlarından yabancı 

dil seçeneğinin sadece Setur, Alabanda, Saltur, Arsan, Yankı ve Pronto Tur’un 

ana sayfalarında yeraldığı belirlenmiştir. Erişim hızı birbirine paralellik arz 

eden sitelerde kullanım kolaylığını destekleyen “Siteiçi Arama Motoru” ve “Site 

Haritası” seçeneklerinin varolmaması da ilgili alanların “Kullanıcı Dostu” olma 

özellikleri itibarıyla iletişim etkinliklerine zarar verici bileşenler olarak yorum-

lanmıştır. Benzer şekilde turistik bağlamda ilgi çekici sunum veya metinlerin 

ücretsiz indirilmesine olanak tanıyan “Download” butonunun hiçbir sitede 

mevcut olmaması da ilgili görüşü destekleyen bir diğer tespit olmuştur. Elde 

edilen veriler müşteri odaklı iletişim kalitesi paralelinde irdelendiğinde ise kul-

lanım kolaylığını yakalamanın hem eldeki müşteri kitleyi tutmanın hem de 

potansiyel müşteriyi yakalamanın önkoşullarından olmaları dolayısıyla ilgili 

seyahat acentalarının tasarım bileşenlerini yeniden değerlendirmeleri bir gerek-

lilik değil zorunluluk olarak belirlenmiştir.   
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Tablo 3. Turizm Acentalarının web sitelerinin hizmet indeksi (0-11 puan) 

Acenteler 
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Seyahat Pl. Modülü 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 

Havayolu  1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

Otel  1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

Araç Kiralama 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - - - 1 - - - 

Gemi Seyahati  1 1 - - - - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 

Şirketlere Özel Organizas-
yonlar 

1 1 - - 1 1 - 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - 

Paket Turlar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 

Karayolu Harita - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - 

Vize 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ticari Anlaşmalar (İndirim-
ler) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turistik Etkinlik Takvimleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

T. Puan 9 9 3 4 8 7 8 9 6 8 8 5 9 5 7 8 8 7 

 

Analize dahil olan seyahat acentaları, öncelikle sunduları ürün bağlamında 

birbirinden farklılaşmaktadır. Setur, ETS, Pronto gibi acentalar yurtdışı ve yur-

tiçi hizmetleriyle daha zengin seçeneklere sahip olmalarının yanısıra kişiye özel 

gemi turları ve örgütlere yönelik “M.I.C.E” uygulamaları ile ayrı bir noktada 

konumlanmaktadır. Dolayısıyla da hitap ettikleri hedef kitle profili farklılık arz 

etmektedir. Örneğin Setur, özel müşterileri için “Setair” ile helikopter ve özel 

uçak kiralama servisi sunarken “Seturmarina” aracılığıyla da yine belli bir müş-

teri profiline yönelik olarak yatçılık sporu ile ilgilenenleri hedeflemektedir. Öte 

yandan Tempo Turizm mercek altına alındığında paket seyahat programları ile 

farklı bir kitleye seslenildiği belirlenmektedir. Sunulan hizmetin içeriği itibarıy-

la Tempo Turizm’e daha yakın çizgide olan CRN Tur’a ait web sitesinde de 

paket turların yanısıra kültür turları, yat gezileri ve yurtdışı turları veya diğer 

kapsamlı turistik organizasyonların varolmasına karşın böylesi etkinliklerde 

“Yetkili Acenta” sı oldukları “Tur Operatörleri”nden destek aldıkları görülmek-

tedir. CRN tur’un web sitesinde izlenen en ciddi sıkıntı, operatörlere dair bilgi 

ve tabii ki linklerin var olmamasıdır. 

Web siteleri aracılığıyla sunulan hizmetin niteliği ile iletişim kurma yetkinlikleri 

ilişkilendirildiğinde Türkiye’deki turizm acentalarının başarı grafiklerinin yük-

sek olduğu izlenmiştir. İlgili sitelerde rastlanan en önemli sıkıntı, butonların 

bazılarının işlevsel olmaması veya tıklandıktan sonra yeni sayfanın açılışının 

uzun sürmesidir ki, bilindiği üzere dijital ortamda bunlar birer iletişim engeli 

olarak değerlendirilmektedir. Hizmet indeksi kapsamında belirlenen diğer 
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olumsuzluklar ise seyahat acentalarının sayfalarında “Google Map” üzerinden 

bile özellikle “Karayolu Ulaşım”a dair link verilmemiş olmasıdır. Günümüzde 

bireyler, tek tık ile tüm aradıklarına eş zamanlı ulaşmayı talep etmekte ve bu 

bağlamda da kendilerine böylesi hizmetleri sunan örgütlerle çalışmayı tercih 

etmektedir. Dolayısıyla bu uygulamanın eksikliği “Müşteri Memnuniyeti”ni 

olumsuz etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Türk turizmine de 

ivme kazandıracağı öngörülen “Turistik Etkinlik Takvimleri” butonun eksikliği 

de hem ulusal hem de uluslararası boyutta bireylere erişimi negatif yönde etki-

leyecek bir faktör olarak belirlenmiştir. Buna karşın Anıtur’un web sitesinde, 

“Kültür Turları” butonu sltına yerleştirilen ve TC Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı’na ait web sitesine link verilen Türkiye iller haritası ile alternatif bir uygula-

maya yönelindiği tespit edilmiştir. Harita üzerindeki illerden herhangi birine 

tıkladığınızda Bakanlığın web sitesi üzerinden ilgili yöreye dair ayrıntılı verilere 

erişim mümkün olabilmektedir. Ancak araştırmanın yapıldığı dönemde bu 

linklerin işlevsel olmadığı ve fiilen kullanılamadığı tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4. Turizm Acentalarının web sitelerinin etkileşim indeksi (0-11 puan) 
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Çağrı Merkezi 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 

Elektronik Posta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Global Sosyal Ağlar 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 

Fotoğraf Galerisi - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 

Kurumsal Sosyal Ağ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kullanıcı Alanı - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Yorum Alanı - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 

Müşteri Anketi - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Misafir Görüşleri 
(öneri/şikayet) 

- - 1 - 1 1 - - 1 1  - - - - - 1 1 

Deneyim Paylaşım  1 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

T. Puan 4 4 7 1 5 5 4 2 4 5 3 1 2 2 2 4 5 5 

 

İlgili sitelerin kullanıcısı konumundaki bireylerin “Süreçlere Dahil Edil-

me”lerine olanak tanıyan hizmet bileşenlerinin irdelendiğinde bu indeksin de-

ğerlendirilmesi neticesinde en yüksek puanı Tempo Turizm almıştır. Analize 

dahil olan diğer seyahat acentalarının web siteleri ise, sıralamanın ortasında 

yeralmıştır. İncelenen bütün sitelerin tek ortak noktaları “Elektronik Posta”nın 

varolmasına karşın müşteri-müşteri ve müşteri-çalışan etkileşimine olanak tanı-
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yan “Kurumsal Sosyal Ağ” yapılanmasının varolmamasıdır. “44 44” ile başla-

yan çağrı merkezi uygulaması Tempo, Alabanda, Avrasya, Paytur, Yankı ve 

Arsan Turizme ait web sitelerinde yer almazken “Müşteri Memnuniyet Anketi” 

uygulamasının da sadece CRN turizmin sitesinde varolması dikkat çekmiştir.  

Global sosyal ağlara link verilmesi itibarıyla web siteleri değerlendirildiğinde 

Setur, farklı bir uygulama ile karşımıza çıkmıştır. Sosyal ağlara direkt bağlantı 

butonlarının varolmamasına karşın “Facebook” da kurumsal bir sayfa açmış 

olan Setur,  bireysel kullanıcıların erişiminde şifre veya üyelik gibi şartları zor-

lamaması nedeniyle de diğer sitelerden farklılaşmıştır. Facebook sayfasındaki 

acentaya ilişkin bilgilere serbest erişim fırsatı tanıyan bu uygulama ilgili alana 

üye olması durumunda da bireysel bağlantıların kurulmasına ve paylaşımın 

yoğunlaştırılmasına fırsat tanıdığından “Kullanıcı ve Yorun Alanları” na ilişkin 

iletişim boşluğunu gideren alternatif, farklı bir uygulama olarak yorumlanmış-

tır. Tempotur gibi ana sayfasından global ağlara direkt bağlantı verilmemiş olan 

sitelerde ise bir başka uygulama formu ile etkileşimin hayata geçirildiği belir-

lenmiştir. Örneğin Tempo Turizmin web sitesinde bu uygulama ana sayfaya 

konumlandırılmış olan fotoğraf galerisi üzerinden link verilerek aktive edilmiştir. 

Belirlenen etkileşim indeksi neticesinde seyahat acentalarının aldıkları puanlar 

(Tablo 3) genel olarak değerlendirildiğinde, ilgili sitelerin birinci hedefinin turis-

tik amaçlı seyahat planlama adına gezinimde bulunan bireylere mevcutlar hak-

kında bilgi aktarma olduğu tespit edilmiştir.  Dolayısıyla kişiselleştirmeye ola-

nak tanımayan ve hatta katılımı mümkün kılmayan site tasarımları ile karşıla-

şılmıştır ki, bu aynı zamanda iletişim kalitesini tehdit edici önemli bir unsur 

olarak değerlendirilmiştir. Analizin gerçekleştirildiği dönem itibarıyla ziyaret 

edilen sitelerdeki butonların aktif olmaması, “Bookin” gibi linklerde belli alan-

lara giriş için üyelik şartının aranması, müşterilerin deneyim ve görüşlerinin 

paylaşımına olanak tanıyan butonların varolmaması, ETS turizme ait web site-

sinde ilk kez rastlanılan ve otellerde konaklama yapmış müşterilerin yeraldığı 

“Misafir Görüşü” alanlarının incelenen sitelerin büyük çoğunluğunda varol-

maması, deneyimlerin görsel boyutta paylaşımına olanak tanıyan fotoğraf gale-

risi uygulamasının sınırlılığı, sitenin ana sayfasına konumlandırılan “Görüşleri-

niz” (Alabanda Turizm) butonuna rağmen tıklandığında yanıt alınamamasın-

dan ötürü etkileşimi kısıtlayan faktörler olarak tespit edilmiştir.  

İncelenen tüm sitelerde üyelik mekanizması ve e-posta sistemi açıktır. Buna 

karşın bu uygulamalar anında iletişimi ifade eden etkileşimi aktive eden araçlar 

değildir. Böylesi uygulamalar, bireylerin ilgili web sitesini daha sık ziyaret et-

mesine, daha uzun süre kalmasına, yorum yaparak veya deneyim paylaşarak 
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yeni bağlar kurmasına olanak tanıyan teşvikler, promosyonlardır. Örgütün 

kalite etkinliği açısından ise böylesi uygulamalar, bireylerle kurulan sürekli 

temas sayesinde alınan geri dönüşümlerin değerlendirilmesine fırsat tanıyarak 

“Sürekli İyileştirme” uygulamalarına ivme kazandıran bileşenlerdir. Bu bileşen-

lerin web sitelerindeki çeşitliliği kritik öneme sahiptir çünkü çeşitlendirme poli-

tikası piyasada uzun dönemli ayakta durabilmek için gerekliliktir.  

 

Tablo 5. Turizm Acentalarının web sitelerinin multimedya indeksi 
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Metin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fotoğraf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ses - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Video - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Animasyon - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Dijital  
Broşür/Katalog 

1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Sanal Gezinim 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 

T. Puan 4 4 3 2 3 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Seyahat acentalarının iletişim kalitesi analizinin son basamağında çoklu ortam 

kullanımının değerlendirilmesi amacıyla yapılandırılan multimedya kullanım 

indeksi bulunmaktadır. Tabloda da yeraldığı üzere analize dahil olan sitelerin 

hepsinde yoğun metin ve fotoğtaf kullanımı söz konusu olmasına karşın sesli ve 

görüntülü sunum yani videı sadece Alabanda Turizm’e ait sayfada mevcuttur. 

Tam anlamda animasyon olarak tanımlamasa da hareketli sunum örneklerine 

ise sadece ETS ve CRN turizme ait sitelerde rastlanmıştır.  

Dijital katalog ve broşür uygulaması da Setur ve Cafe turizmin web sayfaların-

da mevcuttur. Sunulan hizmetler dahilinde arz edilen otellere dair sanal gezi-

nim uygulamasının ise Setur, ETS, Tempo, Alabanda ve Cafe Turizmde varol-

ması dikkat çekicidir. Öte yandan ETS Turizmin web sitesinin ana    sayfasından 

bağlanılan her linkte multimedya kullanım düzeyi, mevcut butonların işlevsel 

olması nedeniyle diğerlerine göre çok daha yüksektir. Söz konusu ögelerin kul-

lanımı müşteriler olarak bireylerin sitede kalış sürelerini uzatırken alınacak 

hizmetin hangi satış noktasından temin edileceğine ilişkin karar süreci de aktive 

edilmektedir çünkü bireylere seçenekler arasında “Kıyaslama” imkanı sunul-

maktadır. Analize dahil olan web siteleri arasında tespit edilen bir diğer farklı 
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uygulama ise ana sayfadaki “TV” butonu ile internetteki televizyon kanalları ile 

radyo istasyonlarına direkt link verilmesidir. Bu bağlamda Yankı Turizme ait 

web sitesi multimedya kullanımı bağlamında rakiplerine kıyasla alternatif uy-

gulama sunarak farklılaşmaktadır. Web sitelerinin trafik yoğunlukları bağla-

mında yapılan değerlendirme paralelinde belirlenen Türkiye’deki turizm acen-

talarının web sitelerinin analizi neticesinde ulaşılan veriler, çalışmamızın kriter-

leri olan iletişim ve kalite itibarıyla bütünleştirildiğinde görülmektedir ki, ileti-

şim kalitesi grafiğini yükseltmeye yardımcı web sitelerine ait fonksiyonlar, he-

nüz aktif olarak kullanılmamaktadır. Jopanların kaizen felsefesinde de belirttik-

leri gibi “iyi diye bir şey yoktur, iyinin de her zaman daha iyisi vardır”. Bu ne-

denle turizm acentalarının web sitesi tasarımına yönelik kalite çalışmaları için 

mevcutlarına değişimleri dikkate alarak yenilikleri eklemeleri gerekmektedir ki 

böylelikle yaşamakta olduğumuzun çağın gereklilik ve zorunluklarına yönelik 

yapılanma eksikliklerini gidererek evrensel kalite standartlarına ulaşabilsinler.  

SONUÇ 

Rekabet de dahil olmak üzere sayısız oluşumun global ölçekte yaşandığı dün-

yamızda turizm sektörü, ülkelerin en önemli ekonomik kaynaklarından biridir. 

Çoklu sunum olanaklarına sahip olan internet, eldeki değerlerin paylaşımından 

pazarlanmasına kadar sayısız alanda fonksiyonelliği sahip bir ortamdır. Dolayı-

sıyla örgütlere, reel dünyadaki çabalarına paralel ancak alternatif sanal sunum 

olanakları vermektedir. Örgütlerin kurumsal web siteleri ise, sundukları hizme-

tin kalitesine bağlı olarak söz konusu süreçte önemli rol üstlenmektedir çünkü 

bireyler tarafından vaadlerin gerçeğe dönüştürüldüğü uygulama alanları olarak 

dikkate alınmaktadırlar. Günümüzde seyahat acentaları sadece belli noktalara 

ilişkin rezervasyon işlemlerini bireyler adına halleden aracı kurumların çok 

ötesinde mevcut veya potansiyel müşteriler konumundaki bireylere kişisel su-

numlarla ulaşıp onlara özel programlar tasarlamak misyonundan sorumludur. 

İşte bu noktada internetteki web siteleri, müşteri ile örgüt arasındaki iletişim 

köprüsünü temsil etmektedir.  

Dağıtımdan satın alma davranışına kadar sayısız sürecin form değiştirdiği bu 

ortamda, şartlar her ne olursa olsun yine de reel dünyanın kuralları işlemekte 

ve doğal olarak  örgüte ilişkin tüm iletişim süreçlerinde “Kalite” faktörü dikkate 

alınmaktadır çünkü yaptığımız iş ve sonucu ne olursa olsun odak noktasında 

müşteri veya kullanıcı olarak kavramsallaştırılan birey bulunmaktadır. İşte söz 

konusu odaklardan hareketle gerçekleştirilen bu çalışma da, turizm sektörünün 

önemli bir parçası olan seyahat acentalarının web sitelerindeki iletişim kalitesi 

değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen literatür taraması ve yapılandırılan mo-



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

416 

dülün uygulanması neticesinde ulaşılan birinci teorik bulgu, alana ilişkin çalış-

malar arasında retorik temelli modülün araştırmamızın değişkenleri olan “Kali-

te, İletişim, Turizm, Retorik” bağlamında kullanılmadığıdır. Bir diğer bulgu ise 

hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde “Fonksiyon” değişkeninin dikkate 

alınmasıdır.  

Web trafik raporlarına göre, Türkiye’de en çok ziyaret edilen seyahat acentala-

rının, hizmet kalitesi standartlarına iletişim etkinliği bağlamında ve tabii ki 

fonksiyonel boyutta dikkat edilip edilmediğini, etkin biçimde kullanıp kulla-

nılmadığını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın temelini teşkil eden web 

analizi verileri genel olarak değerlendirildiğinde seyahat acentalarının aldıkları 

puanların birbirine oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. Alexa’dan ulaşılan 

trafik raporlarındaki tıklanma oranları arasında da benzer bir paralellik bulun-

duğundan kullanıcılar açısından ziyaret edilen sitenin fonksiyonelliğinin önemli 

olduğu yargısına ulaşılmıştır. Geçmiş araştırmalara istinaden ulaşılan veriler 

doğrultusunda kullanıcılar açısından kişisel sunumların ve paylaşımların ol-

dukça önemli olduğuna ilişkin tespitlerden hareketle seyahat acentalarının web 

sitelerinin iletişim etkinliği bağlamında da; interaktifliğin, etkileşimin, kişisel 

katılıma olanak tanıyan paylaşım alanlarının kritik değere sahip olduğu bir kez 

daha doğrulanmıştır.  

Örgüt politikalarını, kalite anlayışlarını, dün ve bugünlerini paylaşım konusun-

da oldukça net davrandıkları belirlenen seyahat acentalarının en ciddi zaafının 

müşteri odaklı yaklaşımlarda yaşandığı belirlenmiştir. Eldeki ürünü güncelleye-

rek sunma çabasının yoğun olduğu web sitelerinden edinilen ilk izlenim hedef 

kitlelerin talepleri söz konusu olduğunda istediklerine erişimlerini sağlayan 

fonksiyon kullanımının yoğunluğu olmuştur. Bu bağlamda analize dahil olan 

Türkiyedeki seyahat acentalarının internet ortamında fonksiyonel kalite ve ileti-

şim söz konusu olduğunda tek boyutlu bir yaklaşımı benimsemiş oldukları 

yargısında bulunulmuştur.  

Mevcut durum ve şartlar ülkemizin sosyo-ekonomik dokusu itibarıyla değer-

lendirildiğinde seyahat acentalarının birbirlerine paralel bir çizgi izledikleri ve 

web sayfalarındaki sunumlarının da sadece örgütün sunduğu hizmetlere göre 

şekillendiği görülmektedir. Bu bağlamda; turizm acentalarının sundukları hiz-

metin nitelik ve niceliğinin odaklanılan müşteri profili ile doğrudan ilişkili ol-

duğu, hedeflenen müşterilerin özelliklerine bağlı olarak hizmetlerin dijital su-

num alanlarından biri olan web sitelerindeki fonksiyonların aktive edildiği, 

belirlenen rekabet stratejileri bağlamında şekillendirdikleri web sitelerinin nite-

lik ve nicelik itibarıyla hizmet kalite ölçeğine uygun ancak “müşteri odaklılık” 
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esaslarına yoğunlaşılmamış olması nedeniyle “Yenilenme” ye ihtiyaç duydukla-

rı belirlenmiştir. 

Araştırma modülündeki kriterlerin şekillendirilmesi öncesinde incelenen global 

ölçekli “Expedia” ile web sitelerinin fonksiyonları bağlamında kıyaslama yapıl-

dığında ise kalite standarlarına erişim adına dikkate alınması gerekli noktalar 

belirginleşmektedir. Bunlar; müşteri profili her ne olursa olsun kişisel deneyim-

leri, kişisel planları olanaklı kılan paylaşım alanlarına daha geniş yer verilmesi, 

söz konusu paylaşım alanlarının web sitelerinin ana sayfasına konumlandırıl-

ması, seyahat planlama sürecine yani ürünün üretimine müşteri konumundaki 

bireyin de katılımını sağlayacak kişisel seyahat planlama modülü veya deneyim 

paylaşım uygulamalarının tüm alt açılımları ile dikkate alınmasıdır ki bunlar 

Türk turizminin global ekonomideki konumunun üst seviyelere taşınması adına 

birer gereklilik değil zorunluluktur.  
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ÖZ 

Disiplinler arası kavramının geçmişi çok eskilere dayanmamakla birlikte günümüzde önem 
arzeden bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda edebiyat ve turizm kavramları da 
aslında birbirine çok uzak görünmesine rağmen derin yapıya inildiğinde birbiriyle etkileşimli 
iki alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Edebiyatın temel malzemesi eserdir. Okunan her kitap 
ise yeni dünyalara açılan bir kapıdır. İnsan her kitapta uzun bir yolculuğa çıkar. Turizmin 
temelinde ise yeni yerler keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni güzellikler tatmak ve heye-
canlar yaşamak vardır. Turizm ile edebiyatın birbirine en çok yakınlaştığı nokta gezi yazıları-
dır. Bu gezi yazıları aynı zamanda tarihle de alakalıdır. Gezi yazıları gerçekten hareketle ye-
niden üretilmiş (kurgulanmış) metinler oldukları için insanlarda sıradan reklam metinlerine 
göre daha fazla yeni yerler keşfetme hissiyatı uyandırırlar. Bu bildiride edebiyat ve turizm 
ilişkisi tarihi, edebi eserden ve yazardan hareketle turizm kavramları örneklemeleriyle işle-
necektir.    

Anahtar sözcükler: Edebiyat Turizmi, Gezi Yazısı, Yazar, Eser, Kültürel Hareketlilik, İmge. 

 

GİRİŞ 

Modernizm ve postmodernizm kavramları açısından değerlendirildiğinde di-

siplinlerarası kavram çağımızda büyük önem kazanmaktadır.   Sosyal bilimlerin 

önemli dayanaklarından olan tarih ve edebiyat diğer disiplinlerin içerisinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Edebi ve tarihi kültür bazı durumlarda turizmle de 

bir noktada birleşmekte ve ayrı bir kulvar oluşturmaktadır. İnsanoğlunun biri-

kiminin geleceğe aktarılmasında kitaplar önemli bir rol üstlenirler. Bu kitaplar 

aynı zamanda insanoğlunun ufkunu da farklı alanlara yöneltebilmektedir (Öz-

demir 2009). Turizmin ilk ayağı seyahattir. Kitaplarda da insan aslında farklı 

konulara doğru yol alır ve seyahat eder. Sanal olarak yeni yerler keşfeder. Sanal 

olarak keşfedilen yerler zamanla gerçekte de keşfe ihtiyaç duyar ve sanal seya-
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hat bir süre sonra gerçeğe dönüşür. Bu sayede turizm etkinliği de gerçekleşmiş 

olur. Turizm ile edebiyatın birbirine en çok yakınlaştığı nokta gezi yazılarıdır. 

İnsanların gezi yazılarını okuyup beğenmesiyle kendilerinde ilgili yerleri göre-

me ve oralara gitme güdüsü oluşur. Bu yazılar insanın hem beynine hem de 

kalbine hizmet ettiği için etkisi daha hızlı ve fazla olabilmektedir.  Gerçekte 

ortaya çıkan bazı turizm etkinliklerinde edebi yazıların, tarihi yazıların ve ya-

zarların kendisinin etkisi biz farkında olmasak da bir gerçektir. Bu turizm faali-

yetlerinin hangi şekilde ortaya çıktığını daha detaylı açıklamak gerekirse aşağı-

daki başlıklar altında incelemek ve kurgulamak doğru olacaktır. 

ESERLERDEN HAREKETLE TURİZM  

Edebiyatın temel malzemesi eserdir. Her eser okunmaya ve çözümlenmeye 

muhtaçtır. Okunan her kitap ise yeni dünyalara açılan bir kapıdır. İnsan her 

kitapta uzun bir yolculuğa çıkar. Turizmin temelinde ise yeni yerler keşfetmek, 

yeni şeyler öğrenmek, yeni güzellikler tatmak ve heyecanlar yaşamak vardır. 

Yazarın bize kelimelerin dansıyla tattırdığı zevki turizm,  daha değişik kompo-

zisyonlar içerisinde ve daha somut olarak vermeye çalışır (Özdemir 2008). 

Turizm ile edebiyatın birbirine en çok yakınlaştığı nokta gezi yazılarıdır. Gezi 

yazıları gerçekten hareketle yeniden üretilmiş (kurgulanmış) metinler oldukları 

için insanlarda sıradan reklam metinlerine göre daha fazla yeni yerler keşfetme 

hissiyatı uyandırırlar. Aslında gezi yazısı ve gezi rehberinde anlatılanlar çakış-

masına rağmen birisi sıradan, kelimelerin temel anlamlarıyla yazılmış metinler-

le doluyken diğeri bir öte söylem olarak süslü bir anlatımla karşımıza çıkmak-

tadır. Yazar sıradan olan malzemeyi alarak ona yeni tatlar katarak sunar. İşte bu 

yön gezi rehberi ile gezi yazısını birbirinden ayırır. Gezi yazılarını çokça okuyan 

insanlar yeni yerler görmek isterler (Curtis 2008). Bu durum bir turizm yolculu-

ğunun başlangıcıdır. Okuyucu artık aynı zamanda turist olmuştur. Kurgusal 

dünyada tattığı lezzetlerin peşine düşmüş bir maceraperesttir. Yeni yerleri ge-

zen yazar veya okuyucu artık gezdiği yerlere bir başka gözle bakmaya başlaya-

caktır. Kurgudan gerçeğe geçiş yapılmıştır artık; fakat aynı zamanda yeni bir 

kurgunun da başlangıcıdır her yeni gezi ve deneyim. Çünkü ne kadar özne 

varsa görülen ve gezilen yerler de o kadar değişik üslupla ve içerikle sunulabi-

lir. İşte edebi eseri değerli kılan da budur (Handersen 2002).  

Edebi ve tarihi eser okuma süreci yazarın okuyucuyu yeni yerler keşfetmeye 

itmesiyle birlikte ekonomik bir değere dönüşmüştür.  Yeni yerler keşfetmeye 

çalışan kişi aynı zamanda turizm sürecine de dahil olmuş demektir. Bu açıdan 

bakıldığında edebiyat turizmi tetikleyici ve besleyici bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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Tarihi eser ve tarihle ilgili malzemeler de okuyucuyu ve izleyiciyi gezi yazıla-

rındaki gibi bir sürece iter. Örneğin haremle ilgili bir kitap okuyan veya bir film 

izleyen birisinin tarihe ve konuya olan ilgisi artacak ve konuyla ilgili yerleri 

gezme ihtiyacı hissedecektir. Verdiğimiz örneği somutlaştıracak olursak “Muh-

teşem Yüzyıl” adlı televizyonda izlediği bir diziden veya Kanuni Sultan Süley-

man, Hürrem Sultan gibi şahsiyetle ilgili değişik edebi ve tarihi kitaplar okuyan 

kimsenin konularla ilgili mekânları örneğin Topkapı Sarayı’nı gezmek üzere 

harekete geçmeleri son derece doğaldır. Bu bağlamda edebiyat ve tarih turizmi 

tetikleyici bir rolle karşımıza çıkmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili Devlet Ana, Osmancık vb. romanlar 

okuyan veya Kuruluş gibi Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini anlatan filmler 

izleyen bireyin bu konulara olan merakı artacak edindiği kültürel birikimle bu 

konuları daha fazla araştırmak ve öğrenmek üzere ruhunda yeni yerler keşfet-

me arzusu doğacaktır (Karataş 2003). Tarihi kitabı anlamında Fuad Köprü-

lü’nün Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu adlı eseri de aynı işlevle karşımıza çıkabilir. 

Fakat doğrudan tarih kitabının edebi ve sanatsal eser kadar hitap ettiği kitle 

üzerinde etkisinin olduğu söylenemez. Bu bağlamda kişi Bursa, Bilecik, İznik, 

Söğüt gibi Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde önemli olan yerleri büyük bir 

iştiyakla gezmek isteyecektir. Turistin böyle bir birikimle yola çıkıyor olması 

gezdiği ve gördüğü her yere daha anlamlı bakmasını sağlayacaktır. Turistin 

gezdiği yerlere daha anlamlı ve irdeleyici olarak yaklaşması ise bölgede geçiri-

len zaman dilimini artıracaktır. Bu durum turistin konaklama ve diğer harcama-

larını artıracaktır. Böylece kişinin turizm endüstrisine ekonomik katkı anlamın-

da sağladığı girdi miktarı artacaktır. 

Edebi ve tarihi eserlerden edindikleriyle yeni bir bakış açısı kazanan ve kültürel 

zeminini sağlamlaştıran kişi ilerleyen süreçte ilgilendiği konularla ilişkili olarak 

karşımıza bir turist görümünde çıkabilir. Turizmin sadece eğlenceden ibaret 

olmadığı kültürel zeminde de son derece işlevsel olması gerektiği noktasında 

böyle bir gelişim çizgisiyle turizm endüstrisine katkı sağlayan kişi hem mekâna 

yeni anlamlar katma hem de turizmin kalitesini artırma açısından önem arz 

etmektedir. 

YAZARDAN HAREKETLE TURİZM  

Edebiyat ve tarihin turizmle etkileşimi bağlamında turizmi tetikleyen önemli bir 

unsurdan yazarın marka değeri veya diğer bir ifadeyle ülkesinde ve dünyada 

tanınmışlık oranıdır. Bazen yazarla eser veya yazarla mekân o kadar bütünleş-

miştir ki belleklerde yer edinmiş olan yazar veya eser bireyi o yazarın doğduğu, 

yaşadığı veya eserini yazdığı yeri keşfetmeye iter. Nedim, Yahya Kemal, Necip 
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Fazıl için İstanbul her yönüyle anlamlıdır. Özellikle Yahya Kemal’den bahsedil-

diğinde hemen akla İstanbul geliverir. Öyle ki İstanbul için “Aziz İstanbul” 

adında müstakil bir eseri vardır. Şiirlerinde İstanbul’un yeri apayrıdır. Yahya 

Kemal’in eserlerini ve şiirlerini okuyan birisinin İstanbul’a ilgi duymaması ne-

redeyse mümkün değildir. Çünkü onda o şehre olan aidiyet duygusu en üst 

düzeydedir.  Okuru bu kadar etkileyebilen yazar onu yeni arayışlara yeni yerler 

görmeye iter. Böylece yeni bir turizm hareketliliği de başlamış olur. 

Yine Tevfik Fikret’i okuyan birisi Fikret’in evinin ve mezarının bulunduğu İs-

tanbul Rumelihisarı’ndaki  “âşiyan”ı merak edebilir. Bu o kişinin İstanbul’a 

gitmesi için yeterli bir sebeptir. Bu bağlamda yazarın doğduğu, yaşadığı, öldü-

ğü veya mezarının bulunduğu, eserlerini kaleme aldığı mekanlar da turizm 

hareketliliği yaratması açısından ayrıca değer taşır. Ankara’da Mehmet Akif 

Ersoy’un evi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Tacettin Dergâhı adıyla bilinen ve 

Ankara’nın Hamamönü semtinde bulunan Mehmet Akif Ersoy’un evi özellikle 

yenileme (restorasyon) sürecinden sonra birçok turist için görülmesi gereken bir 

yer olarak düşünülmektedir. Aynı duruma Konya’da Mevlana, Akşehir’de Nas-

rettin Hoca gibi örnekleri de verebiliriz. Bunlar da bulundukları bölgeye çok 

ciddi mana yahut anlam katan önemli şahsiyetlerdir. Bunların turizme yansı-

ması yadsınamaz bir gerçektir. Dünya edebiyatında da özellikle önemli şehirle-

re değer katan marka algısını artıran önemli edebi ve tarihi figürler vardır. Bu 

şahsiyetler ile mekân artık bütünleşmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunalım 

yazarı Franz Kafka’nın ve “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” adlı eserin yazarı 

Milan Kundera’nın eserlerinde ve hayatlarında Prag; Charles Dickens veya Vir-

ginia Woolf’un eserlerinde Londra; Victor Hügo’nun Notre Dame’ın Kamburu 

adlı eserinde Paris ayrı değer taşır.1  

İspanyol şair Federico Garcia Lorca’nın Granada’ya; Bertold Brecht ve Heinrich 

Böll’ün Berlin’e; Charles Dickens, Geoffrey Chaucer, John Milton, John Keats ve 

H.G. Wells’in Londra’ya; Joyce, Nobel ödüllü yazarlar William Butler Yeats, 

George Bernard Shaw ve Samuel Beckett’in Dublin’e kattığı marka değeri ve 

turizm hareketliliği inkâr edilemez. Paris dünyada romantizmin ve edebiyatın 

başkenti olarak bilinir. Bunun sebebini sorgulayacak olursak öncelikle birçok 

sanat akımına beşiklik etmesini ayrıca Hemingway, Fitzgerald gibi dünyaca 

ünlü yazarların burada yaşamasını örnek verebiliriz. Oscar Wilde’ın uzun süre 

kaldığı aynı zamanda Charles Baudalaire ve Richard Wagner’in de konakladığı 

otelin burada bulunması Paris’i edebiyat turizmi açısından daha çok hareket-

                                                                                 

1 http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/177510-sonbahara-edebiyat-turizmi-yakisir, 06 

Ekim 2009. 

http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/177510-sonbahara-edebiyat-turizmi-yakisir
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lendirir. Yine “Godot’yu Beklerken” adlı eserin yazarı Samuel Beckett’in yaşa-

dığı ev de buradadır. Bunların yanı sıra ünlü şair ve yazarların gidip geldiği 

birçok uğrak mekan da burada tarihe adını yazdırmıştır (Smith 2009). Bu sayede 

nostaljik mekanlar oluşmuştur. Bunların korunmasıyla da ortak hafıza, edebi 

bellek canlı tutulmuş bunlara diğer cazibe unsurları da eklenince Paris başlı 

başına yaz kış demeksizin sürekli turist akınına uğrayan bir turizm cenneti ha-

line gelmiştir. 

ÖNERİLER VE SONUÇ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007’de yayımlanan, Türkiye’nin 2023 

yılına kadar turizmde strateji ve hedeflerini içeren metinde genel olarak kültür 

turizmi özel olarak ise tarih, edebiyat ve inanç turizmi vurgulanmamış konu 

“Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisi” içerisinde ele alınmıştır. Konuyla ilgili 

ana hedef şu şekilde bir genel ifade edilmiştir: 

“Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için 

bir çekim noktası haline getirilmesi”2 

Markalaşma stratejisi bağlamında İstanbul’a özel bir önem verilmiş 2010 Avru-

pa Kültür başkenti olarak seçilmesinden kaynaklı hedefler sıralanmıştır. Bu tarz 

şehirlere örnek olarak Paris, Londra, Montreal, Prag verilmiştir. Kültür turizmi-

ni artırmaya yönelik her yıl farklı bir kentin “Kültür Turizmi Kenti” olarak ilan 

edilmesi, sanat köylerinin oluşturulması gibi çok orijinal fikirlere yer verilmiştir. 

Fakat içerisinde çok değerli fikirleri barındıran strateji planının çok kapsamlı ve 

özenilerek hazırlanmış olmasına rağmen planın uygulanmasın da çok geri ve 

yetersiz kalındığını da vurgulamak gerekmektedir. 

Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi bölümünde kültür turizminin zaten var 

olduğu kabul edilerek konuya hiç temas edilmemiştir. Oysa bu bölümde kültür 

turizminin de vurgulanması gerekirdi. Çeşitlendirme anlamında ana strateji şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

“Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış 

turizmi, golf turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştiril-

mesi”3 

Turizmin çeşitlendirilmesi noktasında da kültür turizmine özel önem verilmeli 

ve kültür turizmini oluşturan inanç, edebiyat, tarih gibi temalar ayrı ayrı ele 

alınarak konuya tematik yaklaşılmalıdır. Turizmin çeşitlendirilmesi açısından 

                                                                                 

2 http://www.sp.gov.tr/documents/Turizm_Strateji_2023.pdf, s. 33 vd. 
3 http://www.sp.gov.tr/documents/Turizm_Strateji_2023.pdf, s. 35. 
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edebiyat, tarih ve inanç turizmi olarak özelleştirdiğimiz kültür turizmi katılım-

cılarının daha üst düzey ve gelir düzeyi yüksek gruplardan olmaları, deniz-

kum-güneş turizmine göre daha istikrarlı seyretmesi, dört mevsime yayılabil-

mesi, gelirlerinin ülkenin geneline hitap etmesi, tarih ve kültür mirasına karşı 

hassasiyet oluşturması, kalıcı markalaşma açısından daha değerli ve özgün ol-

ması gibi özellikleriyle üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur.4 

06/07/2009 tarih ve 128447 sayılı bakan onaylı yönergeyle yürürlüğe giren “Türk 

Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanması-

na Destek Projesi” gibi Türkçe eserlerin dünya çapında tanıtımına faydalı özel-

likle Türkçe eserlerin yabancı dillere çevrilmesi konusunda destek sağlayan 

projelerin de özel olarak edebiyat ve tarih genel olarak kültür turizmine katkı 

açısından önemi büyüktür. TEDA projesinin yönergesinin birinci maddesinde 

amacı şöyle özetlenmektedir: “…Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğınca Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılması çalışmaları kapsamında Türkçe-

nin yazı dili birikimini dünyaya tanıtmayı sağlamak için uluslararası kurum, kuruluş, 

şirket, vakıf ve dernek gibi, Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserleri yayımlayan 

tüzel kişiliklere projeler kapsamında şarta bağlı mali destekte bulunmaktır.”5 

TEDA Projesi kapsamında Haldun Taner, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Peyami 

Safa, Mehmet Akif gibi birçok yazar ve şairimizin eserleri yabancı dillere çev-

rilmiştir.6 Bu ve buna benzer özellikle yabancı milletlere Türk kültürünü ve 

edebiyatını tanıtıcı faaliyetlerin sayısının artırılmasının turizme doğrudan ve 

dolaylı birçok katkıları olacaktır. Türkiye’ye bu örnekler ışığında bakıldığında 

dünyaca ünlü yazarlarımız, bulundukları veya yaşadıkları şehirlerle özdeşleşti-

rilmeli ve buna yönelik markalaşma adına ciddi reklam kampanyaları yapılma-

lıdır. Büyük yazarların doğuştan gelen ve sonradan edinilen kazanımların yanı 

sıra bilhassa profesyonel reklam ve pazarlama kampanyalarıyla üretildiğini 

unutmamak gerekmektedir. Kültür turizminin önemli bir parçası olan edebiyat 

ve tarih turizminin hareketlendirilmesi açısından gittikleri yerlerde üst düzey 

harcama yapan turist kitlesini barındıran bu zümrelerin ülkemize yönlendiril-

mesi açısından edebiyat, tarih, mekan, yazar bağlamında turizm için daha sağ-

lam ve profesyonel çalışmalara yapılmalıdır. Bu süreçte turizm sektörü edebiyat 

ve tarihçilerden faydalanmalı, turizme daha fazla disiplinlerarası yaklaşılmalı-

dır. Bu sayede turizm daha tematik hâle gelecek edebiyat turizmi, tarih turizmi, 
                                                                                 

4 http://www.tursab.org.tr/yayin/13/275_13_3242625.pdf 
5 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/belge/1-74374/turk---kultur-sanat-ve--edebiyat-eserlerinin--turkce-

di-.html 
6 Konuyla ilgili Türkçeden değişik yabancı dillere çevrilen eserleri şu bağlantıdan daha ayrıntılı 

görebiliriz:       http://www.tedaproject.com/TR/dosya/1-44560/h/42.pdf 
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inanç turizmi gibi turizmin kültürel boyutu da hak ettiği değeri bulacaktır. Tu-

rizm endüstrisi de sadece insanların eğlendiği genellikle yazın veya kısmen 

kışın ilgilendiği bir sektör olmaktan çıkacak dört mevsime yayılacaktır. Bu sa-

yede sektör ana sezon dışında ekonomik olarak da daha rahat bir nefes alacaktır. 

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Fuzuli, Mehmet Akif Ersoy, Necip 

Fazıl, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, Aziz Nesin vb. yazarlarımız 

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk düşünüldü-

ğünde bizim de yazarlarımızla ve önemli şahsiyetlerimizle markalaşmaya çok 

uygun kültürel geçmişimizin olduğu ortadadır. Kültür turizminin önemli bir 

parçası olan edebiyat ve tarih, turizm sektörünü çeşitlendirmek, ülkemizin tanı-

tımını daha kalıcı hâle getirmek, daha kaliteli bir turist kitlesine hitap etmek, 

iklim koşullarından dolayı dar bir zaman dilimine sıkışıp ekonomik olarak za-

man zaman zorluklar yaşayan turizm sektörünü rahatlatmak açısından daha 

fazla ilgiliye muhtaçtır. 
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ÖZ 

Bu araştırmanın amacı; işgücü devir hızı ve motivasyon ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaç-
la işgücü devir hızını azaltmak için en uygun motivasyon araçlarının ne olduğu incelenecek-
tir.  Kapodokya bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmeleri araştırmanın ana kütlesi olarak 
saptanmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistikler, cronbach’s alpha, bağımsız örnek-
lemler için ki-kare testi, one –way Anova testi ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araş-
tırma sonucunda Kapodokya bölgesinde çalışanların devir hızına eğilimleri artıkça motivas-
yon seviyelerinde de düşüş yaşandığı görülmüştür. Çalışanlar arasında 26-35 yaş arası ço-
ğunlukta görülmektedir. İşgörenlerin otelde çalışma süresi ise 4-10 yıl arasında görülmek-
tedir. Kapadokya bölgesinde işgücü devir hızı oranı % 46,8 olarak hesaplanmıştır. Bu da otel 
işletmeleri için yüksek bir oranı ifade etmektedir. 

Anahtar sözcükler: Konaklama İşletmeleri, Motivasyon, İşgücü Devir Hızı 

 

 

GĠRĠġ 

İşgörenlerin bir işletmeye giriş çıkışlarını ifade eden işgören hareketliliği olarak 

tanımlanan işgören devri, günümüzde işletmelerin mücadele etmek zorunda 

oldukları en önemli sorunlardandır. Özellikle otel işletmelerinin emek yoğun 

sektörde yer alması ve çok sayıda işgören çalıştırmak zorunda oluşu, bu konu-

nun önemini daha da artırmaktadır. Çünkü otel işletmelerinde işgören devir 

hızı diğer işletmelere göre daha yüksektir ve bu nedenle otel işletmelerinin yük-

sek işgören devir hızının zararlı etkilerine daha fazla maruz kaldığı açıktır. 

Birçok işletme gibi otel işletmelerinde de sıfır düzeyinde bir işgören devir hızı 

mümkün değilse de, otel işletmelerinin insan kaynakları departmanları opti-

mum düzeydeki bir işgören devir hızının yakalanabilmesi için bu konuda ça-

lışmalar yürütmek zorundadır. Çünkü yüksek devir hızı işletme açısından yük-

sek maliyetler anlamına geleceğinden işletmeler bu konu üzerinde önemle 

durmaktadırlar. Devir hızının yüksekliği maliyetleri arttırdığı gibi verimlilik 
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üzerinde de olumsuz etkiler yapabilmektedir. Bu nedenle işgören devrinin ne-

denlerinin tespit edilip bunlara uygun çözüm yolları geliştirmek işletmeler açı-

sından önem taşımaktadır. İşgören devri kavramı ve önemi ortaya konulup, 

işgören devrinin nedenleri tespit edilip, sonuçlarının da işletmeye etkileri açı-

sından analiz edilmesi gereklidir. 

Bir işletmenin başarısı her şeyden önce onu oluşturan insanların işgörme yete-

nek ve isteklerine bağlıdır. Bu bağlamda işletmeler için motivasyon konusu son 

derece önemlidir. Çünkü çalışanlar kendi beklentilerine cevap verecek koşullara 

sahip işletmelerde çalışmak isterler, şayet işletmelerde bu koşullar sağlanma-

mışsa kendilerine uygun başka işletme arayışına giderler.  

Bu çalışmada, işgücünün işletmede hangi nedenlerle çalıştığı ve beklediklerini 

bulamadığı zaman gösterebileceği iş davranışından olan işgücü devri konusu 

incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, genel olarak konaklama işletmeleri, sınıflandırılması özellikle-

ri, otel işletmeleri ve işgücü devir hızı ilişkisi ele alınmıştır. İkinci bölümde, 

işgücü devri incelenmiştir. İşgücü devrinin tanımı, kapsamı açıklanarak işletme-

ler ve işgören açısından önemi vurgulanmıştır. İşgücü devir hızı oranı hesapla-

ma yöntemleri ele alınarak, çalışmanın temelini oluşturan konaklama işletmele-

rinde işgücü devrine yol açan işletme içi ve işletme dışı etkenler ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmıştır. İşgörenin işten ayrılma nedenleri, işgören devrinin olum-

lu ve olumsuz etkileri, işgören devrini azaltmaya yönelik önlemler kapsamlı bir 

şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, işgören devir hızının motivasyon ile 

ilişkisinin belirlenmesi amacıyla konuyla ilgili kavramlar açıklanmış, işgören 

devrinin motivasyon ile bağlantısının çalışmamız için ne anlama geldiği açık-

lanmıştır. Dördüncü bölümde, motivasyonun iş tatmini açısından değerlendi-

rilmesi kısaca ele alınmıştır. Bu bölümde iş tatmininin tanımlanması, iş tatminin 

motivasyonla ilişkisi ve motivasyon kuramlarının iş tatmini açısından değer-

lendirilmiştir. Beşinci ve son bölümde konaklama işletmelerinde işgücü devir 

hızının personel motivasyonuna etkisini belirlemeye yönelik Kapadokya bölge-

sinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde uygulanan anket çalışmasının sonuç-

larına yer verilmiştir. Anket 20 Mart–20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Nevşehir 

iline bağlı Ürgüp, Göreme, Avanos, bölgelerinde 450 çalışana uygulanmıştır.  

Çalışanların yaş-cinsiyet gibi demografik özellikleri karşılaştırılmıştır. Çalış-

mamızda  çalışanların motivasyon düzeyleri ve devir hızına eğilimleri ölçülerek 

analiz yapılmaya çalışılmıştır. 
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 TURĠZM SEKTÖRÜNDE KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNĠN YERĠ VE ÖNEMĠ 

Konaklama ĠĢletmeciliği Ġle Ġlgili Kavramlar 

Bu konuda Konaklama İşletmeciliği kapsamında, Konaklama Endüstrisi, Ko-

naklama İşletmeleri, Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması inceleme konu-

su yapılmıştır. 

Konaklama Endüstrisi 

“Konaklama endüstrisi insanların kendi konutlarının bulunduğu yer dışında 

çeşitli nedenlerle yaptıkları seyahatlerde, geçici konaklama ve yeme içme gibi 

zorunlu gereksinmeleri başta olmak üzere, maddi ve manevi gereksinmelerinin 

karşılanması için hammaddeden veya yarı mamul maddeden yararlanarak mal 

veya hizmet üreten ticari nitelikteki işletme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir en-

düstri olarak tanımlanabilir” (Kaplan 2003: 23).Diğer bir tanımlamaya göre; 

konaklama endüstrisi, insanların kendi konutlarının bulunduğu yer dışında 

değişik nedenlerle yaptıkları gezilerde; birinci planda geçici konaklama, ikinci 

planda yeme-içme gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için hammaddeden 

veya yarı mamul maddeden yararlanarak mal ve hizmet üreten ticari nitelikteki 

işletme faaliyetidir (tmud.org.tr, 2007). 

Konaklama İşletmeleri 

Devamlı yerleşme yerini geçici olarak terk eden kişinin en önemli ihtiyaçların-

dan biri konaklamadır. Literatürde konaklama işletmelerinin çeşitli yazarlar 

tarafından tanımlandığı görülmektedir. Bu bağlamda Akat (1997: 83), konakla-

ma işletmelerini, turistin değişik mekanlarda geceleme ihtiyacını karşılayan 

tesisler;  Hazar (2000: 112) ise; insanların seyahatleri esnasında geçici konakla-

malarını sağlayan, yeme, içme, eğlenme ve diğer sosyal ihtiyaçları için yardımcı 

ve tamamlayıcı birimleri bünyesinde bulunduran ticari işletmeler olarak tanım-

lamaktadır.  

Turistik çekicilikleri oluşturan işletmeler grubu içerisinde yer alan konaklama 

işletmeleri, müşterilerin gecelemelerinin yanı sıra, yiyecek-içecek ve kısmen 

eğlence gereksinmelerini karşılamaktadır. Konaklama işletmeleri içerisinde en 

önemli grubu ise oteller oluşturmaktadır  (Kozak vd. 2006: 48).  

KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠġGÜCÜ DEVRĠ  

Konaklama işletmeleri, turizm sektörü içinde farklı niteliklerdeki elemanları 

değişik bölümlerde istihdam eden işletmelerdir. Tepe yöneticisinden en alt ka-

demedeki elemanlara kadar her birimde farklı özellikler gösteren işgörenler, 

işletmede ortak bir hedef için belirli bir düzen içerisinde çalışmaktadır. Ancak, 
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turizm sektörünün özelliğinden dolayı, işgörenlerin bir işyerinde uzun süre 

çalışamaması ve daha iyi iş olanakları çıktığında işyerini değiştirmesi ve bu 

durumda çalışanları bağlayıcı bir unsurun olmaması işletmelerin karşılaştığı en 

büyük sorunlardan biridir (Demir 2002: 6; Walmsley 2004: 275). 

Hizmet endüstrilerinde bu konuyla ilgili henüz çok geniş bir araştırma yapıl-

mamıştır. Diğer endüstrilerde bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, hizmet en-

düstrilerine uygulanamamaktadır. Örnek olarak diğer endüstrilerde yapılan 

çalışmalarda şu bulgulara rastlanmaktadır. Uygun olmayan çalışma vardiyaları 

(gece şiftleri, düzensiz saatler) devir hızının temel sebeplerinden bir kaçını oluş-

turmaktadır. Diğer endüstrilerde genel olarak yönetimle ilgili problemlerden 

kaynaklı ayrılmalar olmaktadır. Fakat hizmet endüstrilerinde bu sorun temel 

problem olmamaktadır. Hizmet endüstrileri ise dış faktörlerden daha fazla etki-

lenmektedirler. Kalite kontrol denetimi devir hızının yaşandığı turizm işletme-

lerinde hem çalışanlar hem de yönetim için önemli bir sorun teşkil etmektedir 

(Woods ve Macaulay 1989: 80). 

Organizasyonlarda gerçekleşen devir hızı işletmelere pahalıya mal olan bir un-

sur olarak görülmektedir. İşletmelerde gönüllü ayrılmalar, insan kaynakların-

daki büyük bir göç olarak görülmektedir ve sonuç olarak işten ayrılanların yeri-

ne alma süreci organizasyona birçok maliyet yükleyecektir. Örnek olarak bu 

maliyetler (Sutherland 2002: 710); 

 Uygun elemanı (ayrılan personelin yerine) bulmak için dış pazar 

araştırması yapmak, 

 Seçilen elemanlar arasında değerlendirme (karşılaştırma) yapmak, 

 Seçilen elemanı göreve getirme, 

 Seçilen elemanın işten ayrılan kişinin seviyesine gelinceye kadar ki-

şiye eğitim verilmesi. 

ĠġGÜCÜ DEVĠR HIZININ TANIMLANMASI VE ÖNEMĠ 

İşgücü devir hızı literatürde; çalışanların işle ilgili algılamaları ve iş değiştirme-

ye olan eğilimleri olarak tanımlanabilir (Foote 2004: 963).İşletmelerde işgören 

devir hızı; pozisyonların gönüllü ya da gönülsüz boşaldığı zaman yerine yeni 

personelin alınması ve yetiştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Gustafson 

2002: 106). 

Devir hızı terim olarak, “Dönem içinde ayrılacak olanların, dönem içindeki orta-

lama personel sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu terim organizasyondan ayrı-
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lanların çalışanlarla ilişkisini ölçmek için kullanılır” (Gustafson 2002: 106; Saks 

vd. 1996: 226). 

Personel devir hızı (PDH), işletmeden belli bir sürede (genellikle 1 yıl) ayrılan 

personelin oranını belirlemek amacıyla kullanılan bir kavramdır (Alpugan 1998: 

318). Geniş anlamı ile işgören devri, bir işletmeye giren ve çıkan işgücü hareket-

liliğini ifade etmektedir (Cornog 1957: 247). Gönüllü ya da gönülsüz olarak bir 

iş pozisyon terk edildiğinde, yeni bir işgören işe alınmakta ve eğitilmektedir. Bu 

yerine koyma döngüsü “işgören devri” olarak bilinmektedir (Aydın 2005: 64). 

Çalışanın istifası, emekliliği ya da görevden alınmasıyla devir hızı süreci oluşur 

(Hendrıe 2004: 434). 

 İşgücü tanımlamalarında vurgulanan ortak yönler dikkate alındığında işgören 

devrini; belirli bir dönemde işten ayrılanların, o dönemdeki toplam işgören 

sayısına oranlanması olarak tanımlayabiliriz. Personel devri, işyerinde ve özel-

likle belli bir tecrübe ve ustalık gerektiren işlerde arzu edilmeyen bir durum 

meydana getirir. Çünkü işten ayrılan her tecrübeli personelin kuruluş için ye-

tişme kalifiye hale gelmesinin masrafları ile acemilik devresinde yapmış olduğu 

hatalarının bir maliyeti vardır. Ayrıca tecrübeli bir kişinin yerine işe alınacak 

tecrübesiz bir kimsenin işe intibakı esnasında yapacağı hatalara ek olarak tecrü-

besizliğinin vermiş olduğu verim düşüklüğünü de ilave edersek, personel dev-

rinin işletme ve kuruluşlara ne ölçüde zararlı olduğu ortaya çıkar (Eren 1984: 225).  

KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠġGÖREN DEVRĠNĠN ÖNEMĠ 

Konaklama endüstrisi, yüksek devir oranları ile tanımlanmaktadır. Bunun ne-

deni olarak işgücünün çoğunlukla part-time olarak çalışması, iş güvenliğinin, 

teşvik kariyer fırsatlarının az olması, ücretlerin ve işe yeni alınan işgörenlerin 

beceri düzeylerindeki düşüklük sayılabilmektedir (Güzel 2002: 41). 

İşgücü devir hareketi, otel ve catering işletmelerinde gerekli ölçümlerin ihtiyacı 

için dikkat çekici bir konudur. Burada devir hızını önemli kılan etkenleri şöyle 

sıralayabiliriz (Riley 2004: 106). 

 İşgücü devir hızı istihdam için gerekli personelin oranını verir, 

 Dış işgücü pazarının durumunu gösterir, 

 Oran ölçüldüğü takdirde, organizasyonlarda, mesleklerde yaş 

gruplarında performans karşılaştırılabilir. 

Yapılan ampirik çalışmalarda devir hızı oranı; gerçek işgücü pazarını belirle-

mede çalışanlarla ilgili olarak ücret düzeylerini belirlemede, çalışma koşullarını, 
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kariyer yöntemlerini yani şirketlerin insan kaynakları ile ilgili özel önemli bilgi-

lerini öğrenmede önemli bir araçtır (Lucıfora 1998: 353). 

ĠġGÖREN DEVĠR HIZININ HESAPLANMASI 

Personel devir hızının hesaplanması, işletmelerin ileride ne kadar miktar çalışa-

na gereksinim duyacağının bilinmesi ve insan kaynakları planlayıcılarının ge-

reksinim duyacağı konuları ayrıca işten ayrılan personelin eğitim durumu, han-

gi departmanlarda çıkışların fazla olduğu gibi işletmenin insan kaynakları plan-

lamasında yararlanacağı bilgileri öğrenmede etkili olacağı söylenebilir. 

Personel devrinin hesaplanması için uygulanacak yöntemlerle ilgili tartışmala-

ra, kavram ve kapsam tartışmaları gibi oldukça eskidir. Personel devrinin he-

saplanmasında izlenecek yol geniş ölçüde personel devri kavramıyla ilgili oldu-

ğundan bu kavramlar bir ölçüde personel devir oranlarının hesaplanmasında 

çıkış noktasını oluştururlar (Alıçcı 1998: 71). 

ÇıkıĢlar Üstüne Kurulu Oranlar 

Süreç içinde işletmeye girişler fazla ise, bu işletmenin büyümekte olduğu varsa-

yılacaktır. Bu durumda gerçek işgücü dönüşüm oranı çıkışlar üzerinden hesap-

lanacaktır (Bayraktaroğlu 2003: 57). Bu yöntem de işgücü dönüşümü aşağıdaki 

gibi hesaplanmaktadır. 

  Ayrılmalar yöntemi=(ayrılanlar/ortalama çalışan sayısı)*100 

Bu yöntemin zayıf tarafı ise şirkette çalışan sabit işgücü oranını belirlemede ki 

eksikliğidir (Walmsley 2004: 275). 

İşgücü Akış Yöntemi 

Ayrılmalar ve girişler yönteminin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bu yöntem 

girişler ve çıkışlar toplamının ortalama işgücü sayısına bölünmesiyle bulunur 

(Alıçcı 1998: 72). 

a) Birinci durum; 

İşgücü devir oranı=İşe alınan ve ayrılan işgörenlerin toplamı/ortalama işgücü 

sayısı * 100 

Birinci durumda işe alınan ve ayrılan işgörenlerin toplam sayısı ortalama işgö-

ren sayısına oranlanarak bulunmaktadır. Ancak bu yöntemle bulunan oran, 

giriş ve çıkışların toplamları alınarak değerlendirildiği için diğer yöntemlerin 

yaklaşık olarak iki katı değerinde bir sonuç verecektir. 
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b) İkinci durum 

İşgücü devir oranı=( İşe alınanlar+İşten ayrılmalar/2) / ortalama işgücü sayısı *100                                        

İkinci durumda yapılan hesaplamalar, belirli bir dönemde hesaplanacak işgücü 

devir hızı oranın bulunmasında ayrılmalar ve girişler toplamlarının ortalaması 

alındıktan sonra kullanılmaktadır. Bu nedenle birinci durumdaki sakınca da 

ortadan kaldırılmış olmaktadır  

MOTĠVASYONUN TANIMLANMASI VE ÖNEMĠ 

Güdülemenin İngilizce karşılığı olan “Motivatıon” kelimesi Latince’de “Hareket 

etme” anlamına gelen “Mot” kökünden türetilmiştir. İsteklendirme, teşvik etme 

ve yönlendirme gibi anlamlara sahiptir (Günbayı 2000: 15).Türkçe karşılığı gü-

dü, saik veya harekete geçirici olarak belirlenebilir (Eren 1996: 412). 

Sözlük manasıyla motivasyon harekete yönlendirilen eylemdir. Daha teknik bir 

açıklamayla motivasyon davranışa baskı veren yönlendiren, uyandıran (hareke-

te geçiren) psikolojik bir süreçtir.  Birçok araştırmacı bu tanımlamaya yeni ek-

lemelerle; istemli hareketler bütünü, amaca yönlendirilen öğe olarak görmekte-

dir. Böylece motivasyon; davranışları amaçlara yönelik yönlendiren, uyandıran, 

harekete geçiren devam ettiren psikolojik bir süreçtir (Mitchell 1982: 80). 

Motivasyon, bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için doyum sağlayacak ya 

da amaca götürecek davranışlarda bulunma sürecidir (Bingöl 1990: 190). Can 

(1985: 17)’ a göre, Motivasyon, istekler, arzular, dürtüler olarak adlandırılan tüm 

zorlayıcı iç koşullar ya da harekete geçiren, enerjilendiren içsel bir durumdur.” 

ĠġGÜCÜ DEVĠR HIZININ MOTĠVASYON ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

Motivasyonun işletmelerde verimlilik düzeyinin geliştirilmesi ile yakından iliş-

kisi vardır. İşletmelerde motivasyonu genellikle iki öğeye bağlı olarak kullanıl-

maktadır. Davranışların, hareketlerin bireyin amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olması, ikincisi de bu davranış ve eğilimin eylemle ilişkilendirildiğinde dışsal 

faktörlerle desteklenmesidir. İşgörenlerin başarılarının ve etkinliklerinin artırı-

labilmesi yaptıkları işleri sevmeleri ile gerçekleşebilir. İşlerini severek yapan 

işgörenler içsel tatmin hissederler ve bunun sonucunda da işlerine olan bağlılık-

ları artar (Kılıç 1998: 11).Organizasyonlar için çalışma koşulları önem arz eden 

bir konudur. Çalışanların morali personelin işinden ayrılmasına önemli etki 

eden faktörlerdir (Johnsrud vd. 2000: 34 ). 

Turizm işletmelerinin yönetiminde önem kazanan part–time çalışan işçile-

rin(geçici işçiler) tercih edilmesi ve bu çalışanlara diğer kadrolu elemanlara göre 
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daha az ücret ve bazı sosyal hakların verilmemesi birtakım sorunları beraberin-

de getirmiştir özellikle işyerinde belli bir örgüt kültürünün yaratılamaması ve 

bunun sonucunda da doğal olarak işten ayrılma eğiliminin bu işletmelerde daha 

fazla olduğu görülmektedir. Geçici işçilerin işten ayrılmalarına sebep olan fak-

törleri öncelikli olarak aldığımızda çalışanlara karşı adaletsiz davranılması,  

çalışanların kararların dışında bırakılması ve amirlerinin toleranslı davranıl-

maması gibi özellikle motivasyonel faktörlerinde ki örgütsel-yönetsel araçların 

kullanılamaması, çalışanları işlerine karşı olumsuz tutum beslemelerine ve işten 

ayrılma eğilimlerine neden olmaktadır (Foote 2004: 963). 

Devir hızı birçok faktörün etkisi altında kalmaktadır. Bunlar sağlık sorunları, 

cinsiyet ve çalışanlara destek verilmemesi gibi hususları içermektedir. Sağlık 

sorunları kişinin işteki performansını ve rolünü sürdürmesinde engel oluştura-

bilecek en önemli unsurdur (Adams ve Beehr 1998: 51). Burada işgörenleri tat-

min etmede psiko-sosyal araçların önemli bir faktör olduğu sonucuna varabili-

riz. Çalışanları elde tutmanın en önemli yolu onları motive etmektir. Çalışanları 

organizasyonun amaçlarına göre yetiştirmelerinin sağlanmasını şu teorilerle 

açıklayabiliriz. Bunlar Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Herzberg’in çift faktör 

teorisi, Hackman Oldhams’ın iş karakterleri teorisi. Bu teorilerin paylaştıkları 

ortak görüş; çalışanların ihtiyaçlarının yerine getirilmesidir. Motivatörlere göre 

memnuniyeti artırmanın bir yolu da çalışana işin bir parçası olduklarının hisset-

tirilmesidir. Burada iç motivatörler (kişinin özel istekleri, gelişme ihtiyaçları, 

sosyal destek ve güvenlik) gibi unsurlardır. Dış motivatörler ise çevresel faktör-

lerle ilgilidir. Bunlar çoğunlukla iş yerinde çalışanla yönetici arasındaki iletişi-

min sağlanması,  ücret ve kariyer gelişim fırsatlarına önem verilmesi olarak 

sıralayabiliriz. Bir yöneticinin işgörenine verdiği destek onun motivasyonunu 

artıracak bunun sonucunda da stresi azaltıp iş performansını artıracaktır (Mak 

ve Sockel 2001: 265). Motivasyonun artmasıyla çalışanların performansını artı-

racak ve bu da doğal olarak devir hızına etkisini gösterecektir (Mitchell 1982: 80; 

Woods ve Macaulay 1989: 80). 

ARAġTIRMA  

Kılıç (1998) “Motivasyon ile işgören devir hızı arasındaki ilişki” isimli bilim 

uzmanlık tezi, Aksu (1995) “Otel işletmelerinde işgören devir hızının verimlilik-

le olan ilişkinin değerlendirilmesi ve Antalya yöresinde bir uygulama” ve De-

mir (2002) yüksek lisans tezi araştırmaya dayanak olarak kullanılan diğer çalış-

malardır. Bunların yanı sıra ile Spector’un (1994) Job Satisfaction Survey adlı 

çalışması da anket formunun hazırlanmasında kullanılmıştır 

Anketlerin doldurulmasında yüz yüze görüşmeler şeklinde ve katılımcıların 
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gruplar halinde doldurmaları sağlanmış ve anlaşılmayan sorularda gerekli açık-

lamalar yapılmıştır. Bu aşamada toplam 450 anket yapılmış, çeşitli nedenlerden 

dolayı ancak 380 tanesi değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma kapsamı dışında 

tutulan daha önce başka konaklama işletmesinde çalışmamış olanlar araştır-

mamızın deneklerini oluşturmamaktadır. Nevşehir Otelciler Birliği Derneği 

(2007) verilerine göre Kapadokya’da çalışan işgören sayısı 1250 kişidir. Seke-

ran’a (2000) göre Bu ana kütleyi 300 kişi temsil etmektedir. Bu uygulamamızda 

380 kişi ana kütleyi temsil etmektedir denilebilir. 

Ankette demografik sorularla birlikte araştırma amacına uygun olarak toplam 

54 soru yer almaktadır. Bu 54 sorunun dışında yalnızca yöneticilerin cevapla-

ması için 24 adet soru daha bulunmaktadır. Birinci bölümde demografik sorula-

rın haricinde, çalışanların işe gitmediği gün sayısı, işe gidememe nedenleri, 

işyerinde rahatsız edici faktörleri, hangi teklifler doğrultusunda iş değiştirebile-

cekleri vb sorular her cevap şıkkı bir soru olarak düşünülmüştür. Örneğin, Size 

ne tür bir teklif gelirse iş değiştirmeyi düşünürsünüz? Sorusunda; 

  Kolay ve rahat bir iş teklif edilirse iş değiştirir misiniz? 

- Evet 1 

- Hayır 2 şeklinde değerlendirilmiştir. Bu şekilde kodlanarak değerlendir-

meye alınan veriler frekans ve yüzde yöntemiyle çözümlenmiştir. 

İkinci bölümdeki sorular “kesinlikle katılmıyorum” dan “kesinlikle katılıyo-

rum’a” kadar derecelendirilmiştir. 

- Kesinlikle katılmıyorum    1 

- Katılmıyorum                       2  

- Fikrim yok                               3 

- Katılıyorum                          4 

- Kesinlikle katılıyorum           5 

Anketin 3. bölümünde ise işgücü devir hızı oranını belirlemeye yönelik sorular 

yer almaktadır. Yöntem olarak İşgücü akış yönteminin ikinci durum formülü 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler geliştirilmiş olan 13,5 SPSS istatistik paket 

programı ile analiz edilmiştir. 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler frekans analizi yardımıyla 

değerlendirilmiş, değişkenlerin frekans ve yüzde dağılımları tablolar halinde 

gösterilmiştir. Çapraz tablolar kullanılarak “cinsiyet ile departmanların dağılı-

mı” gibi iki veya daha fazla değişkenin yüzde ve frekans dağılımları bir arada 

incelenmiştir. 
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İkiden fazla gruplar arasında farklılık olup olmadığı araştırılmak istendiği du-

rumlarda “t” testi yetersiz kaldığından sorunu çözmek amacıyla “anova ve one-

way anova” test yöntemleri geliştirilmiştir. Tek yönlü Anova testi 0.05 anlamlı-

lık düzeyini (P) temel almaktadır. Buna göre 0.05 değerinden küçük değere 

sahip gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu, 0.05 değerinden büyük değere 

sahip gruplar arasında ise anlamlı bir farkın olmadığı yani grupların varyansla-

rının eşit olduğu sonucuna varılmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan 2004: 191). 

Çalışanların işyerinde motivasyonunu etkileyen faktörlere verdikleri önem de-

recelerini belirlemeye yönelik çeşitli hipotezler oluşturulmuştur. Bu hipotezler 

şu şekilde sıralanabilir: 

- H1: Çalışanların cinsiyeti ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

- H2: Çalışanların yaşları ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

- H3: Çalışanların devir hızı eğilimleri ile motivasyon düzeyleri ara-

sında anlamlı bir ilişki vardır. 

- H4: Çalışanların işletmeden ayrılma isteği ile işgücü devir hızına eği-

limleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

ARAġTIRMA ĠLE ĠLGĠLĠ BULGULAR VE DEĞERLENDĠRMELER 

İşgörenlerin “motivasyon düzeyleri ve işgören devri eğilimine etkilerini belir-

lemeye yönelik” Kapadokya bölgesinde yapılan araştırmada ankete katılanların 

çoğunluğu erkek (% 66,1) ve lise mezunudur (% 33,2). Araştırmaya katılan çalı-

şanların yaşları dikkate alındığında en büyük grubu 26–35 yaş arası (% 54,5) 

kişiler oluşturmaktadır. Yine araştırmaya katılan çalışanların çoğunluğunun 

işletmede çalışma süresini 4–10 yıl (% 49,5) arası çalışanlar oluşturmaktadır. 

Departmanlar içinde de en büyük çoğunluğu restoran-bar (/% 30) çalışanları 

oluşturmaktadır. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz; konaklama işletmelerin-

de yiyecek-içecek bölümünde diğer bölümlere göre iş yoğunluğunun fazla ol-

ması ve daha fazla sayıda işgörene gereksinim duyulması bu bölümlerde çalı-

şan işgücü yoğunluğunu fazlalaştırmaktadır diyebiliriz. 

Ankete katılan çalışanların % 17,6’sı (n= 67) kolay ve rahat bir iş teklif edilirse iş 

değiştirebileceklerini, % 5,0’i (n= 19) amirleriyle daha iyi geçinebilecekleri bir işi, 

% 14,7’si (n= 56) terfi edebilecekleri bir işi, % 5,0’i (n= 19) değişik ve hareketli bir 

iş olursa değiştirebileceklerini; en yüksek oranları ise % 38,4 (n= 146) ile daha 
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yüksek ücretli bir iş teklif edilirse, % 56,3 (n= 214) ile garanti bir iş teklif edilirse 

iş değiştirebileceklerini belirtmişlerdir (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Nasıl bir teklif gelirse iş değiştirirsiniz? 

 

Kapadokya bölgesinde turizm merkezleri ve konaklama işletmelerinde işgücü 

devir oranlarına ilişkin bulgular Tablo 1’de görülmektedir. İşgücü devir hızının 

hesaplanmasında değişik yöntemler kullanılmaktadır. Tablo 1’de verilen bulgu-

ların hesaplanmasında; “işgücü akış yöntemi”nin ikinci durum formülü kul-

lanılmıştır. İkinci durumda yapılan bu hesaplamalar, belirli bir dönemde hesap-

lanacak işgücü devir hızı oranının bulunmasında ayrılmalar ve girişler toplamı-

nın ortalaması alındıktan sonra kullanılmaktadır. Bu nedenle hem “İşgücü Akış 

Yöntemindeki” sakınca, hem de “Net işgücü Yöntemi”, “Girişler Yöntemi” ve 

“Ayrılmalar Yöntemi”ndeki sakıncalar ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

 

Tablo 1. Kapadokya bölgesindeki turizm merkezlerindeki işgücü devir hızı oranları 

Turizm 
Merkezleri 

 

Yiyecek içecek 
Bölümü 

(%) 

Odalar 
Bölümü 

(%) 

Mutfak 
Bölümü 

(%) 

Muhasebe 
bölümü 

(%) 

Teknik 
Bölüm 

(%) 
Ortalama 

(%) 

Nevşehir %75.6 %60.9 %53.57 %25.05 %42.40 %49.50 

Ürgüp % 66.6 %45.89 % 42.3 %38.02 %55.8 %43.72 

Göreme %73.77 % 27.3 % 36.64 %30.04 % 33.36 % 36.22 

Avanos % 52.75 %44.4 %37.74 %24.16 %55.42 % 38.89 

Ortalama (%) %67.18 %44.62 %42.56 %29.31 %46.74 %46.08 
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Bulgular incelendiğinde en yüksek işgücü devir oranının Nevşehir bölgesinde 

olduğu görülmektedir. Nevşehir merkezdeki işgücü devir oranı % 49,50 olarak 

bulunmuştur. Kapadokya bölgesindeki diğer turizm merkezlerine bakıldığında 

Ürgüp’teki konaklama işletmelerinde % % 43,7 işgücü devir oranı görülürken, 

Göreme de % 36,22 oranında, Avanos da % 38,89 oranında işgücü devri söz 

konusudur. 

Aynı tabloda (Tablo 1) gösterilen konaklama işletmelerinin bölümlerinde oluşan 

ortalama işgücü devir oranları incelendiğinde en yüksek işgücü devir oranının 

% 67,18 ile Yiyecek-İçecek bölümünde olduğu görülmektedir. Diğer bölümlerde 

ortalama işgücü devir oranı ise; Odalar bölümünde % 44,62 olurken, Mutfak 

bölümünde%42,56; Muhasebe bölümünde; %24,16 ve Teknik bölümde %46,74 

olarak görülmektedir. 

 

Tablo 2. Cinsiyete göre motivasyon ölçeğinin T-Testi tablosu 

Cinsiyet Ortalama Standart sapma t-değeri p-değeri 

Kadın 3,0345 ,62235 1,352 0,177 

Erkek 2,9451 ,60386   

 

Anlamlılık düzeyi P=0,177>0,05 olduğundan motivasyon ölçek ortalamalarının 

cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. Buna göre “H1: Çalışanların 

cinsiyeti ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi 

reddedilmektedir. Ölçek düzeyleri olarak ele aldığımızda kadınların “fikrim 

yok” seçeneğinin üzerinde “katılıyorum” düzeyine eğilimlidir. Erkekler ise 

“fikrim yok” seçeneğinin altında yer almaktadır. Fakat tabloda ortalamalara 

baktığımızda kadınların motivasyon ölçek ortalamasının erkeklere göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Önbüro ve kat hizmetleri gibi departmanların 

çoğunluğunu bayanların oluşturması bir bakıma bayanların bu departmanları 

kendi kişisel eğilimlerine uygun bulması ayrıca önbüro bölümünde kariyer 

imkanlarının gelişmiş olması, kadın çalışanların motivasyon seviyelerinin daha 

yüksek çıkmasının bu durumdan kaynaklanabileceğini söyleyebiliriz 

Tablo 3. Yaş Grupları İle Motivasyon Ölçeği Varyans Analizi Tablosu 

 Kareler toplamı Serbestlik derecesi 
Kareler  

Ortalaması 
F Anlamlılık düzeyi(P) 

Gruplararası 1,702 2 ,851 2,296 ,102 

Gruplariçi 139,717 377 ,371   
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P=0,102>0,05 olduğundan “H2: Çalışanların yaşları ile motivasyon düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır”. Hipotezi reddedilmektedir. Yaş grupları-

na göre motivasyon ölçek ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. 

 

Tablo 4. Devir hızı ile motivasyon ölçeğinin Varyans analizi tablosu 

 Kareler Toplamı 
Serbestlik  
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması 

F 
Anlamlılık Düzeyi 

(P) 

Gruplar arası 2,636 4 ,659 1,781 ,132 

Gruplar içi 138,782 375 ,370   

Toplam 141,419 379    

 

Devir Hızı ile motivasyon ölçeğinin Scheffe tablosu 

Devir hızı N Alt Gruplar =.05 

Dördüncü 85 2,9281 

Üçüncü 86 2,9421 

Beş ve daha fazla 78 2,9444 

Ikinci 81 2,9592 

Birinci 50 3,1878 

Anlamlılık düzeyi (P)  ,158 

 

Anlamlılık düzeyi P=0,132 >0,05 olduğundan motivasyon ölçeği ortalamalarının 

devir hızına göre anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. “H3: Çalışanların devir hızı 

eğilimleri ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi 

reddedilmektedir. Fakat tablodan çıkarılan bir sonuç olarak; işyerlerinden ilk 

kez ayrılanların motivasyon seviyelerinin, üçüncü ve dördüncü kez ayrılan 

kişilere göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 
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Tablo 5. Şimdi çalıştığınız işletmeden ayrılma isteği ile işgücü devir hızı İlişkisi Ki-kare tablosu 

 
İş Değiştirme Sıklığı 

 
 

Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beş ve daha fazla Toplam 

Evet 
 

Sayı (n) 6 33 36 39 43 157 

Yüzde (%) 3,8 21,0 22,9 24,8 27,4 100,0 

Hayır 
 

Sayı (n) 43 48 45 38 34 208 

Yüzde (%) 20,7 23,1 21,6 18,3 16,3 100,0 

Sütun 
toplam 
 

Sayı (n) 49 81 81 77 77 365 

Yüzde (%) 
13,4 22,2 22,2 21,1 21,1 100,0 
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Şekil 2. İşletmeden ayrılma isteği ile işgücü devir hızı grafiği 

 

Yapılan Ki-kare analizinde Ki-kare değeri x2 = 26,166 ve anlamlılık düzeyi 

P=0,001<0,01 olduğundan şimdiki iş yerinizden ayrılma isteği ile iş değiştirme 

sıklığı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. “H4: Çalışanların işletmeden ayrıl-

ma isteği ile işgücü devir hızına eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.” 

hipotezi kabul edilmektedir. 

Bu ilişkinin nasıl olduğunu yukarıdaki Ki-kare tablosundan şöyle yorumlayabi-

liriz. Evet diyenlerin iş değiştirme eğilimi gittikçe artarken, bu durum hayır 

diyenlerde ise tam tersidir yani gittikçe azalmaktadır.  

TARTIġMA VE SONUÇ 

Organizasyonların ayakta kalıp gelişebilmeleri, rekabete dayalı bir ekonomik 

düzende varlıklarını sürdürebilmeleri çağa ayak uydurmaları ölçüsünde ger-

çekleşecektir. İşletmelerde “insan faktörü” en önemli unsurdur. Bu yüzden iş-
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letme yöneticileri artık müşterilerine verdikleri önemi, işgörenlerine de vermeye 

başlamışlardır. Müşteri mutluluğunun yanında işgören mutluluğu da aynı de-

recede önem kazanmıştır. 

İşgörenlerin işletmeden ayrılmaları kimi zaman önlenemeyen nedenlerden, 

kimi zaman da işletmenin kendisinden kaynaklanabilmektedir. Bu durumda 

işletmeler, işgörenlerin işlerinden daha fazla tatmin olabilmeleri için işgörenle-

rin işletmeden ayrılma nedenlerini saptamalı ve işgören devrini önlemeye yöne-

lik tedbirler almalıdırlar. 

Çalışanların motivasyon düzeylerini ve işgücü devir hızını belirlemeye yönelik 

yapılan varyans analizi sonuçlarını değerlendirdiğimizde; çalışanların cinsiyeti 

ile motivasyon düzeyleri arasında yapılan T-testine göre anlamlı bir farklılık 

vardır. Kadınların motivasyon ölçek ortalamasının erkeklere göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür.  Kadınların önbüro ve kat hizmetleri gibi departmanlarda 

çoğunluğunu bayanların oluşturması bayanların kendi kişisel eğilimlerine uy-

gun işte çalışması ve önbüro bölümünde kariyer imkanlarının gelişmiş olması 

kadın çalışanların motivasyonunu daha yüksek tutmalarını sağlamıştır diyebiliriz. 

Çalışanların yaşları ile motivasyon düzeyleri arasında yapılan varyans analizi 

tablosunda yaptığımız çalışmada anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Çalışanla-

rın öğrenim düzeyi ile motivasyon ölçeği arasında yapılan varyans analizi tab-

losunda yaptığımız çalışmada anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Çalışanların 

turizm eğitimi almasıyla motivasyon seviyeleri arasında yaptığımız çalışmada 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Çalışanların turizm alanında çalışma süresi 

ile motivasyon ölçeği arasında yapılan varyans analizi tablosunda anlamlı bir 

farklılık görülmüştür. Buna göre turizm alanında daha kısa süre çalışanlar diğer 

gruplara göre daha fazla tatmin oldukları görülmüştür. Bu da turizm sektörün-

de yeni başlayanların bu sektörün zorluklarını ilk başta kendilerince yadsıdıkla-

rını söyleyebiliriz. İşgörenlerin çalıştıkları departman ile motivasyon ölçeğinin 

varyans analizi tablosunda anlamlı bir farklılık görülmüştür. Buna göre resto-

ran-bar ve kat hizmetleri dışındaki departmanların; önbüro, muhasebe, Di-

ğer(Teknik), mutfak çalışanlar daha yüksek motivasyon düzeyine sahiplerdir. 

Çalışanların kariyerleri ile motivasyon ölçeğinin varyans analizi tablosunda 

anlamlı bir farklılık görülmüştür. Genel olarak üst yöneticiler yöneticiler (genel 

müdür) en yüksek motivasyon düzeyine sahiptirler. Bu da bize iş yerinde kari-

yer olanakları yani yönetimde söz sahibi olma, yetki kullanımı gibi konuların 

çalışanları motive edici önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Çalışanların 

kadro durumu ile motivasyon ölçeğinin varyans analizi tablosunda anlamlı bir 

farklılık görülmüştür. Genel olarak kadrolu olanlar ve stajyer elemanlar en yük-
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sek motivasyon düzeyine sahiptirler. Bu da bize iş güvencesinin motivasyonu 

önemli derecede artırıcı etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışanların daha önce 

çalıştığı işyerinde kalma süresi ile motivasyon ölçeğinin varyans analizi tablo-

sunda anlamlı bir farklılık görülmüştür. Buna göre iş yerinde çok kısa ve çok 

uzun süreli o çalışanların motivasyonu daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Çalıştıkları işletmelerinde uzun süreli çalışanlar ileri pozisyonlara yükselme 

olanağı bulmuştur diyebiliriz. Daha kısa süreli çalışanlar ise kendi yaşam koşul-

larına uygun bir işyeri bulduklarını söyleyebiliriz. 

Çalışanların halen bulundukları bölümde çalışma ile motivasyon ölçeğinin var-

yans analizi tablosunda yaptığımız çalışmada anlamlı bir farklılık görülmemiş-

tir. Çalışanların halen bulundukları pozisyonda çalışma süreleri ile motivasyon 

ölçeğinin varyans analizi tablosunda yaptığımız çalışmada anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Çalışanların ücret düzeyleri ile motivasyon ölçeğinin varyans 

analizi tablosunda anlamlılık görülmüştür. Yüksek ücret alanlar ile diğerlerine 

göre daha yüksek motivasyon düzeyine sahiptirler. Bu da Herzberg’in teorisin-

de hijyen faktörlerinden olan ücretin kişiyi tatmin edici bir faktör olduğunu 

göstermiştir. Çalışanların devir hızı ile motivasyon ölçeğinin varyans analizi 

tablosunda yaptığımız çalışmada anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçları maddeler halinde özetlemek gerekirse; 

 Çalışanların aldıkları ücretler yükseldikçe motivasyonları da artmıştır. 

 Çalışanların işletmedeki çalışma süreleri artıkça motivasyonları da 

artmıştır. 

 Çalışanların kariyer düzeyleri yükseldikçe motivasyon seviyeleri de 

artmıştır. 

 Çalışanlar işlerini benimsedikçe devir hızına eğilimleri de azalmıştır.  

 Erkek çalışanlar işgücü devir eğilimleri bayanlara göre daha fazladır. 

 Amirlerle olan ilişkiler devir hızını etkileyen önemli bir faktördür. 

 Otellerde çalışan kadınların oranı erkeklere göre daha azdır. Bunun 

nedeni turizm sektörünün yoğun çalışma şartları bayanların bu sek-

töre çekimser yaklaşmalarına neden olmaktadır. 

 Çalışanların aldıkları ücretler, çoğu işgören tarafından yetersiz bu-

lunmaktadır. 

 Genel olarak işletmede çalışanları rahatsız eden fiziksel şartlar bazı 

bölümlerde (mutfak ve kat hizmetleri) koku, kir ve sıcaklıktan şika-

yet etmiştir. 
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 Çalışanlar genel olarak genç yaştadır. Bu da turizm sektörünün do-

ğası gereği doğal olarak karşılanabilir. 

 Çalışanların genel olarak eğitim seviyeleri lise düzeyindedir. Eği-

timli personelin  azlığı dikkat çekmektedir. 

 Çalışanların büyük bir çoğunluğu işe ilk girdiklerinde yapacakları 

işleri kendi çabalarıyla öğrendikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu durum yöneticilerin eğitim ve oryantasyon faaliyetlerine gere-

ken önemi vermediklerini açıkça göstermektedir. 

İşletmeler, işgörenlerin motivasyonu konusunda çeşitli motivatörler geliştirme-

lidir. Bu motivatörleri genel olarak ele aldığımızda ekonomik faktörler, psiko-

sosyal faktörler, örgütsel yönetsel araçlar olarak sıralayabiliriz. İşletme yönetici-

leri bu motivatörleri iyi seçmeli ve personelini nelerin motive edeceğini bilmeli-

dir. Bu şekilde motive olan personelin işten ayrılma eğilimi azalacaktır. Bu da 

işletmelerin devir hızı maliyetlerini düşürmelerini sağlayacaktır. 

 İşletmenin insan kaynağına yapacağı yatırımlar daha büyük oranda geri dönüş 

sağlayacaktır. Bu bağlamda yöneticilerin devir hızını önleme ve motivasyon 

sağlamak için; ücret konularına önem vermelidir. Çünkü turizm sektöründeki 

yoğun çalışma koşulları bu sektör elemanlarının başka sektörlere kolayca geçiş 

yapmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda işletme sahipleri çalışanlarını elde 

tutmak için çalışanlarına özendirici ücret sistemleri uygulamalı, çalışma koşul-

larını iyileştirmeli ve iş güvenliği sağlamalıdır. Ayrıca, turizm sektöründeki terfi 

olanaklarının azlığı özellikle eğitimli personelin işletmeden ayrılmasına sebep 

olmaktadır. Bu bağlamda yönetim personeli için kariyer ve terfi olanaklarına 

önem vermelidir. 

Araştırmamız kapsamında yüksek bir oranla çalışanlar sağlıklarını tehdit ede-

cek bir ortamda asla çalışmak istemediklerini belirtmişlerdir. Böylece yönetimin 

bu konuya da önem vermesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. 
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ÖZ 

Turizm, insanların çeşitli amaçlarla yaşadıkları mekanlar dışına gerçekleştirdikleri seyahat-
lerdir. Turizm faaliyetlerinin dinlenmek, eğlenmek gibi amaçları olabileceği gibi; gezmek, 
yeni yerler görmek, farklı kültürleri tanımak gibi amaçları da olabilmektedir. Bugün artık in-
sanlar gittikleri yörenin doğasıyla, tarihi ve kültürel yapısıyla da ilgilenmeye başlamışlardır. 
Bu çalışmanın amacı insanoğlunun bir eseri ve doğanın da bir parçası olan kültürel peyzajla-
rın turizmdeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçla Antalya ilindeki bazı kültürel peyzaj alanla-
rı ve bu alanlara gelen ziyaretçi sayıları örnek olarak kullanılmıştır.      

Anahtar sözcükler: Peyzaj, Turizm, Kültürel Peyzaj, Antalya 

 
 
GİRİŞ 

Çevre (bileşenleri olarak kültürel kaynaklar, doğal kaynaklar) ve turizm, birbiri 

ile yakından ilişkilidir. Turizmin sürekliliği için doğal ve kültürel kaynakların 

korunması, geliştirilmesi gerekirken; kültürel ve doğal değerlerin geliştirilmesi 

için de turizm önemli bir araçtır (Uslu ve Kiper 2006). Bir yörenin turizm açısın-

dan çekici yerel kültürel değerlerini; resim, müzik, dans, endüstri, el sanatları, 

iş, tarım, eğitim, edebiyat, dil, bilim, yönetim, din, mutfak ve tarih özellikleri 

meydana getirmektedir. Bunlara yerleşmenin fizikî dokusu, mimari eserler ve 

yöre sakinlerini eklemek gerekmektedir (Çetin 2010).  

Turizm; küresel, ulusal, bölgesel ve yöresel ekonomilere önemli katkılar sağla-

maktadır. Bunun yanında doğal ve kültürel çevre üzerinde ise birtakım olum-

suz etkiler oluşturabilmektedir. Turizm diğer sektörlerden daha fazla doğal ve 

kültürel çevrenin kalitesine bağımlı ve aynı zamanda da duyarlıdır. Doğal ve 

kültürel çevrede önemli ölçüde baskıcı nitelikte olduğundan dolayı uzun dö-

nemli uygulanabilirliği ancak doğal, kültürel ve tarihi çekiciliklerin sürdürülebi-

lirliğine bağlıdır (Paçacı 1994). 
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Turizmin kültürel çevre üzerinde etkileri olduğu gibi, kültürel çevrenin de tu-

rizm üzerinde, turizmin sürdürülebilirliğinde önemli etkileri bulunmaktadır.   

Kültürel çevre ve değerlerin hemen hemen hepsi bir potansiyeldir. Çünkü uy-

gun pazarlama teknikleriyle ve gerekli tanıtımla beraber görülmeye değer olgu-

lardır. İnsanlar başka kültürleri tanımak için seyahat etmekte ve tanıdıkları kül-

türlerden etkilenip bu kültürlerden bir parçayı da beraberlerinde götürmekte-

dirler. Tarihi eserler ve arkeolojik alanlar günümüzde en bilinen kültürel değer-

lerdir, aynı zamanda net bir turizm potansiyelidirler. Fakat kültürel değer de-

mek sadece tarihi eserler demek değildir. Bir toplumun görülmeye değer bir 

yaşantısı, gelenekleri görenekleri veya adetleri birer turizm potansiyeli olabil-

mektedir. Çünkü insanlara bu durum cazip gelebilmekte ve de bu değerleri 

görebilmek için turistik seyahatlerde bulunabilmektedirler (Gülhan 2007). 

Türkiye coğrafi ve iklimsel özellikleri nedeniyle her yıl turizm faaliyetlerinin 

yoğun olarak yaşandığı sayılı ülkelerden biridir. Özellikle üç tarafının denizler-

le çevrili olması yaz turizminin gerek yerli ve gerekse de yabancı turistler tara-

fından gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Diğer turizm türlerinin de gelişmeye 

başladığı ülkemizde, özellikle son dönemlerde, sahip olduğumuz kültürel de-

ğerlerin de ortaya çıkarılması ve bu alanların tanıtımlarının yapılması, turizmin 

başka bir türü olan kültür turizminin de gelişmesini sağlamıştır. 

Antalya, sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu kültü-

rel değerleri ile de sayılı illerimiz arasında yer almaktadır. Her yıl milyonlarca 

yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen il, hem ülke tanıtımımız açısın-

dan günden güne önem kazanmakta ve hem de milli gelirimize giderek artan 

bir katkı sağlamaktadır.   

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın ana materyalini kültürel peyzaj alanları ve turizm konusunda 

yazılmış kitap, makale, bildiri ve diğer yazılı kaynaklar ile bu konuda yapılmış 

çeşitli araştırmalar, haritalar, planlar ve çeşitli görsel malzemeler oluşturmaktadır.  

Çalışmada uygulanan yöntemin birinci aşaması olan envanter aşamasında pey-

zaj, kültürel peyzaj ve turizm, Antalya ilinde örnek olarak seçilen kültürel pey-

zajlar ile ilgili yazılı ve görsel materyaller toplanmıştır. Ayrıca T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nın kültürel alanlara yönelik ziyaretçi bilgileri elde edilmiştir. 

İkinci aşama olan analiz aşamasında, toplanan bu materyaller incelenerek bul-

gular ortaya çıkarılmıştır. Üçüncü ve son aşama olan sonuçların değerlendiril-

mesi aşamasında ise, elde edilen bulgular tartışılarak kültürel peyzajlar ve tu-

rizm arasındaki ilişki ve etkileşim değerlendirilmiştir.  
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Peyzaj  

“Peyzaj”, yeryüzü üzerindeki doğal ve yapılı unsurların, ekolojik etkenler ve 

toplumsal etkinliklere bağlı ve onların bir sonucu olarak ortaya çıkan; toplumlar 

ve bireyler tarafından görsel, estetik (zaman zaman ekonomik) bir unsur olarak 

algılanan, aynı zamanda ait olduğu bölgenin ve toplumun kimliğini ve belleğini 

oluşturan, belgeleyen; bu algılananın ötesinde, geri planında, bilimsel ve ilgili 

meslek alanlarınca tanımlanabilen; dinamik ve süreğen birçok etkenin yer aldı-

ğı, zamanla değişikliğe uğrayabilen ama bir o kadar da benzer özellikleri bir 

arada barındıran; tüm bunların bir bileşkesi, yansıması ve sonucu olarak tanım-

lanabilecek doğal ve kültürel bir oluşumdur (Arapkirlioğlu 2007).    

Peyzaj ekolojisi temelli bir yaklaşımla bakıldığında ise; Forman’a (1995) göre 

peyzaj, kilometrelerce geniş alanlarda benzer formlarla tekrarlanan alan kulla-

nımları ya da yerel ekosistemlerin karışımı olan bir mozaiktir. Peyzaj içindeki 

bazı nitelikler bütün alan boyunca benzer ve tekrarlanma eğilimdedirler; jeolo-

jik arazi formları, toprak tipleri, vejetasyon tipleri, bölgesel doğal hayvan varlı-

ğı, doğal müdahale (süreçler) rejimleri, alan kullanımları ve insanların oluştur-

duğu desenler gibi. Bundan dolayı peyzajı karakterize eden mekansal 

elemanların kümeleri tekrarlanmaktadır (Uzun 2003). 

Wascher vd.’ne (2005) göre, peyzajı şekillendiren başlıca doğal etmenler: iklim, 

jeoloji ve jeomorfoloji, rölyef, hidroloji, toprak ve bitki örtüsüdür. Doğal 

etmenler, insanların etkileşimi sonucu bir dizi kültürel etmenler nedeni ile 

değişirler. Başlıca kültürel etmenler ise tarım, ormancılık, yerleşim birimleri, 

endüstri ve ulaşım ağıdır (Uzun vd. 2008). Bütün bu değişimlere rağmen peyzaj 

insana bir dizi yararlar sağlamaktadır. Doğal ve kültürel peyzajların insana 

sağladığı başlıca yararlar şu şekildedir: 

 Bir alanda biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesine ve devamına katkı 

sağlarlar,  

 Atalarımızın oluşturduğu ve şekillendirdiği kültürel peyzajlar ile bağ 

oluşturulması, geleneksel kültür ve yöre kimliğinin oluşmasına katkı 

sağlarlar,  

 Yaşanılan çevrenin kalitesinin artmasına katkı sağlarlar,  

 Ulusal kimliğimizin gelişmesine ve şekillenmesine katkı sağlarlar,  

 Rekreasyon olanağı sunarlar,  

 Eğitim ve deneyim edinmek için olanak sunarlar,  
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 Yaşam için gerekli olan doğal kaynakları sunarlar (Ör. su, toprak ve bitki),  

 Bir toplumun tarihsel gelişimi için kanıt sunarlar,  

 İçinde yaşadığımız yerleşim alanları, ulaşım ve altyapı için olanaklar 

sunarlar.  

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde ise; insanlar tarafından algılandığı şekliyle, 

karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu 

olan bir alan” olarak ifade edilen peyzaj kavramının sadece doğal alanlar veya 

flora, fauna alanlarından oluşmadığı; ayrıca ekolojik ve çevresel duyarlılık 

düzeyi yüksek alanlar olduğu söylenebilmektedir. Bu tanımdan yola çıkarak 

peyzaj alanı olarak, doğal parklar, doğa rezervleri, tarihi alanlar yanında; 

yıpranmış peyzaj alanları, insan eliyle oluşturulmuş peyzaj ve her türlü açık 

alanlar da sözleşme kapsamındaki “peyzaj” tanımına dahil edilebilir. Sözleşme 

kapsamında peyzaj tanımına dahil edilen alanlardan biri de kültürel 

peyzajlardır. 

Kültürel Peyzaj 

Kültürel peyzaj kavramı yeni bir kavram olmamasına karşın, uluslararası litera-

türde ancak son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kültürel peyzaj 

ifadesi ile ilgili çeşitli tanımlamalar ve çalışmaların bulanabileceği en önemli iki 

kaynak Amerikan Milli Park Servisi (U.S.A N.P.S.) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO)’dur. Bunların dışında Parks Canada, 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Uluslararası Dünya Doğayı 

Koruma Birliği (IUCN), Avrupa Topluluğu (EU), Kültürel Peyzaj Vakfı (The 

Cultural Landscape Foundation), Akdeniz Kültürel Peyzaj Çalışmaları Merkezi 

(Mediterranean Cultural Landscape Study Centre) ve Harvard Üniversitesi 

Arnold Arboretumu’na bağlı olarak çalışan Kültürel Peyzaj Çalışmaları Merkezi 

kültürel peyzaj çalışmalarının yapıldığı diğer önemli kuruluşlardır (Özsüle 

2005). 

UNESCO Dünya Kültürel Mirası Komitesi’nin hazırladığı rehberde doğal kay-

nak değerleri ve kültürel peyzaj değerleri arasındaki ilişkiye açıklık getirilmekte 

ve kültürel peyzajlar “doğa ve insanoğlunun ortak çalışmasının yansıtılması” 

şeklinde ifade edilmektedir. Kılavuzun 36.bölümünün ilk maddesi kültürel 

peyzajları insanoğlunun doğal çevresi ve sosyal, ekonomik, kültürel iç ve dış 

güçlerin etkisiyle oluşmuş insan toplumu ve yerleşimlerinin evrimi olarak bah-

sedilmektedir. 37. Bölümde ise Kültürel Peyzaj terimi, insanoğlunun içinde ya-

şadığı doğal çevre ile karşılıklı ilişkilerinin ortaya çıkardığı çeşitliliği kapsamak-

tadır ve kültürel peyzajlar “insanoğlu ve onun doğal çevresi arasındaki etkile-
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şimlerin şekillendirdiği çeşitlilik” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre 

kültürel peyzajlar; fiziksel çevreye zaman içinde şekil veren ve bugünün peyzaj-

larını oluşturan kültür ve doğanın karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşmuş-

tur. Biyolojik çeşitliliği korumak için sürdürülebilir alan kullanımının önemi ve 

bu roldeki kültürel peyzajların önemli payına değinmek için, Dünya Mirası 

rehberinde ayrıca doğa koruma çalışmalarında kültürel peyzajların tanımlan-

masına özellikle yer verilmiştir (Fowler 2003). 

Kültürel peyzaj, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “Kültürel 

ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren, 

tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik de-

ğerler sergileyen coğrafi alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlarda doğa 

ve insan eliyle oluşturulmuş öğelerin uyum içinde olması; tarihi, estetik, etnolo-

jik ve antropolojik olarak değer taşımaları; o bölgedeki hakim doğa unsurlarını, 

arazi kullanım biçimlerini ve geleneksel yaşamın sürdürüldüğü dokuları bölge 

adına temsil edebilmeleri aranan diğer nitelikler arasındadır. Aslında tüm pey-

zaj alanlarının kültürel öğeleri vardır. Çünkü tüm bu alanlar insan eliyle oluş-

muş eserleri içerirler. Ancak, bir alanın “kültürel peyzaj” alanı niteliği kazan-

ması için doğa / insan birlikteliğinin zaman içinde önemli ürünler vermesi ve bu 

ürünlerin uyum içinde olması gerekmektedir (Uzun vd. 2008: 25). 

Köse ve Arı’ya (2005) gore kültürel peyzaj, kültürel coğrafya temalarının en 

somut olanıdır. Kültürel peyzaj kültür gruplarının yeryüzünde yaşarken yarat-

tıkları görünür maddi peyzajdır. Yerleşilmiş her yer doğal peyzajdan dönüştü-

rülmüş bir kültürel peyzaja sahiptir ve her peyzaj kendini yaratan kültürü yan-

sıtmaktadır (Çetin 2010).  

ICOMOS’un (2007) kültürel peyzaj tanımına göre kültürel peyzaj; her türlü in-

sani, kültürel, simgesel boyutları ve taşıdığı anılarla ve tüm somut ve soyut 

bileşenleriyle, doğa ile insanın el ele vererek oluşturduğu çok geniş bir mirası 

kapsamaktadır. Ülkemizde 10 alan “Dünya Miras Listesi”nde yer almakta; 26 

alan ise geçici listede bulunmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Türkiye’nin dünya miras listesi’ndeki ve geçici liste’deki varlıkları  

Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi Türkiye’nin “Dünya Mirası Geçici (Endikatif) Listesi  

- Tarihi Yarımada 
- Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 
- Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası 
- Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti 
- Nemrut Dağı 
- Xanthos – Letoon  
- Pamukkale  
- Safranbolu  
- Truva  
- Selimiye Camii ve Külliyesi (16. yy) 

- Bursa ve Cumalıkız Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşim-
leri (13. yy. 15. yy.) 

- Konya Selçuklu Başkenti 
- Alanya Kalesi ve Tersanesi 
- Selçuklu Kervansarayları Denizli - Doğubeyazıt 

Güzergahı (13. yy) 
- İshakpaşa Sarayı (17. yy) 
- Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (17. yy - 19. yy) 
- Diyarbakır Kalesi ve Surları (12. yy) 
- Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (13. yy) 
- Ahlat Eski Yerleşimi ve mezar Taşları (12.yy - 13.yy) 
- Sümela Manastırı (5.yy - 19.yy) 
- Alahan Manastırı (7. yy) 
- St. Nicholaus Kilisesi (7. yy - 8. yy) 
- St. Paul Kilisesi, St. Paul's Kuyusu ve Çevresi 
- Kekova 
- Güllük Dağı - Termessos Milli Parkı 
- Afrodisyas Arkeolojik Ören Yeri 
- Likya Uygarlığı Antik Kentleri 
- Sagallassos Arkeolojik Ören Yeri 
- Çatalhöyük Neolitik Ören Yeri 
- Perge Arkeolojik Ören Yeri 
- Efes Antik Kenti 
- Karain Mağarası 
- İzmir – Bergama 
- Hatay – St. Pierre 
- Konya – Beyşehir – Eşrefoğlu Camii 
- Göbeklitepe Arkeolojik Alanı 

 

Kültürel peyzaj miras alanları doğal ve kültürel kriterlere göre ilan edilmekte-

dir. Türkiye’deki mevcut miras alanlarından peyzaj ölçeği ile alınacak olursa 

Göreme ve Kapadokya kültürel peyzaj sınıfına girmektedir. Bu durum doğal 

kriterlerle de doğrulanmaktadır.  

 

Turizm 

Turizm, insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışında yaptıkları seya-

hat ve gittikleri yerlerde geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçların karşılan-

ması ile ilgili faaliyetlerdir. Diğer bir deyişle, turizmde yaşanılan çevre dışında 

en az bir gece (24 saat) konaklama esastır (WTO/UNEP 1992; Gülez 2000). 

Bugün hala her toplumun, her ülkenin kabul edebileceği tek bir turizm tanı-

mından söz edilememektedir. Ancak çağın getirdikleri açısından, kavramsal ve 

içerik yanında belirli bir noktaya gelinmiştir. Bu noktada turizm, evrensel ola-
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rak çalışma koşullarının ortaya çıkardığı dinlenme gereksiniminin, yine çalış-

manın yarattığı para ve zaman olanakları ile kişinin yaşadığı kent ya da ülke 

dışında karşılanması olgusudur (Sertkaya 2001). 

Bir çeşit rekreasyonel faaliyet olarak da tanımlanabilen turizm; serbest zaman-

larda yaşanılan çevreden ayrılarak, değişik çevreler ve rekreasyon imkanları 

yakalamak ve onlardan zevk almak için en az bir gece ve daha fazla konakla-

mak suretiyle yapılan gezilerdir (Gülez 1986). 

Tablo 2. Turizm sınıflandırması ve turizm türleri  

Turistin Geldiği Yere 
Göre Turizm 
Sınıflandırması 

İç Turizm 

Dış Turizm 
Aktif Turizm 

Pasif Turizm 

Amacına Göre Turizm 
Sınıflandırması 

Rekreasyon Turizmi 

Sağlık Turizmi 

Klimatizm  

Termalizm  

Uvalizm  

Yayla Turizmi 

Kıyı Turizmi 

Çiftlik Turizmi 

Kültürel Turizm 

Gastronomi Turizmi 
Tarihi Alanlara Ziyaret 
Geleneksel yapıya ya da 
Kültürel dokuya ya da 
Modern vb Kentsel dokuya ziyaret vb. turizmi 

Sportif Turizm 

Dağ Turizmi 

Mağara Turizmi 

Golf Turizmi 

Av Turizmi 

Dinsel Turizm 

Ekonomik Turizm 
İş Turizmi 

Teknik Turizm 

Politik Turizm 

Kongre Turizmi 

Aile Turizmi 

Seçilen Zamana Göre 
Turizm 

Yaz Turizmi 

Kış Turizmi 

Kapsanan Süreye Göre 
Turizm 

Kısa Süreli Turizm 

Uzun Süreli Turizm 

Ulaşım Aracına Göre 
Turizm 

Karavan Turizmi 

Gemi Turizmi 

Yat Turizmi 

Demiryolu Turizmi 

Organizasyonun Şekline 
Göre Turizm 

Bireysel Turizm 

Kitle Turizmi (Hard Turizm) 

Alternatif Turizm (Soft Turizm) 

Konaklamanın Şekline 
Göre Turizm 

Turizm İşletmeleri Yoluyla Oluşan Turizm 

Tatil Konutu, İkinci Konut Yoluyla Oluşan Turizm 

Kaynak: Uzun vd. (2008) 
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Turizmin diğer meslek dallarıyla da ilişkisini ortaya koyan ve buna göre bir 

tanımlama yapan Usta’ya (1997) göre turizm bilimi, iktisat, işletme, maliye, 

politika, hukuk, mimarlık, çevre bilimi, insan topluluklarını, toplumların geli-

şimini ve yapısını inceleyen bilim dalı olan sosyoloji, toplumların nüfus yapısı-

nı, dağılımını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı olan demografi, insanların 

davranışlarını, bu davranışları yönlendiren faktörleri ve ruhsal yönlerini incele-

yen bilim dalı olan psikoloji ve benzeri birçok bilim dalından yararlanarak, in-

sanın yaşadığı yer dışında geçici konaklama ve seyahatlerden doğan tüm olay 

ve ilişkileri bilimsel yöntemlerle ele alan ve inceleyen bir sosyal bilim dalıdır 

(Keleş 2001). 

Genel olarak turizmin yararları (Ünal 1991); 

 Geliştiği bölgedeki doğal ve kültürel mirasın yaşatılması, yerel halka ve 

turistlere bu değerlerin öneminin anlatılması, 

 Turizmin temeli olan kaynakların korunması, doğal ve kültürel çevre-

nin iyileştirilmesi, 

 Kıyı alanları, milli parklar, adalar, dağ ve orman habitatları gibi hassas, 

ancak turistik özellikler taşıyan bölgelerin iyi planlanmış turizm faali-

yetleri sayesinde korunması ve düzenlenmesi, 

 Tarihi ve arkeolojik yapıların korunması ve restorasyonu, 

 İnsanlar arasında bilgi, kültür ve sanat alışverişinin, toplumlar arası ya-

kınlaşmanın ve ülke tanıtımının sağlanması, 

 Kaliteli turizm hizmeti vermek amacıyla çevre uygulama ve yönetim il-

kelerinin turizm planlamalarına dahil edilmesi, 

 Turizmin geliştiği ülke ekonomisinde önemli katkılar sağlanması. 

 

Kültürel Peyzaj-Turizm İlişkileri 

Turizm uzun bir süre çevre üzerinde olumsuz hiçbir etkisi olmayan “bacasız 

sanayi” ya da “temiz endüstri” olarak ifade edilmiştir. Turizmin doğal alanlar 

üzerinde oluşturduğu baskı ve olumsuz etkilerin fark edilmesinden sonra ise 

önlem çalışmaları başlamıştır (UNEP 2000).   

Turizmin doğasında tüketmek vardır ve bu tüketim gittikçe gelişmektedir. 1970’ 

li yıllarda Avrupa’da gelişen turizm çevresel değerlere zarar vermiştir. Türkiye’ 

de artan turizm çevreye çeşitli zararlar vermeye başlamıştır. Ancak turizm den-

geli ve planlı bir şekilde yürütüldüğünde pek çok olumlu etki yapmaktadır. Bu 
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olumlu etkilerin başında ekonomik etkiler gelse de; turizm doğal ve kültürel 

değerlerin korunmasını da sağlamaktadır (Gülhan 2007). 

Baud-Bovy and Lawson’a (1998) göre, turizm ve doğal alanlar arasındaki nega-

tif etkilerin kontrol edilmesi amacıyla 1980’li yıllarda sürdürülebilirlik bağla-

mında alternatif turizm kavramı geliştirilmiştir. Sürdürülebilir turizmin farklı 

tanımları bulunmaktadır. “Alternatif, sorumlu, yeşil (green), eko ve yumuşak 

(soft) gibi terimler genellikle turizmin alternatif formlarını ifade etmektedir. 

Bunlar; genellikle küçük ölçekli, yerelde kontrol edilen, kentsel alanlardan çok 

kırsalda yer alan bilinçli aktiviteleri içeren, çevreye olan genel etkileri en aza 

indiren, yerel halkın yararına ve sürdürülebilir olan turizmdir (Uzun vd. 2008). 

Türkiye’de ekoturizm kavramı resmi olarak ilk kez Sekizinci Beş Yıllık Kalkın-

ma Planı’nda (2001-2005) geçmektedir. Planda; “Biyolojik çeşitliliği, su ve yaban 

hayatını, kültürel ve estetik değerleri korumak, onların henüz bilinmeyen yarar-

larının araştırılmasına olanak vermek, toprak erozyonu ile heyelan ve çığ olgu-

larını önlemek, ekoturizmi geliştirmek amacıyla Tabiat Koruma Alanları, Milli 

Park vb. korunan alanlar geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.” şeklinde bir 

ifade yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye turizmini geliş-

tirmek için belirlediği hedefler arasında çevreye duyarlı projeler ve sürdürülebi-

lir turizm bulunmaktadır. Bu kapsamda çevre ile barışık ekonomik ve ekolojik 

verimliliği bir arada hedefleyen bir anlayış içine girilmiş ve korunan alanların 

ekolojik hassasiyetinin izin verdiği oranda ekoturizm ile entegrasyonunun (bü-

tünleşmesinin) sağlanması da hedeflenmiştir (DPT 2000). 

Bunun yanısıra ülkemiz birçok medeniyetin yaşadığı bir coğrafyada yer aldı-

ğından dolayı kültürel açıdan son derece zengindir. Son yıllarda turizm aktivi-

teleri ve turist tercihleri dikkate alındığında bu kültürel zenginliğin ve dolayı-

sıyla kültürel peyzajların önemi de giderek artmaktadır. Yapılan birçok çalışma 

artık yerli ve yabancı turistin kültüre ve kültürel yörelere (kültürel peyzajlara) 

ilgisinin arttığını ortaya çıkarmaktadır.   

Kültürel Peyzajların Turizme Etkilerinin Antalya İlinden Örnek Alanlarla 
İncelenmesi 

Batı Akdeniz kıyısında bulunan ve coğrafi konumu açısından önemli bir liman 

kenti durumunda olan Antalya, bu özelliği nedeniyle kurulduğu tarihten itiba-

ren sürekli istilalara maruz kalmıştır (Durukan, 1987). Hellenistik Dönemde 

Bergama Kralı II. Attalos Philedelphos (Attaleia) Antalya kentini kurmuştur 

(Çimrin, 2005). Kent kurucusundan dolayı “Attaleia”adını almıştır ancak Arap 

kaynaklarında kentin adı “Antaliye”, Türk kaynaklarında “Adalya” olarak geç-
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mekte ise de yerleşme 20.yy’ın ilk çeyreğinden itibaren “Antalya” olarak adlan-

dırılmıştır (Sayan 2001). 

Antalya bölgesi, tarih içerisinde en az Antalya kadar önemli diğer kentleri de 

içermektedir. Ilk insan topluluklarının yaşam düzenleri hakkında bilgi veren 

Paleolitik devir izleri, Antalya İl sınırları içerisindeki en eski uygarlık 

belgeleridir (Mimarlar Odası 1996). Şimdiki Antalya il sınırları tarihi süreç 

içerisinde istilaların da etkisiyle şekillenerek, Likya (Lykia), Pamfilya 

(Pamphylia) ve az miktarda da Kilikya bölgelerinin içerisine girmektedir. Lykia 

kurulduğu zamandan sonra çeşitli yönetimlerin idaresine girmiş ve M.Ö.43’te 

Roma topraklarına katılmıştır, Pamphylia’nın tarih öncesinden bu yana bir 

yerleşim yeri olduğu ortaya çıkmış, Selçuklu egemenliği altında gelişme 

göstermiş ve 1391 yılından sonra da sürekli olarak Türk egemenliğine 

katılmışlardır (Sayan 2001). 

Bu kadar yoğun tarihi olaylara, kültürel değişim ve karışımlara sahne olan 

Antalya bölgesindeki tarihi-kültürel eserler de buna bağlı olarak çoğalmıştır. 

Özellikle Roma döneminden kalan antik kentler ve kalıntılar ile Selçuklu 

Dönemi eserleri Antalya’nın turizm potansiyelinin temel taşlarını 

oluşturmaktadır (Sayan 2001). 

Antalya’nın Roma Dönemi antik kentlerinden bazıları; Ksantos (Xanthos), 

Patara, Mira (Myra), Olimpos (Olympos), Faselis (Phaselis), Perge, Antalya 

(Attaleia =Antalya Kent Merkezi), Silyon, Aspendos (Belkıs) ve Side’dir. 

Selçuklulardan kalan eserlerden, kent merkezideki Yivli Minare Cami, 

Mevlevihanesi ve Medresesi, Karatay Medresesi, Ahi Yusuf Cami ve Türbesi, 

kent merkezi dışındaki eserlerden Evdir Han, Kırkgöz Han, Alara Han, Şarapsa 

Han, Alanya Kalesi, bu dönemin günümüze kadar kalabilen örneklerindendir 

(Antalya Valiliği 1986). 

Bu çalışmada Antalya ilinde yer alan Aspendos, Perge, Phaselis, Noel Baba 

Ören Yeri, Patara, Xanthos, Simena, Myra, termessos, Karain, Olympos, 

Arykanda, Alanya Kalesi ve Side Tiyatrosu örnek kültürel peyzaj alanları ve 

ören yerleri olarak seçilmiş; bu alanlara ilişkin 2007 – 2011 yılları arası ziyaretçi 

sayıları ve yine aynı yıllara ait ziyaretçi girişlerinden elde edilen gelirler 

çizelgeler halinde sunulmuştur (Tablo 3 ve Tablo 4).   
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Tablo 3. Antalya’daki bazı kültürel peyzaj alanlarının 2007 – 2011 yılları arasındaki ziyaretçi sayıları  

Kültürel Peyzaj 
Alanı 

Ziyaretçi Sayıları 

2007 (Ocak – 
Aralık) 

2008 (Ocak – 
Aralık) 

2009 (Ocak – 
Aralık) 

2010 (Ocak – 
Aralık) 

2011 (Ocak – 
Ekim) 

Aspendos  315.745 373.604 296.135 400.664 380.073 

Perge  233.030 235.145 220.526 290.668 354.354 

Phaselis  143.533 154.657 152.978 188.644 173.729 

Noel Baba 
Ören Yeri 

475.514 484.447 386.228 445.462 564.538 

Patara  94.450 83.423 72.820 129.649 176.013 

Xanthos  16.384 19.538 22.249 34.149 44.363 

Simena  26.301 29.308 31.176 34.213 34.694 

Myra  464.449 490.606 387.088 426.436 521.186 

Termessos  21.732 22.851 24.659 27.493 31.800 

Karain  13.214 13.211 13.685 22.011 23.028 

Olympos  408.818 230.312 169.139 221.179 200.967 

Arykanda  3.471 4.037 2.535 2.734 2.718 

Alanya Kalesi 250.081 325.985 221.617 333.313 348.306 

Side Tiyatrosu 62.802 81.651 78.874 146.507 130.425 

Toplam  2.529.524 2.548.775 1.979.709 2.703.122 2.986.194 

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2011) 

 

 

Tablo 4. Antalya’daki bazı kültürel peyzaj alanlarının 2007 – 2011 yılları arasındaki ziyaretçi girişle-

rinden elde edilen gelir 

Kültürel  
Peyzaj Alanı 

Elde Edilen Gelir (TL) 

2007 (Ocak – 
Aralık) 

2008 (Ocak – 
Aralık) 

2009 (Ocak – 
Aralık) 

2010 (Ocak – 
Aralık) 

2011 (Ocak – 
Ekim) 

Aspendos  1.144.990 1.137.375 1.146.435 1.156.350 1.407.735 

Perge  433.380 426.785 467.925 458.055 781.260 

Phaselis  488.035 589.265 663.080 704.400 897.041 

Noel Baba Ören Yeri 529.070 438.200 423.120 370.420 457.725 

Patara  144.000 252.160 315.750 426.000 560.849 

Xanthos  23.590 29.321 51.579 67.500 82.074 

Simena  93.155 127.490 162.912 168.488 195.573 

Myra  547.445 456.495 432.730 418.980 476.220 

Termessos  89.480 118.070 136.376 112.000 133.930 

Karain  9.722 10.449 12.975 21.729 17.790 

Olympos  274.730 370.930 487.222 559.495 513.838 

Arykanda  5.179 7.622 6.738 5.622 5.487 

Alanya Kalesi 987.775 1.334.530 1.543.770 1.707.210 1.787.580 

Side Tiyatrosu 216.410 417.725 528.730 527.820 787.485 

Toplam  4.986.961 5.716.417 6.379.342 6.704.069 8.104.587 

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2011) 
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Antalya ili kültürel peyzaj alanları ve ören yerlerine ait 2007 – 2011 dönemi zi-

yaretçi sayılarına ilişkin hazırlanan çizelge incelendiğinde, yıllara bağlı olarak 

ziyaretçi sayısında bir artış olduğu ve 2009 yılının Ocak – Aralık döneminde 

geçici bir azalma söz konusu olsa da sonraki yıllarda artışın devam ettiği göz-

lenmiştir. Öyle ki, 2011 yılına Ocak – Ekim dönemi ziyaretçi sayısı neredeyse 3 

milyona yaklaşmakta ve bu sayının yılsonu itibariyle 3 milyonu geçmesi bek-

lenmektedir.  

2007 – 2011 yılları arası ziyaretçi sayılarına paralel olarak aynı alanların girişle-

rinden elde edilen gelirde de artış gözlenmektedir. 2007 – 2011 döneminde çi-

zelgelerde verilen alanlara ilişkin kişi başı giriş ücretinde çok büyük bir artış 

gerçekleştirilmemiş; özellikle de 2009 yılından bu yana giriş ücretlerinde her-

hangi bir değişiklik olmamıştır.    

Ziyaretçi sayılarına ve girişlerden elde edilen gelirlere göre hazırlanan çizelgeler 

göstermektedir ki; 2007 yılından 2011 yılına kadar geçen dört yıllık süre içeri-

sinde hem yerli ve hem de yabancı turist tercihlerinde kültürel peyzajlara ve 

kültür turizmine olan ilgi artmaktadır. Burada Antalya ilinin sahip olduğu zen-

gin kültür de çok etkilidir. Ayrıca bu alanlardan elde edilen gelir, Türkiye’nin 

toplam turizm gelirleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Doğal ve kültürel özellikleri ile ön plana çıkan yerleşimlerin genellikle rekreas-

yonel turizmin gelişiminde de ilk sırayı aldıkları görülmektedir. Buna rağmen 

yoğun bir kültürel potansiyeli olan ve günümüzde de sahip olduğu bu mirası 

en iyi biçimde geliştirme imkânı bulunan birçok yerleşimde ne yazık ki bu an-

lamda gereken ve istenen çalışmaların yapılmadığı gözlenmektedir. Oysa bir 

yere ait doğal ve kültürel özellikler, yerinde kullanılıp geliştirildiği zaman ger-

çek değerini bulmaktadır. Bunun yanında doğal ve kültürel potansiyelin yoğun-

luğu yapılabilecek birçok rekreasyon ve turizm amaçlı çalışmaya da büyük birer 

kaynak oluşturmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, 

söz konusu kaynakların yerinde ve doğru bir şekilde kullanılıp geliştirilmesidir 

(Özel 2004). Bu kaynaklardan biri de sahip olduğumuz topraklar üzerinde, biz-

den önceki medeniyetlerden miras kalan kültürel peyzajlardır.  

Kültürel peyzajların değerlerinin tanınması, ülkeleri bu peyzajların yönetimi ve 

korunması için fon oluşturma, peyzajı oluşturan bileşenler ve üzerinde yaşayan-

lara saygı konusunda teşvik etmektedir. Dünya Mirası Listesi’nde yeni bir kül-

türel peyzajın adaylığı diğer peyzajların da farkına varılması ve tanınması açı-

sından yararlı olmaktadır. Gelecekteki aday olabilecek peyzajların temelini aynı 
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bölge içindeki benzer yapıdaki kültürel peyzajların karşılaştırmalı çalışmaları 

oluşturacaktır (Özsüle 2005). Bu çalışmalar sayesinde de kültürel peyzajların 

hem korunması ve yönetimi sağlanabilecek ve hem de o bölgelere yapılacak 

turizm faaliyetleri geliştirilebilecektir. Bunun sonucu olarak da bir yandan tu-

rizmden elde edilen gelir, diğer yandan ülke prestiji arttırılabilecektir.     

Antalya ili; zengin doğal bitki örtüsü, bu bitki örtüsüne bağlı yaban hayatı, ma-

ğaraları, akarsuları, dağları, yaylaları, binlerce yıllık kültürel mirası, alt ve üst 

yapı imkanlarıyla, turizmde çeşitliliğin kolaylıkla sağlanabileceği, kıyı turizmi-

ne alternatiflerin yaratılabileceği bir turistik yöre niteliğindedir. Ancak bugüne 

kadar, bu zenginliklerin turizmde kullanımı hep sınırlı kalmıştır. Başka bir ifade 

ile kıyıda deniz, kum, güneş üçlüsünün dışına pek taşınamamıştır. Bunun için 

yapılması gereken, turizm türlerinin çeşitlendirilerek seçenekler sunulmasıdır 

(Sarı, 2008). Bu amaçla Antalya ili, gerek yurtiçinde ve gerekse de yurtdışında 

farklı yönleriyle de tanıtılmalı ve Antalya’nın sahip olduğu kültürel potansiyel 

göz önüne çıkarılmalıdır.   

Çalışma kapsamında seçilen alanlar içerisinde olan Olimpos Kalesi, Myra, Noel 

Baba Ören Yeri, Perge, Aspendos en fazla ziyaretçi sayısına sahip kültürel pey-

zaj alanları olarak öne çıkmaktadır.  Kültürel peyzaj alanlarından elde edilen 

gelir çerçevesinde bakıldığında ise Aspendos ve Alanya Kalesi başı çekmekte-

dir. Değerlendirilen tüm bu alanlar içerisinde iki kültürel peyzaj alanı olan As-

pendos ve Alanya Kalesi öne çıkan diğer kültürel peyzaj alanları içerisinde ge-

rek turist sayıları, gerek gelir elde etmedeki yüksek payları sebebiyle ilk sıralara 

yerleşmekte ve turizme önemli katkılar sağlamaktadırlar. Ancak bu çerçeve 

sadece bu iki kültürel peyzaj alanı sınırlarından çıkarılarak diğer kültürel peyzaj 

alanlarında da, gerekirse varolan tanıtım çalışmaları güçlendirilerek, aynı yo-

ğunlukta gözlenebilmelidir. Bu sayede turizme katkı sağlanmasının yanı sıra 

kültürel peyzaj alanlarının da geliştirilmesine katkıda bulunulabilecektir.  

Sonuç olarak bir doğa, tarih ve kültür hazinesi niteliğinde olan ülkemiz sahip 

olduğu doğal ve kültürel peyzaj alanlarıyla bugün ve gelecek yıllarda elde ettiği 

turizm gelirlerinde büyük bir katkı payına sahip olacaktır. Bu anlamda önemli 

tarih ve kültür yerleşimlerine dair örnekler; mevcut doğal, tarihi ve kültürel 

potansiyeli ve özellikleriyle yerli ve yabancı pek çok ziyaretçinin ilgisine açıktır. 

Bu alanların sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve kültürel kaynakların yerinde, 

akılcı ve planlı bir biçimde geliştirilmesi ile koruma-kullanma prensibi çerçeve-

sinde turizm ve rekreasyonel etkinliklere açılması gerekliliği unutulmamalıdır. 
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ÖZ 

Ekonomik krizin turizm sektörü sayesinde aşılabileceğini vurgulayan bu çalışmada öncelikle 
kriz kavramı açıklanmaktadır. Daha sonra ise ekonomik kriz kavramı irdelenmiş ve ekono-
mik krizin turizm sektörüne olan etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın araştırma kısmın-
da ise söylem analizi kullanılarak gazetelerde Yunan adalarına yönelik olarak çıkan turizm 
konulu haberler ekonomik kriz ile ilişkilendirilerek irdelenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Ekonomik Kriz, Turizm, Fırsat, Tehdit, Yunanistan  

 

GİRİŞ 

Ülke ekonomisinde ciddi anlamda sıkıntı yaratan ekonomik krizlerin kökenine 

inildiğinde sadece siyasal ya da  ekonomik değil aynı zamanda teknolojik ya da 

ekolojik alanlarda yaşanan hızlı değişimlerin varlığı dikkat çekmektedir. Bu 

durumda ciddi anlamda mali kaynak sıkıntısı yaşayan ülkeler kimi zaman çö-

zümü farklı bir sektör kanalıyla ülkeye kaynak sağlayarak çözmeyi tercih et-

mektedirler. Ana hammaddesini tabiat, iklimin yarattığı tarih, folklor, uygarlık 

ve kültürün oluşturduğu turizm sektörü bu açıdan ekonomik krizden çıkış nok-

tası olarak son derece önem taşımaktadır. Son dönemlerde Yunanistan’da siyasi 

yapıda yaşanan çalkantıların temelinde de ekonomik sıkıntılar yatmaktadır ve 

Yunan ekonomisi krizden çıkışın yolunu turizm sektöründe aramaktadır. Eko-

nomik kriz nedeniyle fiyatları ucuzlayan Yunan adalarında turist sayısının 

geçmiş yıllara oranla artışı da bunu ispat etmektedir. Yunan adalarında kalkan 

vizeler, kriz sebebiyle %40 oranında ucuzlayan yiyecek, içecek ve hediyelik eşya 

fiyatlarının ucuzlaması da Yunanistan’ın turizm sektörünü ekonomik krize 
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yönelik bir kalkan olarak gördüğünün kanıtıdır.  Bütün altı çizilen noktaları 

temel almak suretiyle geliştirilen bu çalışmada öncelikle kriz ve ekonomik kriz 

kavramları üzerinde durulmakta sonrasında da ekonomik krizin turizm sektö-

rüne etkisi irdelenmektedir. Çalışmanın araştırma kısmında ise gazetelerde 

yunan adalarında artan turist sayısının giderek belirginleşen bir önem kazandı-

ğını gösteren haberler söylem analizi dikkate alınmak suretiyle analiz edilmek-

tedir. 

KRİZ KAVRAMI 

Genel anlamıyla bakıldığında; kriz öngörülebilmesi imkan dahilinde olmayan 

birtakım gelişmelerin mikro açıdan bakıldığında, işletmeleri makro açıdan ba-

kıldığında da, devleti etkilemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla da 

her ortaya çıkan sorun ya da sorunların varlığı, kriz olgusunu çağrıştırmamalı-

dır. Çünkü ortaya çıkan olumsuz gelişmeleri kriz olarak adlandırabilmek için 

söz konusu gelişmelerin beklenmedik anda oluşması, diğer bir deyişle de ani 

olarak yaşantımız içerisine girmiş olması gerekmektedir. Bu sebeple de krizin 

ne zaman oluşabileceğini kestirmek mümkün değildir. Oluşan krizlerin süresi-

nin kısa ya da uzun olması, ekonomik yapı içerisindeki işletmelerin krize yöne-

lik alacakları tedbirlerin etkinlik derecesine bağlı bulunmaktadır. Diğer taraftan 

da ekonomik yapı içerisinde yaşam bulan işletmelerin birbirlerinden etkilenme 

dereceleri ya da birbirlerine bağımlılık düzeyleri de krizin yayılma potansiyeli 

açısından önem taşımaktadır. Kriz konusunda altı çizilmesi gereken bir başka 

konu da, krizin her zaman bir tehlikeye işaret etmeyeceği dolayısıyla doğan 

krizlerin zaman zaman ekonomiye ve ekonomik yapının küçük taşları olan iş-

letmelere yeni fırsatlar sunabileceği ihtimalinin olduğudur. 

EKONOMİK KRİZ 

Ekonomik kriz, ekonomik yapıda aniden ortaya çıkan birtakım olayların mikro 

düzeyde işletmeleri makro düzeyde ise ülke ekonomisini ciddi boyutta etkile-

yecek sonuç ya da gelişmelere sahne olması neticesinde oluşmaktadır. 

‚Siyasal,  ekonomik, teknolojik ve ekolojik alanlardaki hızlı değişim  ekono-

mik krizlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.  Örneğin, siyasal alanda yaşanan 

hükümet krizleri, askeri darbeler, siyasal istikrarsızlık ortamı krizlere neden 

olabilir. Bunun yanı sıra, dünyada yaşanan hızlı ekonomik değişimler (global-

leşme, bölgeselleşme, ekonomide serbestleşme, yeni oluşan büyük pazarlar) 

krizlerin ortaya çıkması için daha kolay bir ortam yaratmaktadır. Bunların dı-

şında ekonomik süreç içerisinde üretim, istihdam ve fiyatlar genel seviyesinde 

ortaya çıkan ani konjonktürel hareketler ve dalgalanmalar da depresyon, hipe-
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renflasyon, işsizlik gibi krizlere neden olabilir. Konjonktürel hareketler piyasa 

ekonomisinin kendi tabii işleyişi neticesinde ortaya çıkan gelişmelerdir. Ayrıca, 

devletin ekonomiye iktisat politikası araçları ile müdahale etmesi de (örneğin, 

ani devalüasyon, vergi oranlarının artırılması ya da vergi yükünün ağırlaştırıl-

ması vs.) ekonomik krizlere neden olabilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler, malzeme teknolojisindeki yenilikler, teknolojik buluşlar da bazı or-

ganizasyonlar için fırsat anlamına gelirken, bazı organizasyonlar için ciddi so-

runlara neden olabilir. Örneğin, bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin 

çok gerisinde kalan organizasyonların ayakta kalabilmeleri çok güçtür. Bilim ve 

teknoloji, rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan birisidir. Yukarıda be-

lirttiğimiz nedenlerin dışında, doğal düzendeki bazı ani değişiklikler (deprem, 

sel vs) ve iklim bozuklukları ülke ekonomisinde kriz ortamı yaratabilir‛ (Aktan 

2003:5). 

EKONOMİK KRİZİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ 

‚Günümüzde parasal ve kitlesel bir olay haline gelen turizmin, ülke ekonomile-

ri üzerinde oluşturduğu moneter ve reel karakterli etkiler giderek önem kazan-

maktadır. 20 yy. ikinci yarısında, ülke ekonomilerinin karşılaştığı ulusal ve 

uluslararası sorunların çözümünde ve darboğazların aşılmasında turizm, dina-

mik özellikleri ile adeta bir çıkış noktası olmaktadır‛ (Öztaş 2002: 59). 

‚Turizm faaliyetleri dünya ekonomisinde giderek artan bir gelişim göstermek-

tedir. Birçok ülkede turizm, GSMH ile istihdamın önemli bir bölümünü meyda-

na getirmektedir. Buna ilave olarak turizmden elde edilen uluslararası döviz 

gelirleri ülkelerin mevcut bütçe açıklarını finanse etmeye yardımcı olmaktadır. 

Bölgesel düzeyde ise turizm, işsizlik sorununun çözümüne yardım etmekte ve 

tarım sektöründen dolayı kaybedilen rekabet avantajının yeniden kazanılması-

na yarar sağlamaktadır. Bununla birlikte turizm ekonomisi birçok ülkedeki 

ulaşım, ticaret, inşaat, konaklama, yiyecek-içecek sektörleri ve diğer hizmet 

sektörleri ile birlikte doğrudan ya da dolaylı bir yayılma etkisi göstermekte-

dir.‛(Akt: Bahar ve Bozkurt 2010:255)  

Turizm ekonomisi bir diğer açıdan değerlendirildiğinde ise; turizm gelirinin 

gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelere doğru dağılı-

mına bulunduğu katkı nedeniyle söz konusu ülkeler arasındaki belirgin farklı-

laşmaların giderek elimine olmasına bulunduğu katkı sebebiyle zaman içerisin-

de giderek farklı bir yer edinmiştir. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin 

lehine olarak gelişen bu yeni durum sebebiyle de turizm sektörüne yapılan ve 

yapılması düşünülen yatırımların önemi de hızla artış göstermiştir. Buna bağlı 

olarak da uluslararası turizm talebi, ekonomik büyümeye giden yolun belirleyi-
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cisi olmuştur. Çünkü sadece istihdama değil aynı zamanda üretim ile beraber 

ödemeler dengesine sağladığı geniş katkı nedeniyle turizm sektörü, ekonomik 

kalkınma ve büyümeye doğru ilerlerken köprü görevini üstlenmiştir. Çünkü 

‚uluslararası turizmin neden olduğu döviz hareketleri, turist gönderen ülkenin 

döviz talebini, turist kabul eden ülkelerin de döviz arzını artırıcı bir rol oynadı-

ğından, ülkelerin dış ödemeler dengesini etkilemektedir‛ (Öztaş 2002:60). Diğer 

taraftan ise ülkeye gelen yabancı turistlerle beraber ülke vatandaşlarının turistik 

ürün ve/veya hizmetlere yönelik harcamalarının yanı sıra çoğalan turizm tale-

bine ilişkin olarak girişilen turistik yatırımlar sadece turizm sektöründe değil 

aynı zamanda destek misyonunu üstlenen diğer sektörler açısından üretim fak-

törlerine ait gelirlerin oluşmasını sağlamaktadır. 

Bütün bu belirtilenler kökeni ne olursa olsun ekonomik krizin, turizm sektörüne 

ağırlık vermek suretiyle aşılabileceği gerçeğine işaret etmektedir. Ancak ulusal 

ekonominin turizm sektörü sayesinde geliştirilebileceğine kanaat getirilmesi 

turizme konu olan tüketici kesimin yani turistlerin gereksinimi olan konaklama, 

ulaşım, eğlence, yiyecek, sağlık, güvenlik ve daha pek çok hizmet sektöründeki 

arz kapasitesinin artırılmasını, geliştirilmesini ve bağlantılı olarak da altyapı 

yatırımlarının güçlendirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Tüm bu gereklilikle-

rin altında yatan temel nedenler ise;  ‚turistik hareketlerin döviz arzını artırarak 

ödemeler bilançosu açıklarının azaltılması, milli paraya değer kazandırılması, 

turizm gelirlerinin tekrar dağılım yoluyla ekonominin canlanması,  turistik ta-

lep artışlarına paralel olarak yatırımların hızlanması,  milli değer üzerindeki 

katma değer etkisi, devletin vergi gelirlerini artırıcı rolü ve iç fiyatlar üzerindeki 

etkileridir‛ (Öztaş 2002:59).  Bu etkilerin tamamı moneter karakterlidir. Ancak 

bunların dışında turizm sektörünün ekonomide oluşturduğu reel birtakım etki-

ler de söz konusudur. Emek yoğun üretim tekniğinden bağlı olarak doğan is-

tihdam etkisinin yanı sıra turistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında di-

ğer sektörler üzerinde yarattığı olumlu etkiler ile fiziksel ve kurumsal altyapı 

üzerindeki etkileri bu grup içerisinde değerlendirmek mümkündür.  

İstihdam etkisi, turizmin gelişmesine ve turizm talebinin yoğunluğuna bağlı 

olarak artar. Turizm gelişmesine paralel olarak turistik yatırımların artması, 

işgücü talebini arttırdığı gibi, turizmin mevsimlik özelliğinin bir sonucu olarak 

talebin yoğunlaştığı dönemlerde turistik işletmelerinde işgücü talebi artar. Mev-

sim dışında ise işgücü talebi azalmakla birlikte yine de bir devamlılık gösterir 

(Öztaş 2002:64). 

Turizme konu olan ürün ve/veya hizmetlerin oluşturulmasında bir taraftan 

emek-yoğun üretim tarzının benimsenmesi turizmin direkt istihdam etkisini 
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artırırken diğer taraftan da ürün ya da hizmet veren yan sektörlere sağladığı 

yeni iş imkanları sayesinde de endirekt istihdam etkisi oluşturmaktadır. 

Diğer sektörlere sağladığı katkıya gelince ise; öncelikle turizmin sektörünün 

olağan nitelikteki tüketim ihtiyaçlarını karşılaması söz konusudur. Bu sebeple 

de turizme konu olan ürün/hizmetlerin insanların genel ihtiyaçlarının karşılan-

masındaki özellikleri taşıması gerekmektedir. Konut üretimine bağlı olarak 

gelişen sanat, donatım vb. hizmetlerde canlılık getiren turizm sektörü sadece 

inşaat değil aynı zamanda sanayi sektörü üzerinde de tesirli olmaktadır. İnsan-

ların yaşamını kolaylaştıran işlenmiş gıda ürünleri, rahatlığın yanı sıra ihtiyaç-

ların giderilmesini de kolaylaştırıcı rol üstlendiği için çeşitli üretim ve hizmet-

lerde canlılık hakimiyet kazanmaya başlamaktadır. Bunların yanında turistlere 

sağlanan sağlık hizmetleriyle birlikte sigorta ve güvenlik hizmetleri de turizm-

deki gelişmelerden direkt olarak etkilenir ve giderek turistik hizmet veren kuru-

luşların üretime yönelik kalitelerinde de artış gözlemlenmektedir. Bu turizm 

işletmelerinin pazarlama sürecindeki kaliteye de olumlu yönde etki etmektedir. 

Çünkü ürünün ve/veya hizmetin oluşum sürecinde kalitenin yakalanması vakit 

kaybetmeden ürün/hizmeti tüketici ile buluşturma şansını getirmektedir. 

Altyapıya etkisine bakıldığında ise; fiziksel ve kurumsal alt yapı olarak iki açı-

dan değerlendirme yapmak gerekmektedir. Fiziksel alt yapı denilince konakla-

ma hizmetine yönelik olarak gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra su, enerji, 

kanalizasyon sistemi, otoparklar, spor tesisleri, enerji ve haberleşmenin yanı sıra 

ulaştırma sisteminin gereği olan yatırımları dikkate almak gerekmektedir. 

Kurumsal alt yapı denilince ise; turizmin danışma bürolarının yanı sıra çevre 

koruma ve güzelleştirme amacı ile çalışan kuruluşların verdikleri hizmetleri ve 

de turizm personeli yetiştiren kurumların sunmuş oldukları eğitim hizmetlerini 

bu grup içinde kategorize etmek mümkündür. 

Bölgesel kaynaklara dayalı bir gelişme ortamı sağlayan turizm sektöründe is-

tihdam yoğunluğu emek yoğun üretim sebebiyle bir hayli fazladır. Üretim ve 

tüketimin eş zamanlı olarak gerçekleştiği bu sektörde risk oranı son derece yük-

sektir. Bunun nedeni ise; sektörün ülkenin sosyo-ekonomik gelişme düzeyinin 

yanı sıra politik istikrarına ve de dünya ekonomik konjonktüründe ki olumsuz 

şartlara bağlılık derecesinin yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır.   

Bunların dışında da ülkelerin içinde bulundukları enflasyonist ya da deflasyo-

nist ortamlar ile piyasa ve rekabet şartları da riske neden olan diğer belirgin 

faktörlerdendir. Çünkü maliyet artışlarının ürün ve hizmet fiyatlarındaki artışa 

neden olan maliyet enflasyonu dolaylı vergi yükünün artmasına neden olurken, 
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deflasyonist ortamda yetersiz talep nedeniyle sürekli düşen fiyatlar işletmelerin 

kapanmasına, stokların artmasına bu da işsizliğin artmasına ve düşen gelirlerle 

birlikte toplam talebin daha da aşağılara düşmesine neden olmaktadır (Akt: 

Balıkçı 2009:88). 

Diğer taraftan ülkelerin içinde bulunduğu küresel rekabet koşulları da ister 

istemez turizm sektöründe fiyatlandırma konusuna farklı bakış, müşteri odaklı 

hareket tarzı, güvenilirlik, etkinlik, sürdürebilirlik gibi pek çok kavrama bakış-

ları yoğunlaştırma gereksinimini ortaya koymuştur.  

Ekonomik krize yönelik olarak turizm sektörünü kalkan olarak kullanmayı 

tercih eden ülkeler turistik ürün/hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri geliş-

tirirken uygun fiyatlandırma politikasını tercih etmek durumundadırlar. Bunu 

yaparken de müşteri odaklı zihniyeti benimseyerek yani kendi ülke vatandaşla-

rının dışında diğer ülke vatandaşlarının gelişen ve değişen beklentilerini dikka-

te alarak atağa geçmeyi tercih etmelidirler. Güvenli ve etkin sunulan bir hizmet 

yelpazesi de hiç şüphesiz atılan adımların isabetli sonuçlara doğru ilerlemesine 

vesile olacaktır. 

Bunların dışında ekonomik krize kalkan olarak kullanılan turizm işletmelerinin 

kazandıkları müşteri portföyünün gelip geçici olmaması ve potansiyel müşteri-

leri de yakalama ihtimalini kuvvetlendirmek için de sürdürülebilir turizm felse-

fesinin ülkeler nezdinde benimsenmesi gerekmektedir. Bu sebeple de sürdürü-

lebilir turizm kurallarına uyarak hareket etmek gerekmektedir. Bunlar (Küçü-

kaslan, http://www.paradoks.org); 

1. Turizm geliştirilmesi çevresel korumayla bütünleştirilmelidir. 

2. Biyolojik çeşitlilik korunmalıdır. 

3. Doğal kaynaklar sürdürülebilir biçimde kullanılmalıdır. 

4. Kirlilik azaltılmalıdır. 

5. Kültürel değerler önemsenmelidir. 

6. Tarihi alanlara saygı gösterilmelidir. Turizm, tarihi ve arkeolojik 

alanların korunmasına finansal katkı sağlamalıdır. 

7. Turizm yerel halka yarar sağlamalıdır 

8. Turizm çalışanları sürdürülebilir turizme yönelik eğitilmelidir. 

9. Turizm eğitsel amaçlı olmalıdır: bilgili turistler, doğaya en az zararı 

vermeye çalışır.  

10. Turizm yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde olmalıdır.  
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Tüm belirtilen koşullar dahilinde işlevsellik kazanan sürdürülebilir turizm poli-

tikası ekonomik krizden çıkış arayan ülkeler için ihtiyaç duyulan döviz girdisi-

nin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü ekonomik ve politik kısıtlamalardan 

uzak olarak elde edilen turizm gelirleri sayesinde ülkelerin ihracatında çeşitlen-

dirme imkanı yakalanabilme ve bağlantılı olarak da döviz gelirlerindeki büyük 

dalgalanmaların önüne set çekilebilmektedir. 

 ‚Turizm sektörünün bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin kullanımı konu-

sunda büyük bir yeri ve önemi vardır. Özellikle bölgelerarası dengesizliğin 

giderilmesinde turizm sektörü, tarım ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme 

imkanına sahip olmayan ama zengin bir turistik arz verilerine sahip bölgelerin, 

planlı ve etkin turizm politikaları uygulamaları sonucunda turistik yönden 

dengeli bir şekilde kalkınmalarını sağlayacaktır‛(Akt: Çeken 2008: 298). Ancak 

bunu sağlayabilmek adına bölgenin kültürel değerlerinin analizinin yanı sıra 

bölge halkının turizmi algılama düzeyi öncelikli konum taşımaktadır. Bunların 

dışında ise; bölgeye/yöreye yönelik turistik ürün/hizmeti pazarlayan kuruluşlar, 

bölgede bulunan tesislerden yöre halkının iş edinebilme olanakları ve sektörün 

diğer sektörlerle ilişkisinin yanı sıra bölge de mevcut olan sivil toplum kuruluş-

larının varlığı dikkate alınması gereken diğer hususları oluşturmaktadır.  

‚Turizm endüstrisinin ana hammaddesini, tabiatın ve iklimin yarattığı tarih, 

folklor, uygarlık ve kültürün işlediği bir değerler bütünü teşkil etmektedir‛ 

(Çeken 2003: 148). Dolayısıyla turizm sektörünün işlevsellik kazandığı bölgeler-

de yaşayan kesimin zaman içerisinde sosyo-kültürel değerlerinin anlamı derin-

leşmektedir. Bunun sebebi zaman içerisinde bölgenin sahip olduğu değerlerin 

yani gelenek ve göreneklerin bölgeye gelmeye eğilimli olan turist açısından 

çekim unsuru haline gelmesidir. Ortaya çıkan bu oluşumda doğal olarak kal-

kınma düzeyine olumlu yönde tesir etmektedir. 

Turizm sektörü sayesinde normal koşullarda diğer ülkelere ihraç edilemeyen 

jeo-ekonomik varlıklarla birlikte sosyo-kültürel varlıklar ve spesifik olarak su-

numa hazır olan bazı hizmetlerin işlevselliğinin doğal olarak gelişen bir sonuç 

haline gelmesi ülkenin döviz elde etme konusunda sorunların giderilmesine 

önemli ölçüde tesir etmektedir. Ancak tüm bunların gerçekleşebilmesi esas dik-

kate alınması gereken temel veri turistik bölgeye yönelik olan arz potansiyelidir. 

Çünkü doğru saptanan arz miktarı sayesinde sadece turizm sektörü değil diğer 

sektörlerde gelişme fırsatı yakalamaktadır. 
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TÜRK YAZILI BASININDA YUNAN ADALARINA YÖNELİK TURİZM İLE  
İLGİLİ HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Konusu ve Amaç 

Turizm, ülke ekonomilerine sağladığı ticari katkının yanı sıra kültürel paylaşım 

zemini yaratması ve toplumlar arası yakınlaşma sağlaması bakımından dünya 

barışının da perçinlenmesine hizmet etmektedir. Araştırmada incelenen Yuna-

nistan ve Türkiye’nin bir çok gerginliğe sahne olmuş diplomatik ilişkileri de göz 

önünde bulundurulacak olursa; iki ülke arasında gelişen turizm ilişkilerinin 

yazılı basındaki söylemi ne ölçüde ‚daha barışçı bir dile‛ evrilttiği önem ka-

zanmaktadır. Bu araştırma ile de öncelikle gelişen turizm ilişkilerinin yazılı 

medyadaki söylemi değiştirip değiştirmediği incelenerek değişen algılar ve 

kırılan önyargılarla birlikte Türkiyeli turistlerin önemli bir destinasyonu haline 

gelen Yunanistan’ın turizmine dolayısıyla da ekonomisine katkı yapılıp yapıl-

madığı konusunda tahmin yürütülecektir. Bu bağlamda Yunanistan’daki kriz 

öncesinde bu ülkeye gitmek konusunda bütçelerinin yeterli olmayacağını düşü-

nen Türkiyeli turistlerin, kriz sonrası Yunanistan turizmindeki mal ve hizmetle-

rin ucuzlamasıyla birlikte bu ülkeye olan ilgilerinin yazılı basında nasıl temsil 

edileceği de çalışmanın ana amacı olarak ortaya konulmaktadır.  

Yöntem ve Teknik 

Yunanistan ve Türkiye turizm ilişkileri özelinde incelemeyi konu alan ve eko-

nomik krizin turizm sektörü için fırsat mı tehdit mi olduğunu ortaya koymayı 

ana sorunsalı olarak belirleyen bu çalışmanın yöntemi Van Dijk’ın ortaya attığı 

söylem analizi yöntemidir. Söylem analizi, pozitivist metodolojinin esas aldığı 

nicelik araştırmalarının yeterli kalmadığı noktada haber olgusunun nitel öğeleri 

hakkında çok daha fazla bir irdelemeye imkan vermesi nedeniyle tercih edilmiş-

tir. Söylem analizi, özellikle kullanılan dil, alt metinde kurulan anlamlar ve ide-

olojik çerçevelemeleri daha açık ortaya koyması bakımından da araştırma için 

kolaylıklar sağlamaktadır. İçerik analizine göre haber metinlerini eleştirel bir 

bakış açısıyla ele alan ve ardalanda ki ideolojik motifleri de ortaya koyan söy-

lem analizi, iletişimin disiplinler arası niteliğiyle daha fazla örtüşmesi bakımın-

dan da araştırmacıya çeşitli avantajlar sağlamaktadır.  

İncelediğimiz her bir haber metni aynı zamanda kültürel, ideolojik, sosyolojik 

ve ekonomik kodlar taşıyan birer söylem bütünüdür. Geçmişten bugüne iktidar 

savaşım alanı olmuş medyanın kullandığı dil, haber kaynağı olarak ele aldığı 

kesim veya kimseler, haberi üreten kurumun niteliği, habercinin sosyalizasyon 

süreci ve editoryal süreçlerde demokrasinin ne kadar işler olduğu gibi pek çok 

etmen aynı zamanda haberin söylemini de şekillendirmektedir. Dolayısıyla 
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haber söylemi, istisnalar dışında egemen ideolojiyi de birebir yansıtmaktadır. 

Bu tespiti doğrulayabilmek için ise söylemin nasıl kurulduğunu, gerçekliğin 

nasıl inşa edildiğini anlamak gerekecektir. Öte yandan her gazetenin ‚genel 

yayın politikası‛ bulunmakta, dolayısıyla ulaştığı hedef kitleye göre söylemi de 

değişebilmektedir.  

Söylem analizini yakından ilgilendiren unsurlardan biri de ‚haber değerinin ne 

olduğu‛ sorunsalıdır. Kısaca özetlenecek olursa günümüz medya anlayışında 

toplumsal katmanların üst kısmında bulunan elitlerin yaşamından pek çok kesit 

haber olabilmektedir. Bunun yanı sıra zıtlık, negatiflik, olumlu veya olumsuz 

şaşırtıcı olaylar medya profesyonellerinin sık sık başvurduğu anlam örgüleri 

olmuştur. Bu bağlamda araştırmada da bu hususlar göz önünde bulundurula-

caktır. Göz önünde bulundurulacak önemli bir başka husus da tarihsel arka 

plan ve haber kaynaklarının konumları olacaktır.  

Van Dijk da egemen ideolojinin haber metinleri tarafından nasıl yeniden üretil-

diğini ortaya koyma çabasıyla medyanın gündem belirleme veya insan davra-

nışlarını değiştirebilme gücü konusundaki tartışmalara da yeni bir boyut ka-

zandırmaktadır. Van Dijk haberin makro ve mikro yapıları arasında ayrım ya-

par. Makro yapıyı haberin başlığı, girişi, spotu, ve bunlarla bağlantılı olarak 

arka plan ve bağlam bilgisi olarak; mikro yapıyı ise sözcük seçimleri ve söz 

dizimleri olarak ele almaktadır. Haberin söz dizini (sentaks) açılış ve kapanış 

söylemi, hikayenin kurgulanması, başlıklar, konu seçimi toplumsal arka plan-

dan bağımsız değildir. 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemi alışılmış söylem analizi seçim tekniklerinden farklı 

yapılmıştır. Genellikle ‚muhafazakar,  ulusalcı ve yaygın/ liberal‛ gazete üçle-

melerinin tercih edildiği ideolojik kriterler yerine; Yunan Adaları’yla doğrudan 

bağlantılı olan araştırma konusunun aynı zamanda Ege Bölgesi’ndeki yerel 

basına da önemli oranda konu olmasından kaynaklı yerelde de eki olan veya 

yerele hizmet eden, tirajı 20 binin üzerindeki gazeteler esas alınmıştır. Bu tanı-

ma uyan gazeteler ise Posta, Yeni Asır,   Zaman ve Cumhuriyet gazeteleri ol-

muştur. Örneklem kriterlerine uygun Sabah gazetesinin ‚Egeli‛ ekinin 2011 

yılından itibaren yayınlanıyor olması bu gazeteyi kapsam dışında bırakırken 

aynı gruptaki Yeni Asır Gazetesi’nin bu açığı kapattığı düşünülmüştür. Yine 

yerel ek yayımlayan Hürriyet ve Posta gazetelerinin aynı grup bünyesinde ol-

ması, dolayısıyla ortak haber havuzlarına sahip olması nedeniyle kapsamın 

daraltılması bakımından sadece Posta ele alınmıştır. Öte yandan Habertürk 

gazetesinin de Ege ilavesi bulunmakta ancak yayın hayatına 2009’dan sonra 
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başlaması nedeniyle bu kapsama alınmamış, benzer şekilde Milliyet gazetesi de 

incelenen dönemin çok büyük bir bölümünde Doğan Grubu bünyesinde bulun-

duğu için Hürriyet gazetesi gibi örneklem dışına çıkartılmıştır. İncelenen haber-

lerde en büyük kriteri ise Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizmin konu 

alınması oluştururken Yunanistan ekonomisi ile ilgili değerlendirmelere de söz 

konusu haberlerden ulaşılmıştır. Araştırmanın zamanı ise küresel ekonomik 

krizin şiddetini artırdığı 2009 yılından 2011 yılının 11. ayına kadar olan süreçte 

yayınlanan haberler ele alınmış, bu haberlere gazetelerin internet portalları üze-

rinden ulaşılmıştır.  

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi söylem analizi yöntemine bağlı olarak 

gerçekleştirilmiş, niteliksel öğeler ön planda tutulmuştur.  

Makro Analiz 

Van Dijk’ın tariflediği söylem analizinde makro analiz, haber başlık ve girişleri-

ne odaklanmakta, genellikle ana düşüncenin kısa ve öz biçimde yer aldığı bu ilk 

bölümlerde ideolojinin ve egemen söylemin nasıl ortaya konulduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Haber yazımında ters piramit kuralının yaygın bir biçimde kul-

lanıldığı göz önünde bulundurulacak olursa; haberci ve o haberi dolaşıma so-

kan yayın organı ortaya koymaya çalıştığı olay ve olguyu en çarpıcı şekilde dile 

getirmek için haberin ilk bölümlerini tercih etmektedir.  

İncelediğimiz gazeteler açısından da haber başlıkları, haber girişleri, tematik 

yapılar ve ardalan ve bağlam bilgisine ne ölçüde yer verildiğine ilişkin konular 

makro analizin de öğelerini oluşturmaktadır. 

İlk incelenen gazete olan Cumhuriyet’in araştırma evrenine dahil edilen haber-

ler şu şekildedir:  

 Türkiye, Yunanistan'a Fark Attı (19 Nisan 2009) 

 Türk-Yunan İş Forumu‛ Düzenleniyor (13.10.2009) 

 Turizmde 2010 Hedefleri Masaya Yatırıldı (31.10.2009) 

 Yunanlılar Sabun Alacak Para Bulamıyor (6.03.2010) 

 Savaş Uçaklarının Yerine Martı Sesleri< (10.03.2010) 

 Vize Kalktı, Türkiye de Turizm Beklentisi Arttı (10.04.2010) 

 Vize Esnekliği Ege’ye Hareket Getirecek (21.04.2010) 

 Türkler’e Vize Kalksın (27.04.2010) 

 Yunan Adalarına Vizesiz Turlar Başlıyor (30.04.2010) 
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 Gösteriler Ekonominin Can Damarını Tehdit Ediyor (6.05.2010) 

 Yeşil Pasaportlara Artık Vize Yok (15.05.2010) 

 Çanakkale ile Limni Adası’na Deniz Otobüsü Seferi (20.05.2010) 

 Mykonos Sizi Bekliyor (11.06.2010) 

 Komşu, Krizde Çözümü Türkiye den Bekliyor (18.06.2010) 

 En İyi Turist Türkler (1.08.2010) 

 Sakız’ın Umudu Türk Turist (23.09.2010) 

 Yunanistan’ın Umudu Türkiye (8.05.2011) 

 Yunanistan dan Türkiye’ye Vize Açılımı (24.05.2011) 

 Yunanistan’a Türkiye den Turizm Desteği (2.07.2011) 

 Türk Turistler Yarın Olmayacakmış Gibi Harcıyor (7.08.2011) 

 Türk Turistlerden Yunan Adalarına Çıkarma (6.09.2011) 

Yukarıda açıklanan makro analiz kriterleri bağlamında düşünülecek olursa; 

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege adaları ve Kıbrıs sorunu gibi sorunlar başta 

olmak üzere yıllardan bu yana süren siyasi gerilimler başlıklarda da karşılığını 

bulmuştur. Diğer bir deyişle her ne kadar ticaret ve turizm ilişkilerinin artması 

barış söylemlerine fırsat tanısa da resmi ideolojinin haber söyleminde yeniden 

inşa edilmesi gerçekliğini tam anlamıyla değiştirememiştir. Örneğin ‚Türk Tu-

ristlerden Yunan Adalarına Çıkarma‛ başlığındaki ‚çıkarma‛ kavramı genellik-

le gerilim haberlerinde kullanılan bir kavram olmakla birlikte iki ülkenin geçmi-

şine de gönderme yapmaktadır. Diğer yandan ‚Yunanlılar Sabun Alacak Para 

Bulamıyor‛, ‚Yunanistan’ın Umudu Türkiye‛, ‚Sakız’ın Umudu Türk Turist‛, 

‚Komşu Krizde Çözümü Türkiye’den Bekliyor‛ gibi başlıklar da yıllardır süre 

gelen ‚üstünlük‛ tartışmalarının söylemde dışavurumunu gözler önüne ser-

mekte, haberlerin spotları da bu ifadeleri desteklemektedir.  

Buna karşın 2009 yılında Yunanistan’ın kriz içine girmesi, turizmdeki hedef 

kitlesinin niteliğinde revizyona giderek orta gelirli gruplara da hitap etmeye 

başlaması Türkiye’ de de turistik bir ilgi yaratmış, bunun sonucunda vize kolay-

lığı sağlayan Yunanistan ile ticari ilişkiler de ivme kazanmıştır. Sözü edilen 

tarihten itibaren incelenen gazetelerde Yunanistan ekonomisi ile ilgili haberlerin 

ağırlığının arttığı, şoven dilin kırılmaya başladığı gözlemlenmiştir.  

Yukarıda birkaç kelime ile özetlemeye çalıştığımız süreç incelenen haberlerde 

genellikle kısıtlı verilmiştir. Yunanistan’a Türkiye’den turist akınının tek nedeni 

olarak Yunanistan’daki ekonomik kriz ve ‚komşunun komşuya muhtaçlığı‛ 

üzerinden kurulan düz ilişki gösterilmiş, bunun yanındaki tarihsel, sosyolojik 

ve ekonomik bağlar çok fazla ortaya konmamış, olay tek yönlü ele alınmıştır. 
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‚En İyi Turist Türkler‛ haberindeki ‚Yunanistan'ın içinde bulunduğu mali kri-

zin getirdiği sonuçlar ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörünü de 

olumsuz etkilerken,  Ege adalarını ziyaret eden çok sayıda Türkün darda bulu-

nan Yunan ekonomisi için bir "nefes" oluşturduğu yorumu yapıldı‛ ifadeleri bu 

durumu doğrulamaktadır.  

İncelenen ikinci gazete ise Zaman’dır.  Gazetenin araştırmaya konu olan haber-

leri ise şunlardır:  

 Türkiye Yunanistan İş Hacminin 5 Yıllık Hedefi 10 Milyar Dolar 

(16.10.2009) 

 Bakan Çağlayan, Atina da (16.02.2010) 

 Türkiye, Yunanistan'daki Krize İlaç Olmak İçin Atina'ya Çıkarma Yaptı 

(16.02.2010) 

 İşadamları, Krizdeki Komşuya Destek İçin Atina da (17.02.2010) 

 Ege de Ekonomik Zenginliğin Yolu Barıştan Geçiyor (22.03.2010) 

 O Gemide Artık Türkler de Var (29.03.2010) 

 Yunanistan da Türkler İçin Vize Kolaylığı Talep Edildi (31.03.2010) 

 Vize Esnekliği Ege'ye Hareket Getirecek (21.04.2010) 

 Sakız Adası Valisi'nden Türk Turistlere Vize Açılımı (27.04.2010) 

 Çeşme den Yunan Adalarına Vizesiz Turlar Başlıyor (30.04.2010) 

 Yunan Validen Öneri: Sakız Adasına Türkler Yerleşsin (04.05.2010) 

 Vizesiz Turların Parlayan Yıldızı Balkanlar Olacak (18.06.2010) 

 Yunan Adaları'na Vizesiz İlk Gemi Kalkıyor (20.06.2010) 

 Yunan Basını: En İyi Turist Türkler (01.08.2010) 

 Yunanistan'ın Umudu Cömert Türk Turisti (02.08.2010) 

 Vize Kolaylığı Gemi Turlarına İlgiyi Artırdı (10.08.2010) 

 Gül: Ege Denizi, Dostluk Denizi Haline Gelmeli (23.09.2010) 

 Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde 2010 Böyle Geçti (21.12.2010) 

 İzmirli İşadamları Yunanistan'a Vizesiz Girmeyi Bekliyor (16.01.2011) 

 Egeli Turizmciler, 'Barbar' Sözüne Tepki Olarak Yunan Adalarına Am-

bargo Uygulayacak (20.01.2011) 

 Muğla da Yunanistan'la Dostluk Köprüsü Kuruluyor (26.01.2011) 

 Türkler 'Vizesiz Seyahati' Sevdi (03.02.2011) 

 Yunanistan, Daha Fazla Turist İçin 'Ekspres Vize' Uygulamasına Geçi-

yor (15.02.2011) 
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 Yunanistan, Türk Turistler İçin Vizeyi Kolaylaştırıyor (16.02.2011) 

 Yunan Turizm Bakanı: Türk Turistler İçin 'Zorunlu Vize' Kaldırılsın 

(20.02.2011) 

 Davutoğlu: Buradan Çıkan Ortak Mesaj Dostluk ve Komşuluktur 

(08.03.2011) 

 Atina'yla Bütün Sorunları Çözecek Aşamaya Geldik (16.03.2011) 

 Yunanistan'ın Umudu Türkiye (08.05.2011) 

 Yunanistan, Türkiye İle Vizeyi Kaldırmaya Uğraşıyor (24.05.2011) 

 Yunan Adalarına Türkiye den Teklif (06.07.2011) 

 Yunanistan, Türkiye'nin Ege de Yaz Dönemindeki Uygulamalarından 

Memnun (06.07.2011) 

 Türk-Yunan Dostluğuna Ünlülerden Katkı (07.08.2011) 

 Yunan Proto Thema Gazetesi: Türkler Hesapsız Harcıyor (07.08.2011) 

 ‘Türk Turistler Yunanistan da Yarınlar Olmayacakmış Gibi Harcama 

Yapıyor' (08.08.2011) 

 Vizesiz Geçiş İçin İlk Adım (10.10.2011) 

 Papandreu dan Vizesiz Girişlere Yeşil Işık (10.10.2011) 

2009 yılı öncesinde Yunanistanla ilgili haberlerde genellikle tarihi eser kaçakçı-

lığı, insan kaçakçılığı, patent tartışmaları, doğal afetler temsil edilirken bu tarih-

ten sonra turizmin ağırlık kazandığı gözlemlenmektedir. Zaman gazetesi haber-

leri işleyiş biçimi ile Cumhuriyet’e göre daha ‚barışçı‛ bir dili tercih etmekte, iki 

ülkenin arasında geçen siyasi gerilimleri ekonomi haberlerine yansıtmamakta-

dır. Ancak yine de bu gazete de ‚üstünlük tartışması‛ konusuna ‚Türkiye, Yu-

nanistan'daki Krize İlaç olmak için Atina'ya Çıkarma Yaptı‛, ‚Yunanistan'ın 

Umudu Türkiye‛, ‚Yunan Proto Thema Gazetesi: Türkler Hesapsız Harcıyor‛ 

gibi örneği çoğaltılabilecek haberlerle ‚Kurtarıcı Türkiye‛ imasıyla gönderme-

lerde bulunmaktadır.  

Öte yandan Zaman’ın ‚Türk-Yunan‛ dostluğuna daha fazla vurgu yapması ve 

iki ülke arasındaki siyasetçilerin arasındaki diyaloglara daha fazla yer vermesi 

de gazetenin bulunduğu siyasal çizgiden bağımsız düşünülmemelidir. Zaman 

Gazetesi de ardalan ve bağlam bilgisi konusunda zayıf kalmakla birlikte incele-

nen gazeteler içinde haberleri en uzun ve derinlikli veren gazete olmuştur. Zira 

Zaman’ın kitle gazetesi olarak değil ‚fikir gazetesi‛ olma iddiasıyla yayın haya-

tına başlamasının bu durumda etkili olduğu düşünülmektedir.  
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Araştırmaya konu olan bir diğer gazete de bölgesel yayın yapan Yeni Asırdır. 

Yeni Asır’ dan inceleme alanına dahil  edilen haberler ise şu şekildedir:  

 Demirtaş, ‚Yunanistan ile 10 Milyar Dolarlık Ticareti Yakalarız‛ 

(09.10.2009) 

 Atina-İzmir Seferi Yapan Uçaklar Doldu (14.10.2009) 

 Türk-Yunan İş Forumu Başlıyor (15.10.2009) 

 Yunan Adalarıyla Ticaret Hacmi Daha da Artırılacak (16.10.2009) 

 İzmirli İşadamları Girit’e Çıkartma Yaptı (12.11.2009) 

 Krizdeki Komşuyla Ticaret için Yeni Fırsatlar Aranacak (09.02.2010) 

 İzmirli İşadamları Komşuları Ziyarette (16.02.2010) 

 Krizi Birlikte Fırsata Çevirelim (17.10.2010) 

 Yunanistan da Türklere Vize Kalksın Talebi Yaygın (01.04.2010) 

 Yunanistan Türklere Vize Esnekliği Tanıyor (22.04.2010) 

 Esnaf, Yunan Adalarıyla Ticaret Köprüsü Kuruyor (02.05.2010) 

 İZTO Heyeti Sakız Yolcusu (03.06.2010) 

 İlk Ziyaret Sakız’a (04.06.2010) 

 Vizesiz Girişi Bu Yaz İstiyoruz (06.06.2010) 

 İzmir den Vizesiz Yunan Adaları Turları Başlıyor (15.06.2010) 

 Yunanistan’a Vizesiz Turlar Başladı (25.06.2010) 

 Yeni Liman Şart (04.08.2010) 

 Gemiler Türk Kontenjanını Artırdı (02.11.2010) 

 Erdoğan ve Papandreu İzmir de Buluşacaklar (13.12.2010) 

 Yunanistan’a Turist Göndermeyeceğiz (20.01.2011) 

 İzmir den Yunan Adalarına Sefer Başlıyor (29.03.2011) 

 Gemide Tatil Türkiye’ye Sıçradı (05.04.2011) 

 Yunanistan’a Vize 2 Ay İçinde Kalksın (15.04.2011) 

 Yunanistan Adaları Satışa Çıkardı, Yatırımcı Sevindi (09.06.2011) 

 Yunan Müteahhitlerin Umudu İzmir (07.07.2011) 

 Türkler, Yunan Adalarına Akın Etti (19.07.2011) 

Türk-Yunan barışı konusunda pek çok akademik araştırmaya konu olmuş ve 

büyük çoğunlukla da milliyetçi dili yeniden ürettiği gerekçesiyle eleştirilmiş 

Yeni Asır Gazetesi, bölgedeki ekonomik aktörlerle yakından bağ kuran bölgesel 

bir gazete olarak Yunanistan ile ticari ilişkileri bulunan iş insanlarının söyledik-

lerini çoğunlukla haber başlığı yapmıştır. Üstünlük göndermesi ‚Yunan Müte-
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ahhitlerin Umudu İzmir‛, ‚İzmirli İşadamları Girit’e Çıkartma Yaptı.‛ haberle-

rinde de görüldüğü üzere Yeni Asırda da söz konusu olmuştur.  Gazete ayrıca 

genellikle ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği önermesini baz alarak 

söylemlerine yön vermiştir. Özellikle vize konusundaki problemlerin çözülme-

sine ilişkin haberlerin başlıkları genellikle net, daha çok Yunanistan da ki siyasal 

karar vericileri hedef kitlesi olarak gören bir yaklaşım arz etmektedir. Ayrıca 

söz konusu haberlere kaynak olmuş kişi ve kurumlar çoğu haberde benzerlik 

göstermektedir. Bu durum özellikle Yeni Asır da daha fazla belirginlik kazan-

maktadır.  

Bunların dışında Yunanistan ekonomisinin Türk yazılı basınında ele alınmasıyla 

birlikte bu ülkede turizme yönelik mal ve hizmetlerin ucuzladığı yolunda bir 

algı oluştuğu ve turist sayısındaki artışın en önemli nedenlerinden birinin de bu 

olduğu gözlemlenmektedir.  

Diğer gazetelerde olduğu gibi Yeni Asırda da turizm ilişkilerinin birden nasıl 

geliştiğine ilişkin analiz ve arka plan bilgilerinden ziyade var olan durum orta-

ya konmaya çalışılmaktadır.  

Bu çalışmaya konu olan gazetelerden Posta ise şu anda bayi satışı en yüksek 

gazete olarak Yunanistan ekonomisiyle yakından ilgilenmekte, turizm de bunun 

bir parçasını oluşturmaktadır. Dikkat edileceği gibi Posta, diğer gazetelere oran-

la Yunanistan ile gelişen turizm ilişkilerini daha az ele almaktadır:  

 

 Yunanistan Adalarını mı Satıyor? (04.03.2010) 

 Bamtur ile Vizesiz Yunan Adaları (07.06.2010) 

 Komşu Ziyareti Kolaylaşıyor (21.06.2010) 

 Ramazan Tatil İştahını Kesmedi (29.08.2010) 

 Yunanistan da Sokaklar İşsiz Dolu (08.06.2010) 

 Türkler Yarın Olmayacakmış Gibi Harcıyor (08.06.2010) 

 Yunan Adaları Türk Turistlerle Nefes Aldı (08.10.2011) 

 

Postanın durumu ele alış biçimi ise makro açıdan diğer gazetelerden farklılık 

arz etmemekte,  genellikle benzer haberler okuyucuya sunulmaktadır. Hatta 

haber ajansı kaynaklı bazı haberlerin başlıkları bile benzerlik taşımakta, bu du-

rum da analiz açısından ilginç sonuçlar yaratmaktadır. Öyle ki; farklı siyasal 

yaklaşımlar gerektiren bir konuda aynı olgu/ olayın çok farklı başlıklarla anla-

tıldığına tanık olurken araştırma konusunda aynı durum geçerli olmamakta, 
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incelenen farklı gazetelerde makro inceleme açısından hemen hemen aynı so-

nuçlar ortaya konmaktadır.  

Mikro Analiz 

Dilin toplumsal olduğunu, dolayısıyla sözcük seçimlerinden cümle yapılarına 

kadar kurgulanmış kapalı bir metin olan haberin de dilin dolayımından geçtiği-

ni kabul edersek, geniş kitleleri etkisinde bulunduran gazetelere de aynı pers-

pektiften bakmak gerekmektedir. Mikro analizde de söz dizimindeki yapıya 

yani kelimeler arası bölgesel uyum,  kelime seçimleri, haberin retoriği yani ha-

berde kullanılan cümlelerin kısa, uzun, basit ya da bileşik, etken ya da edilgen 

olması ve grafik, fotoğraf gibi haberi besleyen diğer etkenler, haberin rakam ve 

sayısal değerlerden oluşması haberin aynı zamanda ideolojik yapısını da öne 

çıkarmaktadır. Örneğin Cumhuriyet’in ‚Türkiye Yunanistan’a Fark Attı‛ başlı-

ğındaki ‚Fark Attı‛ ifadesi galip ve mağlup olma durumuna işaret ederek savaş 

söylemini yeniden üretmektedir. Yine ‚Yunanlılar Sabun Alacak Para Bulamı-

yor‛ haberinde spotta böyle bir ifadeye yer verilmezken haberin ilerleyen kısım-

larında bunun sadece kaynaklardan birini örnek vermek amacıyla söylendiğini 

anlaşılmakta, dolayısıyla ideolojik yeniden inşa amaçlı bir manipülasyondan 

söz edilmektedir. Cumhuriyet aynı zamanda Yunanistan kaynaklı (örneğin 

‚Türklere Vize Kalksın‛ başlıklı haberde olduğu gibi) haberleri genellikle ‚bil-

dirildi, anlatıldı, öğrenildi‛ gibi yüklemlerle anlatmakta, dolayısıyla Yunan 

haber kaynaklarıyla arasına mesafe koyarken nesnellik sağlamaya çalışmaktadır.  

Bunların dışında incelenen diğer gazetelerde de dikkat çekeceği gibi Cumhuri-

yet Gazetesi, Yunanistan ekonomisiyle ilgili haberleri dış basını referans alarak 

(‚Türkiye Yunanistan’a Fark Attı‛ başlıklı haberinde The Sunday Times gazete-

sinin haberinin haberleştirilmesi gibi) sunmakta, öte yandan iki ülke arasındaki 

turizm ilişkilerini konu alan haberlerde de yoğun bir biçimde Yunan basınına 

atıf yapmakta,  böylece haber kaynağının objektif olduğuna okuyucuyu ikna 

etmeye çalışmakta,  bu durumu retorikle güçlendirmekte,  genellikle edilgen 

cümleler kullanmaktadır.  

Medyanın gündem belirleme, kanaat oluşturma işlevi ile yakından bağlantılı 

olan araştırma konumuzda diğer gazeteler gibi Zaman da ideolojik duruşu iti-

bariyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yapıcı yaklaşmakla birlikte bunu genel-

likle ekonomi haberlerinde göstermektedir. ‚Yunanistan’ın Umudu Cömert 

Türk Turisti‛ adlı haberde de ‚Yunanistan’ın içinde bulunduğu mali krizin 

getirdiği sonuçlar,  ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörünü de 

olumsuz etkilerken, Ege adalarını ziyaret eden çok sayıda Türk’ün darda bulu-

nan Yunan ekonomisi için bir nefes oluşturduğu yorumu yapıldı‛ ifadeleriyle 
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başka bir Yunan gazetesinde çıkan habere yer verilmiştir. Benzer ifadeleri Za-

man’a ait pek çok haberde görmek de mümkündür.  

Zaman Gazetesinin söylem yapısında Cumhuriyet kadar belirgin olmasa da 

milliyetçi bir eğilim görmek mümkündür ancak bu daha gizli bir biçimde yansı-

tılmıştır. Zaman, özellikle Türkiye’deki bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı 

düzeyindeki yöneticilerle Yunanlı mevkidaşlarının arasındaki diyaloğu haber-

leştirirken mutlaka Yunanistan’ın ekonomik kriz içinde bulunduğuna işaret 

etmekte, ekonomik krizin net bir biçimde yaşanmadığı Türkiye’deki okurun 

sürekli karşılaştırma yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca ‚İşadamları Komşuya 

Destek için Atina’ya Gitti‛ gibi ifadeler de dildeki ‚üstenci‛ yaklaşımı gözler 

önüne sermektedir.  

Gelişmelere daha çok yerel perspektiften bakan ve Yunanistan’daki makro siya-

set ve ekonomideki gelişmeleri bölgesel bağlamda ele alan Yeni Asırda da daha 

edilgen bir dil kullanılmakta, haber kaynakları genellikle Türkiye veya Yunanis-

tan tarafındaki iş insanı kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Çalış-

mamızın temel hipotezine bağlı olarak Yeni Asır da Yunanistan’ın içinde bu-

lunduğu ekonomik kriz ile Türkiye’den giden turistler arasında doğrusal bir 

bağlantı kurarak bunu ‚arz-talep‛ ekseninde değerlendirmekte, bunu da söy-

lemine yansıtmaktadır. Gazete özellikle Yunanistan’a vizenin kalkmasıyla ilgili 

kampanya niteliği taşıyabilecek bir söylemi de sütunlarına taşımaktadır. Öte 

yandan bölgesel bir gazete olarak Yeni Asır, Yunanistan’la yaşanan politik ve 

askeri krizlerde yansıttığı söylemi herhangi bir gerginlik esnasında da sütunla-

rına taşıyabilmektedir. Özellikle Türkiye’deki turizmcilerin Yunanistan ile olan 

makro düzeydeki politik sorunlara karşı takındıkları tavır,  Yeni Asır’ın en fazla 

dikkatini çeken konulardan olmakla birlikte, söylemde savaş dilini kullandığı 

gözlemlenmektedir.  

İncelenen son gazete Posta da ise popüler olan söz konusu argümanların hepsi 

kullanılmakta, okuyucu kitlesine bağlı olarak daha kısa ve öz cümleler kurul-

makta, okurda Yunanistan’a turist akını yaşandığı ve Türkiye’nin kriz içindeki 

bu ülkeye yardımcı olduğu savı geniş bir biçimde işlenmekte, söz konusu bas-

kınlık hegemonik bir söylem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sonuç olarak incelenen gazetelerin makro ve mikro yapılarına baktığımızda 

ortak olan özellikler göze çarpmaktadır. Bunlardan en önemlisi Yunanistan’ın 

mali kriziyle Türkiye’den giden turistlerin ülkeye ekonomik katkı sağladığı 

savının güçlü bir biçimde işlenmesidir. Buna bağlı olarak Yunanistan’la ilgili 

turizm haberlerini iki ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum karşılaştırıl-

mak suretiyle egemen bir dil kurulmaya çalışılmaktadır. Öte yandan farklı gö-
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rüşleri yansıtan dört gazetede de genellikle tarihsel arka plana yer verilmemek-

te, geçmişteki şovenizme varan söylemlere ilişkin herhangi bir özeleştiride bu-

lunulmamakta, bunun yerine gelişen ilişkilerin ‚kendiliğinden‛ geliştiği izleni-

mi yaratılmaya çalışılmakta, bu da edilgen dille belirginleştirilmektedir. 

SONUÇ 

Ülke ekonomilerinde sıkıntılara neden olan ekonomik krizlere sadece siyasal ya 

da  ekonomik sahada yaşanan değişimler değil bunlarla birlikte teknolojik, eko-

lojik alanlarda ki yaşanan değişimlerde sebep olmaktadır. Tüm bunların sonu-

cunda ise mali kaynak sıkıntısı içerisine gömülen ülkeler çözümü zaman zaman 

farklı bir sektörü kullanarak kaynak yaratmayı tercih etmektedirler. Basından 

da takip ettiğimiz üzere son dönemlerde Yunanistan da siyasi yapıda yaşanan 

çalkantıların temelinde de ekonomik sıkıntılar yatmaktadır ve Yunan ekonomisi 

krizden çıkışın yolunu turizm sektöründe aramaktadır. Nitekim fiyatları ucuz-

layan yunan adalarında turist sayısının geçmiş yıllara oranla artışı da bu tespiti 

doğrulamaktadır. Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle ödemeler dengesindeki 

açığı giderek büyüyen Yunanistan yeni turizm politikası ile döviz arzını arttır-

mayı tercih etmekte bu durumun diğer sektörleri de besleyeceğini düşünmek-

tedir. Yeni oluşturduğu turizm politikası aracılığıyla Yunanistan aynı zamanda 

istihdam sektöründeki sorunları da çözebileceği ihtimalini de göz önünde bu-

lundurmaktadır. 

Belirtilen noktaların dışında döviz arzının, ödemeler bilançosu açıklarının azal-

tılmasına önemli katkı sağlayacağına inanan Yunanistan turistik talep artışı 

sayesinde milli paranın değer kazanmasının yanı sıra turizm gelirlerinin tekrar 

dağılımı aracılığıyla da bozulan ekonomisinin tekrar canlanacağı kanaatini ta-

şımaktadır. Çünkü artan turistik talebin bir taraftan yatırımları hızlandıracağını 

düşünmekte diğer taraftan ise hem milli gelir üzerinde değer yaratacağı hem de 

devletin vergi gelirlerini arttırmakla kalmayıp, iç fiyatlara yönelik de olumlu 

etki yaratacağını düşünmektedir. İncelenen gazetelerde verilen haberler de altı 

çizilmeye çalışılan noktaları doğrular niteliktedir. Cumhuriyet gazetesinin  

‚Mykonos sizi Bekliyor ‛, Komşu, Krizde Çözümü Türkiye’den Bekliyor‛, “Sa-

kız’ın umudu Türk Turist‛ haberleri Yunanistan’ın yoğun bir turist beklentisi 

içerisine girdiğini ve komşu ülke olan Türkiye den bu konuda destek beklediği-

ni ifade etmektedir. Diğer taraftan Zaman gazetesinin ‚Sakız Adası Valisin den 

Türk turistlere Vize Açılımı‛, ‚Çeşme den Yunan Adalarına Vizesiz Turlar baş-

lıyor‛, ‚Vizesiz Turların Parlayan Yıldızı Balkanlar Olacak‛, ‚Yunan Adaları'na 

Vizesiz ilk Gemi Kalkıyor‛ başlıklı haberlerde Yunanistan’ın sadece beklenti 

içerisinde olmakla kalmayıp turistlerin Yunanistan’a gelme imkanlarını kolay-
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laştırma çabası içerisine girdiğini göstermektedir. ‚Yunan Validen Öneri: Sakız 

Adası'na Türkler Yerleşsin‛ şeklinde verilen haberde Türk/Yunan dostluğunun 

köprülerini yeniden inşa etmeye yönelik davetkar bir tutumu ifade etmektedir. 

Girdiği ekonomik krizden çıkışın yolunu turizmde arayan Yunanistan’ın bu 

tutumunu doğrulayan benzer nitelikteki haberlere Yeni Asır gazetesinde de 

rastlanmaktadır. ‚İlk Ziyaret Sakıza‛, ‚Vizesiz Girişi Bu Yaz İstiyoruz‛, ‚İzmir 

den Vizesiz Yunan Adaları Turları Başlıyor.‛ şeklinde verilen haberler bunlar-

dan bazılarıdır. Posta gazetesi de Yunanistan’ın içine girdiği ekonomik krizi 

‚Yunanistan da Sokaklar İşsiz Dolu‛ haberi ile anlatırken ‚Komşu Ziyareti Ko-

laylaşıyor‛ şeklinde verilen haberiyle de Yunanistan’ın ekonomik krizden çıkı-

şın yolunu yine turizm de aradığını belirginleştirmektedir. ‚Yunan Adaları 

Türk Turistlerle Nefes Aldı‛ başlıklı haberinde ise Yunan ekonomisin de dur-

gunluğun olduğunu ifade ederken turizmin çıkış yolu olabileceğine de gön-

derme yapılmaktadır. 

Elde edilen tüm bu sonuçlar bütünsel olarak değerlendirildiğinde; kriz her ne 

kadar ülke ekonomileri için ciddi anlamda bir darbe olarak görülse de kimi 

zaman bazı fırsatları da sunabilme potansiyeline sahiptir. Yunanistan’ın izlemiş 

olduğu yolda bu savı doğrular niteliktedir. Çalışmanın daha önceki kısımların-

da da vurgu yapıldığı üzere; Yunanistan ekonomik krizden çıkışın yolunu tu-

rizm sektöründe aramayı tercih etmiş ve bu konuda yeni çaba ve çalışmalar 

içerisine girmiştir. Çünkü bu tercihin arkasında Yunanistan eş zamanlı üretim 

ve tüketimin yaşandığı turizme yönelik ürün ve hizmetlerin tüketiminin süratle 

artacağını düşünmüş, bu artışın da doğal olarak tüm üretim faktörlerinde yani 

hammadde den başlayarak işgücü, teknoloji, sermaye ve yine enformasyon 

çağının üretim faktörü olan bilgide hareketliliği getireceğini saptamış bulun-

maktadır. Turizm den elde edilen gelir potansiyelinin belirtilen üretim faktörle-

rinin elde edilmesinde kullanılması ardında da bu üretim faktörlerinin işlenerek 

üretime konu olan yeni ürün/hizmetlerin oluşturulma süreci dikkate alındığın-

da; yeni işgücüne ihtiyaç duyan turizm sektörünün aynı zamanda yeni teknolo-

jilerle de bütünleşme eğilimi içerisine girmek durumunda olacağı kesinlik taşı-

maktadır. Belirtilen noktaları düşünen Yunanistan’ın düşüncesine işlerlik ka-

zandırabilmesi sesini dış basına duyurabilmesi suretiyle mümkün olabilecektir 

ki; yazılı basına yansıyan haberler ve bunun sonucunda da artan turist sayısı 

bunu kısmen de olsa başarabildiğinin göstergesidir.  Canlanan turizm sektörü 

Yunan ekonomisine bir ölçüde de olsa nefes aldırmış bu sayede de ürün/ hizmet 

üretimi artıp, stagflasyon yani ekonomide yaşanan durgunluğu ifade eden re-

sesyonla beraber enflasyonist ortamın getirdiği negatifliklerin kısmen olsa önü-

ne geçilmiştir. Stagflasyonun egemen olduğu ekonomilerde geleneksel kamu 
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harcamalarını hızlandırma yöntemi ile ekonominin canlanması kolay olmamak-

tadır. Tüketim harcamalarının yükselmesi ve piyasada güvenin sağlanması 

suretiyle ekonomide hareketlilik sağlamak mümkün olmaktadır. Büyüme ora-

nının gerileyip aynı zamanda da fiyatların süratle düştüğü stagflasyonist dö-

nemlerin habercisi kısa dalga hareketi olan resesyon dönemleridir. Bu dönem-

lerde ülkeler resesyonun stagflasyona dönüşmemesi için radikal tedbirler almak 

durumundadırlar. Yunanistan maalesef bunu yapabilmekte gecikmiş resesyon 

döneminin uzun soluklu dalgaya dönüşebileceği ihtimalini gözden kaçırmıştır. 

Dolayısıyla da çözümü tüketim harcamalarında artışa giderek çözme yolunu 

tercih etmekten başka çıkarı kalmayan Yunanistan Turizm sektörüne yönelik 

çaba ve çalışmalarına hız kazandırmıştır. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, jeopark çevresinde yaşayan ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin jeoparka 
yönelik yaşantı ve tutumlarını belirlemektir. Araştırma betimsel türde olup, ilişkisel tarama 
modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2010–2011 eğitim ve öğretim yılında Muğla ili Ya-
tağan ilçesi jeoparkı çevresinde öğrenim gören toplam 202 7. sınıf öğrencisi ile yapılmıştır.  
Araştırmada jeoparklara yönelik Cronbach Alpha katsayısı 0,83 olan ve 60 maddeden olu-
şan tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical  
Package for Social Sciences Program, Version 16.0) paket programı kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde t-testi ve One-way ANOVA uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara gö-
re, katılımcıların büyük çoğunluğunun jeoparka yönelik yaşantı ve tutumları olumlu yönde-
dir. Elde edilen bulgular ışığında, ilköğretim öğrencilerinin jeoparklarda daha fazla zaman 
geçirmeleri önerilebilir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, bu alanların korunması gerekti-
ğini, bu alanların jeolojik miras niteliği taşıdığını, bu sebeple hem ülkemiz hem de dünya için 
önemli bir zenginlik olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler tekrar jeoparka gelmek istedikleri-
ni ifade etmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: Sosyal Bilgiler, Jeopark, Jeoparka Yönelik Tutum Ölçeği, Tutum, Yaşantı. 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu, yeryüzünde var oluşundan bu yana doğadan yararlanmış; bilgi biri-

kimi ve teknolojik gelişmelerle birlikte doğaya egemen olmaya çalışmıştır. Bü-

tün bu zaman zarfında ise doğal kaynaklar insanlar tarafından hiç bitmeyecek-

miş gibi sorumsuzca kullanılmıştır. 

19. yüzyılın sonlarından itibaren dünyadaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme, ta-

rımda ilaçların aşırı olarak kullanılması, radyoaktif maddelerin çeşitli sektörlere 

girmesi, doğal dengenin bozulmasına yol açmıştır (Atalay 2004). Doğaya hük-

metmeye çalışan insanoğlu, ilerleyen zaman içerisinde bu sebepten ötürü pek 

çok acı deneyim yaşamak zorunda kalmıştır. Bu sebeple 19. yüzyılda doğa ko-

ruma kavramını ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda, birçok ülke doğa koru-

ma alanları içerisinde önemli yere sahip olan alanları milli park alanları olarak 

ilan etmiştir. 1800’lü yıllarda ortaya çıkan milli park kavramı da bu farkındalı-

ğın bir sonucudur. Bu farkındalık günümüzde daha etkili ve kapsamlı bir ko-

ruma - kullanma ölçütü olan Jeoparklara da öncü olmuştur. Jeoparkları diğer 
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koruma ölçütlerinden ayıran en önemli nokta da doğal kaynakların hem koru-

nup hem kullanılmasının tek bir potada birleştirilmiş olmasıdır.  

Günümüzde sahip oldukları bitki ve hayvan zenginliği ile ekolojik dengeye çok 

sayıda faydası olan alanlar bulunmaktadır. Bu alanların bu tür özelliklerinden 

dolayı kesinlikle korunması gerekmektedir. Bu nedenle çevre koruma ve özel 

koruma alanları kavramlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Türkiye Çevre 

Vakfı 2009). Günümüzde milli park alanlarından farklı olarak Jeopark alanları 

da doğa koruma alanları içerisinde yer almaya başlamıştır.   

Jeoparklar, sahadaki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bilimsel ve eğitsel 

değerinden dolayı kültürel miras olarak kabul edilen, tüm doğal ve kültürel 

mirasın koruma altına alındığı, buna ek olarak aynı zamanda sosyo-ekonomik 

kalkınmanın da amaçlandığı sınırları belirli koruma-kullanma ölçütüne sahip 

olan yerlerdir. 

Yatağan Jeoparkı ve yakın çevresindeki jeolojik-jeomorfolojik yapılar dünyamı-

zın geçmişine dair bizlere ipuçları veren oluşumlardır. Bu oluşumlar, dünyada 

ender olarak rastlanılan Türkiye’nin en eski, gözlü gnayslarının bulunduğu, 

adına jeoloji dilinde “kor kompleks” denilen özel bir alandır. Bu özel jeositin 

sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda uluslar arası bir önem arz ettiğini de 

söyleyebiliriz. 

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından pek çok değere sahiptir. Bu 

değerlerin bulunduğu alan ve varlıklarının taşıdığı önem dikkate alınırsa Jeo-

parklar ile ilgili ve benzeri çalışmaların Türkiye için vazgeçilmez bir faaliyet 

alanı olduğu bir kez daha ortaya çıkacaktır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, veri toplama araçları ve 

araştırmadaki istatistiksel süreç açıklanmaktadır. Bu çalışma, sosyal bilgiler 

öğretmenliği lisans programı içerisinde yer alan 9 öğrenme alanından 2. öğre-

nim alanı olan “kültür ve miras” alanı içindeki “kültürel zenginliklerin tanın-

ması ve korunması” kazanımlarıyla ilişkilidir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın nicel kısmı betimsel türde olup, ilişkisel tarama modeli ile ger-

çekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken ara-

sında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araş-

tırma modelidir. Bu modelde aralarında ilişki aranacak değişkenler ayrı ayrı 
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sembolleştirilir. Ancak sembolleştirme (değer verme, ölçme), ilişkisel bir çözüm-

lemeye olanak verecek şekilde yapılmaktadır (Karasar 1995). 

Betimsel araştırmalar, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkileri-

ni de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi de açıklamayı hedef alır. 

Bağımsız değişkenler bir sebep-sonuç ilişkisinde, sebep durumunda olan değiş-

kenlerdir (Kaptan 1998).  

Bu araştırmada bağımlı değişken olarak Jeoparka Yönelik Tutum Ölçeği puan-

ları alınmıştır. Bağımsız değişkenler ise kişisel bilgi formuyla elde edilmiştir. Bu 

araştırmanın nitel kısmı ise nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan feno-

menoloji türündedir. Fenomenolojinin amacı, bireyler tarafından kavramlara 

yüklenen anlamlar, algılar ve yaşantıları ortaya çıkarmaktır (Yıldırım ve Şimşek 

2006). Araştırma sorularına (Jeoparka Yönelik Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Soruları) yanıt aramak için yöntem ve araştırma stratejisi olarak fenomenografik 

yöntem seçilmiştir 

Nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan araştırma sonucunda 

elde edilen veriler, yine nicel ve nitel analiz teknikleri kullanılarak değerlendi-

rilmiştir. Nicel araştırmaya yönelik hazırlanmış anket maddelerinin aritmetik 

ortalamaları ( ), frekansları (f) ve yüzde değerleri (%) çıkarılarak yorumlan-

mıştır. Nitel araştırmaya yönelik sorulara öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar 

ise fenomenografik analiz yöntemi kullanılarak çeşitli tanımlama kategorileri 

elde edilmiştir (Karasakal 2009). 

Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evrenini 2010–2011 eğitim ve öğretim yılında Muğla ili Yatağan 

ilçesi Yatağan Jeoparkı sınırları içinde bulunan ilköğretim 7. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmada evrende belirtilen öğrencilerin tümüne ulaştığı için evren örnek-

lemi esas alınmış olup, 2010–2011 eğitim ve öğretim yılında Muğla ili Yatağan 

ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim 

Okulu, Kıbrıs İlköğretim Okulu, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Turgut 

beldesi Turgut İlköğretim Okulu, Turgut Şehit Güngör Çetinkaya İlköğretim 

Okulu, Yeşilbağcılar beldesi Yeşilbağcılar İlköğretim Okulu, Katrancı köyü Kat-

rancı İlköğretim Okulu ve Kafaca Kaplancık köyü Kafaca Kaplancık İlköğretim 

Okulu 7. sınıf öğrencileri (toplam 202 öğrenci) oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

Araştırmada aşağıdaki veri toplama araçları kullanılmıştır: 

1. Kişisel Bilgi Formu 

2. Jeoparka Yönelik Tutum Ölçeği 

1. 3.Jeoparka Yönelik Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formunda öğrencilerin kendisi, annesi, babası, ailenin maddi du-

rumu, öğrencilerin Jeopark alanına yakınlık-uzaklık durumu, Jeoparkı ziyaret 

etme amaçlarıyla ilgili bağımsız değişkenler bulunmaktadır. 

Jeoparka Yönelik Tutum Ölçeği 

Öğrencilerin Jeoparka yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tara-

fından geliştirilen, güvenirliği oluşturan maddelerin Cronbach Alfa Katsayısı = 

0.83 bulunan ve 60 maddeden oluşan 5’ li Likert Tipi Jeoparklara Yönelik Tutum 

Ölçeği kullanılmıştır. 

Madde havuzunun oluşturulması için sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Jeo-

parka yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 10 açık uçlu soru yöneltilmiştir. 

Öğretmen adaylarının sorulara vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda ölçek 

için 80 görüş maddesi oluşturulmuştur. Madde havuzunun oluşturulmasından 

sonra ilk olarak kapsam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Kapsam geçerlili-

ğinde sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri de uzman görüşüne başvurmaktır. 

Geçerlilik, bir ölçme aracının ölçmek üzere hazırlandığı amacı ölçme derecesi 

olarak ifade edilebilir (Özgüven 1998; Bulduk 2003; Karasar 2006). Ölçeğe ilişkin 

kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için alanında uzman (n=3) akademisyenle-

re başvurulmuştur. Uzman görüşü sonucunda 20 maddenin ölçekten çıkartıl-

ması gerektiği, 60 görüş maddesinin ise ölçeğin ön uygulama formunda yer 

almasına karar verilmiştir. Ön uygulama çalışması 80 İlköğretim 7. Sınıf öğren-

cisi ile gerçekleştirilmiştir. Ön uygulama sonucunda, güvenirlik ve uzman görü-

şü alındıktan sonra 60 madde ve 4 boyuttan oluşan ölçeğin örneklemde yer alan 

öğrencilere uygulanmasına karar verilmiştir. 

Likert tipi tutum ölçeği puanlanırken olumlu ifadeler için 5 – 4 – 3 – 2 – 1, olum-

suz ifadeler için 1 – 2 – 3 – 4 – 5 şeklinde ters puanlanmıştır.  

 

 



Bildiriler 

 

483 

Jeoparka Yönelik Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

Bu bölümde öğrencilere Jeopark nedir, Jeoparkta edindiğiniz gözlem ve tecrü-

beler hakkındaki düşünceleriniz nedir, Jeoparkın en çok hangi bölümünden 

etkilendiniz gibi sorular bulunmaktadır. 

Araştırma sorularında Jeopark kavramını nasıl algıladıklarını belirlemek ama-

cıyla, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlanırken alan uzmanlarının (N=3) görüşlerine başvurul-

muştur. Bu çalışmada öğrencilerden, kendilerine verilen soruları doldurmaları 

istenmiştir. Elde edilen veriler fenomenografik analiz yoluyla değerlendirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet, öğrencilerin bulundukları böl-

gede kaç yıldır ikamet ettikleri, daha önce Jeoparkı ziyaret edip etmemeleri, 

Jeoparkı hangi amaçla ziyaret ettikleri, okullarının ve ikamet yerlerinin Jeopark 

alanına olan yakınlık ve uzaklığı, anne ve babalarının öğrenim seviyesi, maddi 

durumları, Jeoparkla ilgili bilgilerinin seviyesi, ekosistem ya da biyolojik çeşitli-

likle ilgili hangi kaynakları takip ettiklerine ilişkin düşünceleridir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni ise öğrencilerin Jeoparka yönelik yaşantı ve 

tutumlarıdır. Tutum ölçeği hesaplanırken istenilen cevaba göre 1-5 arasında 

puan verilmiştir. Tutum ölçeğindeki maddelere verilen yanıtlara göre oluşturu-

lan gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin, t-testi, One-

way ANOVA  uygulanmıştır.  

Bağımsız değişkenler iki kategoriye ayrılmışsa bağımlı değişken ortalamaları 

arasındaki farklılığı bulmak üzere İlişkisiz Grup t – testi, ikiden fazla kategoriye 

ayrılmışsa Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. 

Bu araştırmada istatistiksel analizler SPSS 16 paket programı kullanılarak ya-

pılmıştır. Yapılan analizlerde 0.05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında kullanılan tekniklerde sonuçlar istatistiksel açıdan çift yönlü olarak 

sınanmıştır (Özdamar 1999; Büyüköztürk 2002). 

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI  

Kişisel bilgi formuna ilişkin bulguların sonuçlarına bakıldığında ankete katılan 

kız öğrencilerin (107 kişi, %53,0), erkek öğrencilerden (95 kişi, %47) sayıca daha 

fazla oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin anne (144 kişi, %71,3) ve baba (111 

kişi, %55,0) öğrenim seviyelerine bakıldığında büyük bir çoğunluğunun ilkokul 
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mezunu olduğu; ekonomik gelir durumuna bakıldığında da büyük bir çoğunlu-

ğun (117 kişi, %57,9) alt sosyo-ekonomik grubun içinde yer aldığı görülmektedir.  

Yatağan Jeopark alanı içinde yer alan ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin genel 

olarak Jeoparka yönelik olumlu tutum içinde oldukları görülmektedir. Oluştu-

rulan tutum ölçeğinde, bir jeoparkın oluşmasındaki en önemli üç unsur olan 

biyolojik, arkeolojik ve jeolojik zenginlikler ile birlikte jeoparkların önemi hak-

kındaki sorulara yer verilmiştir.  

 

Tablo 1.  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin jeoparka yönelik tutumlarının cinsiyete göre t-testi Sonuçları  

 
Cinsiyet N   Standart Sapma 

Sd t 
P 

 
Toplam 

Kız 107 221,3084 17,04014  
200 

 
,082 ,934 

Erkek 95 221,0947 19,82695 

I.Boyut Top-
lam 

Kız 107 58,2991 4,89169 200 1,593 
,113 

Erkek 95 57,0632 6,12253 

II.Boyut 
Toplam 

Kız 107 53,5327 5,27242 200 -,373 
,709 

Erkek 95 53,8421 6,49601 

III.Boyut 
Toplam 

Kız 107 56,0280 7,47128 200 -,753 
,452 

Erkek 95 56,8737 8,48057 

IV.Boyut 
Toplam 

Kız 107 53,4486 5,28478 200 ,170 
,865 

Erkek 95 53,3158 5,83143 

 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (Toplam) cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Kızların puanlarının ortalaması  =221,31 iken, erkeklerin tutum puanlarının 

ortalaması ise  =221,10 olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin tu-

tum puanlarının ortalamasının birbirine yakın olmasından dolayı Jeoparklara 

yönelik tutumları arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (I.Boyut Toplam) cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık gösterme-

mektedir.  Kızların puanlarının ortalaması  = 58,30 iken, erkeklerin tutum 

puanlarının ortalaması ise  =57,06 olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğren-

cilerin tutum puanlarının ortalamasının birbirine yakın olmasından dolayı Jeo-

parklara yönelik tutumları arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir. 
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İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (II.Boyut Toplam) cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık gösterme-

mektedir. Kızların puanlarının ortalaması  = 53,53 iken, erkeklerin tutum pu-

anlarının ortalaması ise  =53,84 olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrencile-

rin tutum puanlarının ortalamasının birbirine yakın olmasından dolayı Jeopark-

lara yönelik tutumları arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (III.Boyut Toplam) cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık göster-

memektedir. Kızların puanlarının ortalaması  =56,03 iken, erkeklerin tutum 

puanlarının ortalaması ise  =56,87 olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğren-

cilerin tutum puanlarının ortalamasının birbirine yakın olmasından dolayı Jeo-

parklara yönelik tutumları arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (IV. Boyut Toplam) cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık göster-

memektedir. Kızların puanlarının ortalaması  =53,45 iken, erkeklerin tutum 

puanlarının ortalaması ise  =53,32 olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğren-

cilerin tutum puanlarının ortalamasının birbirine yakın olmasından dolayı Jeo-

parklara yönelik tutumları arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 2. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumlarının anne eğitim düzeyine göre 

ANOVA sonuçları 

 KT S.d. KO F p 

Gruplar arası 2954,145 4 738,536 2,246 ,066 

Gruplar içi 64779,123 197 328,828   

Toplam 67733,267 201    

 

Jeopark çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyleri 

ile Jeoparka yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göster-

mektedir. 
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Tablo 3. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin jeoparka yönelik tutumlarının baba eğitim düzeyine göre 

ANOVA sonuçları 

 KT Sd KO F P Anlamlı Fark 

Gruplar arası 
4554,702 4 1138,675 3,551 ,008 

 
İlkokul – Lise ve 

Gruplar içi 63178,565 197 320,703   Üniversite 

Toplam 67733,267 201     

 

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tutum puanları, babanın eğitim durumuna 

bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin babalarının eğitim 

durumları arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan testin sonuçlarına göre, üniversite mezunları  =231,73 ile lise mezun-

larının  =227,28 ilkokul mezunlarından  =217,63 daha yüksek olduğu belir-

lenmiştir. 

Tablo 4. İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Jeoparka Yönelik Tutumlarının Ailenin Ekonomik Duru-

muna Göre ANOVA Sonuçları 

 KT Sd KO F p 

Gruplar arası 1687,323 2 843,662 2,542 ,081 

Gruplar içi 66045,944 199 331,889  

Toplam 67733,267 201  

Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik  tutumla-

rı ekonomik düzeylerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. 

 

Tablo 5.  ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumlarının okulların yakın-uzaklık 

durumuna göre t-testi Sonuçları  

 
Cinsiyet N   Standart Sapma 

 
Sd 

 
t P 

Toplam Yakın 185 222,2378 17,97001  
60 

 
2,670 ,008 

Uzak 17 210,0000 19,33908 

I.Boyut Top-
lam 

Yakın 185 58,2486 5,21002  
60 

 
4,738 ,000 

Uzak 17 51,9412 5,71698 

II.Boyut 
Toplam 

Yakın 185 53,9189 5,70935  
60 

 
1,937 ,054 

Uzak 17 51,0588 7,03980 

III. Boyut 
Toplam 

Yakın 185 56,7405 7,96990  
60 

 
1,867 ,063 

Uzak 17 53,0000 7,10634 

IV. Boyut 
Toplam 

Yakın 185 53,3297 5,41279  
60 

 
-,477 ,634 

Uzak 17 54,0000 6,89202 
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İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tutum puanları (Toplam), Jeopark alanına ya-

kınlık-uzaklık durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir.  Öğ-

rencilerin Jeopark alanına yakınlık-uzaklık düzeyleri arası farkların hangi grup-

lar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin sonuçlarına göre, kız 

öğrencilerin  =222,24 puanlarının, erkek öğrencilerin  =210,00 puanlarından 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tutum puanları (I. Boyut Toplam), Jeopark ala-

nına yakınlık-uzaklık durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. 

Öğrencilerin Jeopark alanına yakınlık-uzaklık düzeyleri arası farkların hangi 

gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin sonuçlarına göre, 

kız öğrencilerin  =58,25 puanlarının, erkek öğrencilerin  =51,94 puanların-

dan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (II. Boyut Toplam), yapılan analiz sonuçları, Jeoparklar çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin okullarının Jeopark alanına yakınlık-uzaklık dü-

zeyleri ile Jeoparka yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (III.Boyut Toplam), yapılan analiz sonuçları, Jeoparklar çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin okullarının Jeopark alanına yakınlık-uzaklık dü-

zeyleri ile Jeoparka yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (IV.Boyut Toplam), yapılan analiz sonuçları, Jeoparklar çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin okullarının Jeopark alanına yakınlık-uzaklık dü-

zeyleri ile Jeoparka yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermektedir. 

Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik 

tutumları sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi 

düzeyleri arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan testin sonuçlarına göre (Toplam),  bilgiye sahibim  =229,11;  biraz 

bilgiye sahibim  =213,13 ve bilgiye sahip değilim  =213,13 puanlarından 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik 

tutumları sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi 

düzeyleri arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan testin sonuçlarına göre (I.Boyut Toplam),  bilgiye sahibim  =61,08; 

biraz bilgiye sahibim  =58,63 ve bilgiye sahip değilim   =54,81 puanlarından 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin jeoparka yönelik tutumlarının sosyal bilgiler öğretmenleri-

nin Jeopark bilgi düzeyine göre ANOVA sonuçları 

  KT Sd KO F P Anlamlı Fark 

Toplam Gruplar arası 7915,502 2 3957,751 13,167 ,000 Bilgiye sahip değilim – biraz 
bilgiye sahibim, bilgiye sahi-

bim; 
Biraz bilgiye sahibim – bilgiye 

sahibim 
 

Gruplar içi 59817,765 199 300,592   

 
Toplam 67733,267 201 

   

I.Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 1107,311 2 553,656 21,906 ,000 Bilgiye sahip değilim – biraz 
bilgiye sahibim, bilgiye sahi-

bim; 
Biraz bilgiye sahibim – Bilgi 

sahip değilim, bilgiye sahibim 

Gruplar içi 5029,604 199 25,274   

 
Toplam 6136,916 201 

   

II. Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 355,188 2 177,594 5,385 ,005 Bilgiye sahip değilim – biraz 
bilgiye sahibim Gruplar içi 6562,896 199 32,979   

Toplam 6918,084 201    

III. Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 1397,348 2 698,674 12,287 ,000 Bilgiye sahip değilim – biraz 
bilgiye sahibim, bilgiye sahi-

bim 
 

Gruplar içi 11316,039 199 56,865   

Toplam 12713,386 201    

IV. Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 94,684 2 47,342 1,554 ,214  

Gruplar içi 6063,197 199 30,468   

Toplam 6157,881 201    

 

Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik 

tutumları sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi 

düzeyleri arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan testin sonuçlarına göre (II.Boyut Toplam),  biraz bilgiye sahibim 

 =54,90;  bilgiye sahibim  =53,95 ve bilgiye sahip değilim   =51,96 puanla-

rından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik 

tutumları sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi 

düzeyleri arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan testin sonuçlarına göre (III. Boyut Toplam),   bilgiye sahibim  =59,35;  

biraz bilgiye sahibim  =57,95 ve bilgiye sahip değilim  =52,96 puanlarından 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (IV. Boyut Toplam), Jeopark çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencile-

rinin sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi düzeyleri ile Jeoparka yönelik tutum-

ları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 7.  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin jeoparka yönelik tutumlarının jeopark ziyaret durumuna 

göre t-testi sonuçları 

 
Cinsiyet N   Standart Sapma 

 
Sd 

 
T P 

Toplam Evet 107 221,3084 17,04014 200 ,934 
 

,061 
 Hayır 95 221,0947 19,82695 

I.Boyut Top-
lam 

Evet 107 58,2991 4,89169 200 ,113 
 

,024 
 Hayır 95 57,0632 6,12253 

II.Boyut 
Toplam 

Evet 107 53,5327 5,27242 200 ,709 
 

,005 
 Hayır 95 53,8421 6,49601 

III.Boyut 
Toplam 

Evet 107 56,0280 7,47128 200 ,452 
 

,061 
 Hayır 95 56,8737 8,48057 

IV.Boyut 
Toplam 

Evet 107 53,4486 5,28478 200 
,865 ,085 

Hayır 95 53,3158 5,83143 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (Toplam), Jeopark çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeo-

park ziyaret durumu ile Jeoparka yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklı-

lık olmadığını göstermektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (I.Boyut Toplam), Jeopark çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencileri-

nin Jeopark ziyaret durumu ile Jeoparka yönelik tutumları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (II.Boyut Toplam), Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf 
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öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumları Jeopark ziyaret durumuna bağlı ola-

rak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin ziyaret durumları arası fark-

ların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin sonuçla-

rına göre erkek öğrencilerin  =53,84 puanlarının, kız öğrencilerin  =53,53 

puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (III.Boyut Toplam),  Yapılan analiz sonuçları, Jeopark çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeopark ziyaret durumu ile Jeoparka yönelik tu-

tumları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermemektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (IV.Boyut Toplam),  Yapılan analiz sonuçları, Jeopark çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeopark ziyaret durumu ile Jeoparka yönelik tu-

tumları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermemektedir. 

 

Tablo 8. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumlarının Jeoparka gitme amacına 

göre ANOVA sonuçları 

        KT Sd       KO F p Anlamlı Fark 

Toplam Gruplar arası 6856,751 5 1371,350 4,415 ,001 
Diğer – ders çalışmak için, 

gitmedim 
 

Gruplar içi 60876,516 196 310,594   

Toplam 67733,267 201    

I.Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 803,608 5 160,722 5,907 ,000 Diğer – ders çalışmak için, 
gitmedim Gruplar içi 5333,307 196 27,211   

Toplam 6136,916 201    

II. Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 540,177 5 108,035 3,320 ,007 Diğer – konaklamak için, 
gitmedim Gruplar içi 6377,908 196 32,540   

Toplam 6918,084 201    

III. Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 1314,895 5 262,979 4,522 ,001 Diğer – ders çalışmak için, 
gitmedim Gruplar içi 11398,491 196 58,156   

Toplam 12713,386 201    

IV. Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 209,597 5 41,919 1,381 ,233  

Gruplar içi 5948,284 196 30,348   

Toplam 6157,881 201    

 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (Toplam),  Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencileri-

nin Jeoparka yönelik tutumları Jeoparka gitme amacına bağlı olarak anlamlı bir 
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şekilde değişmektedir. Öğrencilerin Jeoparka gitme amaçları arası farkların 

hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin sonuçlarına 

göre, diğer  =232,45; ders çalışmak için  =218,63 ve gitmedim  =210,37 

puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (I.Boyut Toplam),  Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf 

öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumları Jeoparka gitme amacına bağlı olarak 

anlamlı bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin Jeoparka gitme amaçları arası 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin so-

nuçlarına göre,  diğer  =61,10; ders çalışmak için  =55,88 ve gitmedim 

 =55,68 puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (II.Boyut Toplam),  Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf 

öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumları Jeoparka gitme amacına bağlı olarak 

anlamlı bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin Jeoparka gitme amaçları arası 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin so-

nuçlarına göre, diğer  =56,97 ve konaklamak için  =52,25 ve gitmedim 

 =51,05 puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (III.Boyut Toplam),  Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf 

öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumları Jeoparka gitme amacına bağlı olarak 

anlamlı bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin Jeoparka gitme amaçları arası 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin so-

nuçlarına göre, diğer  =60,94 ders çalışmak için  =55,66 ve gitmedim 

 =50,89 puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (IV.Boyut Toplam),  Yapılan analiz sonuçları, Jeopark çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka gitme amacı ile Jeoparka yönelik tutum-

ları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermemektedir. 
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Tablo 9. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparka yönelik tutumlarının Jeopark önem derecesine 

göre ANOVA sonuçları 

  KT Sd KO F p Anlamlı Fark 

Toplam Gruplar arası 4263,374 3 1421,125 4,433 ,005 

Önem veriliyor – çok az önem 
veriliyor, önem verilmiyor 

Gruplar içi 63469,893 198 320,555   

Toplam 67733,267 201    

I. Boyut 
Toplam 

Gruplar arası 683,242 3 227,747 8,269 ,000 Önem veriliyor – önem verilmiyor 

Gruplar içi 5453,674 198 27,544   

Toplam 6136,916 201    

II. Boyut 

Toplam 

Gruplar arası 126,888 3 42,296 1,233 ,299  

Gruplar içi 6791,196 198 34,299   

Toplam 6918,084 201    

III. Boyut 

Toplam 

Gruplar arası 522,696 3 174,232 2,830 ,040  

Gruplar içi 12190,690 198 61,569   

Toplam 12713,386 201    

IV. Boyut 

Toplam 

Gruplar arası 151,051 3 50,350 1,660 ,177  

Gruplar içi 6006,830 198 30,338   

Toplam 6157,881 201    

 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (Toplam),  Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencileri-

nin Jeoparka yönelik tutumları Jeopark önem derecesine bağlı olarak anlamlı bir 

şekilde değişmektedir. Öğrencilerin Jeopark önem dereceleri arası farkların 

hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin sonuçlarına 

göre, önem veriliyor  =227,28; çok az önem veriliyor  =222,66 ve önem ve-

rilmiyor  =215,74 puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (I.Boyut Toplam), Jeopark alanı ve çevresinde yaşayan 7. sınıf öğ-

rencilerinin Jeoparka yönelik tutumları Jeopark önem derecesine bağlı olarak 

anlamlı bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin Jeopark önem dereceleri arası 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan testin so-

nuçlarına göre, önem veriliyor puanının  =59,77; önem verilmiyor  =55,41 

puanından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (II.Boyut Toplam), Jeopark çevresinde yaşayan 7. sınıf öğrencileri-
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nin Jeopark önem derecesi ile Jeoparka yönelik tutumları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğunu göstermemektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (III.Boyut Toplam),  Yapılan analiz sonuçları, Jeopark çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeopark önem derecesi ile Jeoparka yönelik tu-

tumları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermemektedir. 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparklara yönelik tutum ölçeği puanlarına 

bakıldığında (IV.Boyut Toplam),  Yapılan analiz sonuçları, Jeopark çevresinde 

yaşayan 7. sınıf öğrencilerinin Jeopark önem derecesi ile Jeoparka yönelik tu-

tumları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermemektedir. 

 

Tablo 10. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeopark kavramına yönelik ifadeleri 

                                        İfadeler f % 

Jeolojik miras alanlarıdır. 79 39,1 

Sınırları belli koruma alanları ve parklardır. 38 18,8 

Doğal parklardır. 15 7,4 

Doğal sit alanlarıdır. 15 7,4 

Milli park; hayvanların, bitkilerin ve kayaçların korunmasıdır. 14 6,9 

Bilmiyorum. 9 4,5 

Değişik ve değerli kaya türleri olan bölgelerdir. 8 4,0 

Değerli kaya ve antik kentlerin bulunduğu yerlerdir. 7 3,5 

Kaya parkıdır. 6 3,0 

Doğal güzelliktir. 5 2,5 

Kazı alanlarıdır. 4 2,0 

Değerli kaya ve akarsuların bulunduğu yerlerdir. 1 0,5 

Güneş enerjisi ve sularla şekli değişen taşlardır. 1 0,5 

Toplam 202 100,0 

 

Öğrencilerin %39,1’i Jeoparkların jeolojik miras alanları olduğunu, %18,8’i Jeo-

parkların sınırları belli koruma alanları ve parkları olduğunu, %7,4’ü Jeoparkla-

rın doğal parklar ve doğal sit alanları olduğunu, %6,9’u Jeoparkların milli park; 

hayvanların, bitkilerin ve kayaçların korunması olarak ifade etmektedirler. Öğ-

rencilerin %4,5’i Jeopark kavramını bilmediklerini ifade etmektedirler. Öğrenci-

lerin %4,0’ü Jeoparkları, değişik ve değerli kaya türleri olan bölgeler, %3,5’i 

Jeoparkların değerli kaya ve antik kentlerin bulunduğu yerler, %3,0’ü kaya par-

kı,  %2,5’i doğal parklar olarak tanımlamakta, %2,5’i ise doğal güzellik olarak 

ifade etmektedir. Öğrencilerin %2’sine göre Jeoparklar kazı alanlarıdır.  Öğren-
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cilerin %0,5’i Jeoparkları değerli kaya ve akarsuların bulunduğu yerler ve güneş 

enerjisi ve sularla şekli değişen kayalar olarak tanımlamaktadır. 

 

Tablo 11. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Jeoparkta işlenen bir ders ile sınıfta işlenen bir derse 

yönelik ifadeleri 

                                        İfadeler f % 

Jeoparkta işlenen ders daha etkili olur. 172 85,1 

Sınıfta işlenen ders daha etkili olur. 20 9,9 

İkisi arasında fark yoktur. 10 5,0 

Toplam 202 100,0 

Öğrencilerin %85,1’i Jeopark alanında işlenen bir dersin daha etkili olacağını, 

%9,9’u sınıfta işlenen bir dersin daha etkili olacağını ifade etmektedir. Öğrenci-

lerin %5,0’ine göre ise dersi Jeoparkta ya da sınıfta işlemek arasında bir fark 

bulunmamaktadır. 

Tablo 12. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Yatağan Jeoparkı Projesi ile ilgili soru sorarken öncelikle-

rinin kim olduğuna yönelik ifadeleri 

                                        İfadeler f % 

Öğretmenime sorarım. 84 41,6 

Uzmana sorarım. 55 27,2 

Önce kendim araştırmayı tercih ederim. 27 13,4 

Kimseye soru sormam. 18 8,9 

Bilmiyorum. 18 8,9 

Toplam 202 100,0 

 

Öğrencilerin %41,6’sı Jeoparkla ilgili bir soruları olduğunda öğretmene sormayı, 

%27,2’si uzmana sormayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %13,4’ü 

önce kendim araştırma yapmayı tercih ederim diye fikir belirtirlerken geriye 

kalan %8,9’u kimseye soru sormayacağını ve bilmediklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 13. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin yatağan Jeoparkı projesine ilişkin deneyim ve tecrübeleri 

sonucu kazanım ifadeleri 

İfadeler f % 

Daha çok şey bilmemi sağladı, daha donanımlı, bilgili oldum. 78 38,6 

Yaşadığım çevreyi daha iyi öğrendim. 47 23,3 

Yeni şeyler öğrendiğim için mutlu oldum, sevindim. 33 16,3 

Hiçbir şey, bir şey kazandığımı düşünmüyorum. 13 6,4 

İlgim arttı, tekrar gelmek istedim. 12 5,9 

Güzel bir yer görmüş oldum. 11 5,4 
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Deneyim ve tecrübem olmadı. 6 3,0 

Bu alanların nasıl yapıldığı ve kullanıldığı hakkında bilgi  
sahibi oldum. 

2 1,0 

Toplam 202 100,0 

Öğrencilerin %38,6’sı Jeoparkta edindikleri deneyim ve tecrübeler sonucunda 

daha çok şey bildiklerini, daha donanımlı ve bilgili olduklarını ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin %23,3’ü yaşadıkları çevreyi daha iyi öğrendiklerini, %16,3’ü yeni 

şeyler öğrendikleri için mutlu ve sevinçli olduklarını, %6,4’ü ise hiçbir tecrübe 

ve deneyim kazanmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %5,9’u ise ilgileri-

nin arttığını ve tekrar Jeoparka gitmek istediklerini, %5,4’ü güzel bir yer gör-

düklerini, %3,0’ü Jeoparkla ilgili bir deneyim ve tecrübelerinin olmadığını ifade 

etmişlerdir. Öğrencilerin %1,0’i ise bu alanların nasıl yapıldığı ve kullandığı 

hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. 

 

Tablo 14. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Yatağan Jeoparkı proje alanını gezdikten sonra ilgi duy-

dukları bilim dalları 

İfadeler f % 

Coğrafya bilimine ilgi duydum. 66 32,7 

Arkeoloji bilimine ilgi duydum. 39 19,3 

Hiçbir bilime ilgi duymadım. 32 15,8 

Tarih bilimine ilgi duydum. 27 13,4 

Jeoloji bilimine ilgi duydum. 21 10,3 

Biyoloji bilimine ilgi duydum. 8 4,0 

Botanik bilimine ilgi duydum. 4 2,0 

Sosyoloji bilimine ilgi duydum. 3 1,5 

Zooloji bilimine ilgi duydum. 2 1,0 

Toplam 202 100,0 

 

Öğrencilerin %32,7’si Coğrafya bilimine ilgi duyduğunu belirtirken, %19,3’ü 

Arkeoloji bilimine ilgi duyduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %15,8’i bir bilim 

dalına ilgi duymazken, %13,4’ü Tarih bilimine, %10,3’ü Jeoloji bilimine, %4,0’ü 

Biyoloji bilimine, %2,0’si Botanik bilimine, %1,5’i Sosyoloji bilimine, %1,0’i Zoo-

loji bilimine ilgi duyduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin %35,6’sı Jeopark alanında en çok Gökbel dağı ve buradaki kaya, 

kayaç oluşumlarından etkilendiklerini, %33,7’si Antik kentler (Lagina ve Strato-

nikeia) ve mimarilerinden etkilendiklerini, %15,8’i Jeopark alanındaki her şey-

den etkilendiğini belirtirken, öğrencilerin %14,4’ü Fıstık çamları ve bu ağaçların 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

496 

görünümlerinden etkilendiklerini, %0,5’i ise en çok Jeopark alanının toprak 

yapısından etkilendiğini ifade etmiştir. 

 

Tablo 15. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Yatağan Jeoparkı Proje Alanı içinde en çok etkilendikleri 

şeyin ifade edilmesi 

İfadeler f % 

Gökbel dağı ve buradaki kaya, kayaç oluşumlarından etkilendim. 72 35,6 

Antik kentler (Lagina ve Stratonikeia) ve  mimarilerinden etkilendim. 68 33,7 

Jeopark alanındaki her şeyden etkilendim. 32 15,8 

Fıstık çamları ve bu ağaçların görünümlerinden etkilendim. 29 14,4 

Jeopark alanının toprak yapısından etkilendim. 1 0,5 

Toplam 202 100,0 

 

Tablo 16. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Yatağan Jeoparkı Proje alanını gezdikten sonra iletişimle-

rindeki farklılıklara yönelik ifadeler 

İfadeler f % 

Jeopark alanını gezerken ve gezdikten sonra arkadaşlarımla  olan iletişimimde bir 
değişiklik olmadı. 

121 59,9 

Jeopark alanını gezerken arkadaşlarımla iletişimim daha iyi oldu. 57 28,2 

Bilmiyorum. 23 11,4 

Jeopark alanını gezerken iletişimimiz daha kötü oldu. 1 0,5 

Toplam 202 100,0 

 

Öğrencilerin %59,9’u Jeopark alanını gezerken ve gezdikten sonra iletişimlerin-

de bir değişiklik olmadığını, %28,2’si Jeopark alanını gezerken iletişimlerinin 

daha iyi olduğunu, %11,4’ü bu konuda bilgilerinin olmadığını, %0,5’i ise Jeo-

park alanını gezerken iletişimlerinin daha kötü olduğunu ifade etmiştir.  

 

Tablo 17.  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Yatağan Jeoparkı Proje alanını gezdikten sonra jeopark 

alanından almak istedikleri nesnelere yönelik ifadeler 

İfadeler f % 

Taş, kaya ve kayaç örnekleri almak isterim. 102 50,5 

Bitki örneklerinden almak isterim. 53 26,2 

Doğaya zarar vermek istemem, yerinde görmek isterim  
bu yüzden almam. 

41 20,3 

Fıstık almak isterim. 4 2,0 

Çiçek almak isterim. 2 1,0 



Bildiriler 

 

497 

İfadeler f % 

Taş, kaya ve kayaç örnekleri almak isterim. 102 50,5 

Bitki örneklerinden almak isterim. 53 26,2 

Doğaya zarar vermek istemem, yerinde görmek isterim  
bu yüzden almam. 

41 20,3 

Fıstık almak isterim. 4 2,0 

Çiçek almak isterim. 2 1,0 

Toplam 202 100,0 

 

Öğrencilerin %50,5’i Taş, kaya ve kayaç örnekleri, %26,2’si bitki örneklerinden 

almak istediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %20,3’ü doğaya zarar vermem iste-

mediğini, yerinde görmek istediğini bu yüzden de örnek almak istemediğini 

ifade etmiştir. Öğrencilerin %2,0’si fıstık almak istediğini ifade ederken, %1,0’i 

çiçek almak istediğini belirtmiştir. 

 

Tablo 18. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Yatağan Jeoparkı Proje alanını gezdikten sonra bir daha 

gelme-gelmeme isteklerine yönelik ifadeler 

İfadeler f % 

Jeoparka tekrar gelmek isterim. 194 96,0 

Bilmiyorum. 5 2,5 

Jeoparka tekrar gelmek istemem. 3 1,5 

Toplam 202 100,0 

 

Öğrencilerin %96,0’sı tekrar Jeoparka gelmek istediğini, %2,5’i bir fikrinin ol-

madığını, %1,5’i Jeopark alanına tekrar gelmek istemediğini ifade etmiştir. 

SONUÇ 

Veriler incelendiğinde öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun jeopark kavramı 

ile ilgili bilgileri edinmede istekli olduğu, jeoparkı korumak ve tanıtmak için 

bireysel katkıda bulunmak istedikleri görülmüştür. Öğrenciler Yatağan Jeoparkı 

Projesinin önemi kavrayarak, böyle bir değerin hem kendi yöreleri, hem ülkeleri 

hem de dünya için bir zenginlik olduğunun bilincine varmışlardır. 

Jeopark içinde arkeolojik alanların bulunmasının önemli bir doğal zenginlik 

olduğu ve bu zenginliğin korunması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Yatağan 

Jeoparkı Projesi ve çevresinde bu alanları tanıtıcı materyal, pano ve dövizlerin 

bulunması gerektiği, bu alanda ortaya çıkarılan antik eserlerin sergilenmesi için 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

498 

bir müze kurulması gerektiği ve hem arkeolojik alanlarla hem de arkeolojik 

eserlerle ilgili bilgi verecek bir arkeologun yer alması gerektiği konusunda öğ-

rencilerin büyük bir çoğunluğunun aynı fikirde olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin kaya ve kayaçlarla ilgili derste öğrendikleri bilgileri Jeopark ala-

nında  görerek ve inceleyerek pekiştirmek istedikleri, kaya ve kayaçlarla ilgili 

jeopark alanı içinde materyallere  yer verilmesi gerektiği ve bu alanda görev 

yapacak bir jeologun bulunması gerektiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin büyük 

bir çoğunluğu, bu alanların korunması gerektiğini, bu alanların jeolojik miras 

niteliği taşıdığı, bu sebeple hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir zengin-

lik olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, jeopark alanı içindeki bitki ve hayvanların 

korunması gerektiği konusunda hemfikirdir. Öğrenciler jeoparkın korunması-

nın, biyolojik çeşitliliğin de korunması demek olduğunun bilincindedirler.  

Doğa koruma teriminden, canlılar için yaşamın temeli olarak doğanın sürekli 

korunmasını ve iyileştirilmesini kapsayan bütün önlemler ile doğanın her türlü 

zararlı etkilerinden, tahriplerden veya yok edilmesinden korunması anlaşılmak-

tadır (Çolak 2001). 

Ülkemizdeki doğal alanların korunmasında amaç; bilimsel araştırmaların ya-

pılması, genetik çeşitliliğin ve türlerin saklanması, çevresel koşullarının iyileşti-

rilmesi, özel öneme sahip doğal ve kültürel görünümlerin bozucu etkilerden 

korunması, turizm ve rekreasyonel kullanım imkanı sağlama, eğitim, doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve kültürel, geleneksel ve simgesel kalıntı-

ların sürdürülebilmesidir (Gül 2005). 

Korunan alanlar, insanoğluna evrensel yararlar sağlamaktadır. Eğlence, dinlen-

ce, turizm olanakları, biyolojik çeşitliliğin korunduğu alanlar olmasının yanında 

eğitim ve araştırmaya olanak sağlamaktadır (Harada 2003). 

Eğitim, her kademede halkın doğayı koruması ve duyarlılık oluşturması için bir 

hazırlayıcı ve devam ettirici bir faktördür, fakat bireylerin tutumları ile doğayı 

korumaları ve duyarlılıkları değişmektedir. Saklı kalan bu boyutu araştırmak 

için öğrencilerin tutumları araştırılmalıdır (Caro vd. 1993). 

Jeoparklarla gelen bazı yenilikler mevcuttur. Jeoparklar Jeolojik miras diye yeni 

bir kavramı gündeme getirmiştir. Böylece jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların 

da korumaya değer ve kullanılabilir olduğu ortaya çıkmıştır. Jeoparklar, doğa 

koruma ve müzecilik kavramını tümüyle değiştirmiştir. Doğa korumacılığında 

izolasyon, yasaklama ve insansızlaştırma yerine sahanın sürdürülebilir kulla-
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nımını ve rehabilitasyonunu savunur. Jeoparklarda müzeler örneklerin kilit 

altına alındığı pasif yapılar olmaktan çıkıp araştırma ve restorasyonların düzen-

li hale geldiği dinamik, etkin birer laboratuar haline gelmektedir.  Jeopark mü-

zeleri sahadaki araştırmaların devamını sağlamakla mükellef olup, bu yüküm-

lülükleri yasal düzenlemelerle garanti altına alınmıştır. Anlaşıldığı üzere jeo-

parklar yasaklamayı değil faydalanmayı teşvik etmektedir. Jeoparklar UNESCO 

veya Avrupa Jeoparklar ağına üye olmak ve koordinasyonu devam ettirmek 

zorundadırlar. Böylece bilimsel ve eğitim alanında iletişim, işbirliği ve bilgi 

paylaşımı sağlanarak sürekli hale gelmektedir. Bu işbirliği etkin bir denetimi de 

beraberinde getirmektedir. Ülkemiz açısından bir diğer önemli özelliği ise Jeo-

parkların, bulunduğu saha içerisinde yerel kalkınmayı ama daha özelde kırsal 

kalkınmayı destekleyecek olmalarıdır. Burada kalkınma yalnızca ekonomik 

değil sosyal ve kültürel ögeleri de içermektedir.  Bir jeopark, saha içerisinde 

bilimsel ve eğitim çalışmalarını sürekli kılmakla sorumludur. Hepsinden önem-

lisi bir jeopark hiçbir jeolojik materyalin satışına müsaade etmez. Bu durum 

ekonomik açıdan güçsüz ülkelerin doğal zenginliklerini koruyabilmesi açısın-

dan çok önemlidir. Kurulacak böyle bir jeopark halkın doğaya yönelik farkında-

lığını arttıracaktır. Jeoparka kurulacak müze sayesinde genç kuşaklar doğayı 

yerinde görme ve öğrenme fırsatı bulacaklardır. Nispeten seçkin ve doğa dostu 

bir turist grubuna hitap eden jeoparklar jeoturizm alanında Türkiye turizmine 

katkı sağlayacaktır. Hepsinden önemlisi doğal zenginliklerimizin amaç dışı 

kullanımı engellenip gelecek nesillere de aktarılması sağlanmış olacaktır (Gü-

müş, 2008). 

DEĞERLENDİRME 

Jeopark alanına düzenlenecek bir eğitim gezisinde, öğrenciler alanı sosyal bilgi-

ler öğretmenleri ve bir rehber ile birlikte gezerlerse hem öğrenciler hem de öğ-

retmenler için kazandırılmak istenen değerler daha etkili olabilir.  

Sosyal bilgiler öğretmenlerine Yatağan Jeoparkı Projesi ile ilgili bir eğitim semi-

neri verilerek, bilgi sahibi olmaları sağlanabilir.  

Öğrenciler, düzenlenecek bir eğitim semineri ile bilgilendirildikten sonra çevre-

lerine (arkadaş, aile vb.)  jeopark alanı hakkında bilgi verebilirler. Bu seminerde 

öğrencilere Jeopark kavramının önemi, Turizmin olumlu yönleri ve bunların 

jeoparka yansımaları, çevre ekonomisinin jeoparktan nasıl etkileneceği ve bun-

ların jeoparka yansımalarının neler olabileceği anlatılabilir. Doğal dengenin 

önemi nedir? Doğal denge nasıl bozulur? Doğal dengeyi korumak için neler 

yapılmalıdır? Soruları açıklanabilir.  



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

500 

Jeopark Proje Alanı ve çevresindeki yerleşimlerin tanıtılmasının önemi, neden 

korunması gerektiği, Jeopark Proje Alanı ve çevresinin korunmaması duru-

munda ortaya çıkabilecek sonuçlar anlatılabilir. Ülkemizdeki Jeopark alanları ile 

dünyadaki önemli Jeoparklar anlatılarak, öğrencilerin bakış açıları genişletilebilir.   

İlkçağdan günümüze Yatağan tarihi anlatılarak, yaşadıkları çevre hakkında 

bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. Tarihi eserlerin önemi nedir? Arkeolojik eser-

lerin Jeoparklarla ilgisi nedir? Jeopark alanı içinde bir müze bulunmasının öne-

mi nedir? Soruları öğrencilere açıklanarak daha donanımlı olmaları sağlanabilir. 

Jeopark Proje Alanı içindeki kaya ve kayaç türleri görsel materyallerle birlikte 

anlatılabilir. Jeopark Proje Alanından çıkarılan yeraltı zenginliklerinin çevreye 

zarar vermeden nasıl çıkarılması gerektiği, bunun için yapılan çalışmaların ne-

ler olduğu; Jeolojik miras; biyolojik çeşitlilik kavramı ve önemi; Nesli tükenmek-

te olan hayvanların korunmasında Jeoparkların bir önemi var mıdır? Sorularına 

cevap aranabilir. Jeoparkların çevre hayvancılığı ile olan ilişkisinin nasıl olduğu, 

Jeopark içinde hayvan otlatılmasının belli kurallara dikkat ederek yapılması 

gerektiği anlatılabilir.  

Yatağan Jeoparkı’nın biyolojik çeşitliliğin korunmasında üstlendiği roller, Jeo-

park alanı içinde yapılacak avcılık faaliyetlerinin belli kurallara uyularak ya-

pılması gerektiği ve bu kuralların neler olduğu, Fıstık çamlarının endemik bir 

tür olduğu, fıstık çamlarının çevre ekonomisine, turizmine ve Jeoparka olan 

katkıları anlatılabilir. Öğrencilere, Yatağan Jeoparkı’nı tanıtan bir dia gösterimi 

sunulabilir.  
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ÖZ 

Bu  çalışmanın kaleme alınmasının asıl  sebebi komşumuz Bulgaristan’a  turizm  coğrafyası 
penceresinden bakmaktır. Çalışmada Bulgaristan’ın  turizm  kaynakları,  turizm  avantajları 
ve dış turizmin genel görünümü ortaya konulduktan sonra bu ülkede yer alan milli parkla‐
rın özellikleri, turizm potansiyelleri ve başlıca sorunları irdelenmiştir. Böylece, Bulgaristan 
sınırları içinde yer alan üç milli parkının ülke turizmi içindeki yeri ve önemini tartışmak ve 
bu koruma alanlarının turizm sektöründeki rolünü irdelemek bu çalışmanın öncelikli ama‐
cıdır. Çalışmadan çıkan temel sonuç, Bulgaristan milli parklarının bir yandan önemli doğal 
ekosistemlere, çarpıcı doğal güzelliklere ve nadir görülen bitki ve hayvan türlerine, diğer 
yandan da çevre eğitimi için doğal laboratuar olma özelliklerine sahip olup ekolojik ve kül‐
türel  değerleri  barındıran  kimi  turizm  çekiciliklerini  kapsamasıdır.  Çalışmanın  sonunda 
hem milli parkların hem de Bulgaristan turizminin başlıca sorunları tartışılmaya açılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Milli Park, Bulgaristan Turizmi, Turizm Sorunları. 

 

GİRİŞ 

Hem Balkan, hem Tuna, hem de Karadeniz devleti olan Bulgaristan’ın coğrafi 
konumu dış turizm açısından ülkeye büyük bir avantaj sağlamıştır. Bulgaris-
tan’ın Balkan, Ortadoğu, Tuna, Karadeniz ve Akdeniz ülkeleri ile komşuluğu, 
ayrıca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının düğümlendiği geçiş bir konumda yer 
alması da kıtalararası ulaşım ve dış turizm açısından büyük bir artı sayılır. 
Tuna ve Akdeniz ülkeleri, İslâm ve Hıristiyan dünyası, Türk ve Slav devletleri, 
AB ve Ortadoğu devletleri arasında köprü konumunda yer alan bu ülkenin 
farklı medeniyetlerin ve üç kıtanın kavşak noktasında bulunması dış turizm 
açısından büyük bir avantajdır (Atasoy 2010 a). 

Bulgaristan’ın hem karasal hem denizel devlet olması, hem karasal hem de de-
nizel turizm tiplerinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Ülkenin bu özelliği hem 
turizm olanaklarını, hem de turizm çeşitliliğini arttırmıştır. Ayrıca ülke içinde 
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yer şekillerinin çeşitli ve zengin olması iklim, bitki örtüsü ve tarım çeşitliliğine 

yol açtığı gibi turizm faaliyetlerini de çeşitlendirmiştir. Ülkede av turizminden 

spor turizmine, sağlık turizminden deniz turizmine, yat turizminden termal 

turizmine, kış turizminden ekoturizme, inanç turizminden kongre turizmine 

kadar çok çeşitli turistik faaliyetler gelişmiştir. Bulgaristan’ın Tuna nehrine olan 

470 kilometrelik kıyısı ile Kara denize olan 378 kilometrelik kıyı şeridi onu nehir 

turizmi ve deniz turizmi bakımından avantajlı kılmaktadır. Yunanistan ve Tür-

kiye kadar uzun deniz kıyı şeridine sahip olmasa da yaz turizmi Bulgaristan’ın 

en gelişmiş turizm kolu olduğu bilinmektedir. Nesebır, Sozopol, Varna, Balçik, 

Burgaz, Obzor, Sveti Vlas, Byala, Primorsko, Ahtopol ve Pomorie sahil kentleri 

ile Drujba, Elenite, Albena, Dyuni, Sveti Konstantin, Rusalka, Slınçev Bryag, 

Zlatni Pyasatsi gibi sayfiye merkezleri Bulgaristan’ın başlıca deniz turizm mer-

kezleridirler (Özgüç 2007; Farah vd. 2009).    

Bulgaristan sınırları içinde yer alan Stara Planina, Rodop, Pirin, Rila ve Vitoşa 

dağlarında alpinizm, dağcılık, rekreasyon faaliyetleri, sağlık turizmi ve kış tu-

rizmi gelişmiştir. Borovets, Bansko, Pamporovo, Malyovitsa ve Çepelare ülke-

nin en büyük kış turizm merkezleridirler. Sağlık ve termal turizmin gelişmiş 

olduğu Hisarya, Vırşets, Pavel Banya, Sapareva Banya, Bankya, Velingrad, San-

danski, Pomorie, Devin ve Küstendil ülkenin en ünlü kaplıca ve SPA merkezle-

ridirler (Donçev 1993; Penin vd. 2006).  

Bir ülkenin tarihsel-kültürel potansiyelini ve turizm kaynak zenginliğini yansı-

tan en önemli etkenlerden birisi o ülkenin sahip olduğu ve UNESCO’nun dünya 

doğa ve kültür miras listesine girmiş turizm çekicilikleridir. Avrupa kıtasında 

yer alan İtalya (44), İspanya (40), Fransa (35), Almanya (33), Büyük Britanya 

(27),  Yunanistan (17), İsveç (14), Polonya (13), Portekiz (13), Çek Cumhuriyeti 

(12) ve Bulgaristan (9) bu kıtadaki UNESCO’nun dünya doğa ve kültür miras 

listesinde en çok sayıda eser ve anıtı olan ülkelerdir.1 Bulgaristan sahip olduğu 

dokuz doğal ve kültürel eseriyle Avrupa kıtasında on birinci sırada yer almak-

tadır (http://www.unesco.org/new/en/unesco/). Bu eserlerden yedisi “kültür 

miras” ve ikisi de “doğal miras” grubunda yer almaktadırlar (Tablo 1). Bir baş-

ka anlatımla Türkiye’den hem nüfus hem de alan olarak yaklaşık yedi kat daha 

küçük olan Bulgaristan Türkiye kadar doğal ve kültürel eserle UNESCO listesi-

ne girmeyi başarmıştır.  

 

                                                                                 

1 Rusya (24) ve Türkiye (9) hem Avrupa hem de Asya kıtasında topraklaı olan Avrasya ülkeleri 

olarak Avrupa listesinde verilmemişlerdir.  
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Tablo 1. UNESCO Dünya doğa ve kültür miras listesine dâhil edilmiş Bulgaristan’ın turizm çekicilik-

leri ve başlıca özellikleri 

UNESCO 
 Listesi 

UNESCO Listesine 
Giriş Tarihi 

Özelliği Bulunduğu İl 
(Oblast) 

Boyana Kilisesi 26 Ekim 1979 Kültürel Miras Sofya 

Madara Süvarisi 26 Ekim 1979 Kültürel Miras Şumen 

Kazanlık’taki Trak Mezarlığı 26 Ekim 1979 Kültürel Miras Stara Zagora 

İvanovo’daki Kaya Kiliseleri 26 Ekim 1979 Kültürel Miras Ruse 

Nesebır Antik Kenti 9 Aralık 1983 Kültürel Miras Burgaz 

Rila Manastırı 9 Aralık 1983 Kültürel Miras Küstendil 

Srebırna Doğal Rezerv Alanı 9 Aralık 1983 Doğal Miras Silistra 

Pirin Dağı Milli Parkı 9 Aralık 1983 Doğal Miras Blagoevgrad 

Sveştari Trak Kralı Mezarlığı 6 Aralık 1985 Kültürel Miras Razgrad 

BULGARİSTAN’IN TURİZM POTANSİYELİ VE DIŞ TURİZMİN GENEL  
GÖRÜNÜMÜ  

Çok sayıda devlet, krallık ve medeniyete beşiklik etmiş Bulgaristan, yüzlerce 

kültür-sanat ve tarihsel-dinsel çekicilik barındırmakta ve bunlar yabancı turist-

ler için büyük bir çekim merkezi oluşturmaktadırlar. Ülkenin her yöresinden 

adeta tarih ve arkeoloji kalıntılar fışkırmaktadır. Antik Yunan eserleri, eski Or-

todoks manastır ve kiliseleri, ilginç mimariye sahip evler ve dinsel merkezler, 

Bizans, Roma ve Osmanlı kültür kalıntıları ile Bulgaristan Avrupa’nın en zengin 

tarihsel mirasına sahip ülkelerin başında gelir. Savaşların, uygarlıkların ve göç-

lerin şekillendirdiği Balkan halklarının oluşturdukları zengin etnik ve dinsel 

mozağın kültürel mirasını ülkenin her yöresinde görmek mümkündür (Atasoy 

2010 c).  Bulgaristan’ın en önemli mimari, etnografik ve tarihsel-kültürel turizm 

çekicilikleri şunlardır: Koprivştitsa, Panagürişte, Tryavna, Melnik, Zlatograd, 

Etara, Şipka, Bojentsi, Arbanası, Jeravna, Stariya Plovdiv, Tsarevets, Pliska, 

Preslav, Perperikon, Demir Baba Tekkesi, Varnenski Nekropol, Plevenska Pano-

rama ve Kazanlışka Grobnitsa. Ortodoks inanç merkezleri olarak barındırdıkları 

kütüphaneleri, müzeleri, sanat ve mimari esreleri ile turistlerin ilgisini çeken 

Boyanska Tsırkva, Rilski Manastir, Alaca Manastir, Rojenski Manastir, Drya-

novski Manastir, Kilifarevski Manastir, Troyanski Manastir ve Baçkovski Ma-

nastir Bulgaristan’ın en önemli dinsel turizm çekicilikleridirler (Farah vd. 2009). 

Yaklaşık beş asır Osmanlı egemenliği altında kalan Bulgaristan’da çok sayıda 

Türkçe adı taşıyan turizm çekiciliği de yer almaktadır. Bunlardan başlıcaları 

şunlardır: Banya Başı camisi, Emine burnu, Cumaya camisi, Gazi Baba Teke, 

Alaca manastir,  Atmegdan zirvesi, Mandra barajı, Baltata doğal rezerv alanı, 

Beglik taş, Varoşa yerleşmesi, Beklemeto, Tavukliman gölü, Cendema, Madcidi 

Tabiya, Musala zirvesi, Nebet tepe, Hisarya, Tombul camisi, Belintaş, Yaylata 

vb. (Farah vd. 2009).    
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Sonuç olarak Bulgaristan’da gelişmiş olan başlıca turizm tipleri şunlardır: deniz 

(yaz) turizmi, kış turizmi, klimatizm (iklim tedavisi), termalizm (su tedavisi), 

sağlık ve SPA turizmi, orman ve yayla turizmi, alpinizm ve dağ turizmi, dinsel 

(inanç) turizm, tarih ve kültür turizmi, kır turizmi ve ekoturizm. Bugün Bulga-

ristan topraklarında 7000’den fazla turizm çekiciliği tespit edilmiş ki bunlardan 

yaklaşık 170’ı ulusal öneme sahiptir (Penin vd. 2006).  

2010 yılında Bulgaristan’daki tüm turistik konaklama tesislerinin toplam sayısı 

3 540 olup bu tesisler toplam 283 641 yatak sayısına sahiptirler ve bu turistik 

tesislerde bir yılda 16 261 170 geceleme yapılmıştır ki bunlardan 10 565 210’u 

yabancı turistlere aittir. 2010 yılında bu turistik konaklama tesislerinden elde 

edilen toplam gelir 653 736 875 leva2 olup, bunlardan 465 763 070 levalık gelir 

yabancı turistlere aittir (www.nsi.bg). Bir başka anlatımla, 2010 yılında 2 084 300 

yabancı turist Bulgaristan’daki turistik konaklama tesislerinde 10 565 210 gece-

leme yapmıştır. Bu yabancı turistlerden 1 401 562’si Avrupa Birliği üyesi ülke 

vatandaşları ve 6 948 449 geceleme gerçekleştirdikleri bilindiğine göre, bir AB 

üye devleti olan Bulgaristan dış turizm pastasında en büyük bölümünün AB 

turistleri oluşturdukları kolaylıkla anlaşılmaktadır (www.nsi.bg).   

Sosyalist dönemde demir perde ülkeler grubunda yer aldığından dolayı dış 

turizme pek açık olmayan Bulgaristan, bir yandan kapitalist ülkelerden gelen 

turistlerin önünde bazı engeller ve kısıtlamalar getirmiş, diğer yandan da kendi 

vatandaşlarının Batı ülkelerini ziyaret etmelerini yasal engellerle frenlemiş veya 

önlemiştir. Bu nedenle Bulgaristan büyük bir turizm potansiyeline sahip olma-

sına rağmen soğuk savaş döneminde bir türlü istenen turizm patlamasını ger-

çekleştirememiştir. Örneğin 1980 yılında (sosyalist dönemde) sadece 5,5 milyon 

yabancı turist bu ülkeyi ziyaret ederken, 1990 yılında (postsosyalist dönemde) 

bu sayı 10,3 milyona yükselmiştir (Tablo 2).  

 

Tablo 2. 1980-2008 döneminde Bulgaristan’a gelen ve giden kişi sayısı 

Yıl 1980 1985 1990 2003 2008 2010 

 Bulgaristan’ı Ziyaret Eden Yabancılar 

Milyon Kişi 5,5 7,3 10,3 6,2 8,5 8,4 

 Yabancı Ülkeleri Ziyeret Eden Bulgarlar 

Milyon Kişi 0,7 0,5 2,4 3,4 5,7 3,7 

Kaynak: Penin vd. (2000) ve www.nsi.bg 

1990 sonrasındaki postsosyalist dönemde hem Bulgaristan’dan diğer ülkelere 

giden turistlerin sayısında, hem de bu ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin 

                                                                                 

2 Bulgaristan Cumhuriyetinde ulusal para birimi olarak “Leva” kullanılmaktadır.  
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sayısında büyük bir artış görülmüştür. Böylece hem geceleme sayısı, hem de 

turizm gelirleri hızla yükselmeye başlamıştır. Bulgaristan’ın AB ve NATO’ya 

üye olması onu Batı medeniyeti ile bütünleşmesini sağlamış, böylece Batı ülke-

leriyle hem ekonomik, siyasi ve kültürel, hem de turizm ilişkileri yoğunlaşmış-

tır. Tüm bunların sonucunda ülke genelinde hem restoran, bar, alışveriş merke-

zi, havuz, eğlence parkı ve spor merkezi gibi dolaylı olarak turizme hizmet eden 

tesis sayısında, hem de tatil köyü, otel, pansiyon gibi doğrudan turizmle ilgisi 

olan konaklama tesislerinde büyük bir artış sağlanmıştır. Örneğin 2000 yılında 

Bulgaristan’da sadece 634 otel faaliyet gösterirken bu sayı 2008 yılında 1646’ya 

yükselmiştir. Yine 2000 yılında ülkedeki toplam konaklama tesis sayısı sadece 

863 iken 2008 yılında 3217’ye yükselmiş, yani 10 yıldan kısa bir zaman dilimin-

de yaklaşık 4 kat artmıştır (Tablo 3).  

Ayrıca devletçi-merkezi sosyalist ekonomiden liberal serbest piyasa ekonomisi-

ne olan sancılı geçiş esnasında Bulgaristan’da çok ciddi sosyo-ekonomik çalkan-

tılar ve toplumsal bunalımlar yaşanmıştır (Atasoy 2010c). Böylece “geçiş döne-

mi” olarak adlandırılan 1990-2000 döneminde halk gelir sağlayabilecek her tür-

lü turizm girişimciliğine soyunarak, pansiyon, ev-otelleri, kiralık apartlar, kira-

lık yazlıklar gibi farklı alternatif turistik yatırımlara yönelmiştir. Tüm bunların 

sonucunda Bulgaristan genelindeki diğer turistik konaklama tesislerin3 sayısı 

2000 yılında sadece 41 iken 2008 yılında 1428’e yükselmiştir (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Postsosyailst dönemde Bulgaristan’daki turistik konaklama tesisleri 

Konaklama Tesisi 2000 2005 2008 

Otel 634 1230 1646 

Kamping 31 18 13 

Hija4 157 128 130 

Diğer 41 179 1428 

Toplam 863 1555 3217 

Kaynak: Hristova vd. (2001) ve www.nsi.bg 

 

Postsosyalist dönemde ülke içindeki sosyo-ekonomik ve politik istikrasızlık dış 

turizme de istikrarsızlık olarak yansımıştır. Bu nedenle yurt dışına giden Bulga-

ristanlı turist sayısında dalgalanmalı bir seyir gözlenmektedir. Örneğin yurt 

                                                                                 

3 “Diğer konaklama tesisleri”  grubu içinde apart oteller, butik oteller, turizm amaçlı vilalar, pansi-

yon, motel ve benzeri tesisler yer almaktadırlar. 
4 Bulgaristan’da turistlerin ve dağcıların konaklama, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan dağ 

otellerine “hija” adı verilir. Hija’ların tam Türkçe karşılığı olmasa da “dağ evi” veya “dağ oteli” 

olarak tercüme edilebilir. 

http://www.nsi.bg/
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dışına gidenlerin sayısı 2005 yılında 4,2 milyon iken 2008 yılında 5,7 milyona 

yükselmiş, fakat 2009 yılında 4,9 milyona ve 2010 yılında da 3,7 milyona azal-

mıştır (http://www.mi.government.bg/bg/themes-c240.html).  

2010 yılında Bulgaristanlı turistlerin en çok ziyaret ettikleri ülkelerin başında 

Türkiye (1 226 543), Yunanistan (899 357), Sırbistan (294 666),  Makedonya 

(293 467), Romanya (288 187) ve Almanya (157 724) gelmektedir. Bu ülkeleri 

İspanya (76 199), İtalya (68 484), Avusturya (52 895), Fransa (29 234), Belçika (27 

278) ve Hollanda (23 011) izlemektedirler (www.nsi.bg). Sunulan verilerden de 

görüldüğü gibi coğrafi yakınlık, ortak tarih ve kültür, ucuz ulaşım maliyeti gibi 

etkenler sonucunda, Bulgaristan turistleri en çok komşu Balkan ülkelerini ziya-

ret etmişlerdir. 2010 yılında AB ülkelerini ziyaret eden Bulgaristanlı turistlerin 

yurt dışına giden toplam turist sayısındaki oranı %48,5’te kalmıştır.  

Son dönemde Bulgaristan ile Türkiye arasındaki turizm ilişkileri giderek art-

maktadır. Son 10 yılda Bulgaristanlı turistlerin ziyaret etikleri ilk 3 ülkeden biri 

daima Türkiye olmuştur. Örneğin, 2010 yılında Türkiye’ye gelen Bulgaristanlı 

turist sayısı 1 226 543 olup, bu alanda ülkemizin rakipsiz şampiyon olduğu an-

laşılmaktadır (www.nsi.bg).     

Tablo 2’de de görüldüğü gibi Bulgaristan’ı ziyaret eden kişilerin sayısı 1980 

yılında 5,5 milyon iken 2003 yılında 6,2 milyona ve 2010 yılında da 8,4 milyona 

yükselmiştir. Fakat 2010 yılındaki toplam 8 374 034 ziyaretçiden, 6 047 013’ü 

turizm amaçlı ve 2 327 021’i de transit turist olarak ülkeye giriş yapmışlardır 

(http://www.mi.government.bg/bg/themes-c240.html). Bir başka anlatımla 2010 

yılında ülkeye giriş yapan yabancıların sadece %72,2’si Bulgaristan’ı turizm 

(dinlenme, seyahat, misafirlik, kongre, iş ziyareti, tatil vb) amacıyla ziyaret et-

mişler ve %27,8’i de ülkeden transit geçiş yapmışlardır.  

Sosyalist dönemde Bulgaristan’a en çok turist gönderen ülkelerin başında SSCB 

ve diğer sosyalist ülkeler yer alırken, son çeyrek yüzyılda komşu Balkan ülkele-

riyle AB ülkelerinin bu alanda ön plana geçtikleri anlaşılmaktadır. Örneğin 2010 

yılında Bulgaristan’ı turizm amaçlı ziyaret eden 6 047 013 kişiden 4 264 265’i 

(yani %70,5’i ) AB ülkeleri vatandaşlarıdırlar. 2010 yılında Bulgaristan’ı ziyaret 

eden yabancı turistlerin5 sayısına bakıldığında Romanya (1 445 342), Yunanistan 

(1 017 914) ve Türkiye (943 137) en çok turist gönderen ülkeler oldukları görül-

mektedir. Bu üç ülkeyi Almanya (853 430), Makedonya (409 970), Rusya (389 

864), Büyük Britanya (309 482), Sırbistan (307 838), Polonya (294 131) ve Ukray-

na (199 080) izlemektedirler. 2010 yılında gelen yabancı turistlerin %99’u otel-
                                                                                 

5 Burada kullanılan “yabancı turist kavramı” her ne sebeple olursa olsun Bulgaristan’a kara, hava ve 

su yolları ile giriş yapan tüm yabancıları kapsamaktadır.  
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lerde geceleme yapmışlardır ve sadece %1’i diğer konaklama seçeneklerini ter-

cih etmişlerdir. 2010 yılında Bulgaristan’ın dış turizm faaliyetlerinden toplam 

geliri 2 747,1 milyon avroya ulaşmıştır. Oysa aynı yıl Bulgaristan vatandaşları-

nın yurt dışındaki turizm harcamaları 931,2 milyon avroda kalmıştır. Böylece 

dış turizm açısından gelir-gider dengesi irdelendiğinde Bulgaristan’ın kazançlı 

çıkıp açık vermediği anlaşılmaktadır (www.nsi.bg).   

MİLLİ PARKLAR 

Dünya doğal arazilerin giderek azalması, flora ve fauna çeşitliliğin gün geçtikçe 

gerilemesi, doğal ekosistemlerin kirlenmesi ve tahrip edilmesi, ayrıca çevre 

duyarlılığı ve doğa koruma kaygısının artması, bir yandan doğaya yönelen 

turist sayısında patlama yaşanmasına ve ekoturizmin hızla yaygınlaşmasına, 

diğer yandan da milli park ve tabiat park sayısının küresel ölçekte artmasına 

neden olmuştur (Özgüç 2007). 

Bulgaristan’daki koruma alanları; parkları, yasaklı bölgeleri, görülmeye değer 

ve korunma altında bulunan yerlerin tümünü kapsamaktadır. Zamanla Bulga-

ristan’da birçok arazi koruma alanı konumuna getirilmiştir. Bunlardan ilki 1931 

yılında özel koruma altına alınan “Silkosya”dır. 1934’te ise “Vitoşa” sadece Bul-

garistan’ın değil, Balkan Yarımadasının da ilk tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. 

2005 yılında Bulgaristan’da koruma alanı kapsamına giren arazilerin toplamı 

547 724 hektar olup ülke yüzölçümünün % 4,9’unu oluşturmaktadırlar (Velikov 

vd. 2007). Koruma alanlarının bakım ve yönetimi Çevre ve Sular Bakanlığı ve 

ona bağlı kuruluşlarca (RIOSIV) gerçekleştirilmektedir. Bu yöndeki tüm uygu-

lamalar Ulusal Meclis’in çıkardığı yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda ya-

pılmaktadır. Bu çalışmada Bulgaristan’da yer alan tün koruma alanları irdelen-

memiş, sadece milli parkların ülke turizm açısından önemi ve işlevi tartışılmıştır.  

Resmi gazetede 11. 08. 1983 tarihinde yayınlanan 2873 Sayılı Milli Parklar Ka-

nununda Milli Park kavramı “bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletle-

rarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve 

turizm alanlarına sahip tabiat parçaları” olarak tanımlanmıştır 

(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/632.html). Doğanay’a (2001) göre ise 

“Milli parklar, devletlerin yasal kararlarla korunma altına aldıkları ve bu bölge-

lerden yararlanma faaliyetlerinin belirli kurallara bağlandığı ekosistemlerdir”. 

Fakat her iki tanımda farklılıktan çok benzerlikler olduğu dikkat çekmektedir. 

Milli parklar genellikle insan el değmemiş geniş alanlara yayılmaktadırlar ve 

bazı ayrıcalıklı ekolojik ve kültürel yapılara sahiptirler. Bunlar göz alıcı ve este-

tik özelliklere sahip bazı tabiat harikaları içerir, insanların sık sık ziyaret ettikleri  

rekreasyon alanları olup doğal ekosistemleri yasalarla koruyan sahaları da içe-
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rirler. Bu nedenle milli parklar doğa ile insanın, turizm ile çevreciliğin, rekreas-

yon ile korumacılığın rekabet ve savaş alanıdırlar. Diğer ülkelerde olduğu gibi 

Bulgaristan’daki milli parklarda da ulusal, doğal ve kültürel kaynakları ile flora 

ve fauna çeşitliliğini korumak, ayrıca bilimsel araştırmalar, çevre eğitimi ve 

vatandaşların rekreasyon ihtiyaçlarını gidermek öncelikli işlevlerin başında 

gelmektedir.  

Bulgaristan sınırları içinde üç milli park yer almakta ve bunların toplam yüzöl-

çümü 193 049 hektar olup IUCN derecelendirmesine göre “ikinci derece koruma 

altında araziler” statüsüne sahiptirler. Çok geniş bir alana yayıldıkları için milli 

park sınırları içinde birinci derece statüsünde korunma altına alınmış doğal 

rezerv alanları bulunmaktadır. Örneğin Rila Milli Park sınırları içinde 4 doğal 

rezerv alanı yer almaktadır. Bulgaristan’daki ulusal parklarda doğal ekosistem-

lerle birlikte, ender görülen bitki ve hayvanlar, doğa fenomenleri, akarsular, 

göller, çağlayanlar, mağralar, kayalıklar ve kanyonlar bulunmakta ve korun-

maktadır. Burada, ekolojik dengenin temeli sayılan doğal süreçler antropojen 

etkenlerin en az katılımıyla gerçekleşmektedir. Bulgaristan sınırları içinde yer 

alan Rila, Pirin ve Merkez Balkan6 adlı milli parklarının özellikleri ile turizm 

potansiyelleri aşağıdaki satırlarda açıklanmıştır.  

Rila Milli Parkı  

Bulgaristan’ın batısında, Balkan yarımadasının en yüksek dağ kütlesi olan Rila 

dağında yer alan Rila Milli Parkı 41°53´ ve 42°19´ kuzey enlemleri ile 23°07´ ve 

23°55´ doğu boylamları arasında uzanmakta ve başkent Sofya kentinin sadece 

100 km güneyinde yer almaktadır.  Rila dağ kütlesinin yaklaşık %30’unu kapla-

yan milli parkının toplam yüzölçümü 81 046 hektar olup, bunlardan 53 481 hek-

tarı ormanlarla kaplı ve 27 565 hektarı da ormansız arazilerden oluşmaktadır. 

Balkan yarımadasının en yüksek doruk noktası olan Musala zirvesini (2 925 m) 

barındıran Rila Milli Parkında 70’i buzul döneminden kalma 120 doğal sirk 

(buzul) gölü bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 800 – 2925 metreleri arasında 

yer alan park sahasından Balkan Yarımadası’nın en uzun ve debisi en yüksek 

olan akarsuyu Meriç ırmağı kaynağını almaktadır (Slaveykov ve Zlatunova 

2005). Özetle, Rila Milli Parkı Bulgaristan’ın en geniş alana sahip ve ortalama 

yüksekliği en fazla olan milli parkıdır. 

Rila Milli Parkının kapladığı alanın (81 046 hektar)  toplam ülke yüzölçümü 

içindeki oranı sadece %0,73 olmasına rağmen, çok zengin su kaynaklarına sahip 

olduğundan Bulgaristan’daki tatlı su kaynaklarının %3,61’ini tek başına oluş-

                                                                                 

6 Bulgarca “Tsentralen Balkan” terimi Türkçe “Merkezi Balkan” olarak tercüme edilmiştir.  
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turmaktadır. Ayrıca Meriç ırmak sularının %5,62’si ve İskır ırmak suların 

%8,27’sini Rila Milli Parkındaki tatlı su kaynakları beslemektedirler. Rila Milli 

Park sınırları içinde toplam alanları 16 222 hektar olan 4 doğal rezerv alanı yer 

almaktadır: “Parangalitsa”, “Rila Merkez”7, “İbır” ve “Skakavitsa”. 1933 yılında 

kurulmuş bu nedenle Bulgaristan’ın en eski kuruluş tarihine sahip rezerv alanı 

olan “Parangalitsa”, UNESCO’nun “İnsan ve Biyosfer” programı çerçevesinde 

uluslararası biyosfer ağına giren korumalı bölgeler arasında yer almaktadır. 

Avrupa’nın en yaşlı Ladin (Picea) orman sahalarına sahip olan “Parangalitsa” 

doğal rezerv alanında Ladin ormanlarının ortalama yaşı 200 yılı aşmaktadır.  

Rila Milli Park sınırları içinde yer alan  Rila Merkez doğal rezerv alanı  kapladı-

ğı 12 394 hektarlık alanı ile Bulgaristan’ın en büyük yüzölçümlü rezerv alanıdır.  

1992 yılında kurulmuş olan rezerv alanının temel amacı bölgedeki alpin ve su-

balpin ormanları ile zengin flora çeşitliliğini korumaktır. Ayılar, ağaç sansarları 

ve yabani keçiler rezerv alanının en önemli fauna örnekleridirler. Ayrıca Rila 

Merkez doğal rezerv alanı sınırları içinde “Mariçini Ezera” biosfer rezerv alanı-

nın yer aldığı belirtilmelidir.  Rila Milli Park sınırları içinde yer alan  İbır doğal 

rezerv alanı  1985 yılında kurulmuş ve 2249 hektarlık alana sahiptir. Bu rezerv 

alanında 50’den fazla kuş türü doğal ortamda yaşamlarını sürdürürken, kaya 

kartalı (Aquila chrysaetos) ve bayağı çakır kuşu (Accipiter gentilis) yok olma tehli-

kesiyle karşı karşıya kalmışlardır. alan  İbır doğal rezerv alanı  yabani domuz-

dan, tilkiye, kurttan ayıya kadar bir çok hayvan barındırmaktadır. Bulgaris-

tan’ın en küçük yüzölçümlü doğal rezerv alanlarından biri olan Skakavitsa sa-

dece 71 hektarlık bir alana sahip ve Rila dağının kuzeybatı bölümünde yer al-

maktadır. 1968 yılında kurulmuş olan rezerv alanı 1850-2050 metreler arasında-

ki yükselti basamaklarında yer almakta ve büyük bir bölümü ormanlarla kaplı-

dır. (http://www.rilanationalpark.org/bg/index.phtml, 2011).  

Rila Milli Park sınırları içinde toplam yatak kapasitesi 1500 civarında olan 17 

dağ oteli yer almaktadır. Bu 17 dağ oteli (hıja)8 şunlardır: Çakalitsa, Makedoni-

ya, Dobırsko, Grınçar, Belmeken, Musala, Çakır Voyvoda, Maritsa 1900, Zavra-

çitsa, Malyovitsa, Vada, Otovitsa, Skakavitsa, Rilski Ezera, Sedemte Ezera, İvan 

Vazov ve Lovna. Rila dağının orta ve en yüksek yerlerini kaplayan Rila Milli 

Parkı, birkaç önemli doğal ekosistemle, nadir görülen bitki ve hayvan türleri ile 

birlikte tarihsel ve kültürel değere sahip bazı turizm çekiciliklerini de barındır-

maktadır. Govedartsi köyü yakınlarında yer alan “Yavorova Polyana” alanında 

                                                                                 

7 “Tsentralen Rilski Rezervat” Türkçeye “Rila Merkez Doğa Rezerv Alanı”  olarak tercüme edilmiştir.  
8 Bulgaristan’da turistlerin ve dağcıların konaklama, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan dağ 

otellerine “hija” adı verilir. Bulgar dilindeki “Hija” kavramının tam Türkçe karşılığı olmasa da “dağ 

evi” veya “dağ oteli” olarak tercüme edilebilir.  
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“Bitkilerin Dostu” adında Bulgaristan’ın ilk botanik yürüyüş yolu yer almakta-

dır. 5 Ekim 2002 tarihinde turistlerin hizmetine resmen açılan bu dağ yolu Rila 

Milli Parkının kurucusu Mimi Pramatarova’nın adını taşımaktadır 

(http://www.rilanationalpark.org/bg/index.phtml 2011). 

Rila Milli Park sınırları içinde alpinistlerin ilgisini çeken 100’den fazla yüksek 

zirve, dağcıların ve dağ sporları tutkunlarını cezbedecek çok sayıda dik kayalık 

ve mağara, 70’ten fazla göl, ayrıca çok sayıda kanyon vadi, şelale ve akarsu yer 

almaktadır. Milli park arazisi doğa ve ekstrem sporları, ata binme, doğa ve kır 

manzaraları izleme, balık tutma, piknik yapma, kayak yapma, dağ bisikleti 

sürme, kamp veya çadır kurma, yaylacılık, kaya tırmanışı, dağcılık, trekking, 

karavan ve pansiyon turizmi ile kış turizmi  için çok uygundur (Farah vd., 

2009). Rila dağının başkent Sofya kentine yakın olması bir yandan rekreasyon 

amaçlı ziyaretlerin yoğunlaşmasına, diğer yandan da çok sayıda öğrenci, öğ-

retmen ve bilim uzmanının bu milli parka inceleme ve araştırma gezileri düzen-

lemesine neden olmuştur.  

Pirin Milli Parkı  

Bulgaristan’ın güneybatısında bulunan Pirin dağı Mesta ve Struma vadileri 

arasında yer alan Avrupa’nın en eski dağ kütlelerinden biridir. Predel ile Todo-

rova Polyana yöreleri arasında yer alan Pirin Milli Parkı bu dağının büyük bir 

kısmını kapsamaktadır. Milli Park sınırları içinde yükseklikleri 2 500 metreyi 

aşan 50’den fazla mermer ve granit yapılı zirve yer almaktadır. Bu yüksek dağ 

zirveleri arasında Balkan yarımadasının üçüncü en yüksek noktası olan 2 914 

metre yüksekliğindeki Vihren zirvesi yer almaktadır. Dördüncü jeolojik zama-

nın buzul döneminde son kez yükselmeye maruz kalan Pirin dağ kütlesinin 

farklı bölgelerinde 170’e yakın sirk (buzul) gölü yer almaktadır (Atasoy 2010b).  

Pirin dağının doğal güzelliklerini, biolojik çeşitliliğini, zengin flora ve faunasını, 

ilginç jeomorfolojik çekiciliklerini korumak amacıyla 8 Kasım 1962 yılında “Vih-

ren” adında bir park kurulmuştur. Bugünkü Pirin Milli Parkı’nın temelini oluş-

turan ve yüzölçümü sadece 6 736 hektar olan “Vihren Parkı” Banderitsa ve 

Demyanitsa vadileri arasında yer almıştır. 30 Eylül 1974 yılında parkın adı de-

ğiştirilerek “Pirin Halk Parkı” adını almış, ayrıca “Bayuvi Dupki”, “Segmente-

pe” ve “Malka Cinciritsa” doğal rezerv alanlarının park alanına dahil edilmesiy-

le 26 413 hektarlık bir alana ulaşmıştır. 15 Ekim 1999 yılında Çevre ve Sular 

Bakanlığın almış olduğu resmi bir kararla adı değiştirilerek “Pirin Milli Parkı” 

olmuş ve alanı da 40 356 hektara ulaşmıştır. Pirin Milli Parkı kendi sınırları 

içinde 6 bölgeye ayrılmıştır: Vihren, Bayuvi Dupki, Trite Reki, Bezbog, Kame-

nitsa ve Sinanitsa (http://www.pirin-np.com/ 2011). 
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Bugün 40 356 hektarlık bir alana yayılan Pirin Milli Parkı’nda ülkenin en eski 

doğal rezerv alanlarından biri olan “Bayuvi Dupki” ile “”Yulen” adlı doğal 

rezerv alanları bulunmaktadır. Ayrıca, Pirin Milli Parkı yönetimine bağılı olarak 

“Tisa” adlı küçük yüzölçümlü doğal rezerv alanı yer almaktadır. 29 Ocak 1934 

tarihinde Pirin dağında yer alan “Bayuvi Dupki” sahası doğal rezerv alanı ilan 

edilmiş, 1977 yılında ise bu rezerv alanı UNESCO’nun “İnsan ve biosfer” koru-

ma programına dahil edilmiştir (Velikov vd. 2007). 26 Ağustos 1994 tarihinde 

Pirin Milli Park sınırları içindeki 3 156 hektarlık  “Yulen” sahası doğal rezerv 

alanı ilan edilmiştir. 1983 yılında Pirin Milli Parkı UNESCO’nun dünya doğa ve 

kültür miras listesine dahil edilmiştir. Pirin Milli parkı sınırları içinde turistlerin 

ve dağcıların konaklama, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan başlıca 

dağ otelleri (hijalar) şunlardır: Vihren, Bınderitsa, Demyanitsa, Peyo Yavorov, 

Pirin, Bezbog, Kamenitsa, Sianitsa (http://www.pirin-np.com/, 2011). Turistlerin 

ve dağcıların gezi ve yürüyüşlerini kolaylaştırmak amacıyla 13 ana ve 17 yar-

dımcı yürüyüş güzergâhı belirlenmiş, ayrıca 6 sahada kaya tırmanışlarına izin 

verilmiştir (Aleksieva ve Stamov 2003).   

Pirin Milli Parkı çok zengin flora ve faunaya sahiptir. Park sahasında 247 omur-

gali hayvan türü, 2091 omurgasız havan türü, 216 endemit ve 176 relik türü 

görülmektedir. Milli Park alanında 6 balık türü (Bulgaristan’daki tatlı su balık 

türlerin %6’sı), 45 memeli türü (Bulgaristan’daki memeli türlerin %50’si) , 12 

yarasa türü, 11 sürüngen türü, 159 kuş türü (Bulgaristan’daki kuş türlerin %40’ı) 

tespit edilmiştir. Sadece Pirin dağında görülen endemik bitkilere örnek olarak 

şunlar gösterilebilir: Papaver degenii , Poa pirinica, Oxytropis urumovii, O. kozuha-

rovii, Brassica nivalis ssp. Jordanoffii, Alchemilla bandericensis, Alchemilla pirinica, 

Asyneuma kellerianum, Arenaria pirinica, Carex pirinensis, Erigeron vichrensis, Ver-

bascum davidoffii, Festucapirinica, Galium demissum ssp. Stojanovii, Heracleum 

angustisectum, Rhinanthus javorkae, Thymus perinicus, Daphne kosanini 

(http://www.pirin-np.com/ 2011).   

Pirin Milli Parkının toplam alanı 40 332 hektar olup, bunlardan 23 110 hektarı 

ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların %95’i doğal ve sadece %5’i yapay ormanlar-

dan oluşmaktadır. Milli Parktaki ormanların ortalama yaşı 85 olup, 140 yaş üstü 

ormanların yaygın olduğu tespit edilmiştir. Pirin Milli Parkında görülen en 

yaygın ağaçlar şunlardır: Pinus mugo, Pinus peuce, Pinus silvestrys, Picea abies, 

Abies alba, Pinus nigra, Pinus heldreichii ve Fagus silvatyca (http://www.pirin-

np.com/ 2011).   

Pirin Milli Parkı sahası ata binme, macera tatilleri, treking, doğa ve kır manzara-

ları izleme, balık tutma, planörle uçma, piknik yapma, kayak yapma, kamp 
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veya çadır kurma, yaylacılık, kaya tırmanışı, dağcılık, karavan ve pansiyon tu-

rizmi, kış turizmi, çevre eğitimi çalışmaları, bilimsel geziler, arazi ve flora-fauna 

incelemeleri gibi çeşitli turizm ve eğitim-araştırma faaliyetlerine uygundur. Bu 
nedenle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist milli parkı ziyaret etmektedir.  

 

Tablo 4. Bulgaristan’daki milli parklarının başlıca özellikleri 

Milli  
Park 

Yüzölçümü 
ve Kuruluş Tarihi 

Coğrafi  
Konumu 

Başlıca  
Hoteller 

Turizm 
 Çekicilikleri 

 
 
 
 
 

Rila 
 

Alanı:  
81046 Hektar 
 
 
Milli Park İlânı: 
1992 yılı 

Batı  
Bulgaristan 
Rila Dağı 

Çakalitsa, Makedo-
niya, Dobırsko, 
Grınçar, Belmeken, 
Musala, Çakır Voy-
voda, Maritsa 1900, 
Zavraçitsa, Lovna 
Malyovitsa, Vada, 
Otovitsa, Skakavitsa, 
Rilski Ezera, Sedem-
te Ezera,  
İvan Vazov  

Parangalitsa, İbır, Rila 
Merkez ve Skakavitsa adlı 
doğal rezerv alanları. 
Belmeken, Sirk gölleri 
Musala ve Yastrebets 
zirveleri 
Sedemte Rilski Ezera 
Skakavitsa şelalesi 
Yavorova Polyana 
Kartalska Polyana 
Mariçini Ezera 
Neştenitsa, Paniçişte 

 
 
 

Pirin 

Alanı:  
40356 Hektar 
 
Milli Park İlânı: 
1999 yılı 

Güneybatı 
Bulgaristan  
Pirin Dağı 

Vihren, Bınderitsa, 
Demyanitsa, Peyo 
Yavorov, Pirin, 
Bezbog, Kamenitsa, 
Sianitsa. 

Bayuvi Dupki, Yulen ve Tisa 
adlı doğal rezerv alanları. 
Sirk gölleri, Bela reka 
Vihren zirvesi, Predel 
Popovi livadi 
Bansko kayak merkezi 
Tevno, Argirovo ve Dautovo 
gölleri 

 
 
 

Merkez  
Balkan 

Alanı:  
71669 Hektar 
 
 
Milli Park İlânı: 
1991 yılı 
 

Merkezi 
Bulgaristan 
Stara Planina 
(Balkan) Dağı 

Vejen, Benkovski, 
Momina Polyana, 
Ray, Hubavets, 
Ravnets, Vasil 
Levski, Svejen, 
Mazalat, Balkanski 
Rozi, Ambaritsa, 
Eho, Kozya Stena, 
Dermenka, Tıja 
Hayduşka Pesen, 
Dobrila, Pleven, 
Sokolna ve Rusalka. 

Kozya Stena, Stara Reka, 
Severen Cendem, Peeşti 
Skali, Sokolna, Boatin, 
Tsariçina, Steneto, Cende-
ma adlı 
doğal rezerv alanları. 
“Rayçova Dupka” mağarası 
“Rayskoto Praskalo” şelalesi 

 

Merkez Balkan Milli Parkı 

Merkez Balkan Milli Parkının arazisi Bulgaristan’ın 5 oblastı (ili) ve 9 obştinaya 

(ilçesi) yayılmış olup, Stara Planina (Balkan dağları)’nın orta ve en yüksek ke-

simlerini kapsamaktadır. Parkın ortalama genişliği 10 km ve ortalama uzunluğu 

85 km olup, toplam 71 669 hektarlık yüzölçümüne sahiptir. Böylece Rila’dan 
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sonra Bulgaristan’ın en büyük milli parkı olduğu anlaşılmaktadır. Park arazisi-

nin 44 000 hektarı orman sahalarından ve 27 669 hektarı da ormansız araziler-

den oluşmaktadır. Geniş yapraklı ormanlar bakımından zengin olan park alanı-

nın %70’ini doğal ekosistemler oluşturmaktadırlar (http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/index/ 

2011).  

Parkın deniz seviyesinden yüksekliği 500 ile 2376 metreleri arasında değişmek-

tedir. Milli parkın en alçak noktası Karlovo kenti yakınlarında bulunmakta, en 

yüksek noktasını da Botev zirvesi (2376 m) oluşturmaktadır. Milli park sınırları 

içinde 9 doğal rezerv alanı, 1 doğa koruma alanı ve 15 doğal anıt yer almaktadır 

(Aleksieva ve Stamov 2003). Balkan dağlarının bu tek milli parkında “Boatin”, 

“Tsariçina”, “Kozya Stena”, “Steneto”, “Severen Cendem”, “Peşti Skali”, “So-

kolna”, “Cendema” ve “Stara Reka” adlı doğal rezerv alanları yer almaktadır. 

Milli Park sınırları içindeki bu 9 rezerv alanının toplam yüzölçümü 20 019 hek-

tardır (Velikov vd. 2007). “Boatin”, “Tsariçina”, “Cendema” ve “Steneto” adlı 

doğal rezerv alanları UNESCO’nun “İnsan ve biosfer” koruma programına da-

hil edilmiştir. 

Merkez Balkan Milli Parkı sınırları içinde çeşitli rekreasyon faaliyetleri yapıldığı 

gibi, ekoturizm, hobi turizmi, dağcılık, yayla turizmi ve kampçılık için de uygun 

bir ortam bulunmaktadır. Milli parkın çevresinde çok sayıda tarihsel-kültürel 

çekicilik olduğu gibi yöredeki el sanatları (ağaç işleme, dokuma, seramik, tekstil 

vb) da turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle parkın ve çevresinin kültürel 

turizm ve enik turizm için de uygun olduğu gözlenmektedir. Bulgaristan’ın en 

derin mağarası olan “Rayçova Dupka” (337 metre) ile ülkenin en yüksek şelalesi 

olan “Rayskoto Praskalo”nun (124,5 metre) milli park sınırları içinde yer alması 

doğa turizmi bakımından parkın önemini daha da arttırmaktadır (Aleksieva ve 

Stamov 2003).  

Çok sayıda kanyon vadi, dik yamaç, dere, şelale ve doğal geniş orman her yıl 

binlerce turistin bu parkı ziyaret etmesine neden olmaktadır. Park sahasındaki 

biolojik çeşitlilik çok çarpıcı olup, Tayga ormanı görünümlü iğne yapraklı or-

manlardan, Tundra görünümlü ot ve çalılara, asırlık kayın ve gürgen ağaçların-

dan yosun ve mantar türlerine kadar çok zengin bir flora zenginliği sunmakta-

dır. Merkez Balkan Milli Parkı sınırları içinde Bulgaristan’daki bitki türlerinin 

yarısından fazlası görülmektedir. Park sınırları içinde görülen 10 bitki türü ve 

29 omurgasız hayvan türü dünyanın hiç bir yerinde görülmeyip sadece bu ko-

ruma bölgesinde görülmektedir. Parkın geniş orman arazileri içinde en sık gö-

rülen ağaçlar şunlardır: Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Carpinus betulus ve 

Quercus dalechampi. Avrupa kıtasının en eski ve en büyük kayın ormanları Mer-
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kez Balkan Milli Parkında yer almaktadır. Parktaki ormanların yaklaşık %71’i 

bu yaşlı kayın ormanlarından oluşmaktadır (http://www.bg-parks.net/ 2011).  

Zengin bir fauna çeşitliliğine sahip olan Merkez Balkan Milli Parkı Bulgaris-

tan’daki omurgasız hayvanların %20’sini ve omurgalı hayvanların %62’sini tek 

başına barındırmaktadır. Ayrıca kış gözlemcilerin uğrak alanlarından biri olan 

parkta 224 tür kuş yaşamaktadır. Dünya genelinde nadir görülen Felis silvestris, 

Myotis bechsteinii, Chionomys nivalis, Myoxus glis, Muscardinus avellanarius, Rupi-

capra rupicapra, Spermophilus citellus, Nannospalax leucodon, Ficedula semitorquata, 

Turdus torquatus, Eremophila alpestris balcanica, Prunella collaris subalpina ve Dend-

rocopos leucotos lilfordi populasyonlarının korunması açısından Merkez Balkan 

Milli Parkının çok büyük küresel ekolojik önemi vardır. Tüm bu ekolojik zen-

ginliğin Bulgaristan yüzölçümünün sadece %0,6’sında görüldüğü düşünüldü-

ğünde Merkez Balkan Milli Parkının ekolojik ve turistik önemi daha da artmak-

tadır (http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/index/ 2011).  

Merkez Balkan Milli Parkında atlı turlar için 10 güzergah, bisikletli turlar için 4 

güzergah, ayrıca kuş gözlemciler, tarih araştırmacılar, alpinistler ve kayakçılar 

için de çok sayıda yürüyüş ve tırmanış güzergahları belirlenmiştir. Milli Park 

sınırları içinde yatak kapasitesi 1434 olan 20 dağ oteli faaliyet göstermektedir. 

“Hija” olarak adlandırılan bu dağ otellerin başlıcaları şunlardır: Vejen, Ben-

kovski, Momina Polyana, Ray, Hubavets, Ravnets, Vasil Levski, Svejen, Maza-

lat, Balkanski Rozi, Ambaritsa, Eho, Kozya Stena, Dermenka, Hayduşka Pesen, 

Dobrila, Pleven, Sokolna, Tıja ve Rusalka. Ayrıca Milli Park sınırları içinde pik-

nikçiler, sporcular ve turistler için çok sayıda dinlenme, çadır ve kamp yeri be-

lirlenmiştir. Doğal ve tarihsel-kültürel çekiciliklerin yanı sıra parkın bir diğer 

avantajı da Teteven, Troyan, Sopot, Kazanlık, Gabrovo, Koprivştitsa, Kalofer, 

Karlovo ve Pavel Banya gibi Bulgaristan’ın en ünlü turizm merkezlerine komşu 

konumda olmasıdır. Bu nedenle Balkan dağlarına gelen turistler, Pavel ban-

ya’da SPA turizmi, Etar etnografya kompleksinde kültürel turizm, Hisarya’da 

sağlık turizmi, Koprivştitsa’da tarihsel ve etnik turizme katılma imkânları var-

dır (Kınçev vd. 2009).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bulgaristan’daki milli parklar doğal kaynaklar yönünden zengin oldukları için 

bir yandan hayvancılık, ormancılık, şifalı ot ticareti, mantarcılık, avcılık, balıkçı-

lık vb. sektörlerin gelişmesine olanak sağlayarak insanların geçimine katkıda 

bulunurken öte yandan turizmin canlanması için de elverişli koşullar sunmak-

tadırlar. Milli parklar aynı zamanda, eşsiz birer bilimsel araştırma ve öğrenim 

merkezidir. Bulgaristan’daki milli parkların yönetim ve güvenliği Çevre ve Su-
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lar Bakanlığına bağlı müdürlükler tarafından gerçekleştirilmektedir. Her mü-

dürlüğün kendine ait bölümlere ayrılmış özel güvenlik alanları vardır. Ziyaret-

çilerin bekleme yerleri ve danışma merkezleri parka yakın yerleşim birimlerin-

de bulunmaktadır. Bu merkezler ziyaretçilere önem ve yararları yönünden 

parkları tanıtmaktan başka ziyaretçilere trafik, sağlık, spor ve kültürel etkinlik-

ler gibi çeşitli güncel konularda yararlı bilgiler de sunmaktadır. Turistlerin gü-

venliğinden sorumlu olan ziyaretçi merkezleri Bulgaristan Turistler Birliği ile 

sürekli iletişim içinde olan özel altyapıya da sahiptirler. Ziyaretçilerin tutum ve 

davranışlarına yönelik özel iç tüzükler hazırlayan, güvenliği ve huzuru ön 

planda tutan bu birimler ayrıca Dağ Kurtarma Merkezleriyle de işbirliği halin-

dedirler. Eğitici amaçla düzenlenen turistik güzergâhlar da bu merkezlerin gö-

revleri arasında yer alır. Amerikan Ajansı’nın uluslararası gelişmeler kapsa-

mında finanse ettiği Biyolojik Çeşitliliği ve Ekonomik Gelişmeyi Korumak Pro-

jesi desteğiyle Milli Parklar Müdürlüğü özel bir ekoturizm modeli hazırlamış 

bulunmaktadır.   

Bulgaristan’daki milli parklar yılda 150 000 ile 200 000 arasında kişi tarafından 

ziyaret edilmektedir. Bu üç milli parkta 45’ten fazla dağ oteli olup bu parklarda 

ayrıca otoparklar, biosfer ve doğal rezerv alanları, rekreasyon ve piknik sahala-

rı, eğlence ve oyun merkezleri, kayak ve spor merkezleri ile kampingler de yer 

almaktadırlar. Millî Eğitim İl Müdürlükleri milli parkların kullanımı ile ilgili 

olarak özel bir yönetmelik hazırlamış. Bulgaristan Turistler Birliği ile Dağcı 

Kurtarma Merkezleri hep birlikte park ziyaretçilerinin güvenliğini sağlayan 

kuruluşlardır. 1990’lı yıllarda çalışmaları başlayan eğitici ve rekreasyon amaçlı 

turistik güzergâhların (çevre patikaları) belirlenmesi de tamamlanmıştır. Park-

larda giriş yolları, kısa dinlence yerleri, seyir noktaları, enformasyon tabloları, 

uyarı işaretleri, sığınak, köprü, korunma mekânları gibi çeşitli altyapı tesisleri 

de yenilenip zenginleştirilmiştir(http://www.bulgariannationalparks.org/bg/index.phtml).    

Bulgaristan milli park sınırları içinde kâr amaçlı turizm plansız, zevksiz ve so-

rumsuzca bir yapılanmaya yönelerek hem çevre kirliliği bakımından, hem de 

flora ve fauna bakımından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kolay ve çabuk 

zenginleşme yarışında doğal ekosistemler ve koruma alanları hiç hak etmedik-

leri bir antropojen tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Tüm yasaklara karşın dikilen 

otel, dağ evi, restoran, eğlence yeri, yol gibi daha nice nice beşeri yapıtlar eko-

sistem dengelerini bozmakta, canlıların yaşama alanlarını tahrip etmekte ve 

böylece birçok canlı türünün tükenmesine neden olmaktadır. Ekonominin ge-

lişmesi, nüfus ve üretimdeki artış, bir yandan milli parklara olan beşeri baskıyı 

arttırmakta, diğer yandan da flora ve faunayı yok etme tehlikesini de berabe-
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rinde getirmektedir. Kaçınılmaz olarak acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda ka-

lınmış: artık koruma alanlarının da insanlardan korunması gerektiği gerçeği.  

Sürdürülebilir ekoturizmi geliştirmek ve doğayı korumak açısından çevre eği-

timi ve ekolojik kültürün önemi çok büyüktür ve küreselleşen dünyada buna 

çok büyük bir gereksinim vardır. Milli parklar çevre eğitimi için vazgeçilmez bir 

araştırma ve eğitim laboratuarı olmalarına rağmen maalesef hem Bulgaristan’da 

hem de diğer ülkelerde bu koruma alanlarından yeterince faydalanılmadığı 

görülmektedir. Çocuklarda ve öğrencilerde oluşup şekillenmesi gereken çevre 

duyarlılığı, çevre ahlâkı, ekolojik kültür ve ekolojik bilinç duyguları için en uy-

gun doğal eğitim-öğretim ortamını milli parklar sunmaktadırlar. Fakat milli 

parklardan pedagojik ve bilimsel açıdan yararlanma konusunda hem velilerin, 

hem öğretmenlerin, hem medyanın, hem de siyasetçilerin ve yöneticilerin üze-

rine düşen görevleri yeterince yapmadıkları görülmektedir.  

Bulgaristan’daki milli parkların sorunları irdelendikten sonra, çalışmanın so-

nunda genel bir pencereden Bulgaristan’ın turizm sorunlarının da irdelenmesi 

uygun görülmüştür. Bulgaristan’ın başlıca turizm sorunları 20 başlık altında 

şöyle özetlenebilir (Velikov vd. 2007; Tadarıkov 2007; Slaveykov ve Zlatunova 

2005): 

1. Turizm alanındaki bilimsel araştırmalar arttırılmalıdır. Turizm faaliyetleri, 

turistik mekanlar ve doğa koruma alanlarında bilimsel araştırmalara 

yönelik yatırımlar yetersiz olup, bu konuda Bulgaristan’da daha ciddi 

pedagojik ve akademik araştırmalara ihtiyaç vardır. Uluslararası turizm 

pazarını araştırmak, rakip ülkeleri yakından izlemek, müşterilerin eği-

limlerini takip etmek, iç ve dış turizmde beklentileri belirlemek, turizm 

ile çevrecilik etkileşimini irdelemek, yerel ve ulusal kapsamda dikkat 

çeken turizm ve çevre sorunları tartışmak yaygınlaşması gereken bu 

akademik araştırmalara sadece bir kaç örnektir. 

2. Bulgaristan’ın tanıtımında turizm sektöründen daha fazla yararlanılmalıdır. 

Bulgaristan ulusal kültürünün, tarihinin, edebiyatının, sanatının ve 

folklorünün küresel ölçekteki tanıtımı yapılırken turizm faaliyetlerin-

den ve turistik ürünlerden daha çok faydalanılmalıdır. Turizm sektörü-

nün ve turistik hizmetlerin gelişmesi için etkin bir kazanç ortamı oluş-

turmak, turizm çekiciliklerinden ulusal markalar oluşturmak ve bunları 

tüm dünyaya tanıtmak gerekir. Bulgaristan’daki turistik merkezleri da-

ha çekici, daha estetik ve daha sağlıklı hale getirmek, dahası turizm çe-

kicilikleri ve turistik ürünler aracılıyla küresel markalar yaratmak tüm 

hükümetlerin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır.  
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3. Ulaşım alt yapısı ve ulaşım araçları modernleşmelidir. Turizm faaliyetlerinin 

daha sağılıklı gelişmesi için daha kaliteli ve daha çağdaş ulaşım seçe-

nekleri geliştirilmelidir. Sosyalist dönemden kalmış eski karayolları, 

demode olmuş demiryolları ve benzeri ulaşım güzergâhları yenilenmeli 

ve modernize edilmelidir. Ülkedeki limanlar ve havaalanları Avrupa 

seviyesine çıkarılmalı, özellikle başlatılmış olan otobanlar bir an önce 

tamamlanmalıdır. Örneğin, Ortadoğu ülkelerinden Orta ve Batı Avrupa 

ülkelerine giden-gelen turistler Bulgaristan karayollarını kullanırken, 

eski, dar, çukurlarla dolu ve bir AB üyesi ülkesine yakışmayan kara yol-

larla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle İstanbul-Sofya otobanının Bulga-

ristan topraklarındaki kısmı bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. Özet-

le, Bulgaristan turizmin modernleşmesi büyük ölçüde ulusal demiryolu, 

karayolu, havayolu ve deniz yolu ulaşımının modernleşmesine bağlıdır. 

4. Mevsimlik değil, kesintisiz yıllık turizm geliştirilmelidir. İlkbahar ve sonba-

har aylarında yardımcı turizm seçenekleri geliştirerek sezon dışı turizmi 

yıl içine yaymak ve kesintisiz hale getirmek için stratejiler belirlenmeli-

dir. Dört mevsim turizmi Bulgaristan Turizm Bakanlığın öncelikli he-

deflerinden biri olmalıdır. Ayrıca deniz turizmi ulusal turizm gelirleri-

nin%70-75’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle zengin alt yapıya ve geniş 

olanaklara sahip inanç turizmi, av turizmi, kır turizmi, sağlık turizmi, 

kış turizmi ve tarihsel-kültürel turizm tipleri de geliştirilerek ülkedeki 

turizm yapısı çeşitlendirilmelidir.  

5. Turizm alanında reklam ve propaganda faaliyetleri yaygınlaşmalıdır. Bulga-

ristan turizm bakanlığının da desteği ile ulusal ve uluslararası reklâm 

ve propaganda faaliyetleri yoğunlaştırılmalıdır. Turizm konusunda özel 

dergiler yayımlamak, ulusal radyo ve televizyon kanallarında özel 

programlar sunmak, yabancı ülkelere reklâm yoluyla Bulgaristan’ın tu-

rizm çekiciliklerini tanıtmak, yapılması gerekenlerden sadece başlıcala-

rıdır. Çünkü ülke içinde olduğu gibi yurt dışında da turistlere yönelik 

reklâm ürünleri oldukça az ve yetersizdir. İnternet yoluyla verilen tu-

rizm bilgileri ve reklamlar günden güne artsa da bugün hâlâ gereksi-

nimlerin çok altındadır. Bileşim ve teknolojik olanaklardan akıllıca ya-

rarlanmak gerekir. “Turizım v Bılgariya” (Bulgaristan’da Turizm) ve 

“Turistiçesko ogledalo” (Turistik Ayna) dergileri, Ekonomi Bakanlığı-

nın yayımladığı “Turistiçeski Pazar” (Turistik Pazar) bülteni ve Bulga-

ristan Turistler Birliğinin yayın organı olan “Eho” (Yankı) gazetesi bu 

konuda yetersizdir. Avrupa’nın belirli ülkelerinde ve belirli kentlerinde 

işlevsel ve çok fonksiyonlu turizm tanıtım merkezleri açılmalı ve Bulga-
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ristan hükümetleri bu merkezleri maddi ve manevi olarak destekleme-

lidirler.  

6. İnsan kaynakları ve istihdam politikaları yeniden gözden geçirilmelidir. Tu-

rizm sektöründe ödenen aylık ücretlerin düşüklüğü ve çalışma koşulla-

rının zorluğu nedeniyle eğitilmiş, işini seven ve yabancı dil bilen turizm 

personel sayısı çok yetersizdir. Çalışanların hizmet, dil ve meslek kültü-

rünü belli bir düzeye çıkarmak gerek, daha da önemlisi bu mesleği çe-

kici ve kazançlı kılmak gerekir. Bulgaristan’daki kolejler (örneğin Dob-

riç’teki Turizm Koleji vb.) ile Sofya Üniversitesi, Varna Üniversitesi ve 

Burgas Bağımsız Üniversitesindeki turizm fakülteleri bu açığı kapatmak 

amacıyla açılmış eğitim kurumlarıdırlar. Bu kurumlardaki ders prog-

ramları ve müfredat turizm sektörünün bugünkü durumunu göz 

önünde bulundurarak hazırlanmalı ve küreselleşen turizm ihtiyaçlarına 

yönelik sürekli kendini yenilenmelidir. Sigortasız ve kaçak işçilerin ça-

lıştırılması, aile işletmelerinde çocuk işçilerin çalıştırılması ve 50 000’i 

aşan sözleşmesiz kişinin turizm sektöründe istihdam edilmiş olması 

ulusal turizm sektörün diğer önemli sorunlarıdır.  

7. Turizm bölgelerinde yaşayan yerel halk ile ilişkiler güçlendirilmeli. Turizm 

faaliyetlerine daha aktif katılımları sağlanması için yerel halkın bilgi-

lendirmeye ve bilinçlendirmeye ihtiyacı vardır. Turizm bölgelerinde ya-

şayanlara çevre ve turizm bilinci ile ilgili özel eğitim ve seminerler ve-

rilmelidir. Özellikle gençlerin özgüven kazanıp turizm alanında giri-

şimciliğe yönelmeleri özendirilmelidir. 

8. Turistik atraksiyonlar, fuarlar ve panayırlar arttırılmalıdır. Turistlere yöne-

lik atraksiyonlar, eğlenceler, periyodik fuarlar, panayırlar, kongreler ve 

şenlikler çeşitlendirilebilir ve sayıları arttırılabilir. Sozopol kentindeki 

“Apolonya” adlı sanat şenlikleri, Plovdiv kentinde düzenlenen ulusla-

rarası panayırlar, Bansko kentindeki caz festivalleri, Kavarna’da düzen-

lenen rok festivalleri bu konuda başarılı örnekler olarak gösterilebilir. 

Ayrıca hem turistik hediye mağazaları ile kültür ve sanat programları, 

hem de Bulgaristan’a özgü turistik ürünler çeşitlendirilebilir ve turiz-

min hizmetine katkıda bulunabilir. 

9. Bulgaristan’daki koruma alanlarını sağlıklı yaşatmak gerekir. Milli parklar, 

tabiat parkları, biosfer ve doğal rezerv alanları gibi koruma altındaki 

doğal mekânlar üzerindeki devlet denetimi arttırılmalıdır. Bu 

mekânlarda korumacılık ve dengeli ekolojik yaşam, parasal kazanç ve 
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turizm çıkarlarının önünde olmalıdır. Çünkü sağlıklı ekosistemleri ge-

lecek nesillere bırakmak, turistlerin kişisel isteklerinden daha önemlidir.  

10. İç turizmi yeniden canlandırmak gerekir. Postsosyalist dönemde Bulgar 

ulusu derin bir sosyo-ekonomik, demografik ve siyasal krizle yüzleş-

mek zorunda bırakılmıştır. Bulgar vatandaşların maddi geliri düşük ve 

aylık kazançları yetersiz olduğundan dolayı turizme harcayacak parala-

rı çok sınırlıdır. Bundan dolayı ülkede dış turizm ön planda olup, iç tu-

rizm pek gelişmemiş. İç turizmin yaygınlaşmamış olması ekonomiyi 

olumsuz yönde etkilemektedir. Halkın alım gücüne uygun yeni turizm 

seçenekleri, yeni tatil paketleri, yeni rekreasyon aktiviteleri iç pazara 

sunulmalı ve geniş halk kitlelerinin de turizm faaliyetlerine aktif katılı-

mı sağlanmalıdır.  

11. Bulgaristan’ın prestijini sarsan çirkin görünümlü binalar ve tesisler. Eskimiş 

ve bakımsız alt yapı, binalar ve turistik tesisler diğer eski sosyalist ülke-

lerde olduğu gibi Bulgaristan turizmini de olumsuz etkilediği ve ulusal 

prestijini yaraladığı bir gerçektir. Soyalist dönemden kalma 50-60 yıllık 

otel, motel, kamping, restoran, kongre merkezi, havuz, SPA ve kaplıca 

merkezi gibi turistik tesisler hem çok eski ve bakımsız, hem de kullanış-

sız ve demode olmuşlardır. Bu turistik tesisler ya tamamen yıkılmalı ve 

yerlerine yenileri inşa edilmeli, ya da çok ciddi bir bakımdan geçirilerek 

turizm hizmetine kazandırılmalıdırlar.  

12. Karadeniz kıyılarının hızla betonlaşması ve çirkinleşmesi sorunu. Bulgaris-

tan’ın Kara denize olan 378 kilometrelik kıyı şeridi çok büyük bir antro-

pojen baskı altında olup, adeta rantçıların, karanlık iş adamlarının, arsa 

spekülatörlerin ve zengin yatırımcıların istilası altındadır. Kıyı şeridin-

de hızla yükselen çok katlı oteller, yeşil alanların yok edilmesi, deniz 

kirliliğin gün geçtikçe artması, yeterli kumsal ve plaj alanlarının olma-

yışı Bulgaristan turizmcileri kara kara düşündürmektedir. Uzun vadeli 

bir turizm planlaması yapılarak, hükümet, turizm bakanlığı ve kıyı şe-

ridinde yer alan belediyeler arasında koordinasyon ve iş birliği yapıla-

rak, deniz kıyısındaki bu sorunlara köklü bir çözüm bulunması gerekir.  

13. Kaybedilen turizm pazarları. Büyük turizm potansiyeline sahip olmasına 

rağmen Bulgaristan’ın Avrupa turizm pazarındaki payı sadece %1’dir. 

2007 yılında Bulgaristan’ın AB’ye üye olmasından sonraki dönemde 

Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya gibi postsovyet cumhuriyetlerinden 

gelen turist sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştır. Bu ülkelere uygula-

nan vize rejimi ve Bulgaristan hükümetlerinin Batı Avrupa yanlısı poli-
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tikalar izlemeleri bu düşüşün en önemli nedenlerin başında gelir. Sos-

yalist dönemde Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi 

eski sosyalist ülkelerden çok sayıda turist karşılayan Bulgaristan, XXI 

yüzyılın başında büyük oranda bu pazarlarda da ciddi gerilemeler ya-

şamıştır. Yunanistan ve Türkiye gibi turizm alanında iki güçlü ülke ile 

rekabet etmek zorunda kalan Bulgaristan bir yandan eski turizm pazar-

larını kazanmak için yeni stratejiler ve politikalar üretmeli, diğer yan-

dan da yeni turizm pazarlarına yönelmeli ve bölgesel turizm etkinliğini 

arttırmalıdır.  

KAYNAKÇA 

Ahipaşaoğlu, S. ve Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Ankara: Gazi Kitabevi. 

Aleksieva, M., Dimitrova, P. ve Mikova, T. (2009). Statistiçeski Spravoçnik 2009, Sofya: İzdatelstvo 

NSİ, Poligrafiçeska Grupa DEMAKS. 

Aleksieva, Y.N.  ve Stamov, S. N. (2003). Spetsializirani Vidove Turizım, Stara Zagora: İzdatelstvo 

“KOTA” . 

Atalay, İ. (2007). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, İzmir: META Basım. 

Atalay, İ. (2011). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, İzmir: META Basım. 

Atasoy, E. (2010 a). Bulgaristan’ın Coğrafi-Jeopolitik Konumu ve Yansımaları, Uludağ Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(18): 1-35.  

Atasoy, E. (2010 b). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları. 

Atasoy, E. (2010 c). Beşeri ve Kültür Coğrafyası Işığında Bulgaristan, Bursa: MKM Yayınları. 

Demir, C. ve Çevirgen, A. (2006). Turizm ve Çevre Yönetimi. Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı, Ankara: 

Nobel Yayınları. 

Doçev, D. (1993). Fiziçeska i İkonomiçeska Geografiya na Bılgariya, Veliko Tırnovo: İzdatelstvo “Slovo”. 

Doğanay, H. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Konya: Çizgi Kitabevi Yayıları. 

Doğanay, H., Özdemir, Ü. ve Şahin, İ. F. (2011). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Ankara: Pegem 

Yayınevi.  

Farah, V., Dimitrova, M. ve Paskaleva, V. (2009). Pıtevoditel na Bılgarskiya Pıteşestvenik,  Sofya: İzda-

telstvo “Buk Butik OOD”. 

Hristova, N., Milkova, K. ve Kostadinova, İ. (2001). Geografiya i İkonomika, Sofya: İzdatelstvo Trud ve 

Prozorets ve Prosveta.  

http://bgprirodniparkove.start.bg/ 

http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/index/l:home  

http://www.bg-parks.net   

http://www.bulgariannationalparks.org/bg/index.phtml 

http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml  

http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-20856/tabiat-parklari.html    

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/632.html 

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c240.html 

http://www.pirin-np.com 

http://www.rilanationalpark.org/bg/index.phtml 

http://www.unesco.org/new/en/unesco 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

522 

Kahraman, N. ve Türkay, O. (2004). Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.  

Kınçev, K., Bonçev, B. ve Dobrev, M. (2009). Bılgariya. Patevoditel, Stara Zagora: İzdatelska Kışta 

“Domino”. 

Özgüç, N. (2007). Turizm Coğrafyası. Özellikler ve Bölgeler, İstanbul: Çantay Kitabevi.  

Penin, R., Traykov, T. ve Sultanova, M. (2006). Geografiya na Bılgariya. Prirodna i Sotsialno-

İkonomiçeska, Sofya: İzdatelstvo “Bulvest 2000”. 

Petrov, P., Manoilova, M., Poleganova, D. ve Arsova, R. (2004). Geografiyata Vçera Dnes i Utre, Sofya: 

Universitetsko İzdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski”.  

Slaveykov, P. ve Zlatunova, D. (2005). Geografiya na Bılgariya. Priroda, Naselenie, Selişta, Stopanstvo, 

Regioni, Sofya: İzdatelstvo “Paradigma” . 

Tadarıkov, D. (2007). Morski Turistiçeski Resursi na Bılgariya, Sofya: İzdatelstvo “Pıblish Say Set – 

Eko”. 

Usta, Ö. (1993). Turizm I – II, İstanbul: Altın Kitaplar Matbaası. 

Velikov, V., Stoyanova, M. ve Vladeva, R. (2007). Geografiya na Turizma, Sofya: İzdatelstvo “MAT-

KOM”. 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 523-542,  
12 – 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-5437-81-7 

 

 
Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye 

 
Uğur ZAT TAN 

T. C. Boğaziçi Üniversitesi, 

Yetişkin Eğitimi Bölümü 

E-posta: ugur_zat_tan@yahoo.com 

 

Yener GÜL 
T. C. Sağlık Bakanlığı 

E-posta: kalitegelistirme@hotmail.com 

 

 
ÖZ 

Globalleşen dünyada sağlık turizmi özellikle 1980’lerden sonra artan bir ivmeyle önem ka-
zanmaya başlamıştır. Türkiye, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere doğu ile batının sağlık 
hizmetlerinin karşılanması anlamında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu noktada, artan ka-
pasite ile birlikte, sağlık turizminde yer alan kurumların entelektüel sermayelerinin de etkin 
ve doğru olarak değerlendirilmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Entelektüel sermayenin 
doğru kullanılması, uzun vadede sağlık turizminin gelişimine ve dolayısı ile Türkiye turizmi-
nin dünya turizmi açısından öne çıkmasına yardımcı olan bir etken olarak ortaya çıkacaktır. 

Anahtar sözcükler: Sağlık Turizmi, Entelektüel Sermaye, İnsan Kaynakları 

 

GİRİŞ 

1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarından beri, ekonominin küreselleşmesi 

olarak ele alınan benzeri görülmemiş bir duruma tanıklık edilmektedir. Ticaret-

te, yatırımda ve finansmanda küreselleşme ile birlikte sağlıkta ve sağlıkla ilgili 

diğer açılımlarda da küreselleşmenin etkileri görülmektedir. Artık en güçlü 

şirketler, en büyük maddi ve finansal varlıklara sahip şirketler değil, entelektüel 

sermayelerini güçlendirebilen ve bu sermayeyi en etkin ve en etken şekilde yö-

netebilen ve kullanabilen şirketlerdir.   

Sağlık turizmi, bir ucu doğal kaynaklara, diğer ucu beşeri ve mali kaynaklara 

dayanan önemli bir turizm koludur. Türkiye’de sağlık turizminin gelişmesi ve 

genel turizmin gelişmesine yapacağı katkılar bu kaynakların planlanmasına 

bağlıdır. Yeni ekonomideki en önemli gelişimlerin başında sermaye ve insan 

gücü yoğun örgütlerden, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan örgütlere doğru bir 

yönelimin başlaması bulunmaktadır (Blumentit ve Jhonson 1999).  Bu noktadan 

hareketle, sağlık turizminde entelektüel sermayenin kritik rolü öne çıkmaktadır. 
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SAĞLIK TURİZMİ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

Tüm dünyada teknolojik, ekonomik ve sosyolojik değişimler ile birlikte turizm 

sektöründe yaşanan değişimlerden Türkiye de etkilenmektedir. Bu değişimler 

ile birlikte turizmin çeşitleri, bu alanlarda yapılması gerekenler ve turizmin 

geleceği geniş olarak tartışılmaktadır. Bu noktada; turizm çeşitlerinden biri olan 

sağlık turizmi, insanların sağlığına kavuşabilmek, tedavi olmak ve doğanın şifa 

verici özelliklerinden faydalanmak amacıyla yaptıkları geziler olarak tanımla-

nabilir (Aydın 2008). 

Bu tanımdan hareketle, insanlar ilk çağlardan beri sağlıklı olmak için bir nokta-

dan diğer bir noktaya seyahat etmişler ve sağlıklarına kavuşmanın yollarını 

aramışlardır. Günümüzde ise, özellikle kent yaşamı, beslenme bozuklukları, 

sinirsel ve zihinsel yorgunluklar ve tüm bunların yarattığı sorunları gidermek 

amacıyla ülkeler var olan kaynaklarından yararlanma imkânlarını aramaya 

başlamışlardır.  

Diğer taraftan,  McIntosh ve Goeldner (1990) tatil amaçlı turizmi dört ana başlık 

altında toplarken, sağlık ile ilgili aktiviteleri fiziksel motivasyon faktörü olarak 

açıklamışlardır.  Bu tanımdan hareketle sağlık turizmini iki ana gruba ayırmak 

mümkündür: fiziksel sağlık ve zihinsel (ruhsal) sağlık. Fiziksel sağlık göz önüne 

alındığında rahatlama amaçlı tüm fiziksel aktiviteler ele alınırken; zihinsel sağ-

lık başlığı altında stresi azaltıcı olan faaliyetler ele alınır.  

Günümüzde sağlık, hasta olmamak şeklinde algılanırken; Dünya Sağlık Örgü-

tü’nün tanımına göre sağlık: Fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda iyi durumda 

olmaktır. Bu yaklaşımla, sağlık turizmi denildiği zaman sadece hasta ya da te-

daviye muhtaç olan insanlar değil; sağlıklı yaşamak isteyen kişiler de hedef 

müşteriler içinde yer alır. Daha genel anlamda ise; sağlık turizmi kişinin yaşam 

kalitesini arttırır. Özellikle günümüzde turizm ve tatil, iş ve iş ortamından uzak 

kalmak olarak algılandığı için ağırlıklı olarak 3 S olarak bilinen deniz, kum, 

güneş içeren paketler ve bölgeler daha çok rağbet görmesine karşın sağlık tu-

rizmine verilen önem gün ve gün artmaktadır (Hobson ve Dietrich 1995). 

Bu aşamada, sağlık turizminin türleri ve karakteristik özelliklerinin belirlenmesi 

önem taşımaktadır. 
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Tablo 1. Sağlık turizm türleri ve özellikleri 

 Sağlık Merkezleri Tedavi Merkezleri Rehabilitasyon 
Merkezleri 

Müşteri Grubu 

Orta ve Üst Düzey Gelir 
Grubu – Sağlıklı 
 
Düşük Sağlık Riski – Tüm 
Yaşlarda 

Orta ve Üst Düzey Gelir 
Grubu 
 
Özel cerrahi veya tıbbi 
gerekilikler – Farklı sağlık 
riskleri olan orta yaş ve üstü 
 

Yüksek Gelir Grubu – 
Özel sağlık ihtiyaçla-
rına ihtiyaç duyan 
 
Düşük ve orta sevi-
yede sağlık riski 

Gereklilikler 

Yüksek Hizmet Kalitesi 
Beklentisinin  
Karşılanması 

İleri teknoloji 
Uzmanlık Alanı 

Uzmanlık Alanı 
Tıbbi destekten 
ziyade uzmanlık 
önemli 

Süre 
Değişken (Müşteriden 
müşteriye farklılık gösterir) 

Kısa olması beklenir 
 
Değişkenlerin takibi gerekir 

Uzun sürmesi bekle-
nir.  

Kaynak: Gonzales vd. (2001)  

Diğer taraftan sağlık turizmi türlerinin alt başlıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

Tablo 2. Sağlık turizminin alt başlıkları 

Sağlık  Tedavi & Rehabilitasyon 

SPA  İsteğe Bağlı Ameliyat  Diyaliz 

Ekoturizm Esetik Ameliyat Bağımlılık Tedavileri 

Doğa Turizmi  Göz Ameliyatları Hasta Bakım Prog. 

Kitle Turizmi Kardiyolojik Tedaviler  

Bitki Tedavileri Diyagnostik Servisi  

Bütünsel Tedavi Kanser Tedavileri  

Kaynak: Gonzales vd. (2001)  

Tablo 2’den hareketle, tıbbi ve rehabilitasyon amaçlı (tedavi) turizm ve sağlık 

amaçlı turizm olarak iki grup öne çıkmaktadır. Özelikle tedavi ve rehabilitasyon 

amaçlı grup ele alındığı zaman doktor ve sağlık personeli tarafından yapılması 

gereken tedaviler, prosedürler ve eğitimler ön plana çıkarken; sağlık grubunda 

ise kişinin birinin gözetiminde ve(ya) tek başına yapabileceği aktiviteler ve(ya) 

uygulamalar öne çıkmaktadır ve bunlar genellikle daha sağlıklı, daha bakımlı, 

daha az stresli ve zihinsel olarak daha sağlıklı hissetmek için yapılan aktivite ve 

uygulamalar bütünüdür. 

Goodrich (1994) tarafından yapılan bir çalışmada ise sağlık turizminin eleman-

ları ve sağlık turizminde hizmet veren işletmelerde yer alan aktivitelerin sınıf-

landırılması aşağıdaki gibidir; 

- Vejetaryen Beslenme Programları 

- Vitamin Tedavileri 
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- Günlük egzersiz programları 

- Yoga 

- Akupunktur 

- Termal Havuzlar 

- Su altı mesajları 

- Vücut Masajları 

- Selülit Tedavisi 

- Sauna 

- Hidroterapi Tedavisi 

- Çamur Tedavisi 

- Sigara Bıraktırma Programları 

- Özel banyolar 

- Bitkisel Tedaviler 

- Rahatlama Teknikleri 

- Güzellik Kürleri 

Ülkemizde de gelişmekte olan sağlık turizmi; tedavi amacı ile gelen insanların 

belirli bir süre konaklamak tedavi ve dinlenme ve eğlenme gibi aktivitelerini 

karşılamak için tesislere ihtiyaç duymaktadır. Sonuçta, bu arz ve talep dengesini 

oluşturabilmek için, özellikle son on yıldır, sağlık turizmine yönelik hizmet 

veren işletme sayılarında artış görülmektedir. Aynı zamanda araştırmalar gös-

termektedir ki; sağlık turizmi özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir 

rekabet avantajı sağlayabilir (Chambers ve McIntosh 2008). 

Sağlık turizminin türü ya da işletmesi ne olursa olsun değişmeyen bazı özellik-

leri vardır. Bu özelliklerden başlıcaları; 

- Teknolojik gelişmeler son derece önemlidir. 

- Sağlık turizminde konaklama gün sayısı, tedavi süresi ile paraleldir. 

- Genellikle sağlık turizminden yararlanan kişiler tesis (işletme ya da 

kompleks) içerisinde bir veya birden fazla aktiviteden yararlanarak za-

man geçirir. 

- Tedaviyi yönlendirecek ve takip edecek tıbbi personel gerekmektedir. 

- Hizmet sektörü emek yoğun sektördür. 

- Tesislerin bulunduğu bölgelerde katma değer yaratarak bölge ekonomi-

sinin gelişmesine yardımcı olur. 

- Genel yaş aralığı ağırlıklı olarak orta yaş ve üstüdür. 
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- Hizmet personeli kadar tıbbi personel de önem kazanmaktadır. 

- Yöneticilerin ve birim sorumlularının hizmet işletmesi bilgisi yanı sıra 

temel tedavi özelliklerini (termal tesis ise termal suyu ile ilgili bilgi) 

bilmesi gerekmektedir. 

Sağlık turizminin özelliklerinden hareketle sağlık turizminde entelektüel ser-

maye kavramının rekabet avantajı olarak ele alınması gerekir. 1990 yılında yaz-

dığı makalede Stewart entelektüel sermayenin bütün çalışanlar tarafından bili-

nen ve işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayacak bütün şeylerin toplamı olduğu-

na işaret etmektedir (Stewart 1997). 

Günümüzde entelektüel sermayenin rekabette belirleyici bir rol oynadığı bilin-

mektedir. Entelektüel sermayenin temelinde insan ve insanın bilgi birikimi var-

dır. Toplam Kalite Yönetimi bu bilinci ön plana alan bir stratejidir. Bu yönetim 

stratejisi, insan ihtiyaçları temeline dayanan çağdaş ve katılımcı evrensel bir 

özelliğe sahiptir.  

ENTELEKTÜEL SERMAYE NEDİR? 

1969 yılında ilk olarak John Kenneth Galbraith tarafından kullanılan entelektüel 

sermaye terimi, özellikle son yıllardaki teorik ve endüstriden uygulamalı yayın-

larla (Bassi ve van Buren 1999; Bontis ve Choo 2001; Edvinsson ve Malone 1997; 

Stewart 1997; Sveiby 2001; Wiig 1997) ve sadece bu konuya özgün dergilerin 

yayımlanması (JIC 2001) ve konferansların, seminerlerin düzenlenmesiyle (IC 

2001; Stewart 2000) popülerlik kazanmıştır. Galbraith bireysel entelektüel sahip-

likten bahsederken, artık günümüzde işletmelerin sahip olduğu entelektüel 

sermaye kavramı üzerine yoğunlaşmaktadır. Gelişen bilgi ekonomisi trendine 

paralel, organizasyonel anlamda entelektüel sermayenin ilk olarak Thomas 

Stewart tarafından Haziran 1991 tarihinde kaleme alınan ‚Brainpower (Beyin 

Gücü)‛ makalesi ile gündeme geldiği kabul edilmektedir. Bu makalede entelek-

tüel sermaye, ‚işletmeye piyasada rekabet avantajı sağlayan, işletme çalışanları-

nın bildiği her şeyin toplamı‛ (Stewart 1991) olarak tanımlanmıştır.  

Stewart’ın diğer entelektüel sermaye tanımları arasında ise ‚Buluşçuluk ve ye-

nilenmenin kaynağı olan bireyin bilgi ve know-how birikimi‛ veya ‚insan be-

yinlerinde gömülü olan yetenek, beceri, uzmanlık‛ sayılabilir (Stewart 1994). 

Stewart 1997 yılında yayımlanan ‚Entelektüel Sermaye: Örgütlerin Yeni Zengin-

liği‛ adlı kitabında ise entelektüel sermayeyi, ‚elde edilmiş kullanışlı bilgi‛ 

olarak en genel şekilde tanımlamakta ve bunun örgütün süreçlerini, teknolojile-

rini, patentlerini, iş görenlerinin becerilerini ve müşteriler, tedarikçiler ve diğer 

ilişkili taraflar hakkındaki bilgileri içerdiğini belirtmektedir (Stewart 1997). Kap-
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samlı bir başka tanım ise Annie Brooking (1996) tarafından yapılmaktadır. Bro-

oking’e göre entelektüel sermaye, ‚işletmenin faaliyetini sürdürebilmesini sağ-

layan maddi olmayan varlıkların tümü‛dür. Klein ve Prusak (1994) ise entelek-

tüel sermayeyi ‚daha yüksek değerli bir varlık üretmek üzere formalleştirilmiş, 

elde edilmiş ve harekete geçirilmiş entelektüel malzeme‛ olarak tanımlamaktadır.  

İlk profesyonel entelektüel sermaye yöneticisi olarak bilinen, konunun bir başka 

öncü ismi Leif Edvinsson ise entelektüel sermayeyi ‚değere dönüştürülebilen 

bilgi‛ olarak tanımlamaktadır. Edvinsson işletmelerin insan sermayesi ve orga-

nizasyonel sermaye olmak üzere iki temel görünmeyen varlığı olduğunu ve 

entelektüel sermayenin bunların toplamını ifade ettiğini belirtmektedir 

(Edvinsson ve Malone 1997). 

Bilgi yönetiminin önemli bir alt konusu olarak kabul edilen entelektüel sermaye 

için geniş anlamda şöyle bir tanımlama yapılabilir: ‚Entelektüel sermaye, kara 

dönüştürülebilen bilgidir ve bu bilgi, işletmenin fikirlerinin, yeniliklerinin, tek-

nolojilerinin, genel bilgilerinin, bilgisayar programlarının, dizaynlarının, veri 

kullanma yeteneklerinin, ilişkilerinin, süreçlerinin, yaratıcılıklarının ve yayınla-

rının bir bütünü olarak tanımlanabilir‛.  

Entelektüel sermaye statik bir varlıktan çok, işletmenin gereksinimlerine uygu-

landığında ekonomik ve sosyal açılardan katma değer yaratan dinamik bir kav-

ramdır (Bontis 1998; Edvinsson ve Sullivan 1996; O’Regan ve O’Donnell 2000). 

Geleneksel muhasebe anlayışına göre entelektüel sermayenin karşılığı şerefiye 

olarak görülebilir. Yabancı bilançolarda bu ‚goodwill‛ kavramına karşılık gel-

mekte ve bu da işletmenin pazardaki ününü simgelemektedir. Ancak işin özü, 

entelektüel sermayenin sadece defter değeri ile piyasa değeri arasındaki fark 

olmadığı, onun, spekülatif faktörler de dahil, görünmeyen değerlerden oluştu-

ğudur. 

‘Duyumsanmayan’ veya ‘görünmeyen’ varlıklar olarak da adlandırılan ‘entelek-

tüel sermaye’ kavramı ile genellikle bir şirketin sahip olduğu kayıtlı bilgiler ve 

şirketteki çalışanların bilgi, beceri ve deneyimleri kastedilmektedir.  

‚Duyumsanmayan‛ veya ‚görünmeyen‛ varlıklar olarak da adlandırılan ente-

lektüel sermaye üzerine yapılan çalışmalar temel alınarak özet olarak şunları 

söyleyebiliriz: 

 Entelektüel sermaye, bir şirketin en önemli rekabet kaynağıdır. 

 Entelektüel sermaye, şirket bilançosunda görünmeyen, şirketin ‚saklı‛ 

varlıklarının bir toplamıdır. Bu nedenle, hem organizasyonu oluşturan 
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üyelerin bilgilerini, hem de bu kişiler işten ayrıldıklarında şirkette kalan 

bilgiyi içerir. 

 Bir şirketin gelecekteki başarısı, bugün sahip olduğu entelektüel serma-

yesinin nasıl yönetildiğine bağlıdır.  

Diğer taraftan entelektüel sermayenin literatürdeki gelişimi aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 3. Entelektüel sermayenin literatürsel gelişimi, dönüm noktaları – entelektüel sermayenin 

tanımlanması, ölçümü ve raporlamasına ilişkin önemli katkıların kronolojik incelemesi  

Dönem İlerleme  

1980’lerin başları 

 

1980’lerin ortaları 

1980’lerin sonları 

 

1990’ların başları  

 

 

 

 

1990’ların ortaları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990’ların sonları  

Maddi olmayan değere ilişkin genel düşünce (soysal olarak genellikle “iyi 
niyet” olarak nitelendirilmiştir.  

“Bilgi çağı” hüküm sürer ve defter değeri ve pazar değeri arasındaki boşluk 
bir çok şirket için önemli derecede artar.  

Entelektüel sermayeyi ölçen raporlar/hesapların oluşturulması konusunda 
pratisyen danışmanların ilk girişimleri (Sveiby, 1988).  

Şirketlerin entelektüel sermayesi stoklarını ölçen ve şirket dışındaki taraflara 
raporlayan sistematik girişimler (örn. Celemi ve Skandia SCSI, 1995).  

1990 yılında Skandia AFS, Leif Edvinsson’u “Entelektüel Sermaye Yöneticisi” 
olarak atar. Bu, entelektüel sermayenin yönetim rolünün resmi statü kazan-
dığı ve bir kurumsal meşruluk havasının yaratılmış olduğu ilk durumdur.  

Kaplan ve Norton, bir dengeli puan tablosu konsepti geliştirmiştir (1992). 
Puan tablosu, “ölçtüğünüz, elde ettiğiniz şeydir” önermesi etrafında gelişmiş-
tir.  

Nonaka ve Takeuchi (1995)*6+, “şirket yaratan bilgi” üzerine olan oldukça 
etkili çalışmalarını sundular. Kitap “bilgi”ye yoğunlaşıyor olsa da, bilgi ve 
entelektüel sermaye arasındaki ayrım kitabı tamamen entelektüel sermayeye 
odaklanmış olanlar kadar iyi kılmıştır.  

Celemi’nin Tango simülasyon aracı 1994 yılında başlamıştır. Tango, maddi 
olmayan değerlerin önemi hakkında idari eğitim sağlamak üzere geniş an-
lamda pazarlanan ilk üründür.  

Ayrıca 1994 yılında, Skandia’nın yıllık raporu için şirketin entelektüel sermaye 
stoğunun bir değerlendirmesini sunmaya odaklanmış olan bir ek oluşturul-
muştur. “Entelektüel sermayenin görselleştirilmesi”, Skandia’nın açtığı yolu 
takip eden diğer şirketlerden oldukça ilgi görmüştür (Edvinsson, 1997).  

1995 yılında, Celemi entelektüel sermayesinin durumu hakkında ayrıntılı bir 
değerlendirme sunmak için “bilgi denetimi”ni kullandığında yeni bir sansas-
yon oluşmuştur.  

Entelektüel sermaye hareketinin öncüleri konuyla ilgili çok satan kitaplar 
yayınlamıştır (Kaplan ve Norton, 1996; Edvinsson ve Malone, 1997; Sveiby, 
1997). Özellikle Edvinsson ve Malone’nin çalışması süreç ve entelektüel 
sermayenin “nasıl” ölçüleceği konularıyla oldukça ilgilidir.  
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Entelektüel sermaye araştırmacılar arasında popüler bir konu haline gelmeye 
ve akademik konferanslar, çalışma tabloları ve diğer yayınlarda kitlesi oluş-
maya başlar.  

Entelektüel sermaye hakkındaki araştırmalara bir parça akademik özen 
katmayı amaçlayan çok sayıda büyük ölçekli proje (örn. MERITUM projesi; 
Danca; Stockholm) başlar.  

 

1999 yılında, OECD entelektüel sermaye üzerine Amsterdam’da bir uluslara-
rası sempozyum düzenler.  

Kaynak: Pettry ve Guthrie (2000). 

ENTELEKTÜEL SERMAYE BİLEŞENLERİ 

1990’ların sonlarında yapılan MERITUM Projesi’nde tavsiye edilen çerçeve ve 

yönergelere göre entelektüel sermaye bileşenleri sınıflandırılmış ve analiz edil-

miştir. Altı ülkeden araştırmacı içeren ve birçok farklı çalışmayı kapsayan 

MERITUM Projesi sonuçlarını 2002 yılında Guidelines for Managing and Reporting 

on Intangibles (Maddi Olmayan Varlıkların Yönetilmesi ve Raporlanması İçin Yönerge-

ler) tekstinde sunmuştur. MERITUM tarafından hazırlanmış olan bu kavramsal 

çerçeve, maddi olmayan varlıkları üç kategoriye ayırmaktadır:  

(1) yapısal 

(2) insan ve 

(3) ilişkisel.  

Raporda bu üç kategori şu şekilde tanımlanmaktadır.  

Yapısal sermaye, iş gününün sonunda şirkette kalan bilgi olarak tanımlanır. Ör-

gütsel iş programları, prosedürler, sistemler, kültürler, veritabanları vs.den 

oluşur.  

İnsan sermayesi, çalışanların şirketten ayrıldıkları zaman kendileriyle birlikte 

götürdükleri bilgi olarak tanımlanır. Kişilerin bilgi, beceri, deneyim ve yetenek-

lerini içerir. Bu bilgilerin bir kısmı bireye özel olabilirken, bazıları da jeneriktir.  

İlişkisel sermaye, şirketin müşteriler, tedarikçiler veya AR-GE ortakları ile sahip 

olduğu dış ilişkilerle bağlantılı bütün kaynaklar olarak tanımlanır. Şirketin pay-

daşlarıyla (yatırımcılar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler vs.) olan ilişkileri ve 

şirket hakkında sahip oldukları algıları (Flöstrand 2006) ile birlikte İnsan ve 

Yapısal Sermayeden oluşur.  
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Maddi olmayan varlıkların üç kategorisi, statik (Maddi Olmayan Kaynaklar) 

veya dinamik (Maddi Olmayan Faaliyetler) olmalarına bağlı olarak Maddi Ol-

mayan Kaynaklar veya Maddi Olmayan Faaliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. 

MERITUM projesi bu iki terimi şu şekilde açıklamaktadır:  

Maddi Olmayan Kaynaklar (statik düşünce), belirli bir zamanda belirli bir maddi 

olmayan varlığın stok veya mevcut değeridir. Finansal terimler olarak ifade 

edilebilirler veya edilemezler.  

Maddi Olmayan Faaliyetler (dinamik düşünce), aşağıda verilmiş olanları hedefle-

yen kaynakların tahsisatını içerir:  

a) yeni maddi olmayan kaynakların dahili olarak geliştirilmesi veya elde 

edilmesi,  

b) mevcut olanların değerinin arttırılması veya  

c) önceki iki faaliyetin sonuçlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi 

(Flöstrand, 2006) 

Yapısal Sermaye 

Turizm hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise, ister yaşam kalitesini arttırmak 

amaçlı, ister tedavi ve(ya) rehabilitasyon amaçlı olsun, hizmet verenle hizmet 

alan karşı karşıya yani yüz yüze bir ilişki içerisindedir. Bu nedenle işletme çalı-

şanlarından birinin yapmış olduğu hata işletmenin tamamına yansır. Tüm 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak için etkin bir kurum kültürü oluşturarak tüm 

örgüt çalışanlarını aynı amaç, aynı misyon, aynı vizyon etrafında toplamak 

ancak tam katılımla sağlanabilir (Ecer vd. 2001). 

Sağlık turizminde hizmet veren insanların kalitesi sadece hizmet sektörü ile 

ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak değil aynı zamanda hizmetin gerektirdiği 

bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmaktır. Müşteri istek ve beklentilerinin 

anlaşılması turizmin her türünde önemli olmakla birlikte sağlık turizminde bu 

önem daha da artmaktadır.  

Sağlık turizminde yapısal sermaye unsurunun daha etkin analiz edilebilmesi 

için son yıllarda ‚sağlık‛ amaçlı gelen yabancı ve yerli turist sayılarındaki geliş 

nedenlerini ve gelir düzeylerini de ele almak gerekir. Aşağıda Türkiye İstatistik 

Kurumu (TUİK) tarafından hazırlanan 2010 yılı Turizm İstatistikleri görülmek-

tedir. 
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Tablo 4. Geliş nedeni, gelir düzeyi ve seyahatin organize şekline göre  çıkış yapan yabancı                

ziyaretçiler (2010) 

 

        Kaynak: TÜİK (2010). 

Tablo 5. Geliş nedeni, gelir düzeyi ve seyahatin organize şekline göre çıkış yapan vatandaş   ziya-

retçiler (2010) 

 
      Kaynak: TÜİK (2010).  
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TUİK 2010 yılı Turizm İstatistikleri raporundan ve yukarıdaki tablolardan hare-

ketle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin sağlık ve tıbbi nedenler için geldi-

ğini görmekteyiz. Yabancı ziyaretçiler paket turu da tercih edebilirken, vatandaş 

ziyaretçilerinin tümü bireysel gelişleri tercih etmektedirler. Tablolardan hare-

ketle, genelde orta ve üst düzey grubu sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemizi ziya-

ret etmektedirler. Burada, sağlık ve tıbbi hizmetler için gelen kişilerin il bazında 

ve aldıkları hizmetler bazında raporlanması, sağlık turizmini planlama ve yö-

netme politikalarının belirlenmesi ve uygulanması açısından kritik öneme sa-

hiptir. 

Bu noktada, turizm harcamalarının içinde sağlık ve tıbbi nedenlerin payını ve 

miktarını bilmek de önemlidir. Aşağıda TUİK tarafından hazırlanan raporda yer 

alan ‚Harcama Türüne Göre Turizm Geliri ve Diğer Harcamalar‛ tablosu da 

çıkarım yapılması açısından değerlendirilmelidir. 

         Tablo 6. Harcama türüne göre turizm geliri ve diğer harcamalar (2010) 
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Tablodan hareketle, sağlık toplamının genel harcama içindeki oranı % 2,1’dir. 

Ancak diğer harcama kalemlerinin de sağlık için gelen kişiler tarafından da 

yapılabileceği göz ardı edilmemelidir. Sağlık turizm işletmelerinde yapısal ser-

mayenin etkin ve verimli yönetimi, işletmelerin finansal hedeflerine ulaşmasın-

da yardımcı olacaktır. Diğer taraftan yapısal sermayenin etkin yönetilmesi için 

sağlık turizmi hizmeti veren işletmelerin, yatak sayılarının ve işletme ek hizmet-

lerinin türleri ve nitelikleri bilinmeli, bu işletmelerin hangi bölge veya bölgeler-

de yer aldığı ve bölge ekonomisine katkısı belirlenmeli ve sağlık turizminin ülke 

genelinde geliştirilmesi gereken yanları belirlenerek rekabet avantajlarından 

yararlanarak stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Sağlık turizmindeki artan talep karşısında işletmeler entelektüel sermayenin 

öğelerinden biri olan yapısal sermayelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bir ba-

kış açısına göre işletmeler, insan sermayesi ve ilişkisel / müşteri sermayesine 

sahip değildirler.  Müşteriler de iş görenler gibi işletmeyi her an terk edebilirler. 

Bu nedenle entelektüel sermaye yönetiminde insan sermayesi ve müşteri ser-

mayesinin, kalıcı olan yapısal sermayeye dönüştürülmesi önemlidir. Aslında 

entelektüel sermaye yönetiminin en çok değer yaratan kısmı, entelektüel ser-

maye unsurları arasında oluşan dinamik etkileşim ile yaratılan yapısal serma-

yeyi kayda almaktır. Çünkü yapısal sermaye, işletmece sahip olunan ve alınıp 

satılan tek entelektüel sermaye unsurudur (Stewart 1997) 

Sağlık turizminde yapısal sermaye genel anlamda işletmelerin sahip oldukları 

maddi kaynakları ifade eder. Bu kaynaklar; 

- İşletme binası (ya da binaları) 

- Destek binalar 

- Sağlık kompleksleri 

- Yiyecek – içecek birimleri 

- Doğal kaynaklar 

- Bilgi işlem alt yapıları 

- İşletmede kullanılan demirbaşlar 

- Diğer 

İnsan Sermayesi 

İnsan sermayesi, entelektüel sermaye modellerinin temel bileşeni olarak kabul 

edilmektedir. En basit haliyle bir işletmenin çalışanlarına ait bireysel bilgi stoku 

olarak tanımlanabilir (Bontis vd. 2001) ve çalışanın bilgi, beceri, motivasyon ve 

iş yapma sermayelerine bağlıdır. Bu sermayeyi geliştirmek ise, çalışanların fikir-
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lerine önem vererek ve iş geliştirmeye yönelik önerilerini dinleyerek gerçekleşti-

rilebilir. 

Sağlık turizm sektöründe çalışan personelin sektörel bilgi yanında, uzmanlık 

bilgisinin de olması gerekir. Alanında uzman olan sağlık personeli, işletme için-

de aynı zamanda hizmet sektörü çalışanıdır. Bu durumda işletmelerin insan 

sermayelerinin kalitelerini arttırmak için periyodik eğitimler düzenlemeleri 

gerekmektedir. 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda işletme yapılarındaki değişik-

likler karşısında çalışanların esnek olabilmeleri açısından eğitimin önemi daha 

da artmıştır. Eğitim işgörenlerin işleriyle ilgili yenilikleri öğrenmeleri ve ilgili 

oldukları konularda kendilerini daha da geliştirmeleri açısından önemlidir. 

Eğitim bir motivasyon aracıdır, aynı zamanda da işletme çalışanlarının bağlılı-

ğını sağlamaktadır, diyebiliriz. İhtiyaç duyulan eğitim konuları bir eğitim prog-

ramı dahilinde işletme içerisinde veya dışarıda ilgili kuruluşlar aracılığıyla gi-

derilir. Eğitim konuları teknik olabileceği gibi kişisel gelişime yönelik de olabilir 

ya da yönetsel becerilerin attırılmasına da yönelik olabilir (Ekin 1997). 

 İnsan sermayesi aynı zamanda aşağıdaki dört faktörün kombinasyonu olarak 

bireysel seviyede de tanımlanabilir (Bontis 1998):  

1. genetik kalıtımınız;  

2. eğitiminiz;  

3. deneyiminiz ve  

4. yaşam ve iş hakkındaki tutumlarınız.  

İnsan sermayesinin temeli örgüt üyesinin saf zekasıdır. İnsan sermayesinin kap-

samı bilgi düğümüyle sınırlıdır (örn. çalışanın zihninin içi). Ayrıca, bir sisteme 

bağlayabilmek için entelektüel sermayenin üç alt alanı arasında en zor olanıdır.  

Günümüz yöneticileri de insan unsurunun işletmeler için kritik varlık olduğunu 

ve bu varlığın rekabet sürecinde örgütsel amaçları gerçekleştirecek en önemli 

unsur olduğuna işaret etmektedir. Bunun yanında, bilgi tabanlı ve hizmet yo-

ğun bir dünya ekonomisinin rekabet ortamında, motive edilmiş ve yetenekleri 

ortaya çıkartılmış insanların, işletmelerin başarıları için gerekli olduğu ve strate-

jik üstünlük getirdiği kabul edilmektedir. Artık başarılı ve sürekli stratejiler için 

çıkış noktasının, finansal sermayeden insan sermayesine doğru kayması da 

yöneticilere ait bu düşünceleri destekler niteliktedir. Bu çerçevede, kendine 

özgü örgüt ve insan kapasitesi, rekabet avantajının ve fırsatlarının elde edilme-

sinde işletmelere temel bir yaklaşım vermektedir (Barlett ve Ghoshal 2002). İşte 
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bu noktada hizmet yoğun turizm sektörünün bir türü olan sağlık turizminde 

insan sermayesinin önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Sağlık turizminde çalı-

şan bireylerin bilgi birikimleri ve alan tecrübeleri ve uzmanlık alanlarındaki 

bilgi yeterlilikleri yanı sıra ilişki yönetimi de öne çıkan bir kavram olmaktadır. 

İlişki yönetiminde çalışanlar ile misafirler arasındaki empati ve iletişim kalitesi, 

sağlık turizminde turizmin diğer türlerine göre daha da önem kazanmaktadır. 

Bu da Bontis’in (1998), yaşam ve iş hakkındaki tutumlarımızın bütününden 

kaynaklanmaktadır. İnsan sermayesinin unsurlarından biri olan tutum ve dav-

ranışlar doğru ve etkin olarak ortaya konulduğunda misafirlerde olumlu bir 

izlenim yaratacak ve işletmenin tercih edilirliğini arttıracaktır. 

Diğer taraftan, tedavi ve rehabilitasyon amaçlı sağlık turizminde kalış süreleri 

tedavi süreleri ile doğru orantılı olduğu için, misafirlerin (hastaların) işletmede 

kalış süreleri diğer turizm çeşitlerine göre daha net ve daha uzun bir süreçte 

olacaktır. Uzun süre işletmede zaman geçiren ve tedavi gören bireyler için de 

çalışanların tutum ve davranışları da son derece önemlidir. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere işletmelerin rekabet ortamında 

rekabet avantajı elde etmeleri küreselleşmenin getirmiş olduğu değişime ayak 

uydurabilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu ise işletmenin yeni bilgileri elde 

etmesine ve bu bilgileri işletmeye uyarlayabilmesine bağlıdır. Dolayısıyla, bu-

rada bilgi yönetimi gündeme gelmekte, hararetli ve gerilimli bir yer işgal etmek-

tedir. İşletme her ne kadar değişime ayak uydursa da entelektüel sermaye diye-

bileceğimiz işletmenin çok değerli görünmez varlığı olan çalışanlara daha çok 

önem vermeli ve onların kendilerini yenilemelerinde dış değişime ayak uydu-

rabilmelerinde bilgiyi en etkin şekilde yönetmelidir. 

Sonuç olarak rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe faaliyet gösteren iş-

letmelerin günümüz şartlarına uyum sağlamaları, başarılı olabilmeleri ve aynı 

şartlarda rekabet edebilmeleri entelektüel sermaye yönetimine ilişkin yapacağı 

çalışmalara bağlı olacağı söylenebilir. İşletmelerin entelektüel sermaye çalışma-

ları ile elde edebilecekleri faydaları ise şöyle sıralamak mümkündür (Nordika 

2001).  

 Entelektüel sermaye, içinde bulunduğumuz sanayi düşüncesinden fark-

lı olarak işletmelere değer yaratma ve iş fırsatları sağlayabilir. 

 Entelektüel sermaye, halen kullanılan bilgisayar ağları ve müşterilerin 

de bulunduğu birçok faktörün birleşimi ve etkileşimiyle değer yaratabilir. 

 Entelektüel sermaye, işletmenin sahip olduğu bilgi havuzunun kulla-

nılmasına, genişletilmesine ve bilginin ucuz maliyetlerle yeniden kulla-

nılmasına imkan verir. 
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 Entelektüel sermayeye sadece belirli durumlarda kanuni olarak sahip 

olunabilir; fakat kendine özgü düzenlemelerle kontrol edilebilir ve taklit 

edilmesi engellenebilir. 

 Entelektüel sermaye çoğunlukla bireylerin yetenekleri ve bilgilerinde 

mevcuttur. Eğer mevcut bireysel yetenekler ve bilgiler, örgütün veri ta-

banlarına aktarılabilir ve örgütsel süreçlere yansıtılabilirse korunabilir 

(Bontis 1998). 

Hizmetler emek yoğun özelliğe sahip olmaları sebebiyle, verilen hizmetin kali-

tesi üzerinde insan faktörünün etkisi fazladır. Bu nedenle insan kaynaklarının 

seçimi, eğitimi, geliştirilmesi, oryantasyonu ve motivasyonu gibi konular hiz-

met sektöründe son derece önemli bir yere sahiptir (Bontis 1998). 

Bu noktada, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin önemli bir fonksiyonu olan insan 

kaynaklarını geliştirme fonksiyonu çalışanları, işi ile doğrudan ya da dolaylı 

ilişkisi olan tüm boyutlarda geliştirmeyi esas almaktadır. Geliştirme etkinlikle-

rinin odak noktası çalışanların ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları olup şimdi ve 

gelecekteki mesleği ile ilgili bilgilerinin geliştirilmesi etkinliklerini kapsamakta-

dır. İnsan kaynaklarını geliştirme faaliyetleri, çalışanların yaptığı işi ve işletmeyi 

daha kapsamlı bir bakışla görebilmelerini sağlamaktadır. 

Dolayısıyla, işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi’nin başarısının temel koşu-

lu, çevresel faktörleri bilmesi ve bunları kontrol altında tutabilmesidir. Ama şu 

gerçek ki çevresel faktörler önceden bilinse de bunları değiştiremeyebilir. Fakat 

bunlara uyum göstermede daha başarılı yöntemler geliştirerek etkisini arttırabilir.  

İlişkisel Sermaye 

İlişkisel sermaye, şirketin müşteriler, tedarikçiler veya AR-GE ortakları ile sahip 

olduğu dış ilişkilerle bağlantılı bütün kaynaklar olarak tanımlanır. Şirketin pay-

daşlarıyla (yatırımcılar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler vs.) olan ilişkileri ve 

şirket hakkında sahip oldukları algıları (MERITUM Projesi 2002) ile birlikte 

İnsan ve Yapısal Sermayeden oluşur (Flöstrand 2006). 

İlişkisel sermayede işletmeler rakipleri ile en iyi şekilde rekabet edebilmek için 

ilişkilerle elde edilen bilgileri çok iyi kullanmalıdırlar. Çevrenin en önemli ele-

manlarından biri ise müşteridir. Günümüzde, müşteriyi en iyi şekilde tatmin ve 

memnun etmek, çoğu şirketin ortak amacıdır. Müşteri dışında, tedarikçilerle, 

ortaklarla ve yatırımcılarla ilişkiler de bu sermayeye dahildir (Stewart 2000). 

Müşteri ilişkilerinin önemi, ilişkisel sermayede göstergelerin çeşitliliği ve sıklı-

ğında tekrar eden bir temadır. Müşteri ilişkilerinin gücünü ölçmenin yolların-
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dan birisi de müşterilerin daha fazlası için tekrar gelip gelmediklerini görmek-

tir. İşte bu noktada, insan sermayesi ve yapısal sermayenin etkin bir şekilde 

yönetilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. İyi yönetilen insan ser-

mayesi ve yapısal sermaye; ilişkisel sermayenin de iyi yönetilmesini sağlayacaktır.  

Bu noktada, işletmelerin rekabet analizlerini sağlıklı yapmaları gerekir. Aşağı-

daki şekilde rekabet gücünün artmasının geometri yorumu ele alınmaktadır. 

 
Şekil 1. Rekabet gücünün artması (geometrik yorum) 

Kaynak: Akatan ve Vural (2004) 

Sağlık turizmi işletmesinin sahip olduğu insan sermayesi ve teknoloji düzeyi 

arttıkça firmanın rekabet gücü artar, gelecekte sahip olacağı rekabet gücü po-

tansiyeli iyileşir ve bu güç ve potansiyelini koruma ve sürdürme kabiliyeti artar. 

Buna göre, veri bir insan sermayesi ve teknoloji düzeyinde, bir işletmenin, ra-

kiplerine kıyasla daha iyi değerler ürettiği, orta ve uzun vadede hissedarların 

yatırımlarına tatminkar bir getiri sağladığı, rekabetçi ortamda ortaya çıkan teh-

ditlerle başa çıkıp fırsatları değerlendirebildiği ve yeni teknolojilere sahip olma 

ve kullanma gibi gerekli olan stratejik değişiklikleri finanse edebildiği ve mev-

cut finansal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabildiği ölçüde rekabet gücü-

ne sahiptir. Bu şekilde de ifade edildiği gibi sağlık turizmi işletmesinin rekabet-

te üstünlük sağlamasında insan sermayesinin ve teknoloji düzeyinin yüksek 

olması gerektiği dikkatimizi çekmekte ve çalışanların seçiminde ve işe alımında 

işletmeyi geleceğe taşıyabilecek nitelikte ve özellikte olmasında hem de işletme-

nin sahip olduğu gelişmiş teknolojilerinin çalıştırılmasında gereken eğitimin 

çalışanlara verilmesinde stratejik insan kaynakları yönetiminin etkin rolü vardır 

ve bu sayede işletmenin rekabet gücü artacaktır. Bu da dolayısıyla ilişkisel ser-

mayenin iyi yönetilerek rekabet gücü olarak ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
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SONUÇ 

Sağlık turizminin, 1980’lerden sonra artan bir ivmeyle önem kazanması ile bir-

likte; rekabet yoğun turizm sektöründe ülkemizin uluslararası arenada rekabet 

edebilmesi için, artan kapasite ile birlikte, sağlık turizminde yer alan kurumla-

rın entelektüel sermayelerinin de etkin ve doğru olarak değerlendirilmesi ge-

reksinimi ortaya çıkmaktadır. Yapısal sermaye, insan sermayesi ve ilişkisel ser-

maye alt başlıklarında incelenen entelektüel sermaye, sağlık turizm açısından 

değerlendirildiği zaman insan sermayesi ve yapısal sermaye öne çıkmaktadır. 

Özellikle insan sermayesi, yapısal sermayenin de iyi yönetilmesi ile birlikte, 

işletmelere rekabet avantajı sağlayan en güçlü entelektüel sermaye öğesidir. 

Müşteri (hasta), sağlık turizmi alanında hizmeti sunan kişi ile karşı karşıya kalır. 

Bu nedenle söz konusu hizmeti sunan personel kendi görevi ile gerekli aydınla-

tıcı bilgiye sahip olması gerekir. Böylece kendi ilgi alanına giren soruları cevap-

landırılması sağlanmış olur. Ancak her türlü soruyu cevaplandırma imkânına 

sahip değildirler. İşletmelerde bilgiyi toplayan ve isteyen herkese ulaştıran her 

türlü konuda bilgi verebilecek bir danışman hizmetleri sunan bölümün olması 

gerekir. Bu bölüm Toplam Kalite Yönetimi’nin bir kuruluşta uygulanabilmesi 

işetme-misafir (hasta) işbirliğinin sağlanabilmesi için oldukça önemli bir fonksi-

yonel görev üstlenmiş olur (Ecer vd. 2001). 

İnsan odaklı olan ve bu kapsamda sorunların ve iyileştirme alanlarının tespiti 

ve çözüm önerileri ile ilgili sağlık turizm işletmelerinde tüm sağlık ve hizmet 

personelinin fikirlerine başvuran Kaizen – Sürekli İyileştirme Stratejisi, herkesin 

aktif birer katılımcı olarak iyileştirme çalışmaları içerisinde yer almaları ve sü-

rekli iyileştirmeyi tüm yaşamlarına yayarak bir hayat felsefesi haline getirmeleri 

için eğitim faaliyetlerine büyük önem vermektedir. İnsan kaynaklarının kendi-

lerini geliştirmeleri için her türlü imkanın sağlanmasını ve gerekli ortamın yara-

tılmasını öngören Kaizen; problem çözme teknikleri, kalite çemberleri eğitimle-

ri, hizmet içi eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri gibi çeşitli eğitimlerle insan 

kaynaklarını desteklemektedir. Bu yönüyle Kaizen – Sürekli İyileştirme Strateji-

si; sağlık turizmi çalışanlarının problem çözme becerilerini geliştirerek, yaratıcı-

lıklarını ve kişisel yeteneklerini ortaya çıkartarak, bilgi düzeylerini yükselterek 

ve motivasyonlarını arttırarak işletmelerin hizmet kalitesinin belirleyicisi olan 

insan kaynaklarının geliştirilmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir (Bontis 

1998). 

Sonuç olarak eğitim ve geliştirme işletmenin yeni gelişmeleri takip etmesinde, 

değişime ayak uydurabilmesinde yani, yeni bilgilerin kazanımı ve bunun işlet-

me içerisinde uygulama, işletmenin küresel rekabetteki üstünlüğü açısından 
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küresel standartlara uygun üretim yapabilmesinde sahip olacağı teknoloji ve bu 

teknolojiye çalışanların adapte olabilmeleri açısından işletme, insan kaynakları 

yönetimi dahilinde eğitim ve geliştirme projeler geliştirmelidir. Dolayısıyla, 

eğitim programları işletme içerisinde veya dışarısında olabilmektedir. Bu eğitim 

programlar sayesinde nitelikleri gelişen personel yeni fikirler üretilmesini sağ-

layacak, bu fikirlerin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan operasyonel 

süreçlerin ve teknolojinin, organizasyon yapısını oluşturabilecek ve uygulayabi-

lir hale gelecektir. Sürekli eğitim ve geliştirme sayesinde verimlilik ve kalite 

artarken, maliyetler düşecektir. Piyasa ve yeni teknoloji ve süreçler hakkında 

daha fazla bilgiye sahip olan insan gücü faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu üretim 

faktörlerinin geliştirilmesini sağlayabilecek yeni ve farklı kaynaklara erişebile-

cek farklılık yaratabilecek ürünler için gerekli olan üretim faktörlerine erişimi 

kolaylaştıracaktır.  

Eğitim ve bilgi teknolojileri yardımıyla etkin yönetilen yapısal ve insan serma-

yesi, uzun vadede işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlarken; diğer 

taraftan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi ve uygulamaları da bu süreçleri 

hızlandırıcı ve etkinleştirici etkenlerdir. Özellikle entelektüel sermayeni ölçül-

mesinde, rakamsal değerler ile ifade edilmesinde, yaşanan güçlüklerin çözümü 

açısından TKY uygulamaları önem kazanmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde 

açıklanabilir; 

 

Şekil 2. Entelektüel sermayenin (es) ölçülmesine tky felsefesi yaklaşımı entelektüel sermaye - TKY 
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Sonuçta, Entelektüel Sermaye yönetimi, her sektör gibi, turizm sektörü için de 

önemlidir. Konu hizmet ve sağlık sektörü olduğunda da insan sermayesi ve 

yapısal sermaye ön plana çıkmaktadır. Entelektüel sermaye, TKY yaklaşımı ile 

yönetilen süreçler olduğunda, işletmeler rekabet yoğun olan hizmet ve sağlık 

sektöründe stratejik konumlarını koruyabilir ya da daha iyiye götürebilirler.  
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ÖZ 

Gelişmekte olan ülkeler için turizm faaliyetleri önemli bir kalkınma aracı olarak kabul edil-
mektedirler. Sahip olunan doğal güzellikler ve tarihi miras, bir bölgenin turizm amaçlı seya-
hat için tercih edilmesinde önemli olmaktadır. Bununla birlikte bölgenin ulaşım imkanları-
nın olup olmaması, olanların da etkinlik ve verimlilik ölçütleri çerçevesinde kullanılmalarının 
önemi de son yıllarda artmaktadır. Havayolu taşımacılığı, sağladığı “hız” ile turistik amaçlı 
seyahatlerde tercih edilme olasılığını yükseltmektedir. Havaalanları, havayolu yolcu ve yük 
taşımacılığında önemli bir unsurdurlar. Yatırım maliyetlerinin büyümesinden dolayı bir ha-
vaalanı yatırımı ve inşası eskisinden daha zor ve daha karmaşık bir konuma gelmiştir. Ge-
lişmelerinde ve kalkınmalarında turizmi bir fırsat gören ülkeler ve bölgeler havaalanı yatı-
rımlarına daha fazla dikkat etmeli, daha çok önem vermelidirler. 

Anahtar sözcükler: Turizm, Havayolu Taşımacılığı, Havaalanı, Doğal Çevre 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişimiyle artan iletişim imkanları farklı kültürlerin birbirleriyle 

yakınlaşmalarına, kültürler arası oluşmaya başlayan entegrasyon ise farklı kül-

türlerden olan insanların birbirleriyle daha fazla iletişime geçmelerine sebep 

olmuştur. İnsanların birbirleriyle olan iletişiminin fazlalaşması ise farklı ülkele-

re yapılan turistik ve iş amaçlı seyahatlerin çoğalma eğilimine girmesine yol 

açmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası alanda yapılan seyahatlerin artması, zamana karşı yarışa 

zorlandığımız 21. yy. koşullarında ulaşım faaliyetlerinde yapılması olası zaman 

tasarruflarını adeta vazgeçilemez bir konuma getirerek öncelikler sıralamasında 

üst seviyelere yerleştirmiştir. Diğer taşımacılık modlarına göre sahip olduğu 

yüksek hız sayesinde ulaşım faaliyetlerinin daha kısa sürede yapılmasına imkan 

vermiş olması sebebiyle havayolu yolcu ve yük taşımacılığının önemi son yıl-

larda artmıştır. İş temposunun yoğunluğundan dolayı kısa zaman aralıkları 

dahilinde yapılmakta olan turizm amaçlı seyahatlerde de havayolları diğer ta-

şımacılık modlarına kıyasla daha çok tercih edilmeye başlanmaktadır. 
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Çalışmanın diğer bölümlerinde turizm ile havayolu taşımacılığı arasındaki bağ-

lantı kurularak havaalanı yatırımlarının önemi vurgulanacak, bir havaalanı 

yatırımında geçerli olan ölçütler kamu ve özel sektör bakış açılarıyla ele alına-

rak çalışmanın son bölümünde Türkiye’de gelişmeler incelenecektir. 

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TURİZM 

Küreselleşmenin artması iş ve turistik amacıyla uluslararası yapılan seyahatle-

rin de artmasına sebep olmuştur. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Turizm 

Barometresi Raporuna göre 2007 yılında 898 milyon olarak gerçekleşen ulusla-

rarası turistik gelişlerin 2020 yılında 1,6 milyar olarak gerçekleşmesi beklenmek-

tedir (Albalate ve Bel 2010). Uluslararası seyahatler, uluslararası yük ve yolcu 

taşımacılığını geliştirerek çoğaltmıştır. Ulaştırma faaliyetleri bölgeleri birbirleri-

ne bağlayarak gelir yarattıkları ve turistlerin bölgeler arasında seyahat etmeleri-

ni sağladıkları için turizm açısından temel zorunluluklar arasındadır  (Miera ve 

Rosello 2012). 

Havayolu ulaşımı sağladığı hız sayesinde uzak bölgeler arasında yapılan yolcu 

taşımacılığında önem sıralamasında ilerleyerek, zamana karşı bir yarışın olduğu 

günümüz koşullarında tercih sıralamalarında başlarda gelebilmektedir. Zaman 

kısıtlamasıyla turistik amaçlı seyahate çıkanlar için uçak ile yapılacak ulaşım 

faaliyetleri, diğer taşımacılık kollarında benzer maliyetlerle karşılaşıldığında, 

büyük bir avantaj anlamına gelebilmektedir.  Avrupa’da havayolları anakara ile 

uzak bölgeleri birbirleriyle entegre ederek (özellikle de Ege adalarıyla) bu bölge-

lere erişimi kolaylaştırıp bölgelerarası turizmi canlandırmaktadırlar    (Tsekeris 

2011). Canlanan turizm havayolu yolcu taşımacılığı talebini üst seviyelere çı-

karmaktadır. Turizm amacıyla belirli sezonlarda yoğunlaşan havayolu yolcu 

taşımacılığı talebi havaalanlarına olan talepte büyük dalgalanmalara yol aça-

bilmektedir (Kalouptsidi 2010).  

Sanayi işletmeleri için (hammaddeye ya da müşteriye yakın olma seçeneklerinin 

önemli rol oynadığı) yatırım yeri seçimi ne kadar önemliyse, turizm işletmeleri 

için de yatırım yeri seçimi o kadar önemli olmaktadır. Artan turizm talebine 

cevap verebilmek için ulaşımın kolay ve rahat olduğu iyi bir mevkii de inşa 

edilmiş bir turizm tesisi / otel kendisini de iyi bir şekilde konumlayarak rekabet-

te öne geçebilmektedir. Oteller kuruluş yeri kararını verirken havaalanları ve 

demiryolu istasyonları başta olmak üzere ulaşım imkanlarının iyi olduğu turis-

tik çekim merkezlerine dikkat etmektedirler (Yang vd. 2011). 

Ulaşım faaliyetlerinin maliyeti ve bu maliyetin finansman imkanı az bütçe ile 

yapılmak istenen turistik seyahatlerde gidilecek olan yerin seçimi konusunda 
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önemli olmaktadır. Havayolu taşımacılığındaki ücretlendirmeler havayolu ile 

seyahat etmeyi tercih edenlerin kararlarında dikkat ettikleri bir unsurdur. Petrol 

fiyatının yükselmesi halinde gelecek dönemde artması beklenen havayolu üc-

retlerinin seyahatlerde azalmaya yol açarak turistlerin uzak mesafelerden kısa 

mesafelerdeki merkezlere seyahat etmelerini arttırmaları beklenmektedir    

(Becken ve Lennox 2012). Yapılan araştırmalar havayolu ile seyahat etmeyi se-

çenlerin fiyat artışlarına karşı hassas olduklarını ortaya çıkarmıştır. Uluslararası 

turistik seyahatlerin sıkça yapıldığı İngiltere’de yapılan bir araştırma havayolu 

ücretlerinde 50 poundluk toplam bir artış karşısında cevaplayıcıların %62’sinin 

sık seyahat etmekten vazgeçebilecekleri gerçeğiyle sonuçlanmıştır (Davidson ve 

Ryley 2010). 

Bir destinasyonun turistik amaçlı pazarlanabilmesinde önemi son yıllarda art-

mış olan havayolu taşımacılığı farklı kesimlerin bir araya gelmesiyle oluşan 

karmaşık bir yapılanmaya sahiptir. Havaalanları bu karmaşık yapılanmada 

özellikle dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelmektedir. 

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI  

Ülkeler arasında sınırların ekonomik olarak neredeyse tamamen kaldırılarak 

siyasal olarak da en alt seviyelere indirilmesi son yıllarda havayolu yolcu ve 

yük taşımacılığına olan talebi önemli ölçüde arttırmıştır. Ülkeler ve bölgeler 

arasındaki entegrasyonlar ve bu entegrasyonların bir uzantısı olan liberalizas-

yonlar ile deregülasyonlar sonucu ortaya çıkan küresel ittifaklar sistemi, günü-

müze kadar, uluslararası havacılık sektörünün genişlemesine sebep olan ana 

değişken olmuştur (Rodriguez vd. 2011). Genişleyen ve gelişen havacılık uzak 

bölgelerin birbirleriyle olan ulaşımında kolaylık sağladığı için kültürlerarası 

entegrasyona da katkıda bulunmaktadır. Havayolu, sağladığı hızlı, güvenli ve 

konforlu ulaşım ile farklı coğrafyaların birbirine  daha fazla yakınlaşmasını 

sağlayarak ticaret, turizm ve sosyal açıdan gelişimlerine ve farklı kültürlerin bir 

araya gelmesine yol açmıştır (Gökdalay ve Güngör 2009). Bu gelişmelerin bir 

sonucu olarak dünya havayolu yolcu trafiği 2008 yılında 2007 yılına göre % 

0.05’lik bir artış göstererek 2.27 milyar kişiye ulaşmıştır (Sellner ve Nagl 2010). 

Havayolu taşımacılığı talebindeki bu artış mevcut havaalanlarının yetersiz kal-

malarına yol açmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda ya mevcut havaalanları yeni-

den yapılandırılarak kapasiteleri arttırılmış ya da yeni bölgelere yeni havaalan-

ları kurulmuştur. Havayolu taşımacılığına olan talepteki artış karşısında AB’de 

sessiz kalmayarak 2001 yılında Ulaştırma konusunda yayımlamış olduğu Beyaz 

Kitap’ta, mevcut havaalanlarının kapasitelerinin tükenme noktasına gelmiş 
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olmasından dolayı önemli havaalanlarının kapasitelerinin arttırılması için yatı-

rım yapılması gerektiğini vurgulamıştır (Sellner ve Nagl 2010).  

Havaalanları ve havaalanı yatırımları bu gelişmeler sonucunda her zamankin-

den daha önemli hale gelmişlerdir. Finansman imkanlarının zorlaştığı ve pahal-

lılaştığı günümüz koşullarında bir havaalanı yatırımında maliyet dışında dikkat 

edilmesi gereken unsurlar da bulunmaktadır. 

HAVAALANI YATIRIMI 

Büyük yatırım harcaması gerektiren havaalanı gibi altyapı yatırımları yapılması 

gerektiğinde ilk olarak kamu, yatırımcı olarak, devreye girmektedir. Kamunun 

yatırım yapması ise, kıt bütçe ile yapılması gereken acil yatırımlar arasında, bir 

seçim yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bütçe kısıtlamaları çerçevesinde bir 

projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin ya da hangi projenin gerçek-

leştirileceğinin seçilmesi anlamına gelen kamu yatırımlarındaki ekonomik man-

tık projenin tüm ömrü boyuncaki maliyetlerinin ve yararlarının ölçülerek bu 

yararların akımının günümüzdeki net değerinin hesaplanması anlamına gel-

mektedir (Jorge ve Rus 2004). 

Kamu, finansal olarak, havaalanı gibi büyük miktarlara ulaşması söz konusu 

olan alanlarda yatırım kararı alırken finansal göstergelerin dışında çekim mer-

kezi olup olmayacağı konusunda bölgenin geleceği hakkında da karar verebil-

mektedir. Çekim merkezi olması istenen bir havaalanının diğer taşımacılık 

modlarıyla entegre olmuş bir ulaştırma altyapısına sahip olması gerekmektedir. 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de yolcu uçaklarının kullanımıyla yapılan terör 

saldırıları sonrasında havayolu yük ve yolcu taşımacılığının zarar görmesi so-

nucunda zor duruma düşen İsviçre ve Belçika havayolları Zürih ve Brüksel 

havaalanlarında faaliyetlerini azaltmışlardır. Bölgesel bir çekim merkezi olabil-

mek için önemli yatırımlar yapmış olan Zürih ve Brüksel havaalanları ise bu 

gelişmelerden olumsuz etkilenmişlerdir (Kraus ve Koch 2006). 

Kombine taşımacılık ve ulaştırma altyapı hizmetleri dışında havaalanları bölge-

nin dışarıya açılan kapıları konumunda da olmaktadırlar. Bölge dışından ilk kez 

bölgeye gelen yolcuların bölge hakkındaki ilk izlenimleri havaalanları ve havaa-

lanlarında sunulan hizmetler doğrultusunda şekillenmektedirler. Havaalanının 

ve havaalanı altyapısının kalitesi bir ülkede sunulan hizmetler hakkında yolcu-

ların ilk izlenimlerine doğrudan bir katkı yaptığından dolayı havaalanları seya-

hat ve turizm sektörlerine büyük katkı yapanlar arasında yer almaktadır         

(Assaf 2010). 
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Bu çerçevede havaalanlarına özgü koşullar devreye girmekte, bir havaalanı 

yatırımı için gereken finansal miktar yükselebilmektedir. Havaalanı inşası için 

gereken fiziki alanın büyüklüğü, yiyecek – içecek başta olmak üzere yolcuların 

ve çalışanların çeşitli gereksinimlerinin karşılanabilmesi, havaalanının şehir 

merkezine bağlanabilmesi için ulaştırma ile altyapı vb. alanlarda yapılması ge-

reken yatırımların çokluğu finansal açıdan önemli miktarlara ulaşabilmektedir. 

Havaalanları iç içe geçmiş farklı sektörleri barındırdıkları için yüksek giriş en-

gellerinin olduğu ve havayollarıyla birlikte havacılık sektöründeki diğer hizmet 

tedarikçilerine oranla daha yüksek kar marjlarının gerekli olduğu doğal tekeller 

olarak düşünülmektedirler (Vogel 2011). Doğal tekel anlayışının zihinlerde yer-

leşmesinde bir havaalanında gerçekleşen günlük faaliyetler ve bu faaliyetlerde 

dikkate alınması gerekenlerin çokluğu önemli olmaktadır. Bir havaalanının 

işletilmesinde havaalanının sahip olduğu pist, apron, taksi yollarının fiziki gü-

venliği, bu bölgelerde hareket eden uçak ve diğer yer hizmet araçlarının trafiği, 

havadaki uçakların emniyetini sağlayan hava trafik kontrol hizmetlerine ait 

gerekli teçhizatın temini, terminallerden geçen yolcuların son varış noktalarına 

hızlı ve rahat ulaşmaları için kurulmuş sistemler ve bunlara paralel olarak hava 

sahası kapasitesi vb. etkenler başta olmak üzere birçok etken eşzamanlı olarak 

göz önünde bulundurulmalıdır (Akpınar 2011). Havaalanlarını doğal tekel gibi 

gören anlayışın sınırları ülkeden ülkeye değişse bile, havaalanlarının topladığı 

ücretlerde inen uçaklardan ve yolcu terminallerinden alınan havacılıkla ilgili 

ücretler ve havacılık dışında kalan yeme – içme / otopark vb. ücretlerde kendini 

göstermektedir (Gillen 2011). 

Yaşanan rekabetin yoğunluğundan dolayı müşterilerin tercih olanakları artmış-

tır. Bu gelişmeler sonucunda, kar elde etmek ya da en azından başa baş nokta-

sında gelmek durumunda olan, mal ve hizmet üreticileri maliyetlere daha fazla 

dikkat ederek maliyet tasarrufunun yollarını aramaya başlamışlardır. 

HAVAALANI YATIRIMINDA KAMU DIŞI FİNANSMAN 

Kamunun azalan kaynakları gereksinim duyulan havaalanıyla ilgili yeni yatı-

rımlar karşısında yetersiz kalmaya başlamıştır. Kamunun eğitim, sağlık, güven-

lik vb. asli hizmetlerinden ulaşım hizmetlerine yüklü miktarda kaynak ayırması 

finansman sorununa yol açtığı için vergi gelirlerinin havalimanlarında kulla-

nılması yerine artan yatırım ihtiyacını özel sektör ile birlikte karşılamak imkanı 

ön plana çıkmıştır (Akpınar 2011). Diğer alanlarda olduğu gibi havaalanlarının 

modernizasyonu ya da yeni havaalanı yatırımlarında özel sektör sürece dahil 

olmaya başlamıştır. 1990’ların ortalarından beri, havaalanı özelleştirmelerindeki 

küresel dalgalanmaya paralel olarak, özel yatırımcılar çoğu kez faaliyette bulu-
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nan tanınmış havaalanı şirketleriyle işbirliği yaparak ulusal sınırlar dahilindeki 

havaalanı şirketlerinin hisse senetlerini almaya başlamışlardır (Forsyth ve Nie-

meier 2011). 

Havaalanı işleticisi şirketin özelleştirilmesi ya da özerkleştirilmesi sonrasında 

ortaya çıkan yeni durum da yeni sahip havaalanını bir çekim merkezi konumu-

na getirerek gelirlerini arttırmayı isteyebilmektedir. Her geçen gün artan ulusla-

rarası hava trafiğinin gelişmesi bölgesel merkez olma hedefindeki havalimanla-

rının rekabetlerini daha da hızlandırmakta ve bu uğurda yalnızca bireysel ola-

rak havalimanları değil, ülkeler de yarışmakta ve büyük yatırımlar yapmaktadır 

(Gökdalay ve Güngör 2009). Bunun için havaalanı yatırımcıları / işleticileri bu-

lunulan coğrafi bölgenin önemini vurgulayarak yeni altyapı yatırımları yapma-

ya ve böylece havayolu işletmelerini kendi havaalanını kullanmaları için ikna 

etmeye çalışmaktadırlar. Havaalanlarının çekim merkezi olabilmelerinde öne 

çıkan faktörler arasında havaalanı fiyatlamaları, geniş bir coğrafi alana yayılan 

coğrafi merkezilik ile birlikte havayolunu kullanmaya istekli yerel müşterilerin 

sayısı başlarda gelmektedir (Appold ve Kasarda 2011). Havaalanının bir çekim 

merkezi olması için yapılan tanıtım ve yatırım faaliyetleri ise, yatırımcı işletme 

açısından, önemli bir risk unsuru olabilmektedir. Çünkü bir havaalanının çekim 

merkezi olup olmamasındaki kararda havaalanı yatırımcı işletme olduğu kadar 

havayolu işletmesi de önemli olabilmektedir (Kraus ve Koch 2006). Havayolu 

işletmelerinin bu kararı vermelerinde her bir seçeneğin maliyeti ve alternatif 

maliyetler dikkatli bir şekilde hesaplanmaktadır. Havayolu işletmeleri ticari 

amaç doğrultusunda havayolu taşımacılığı yapan işletmeler oldukları için her 

ticari işletme de olduğu gibi maliyet unsuru havayolu işletmelerinde de oldukça 

önemli bir unsurdur ( Uslu ve Cavcar, 2002 ). ICAO’nun (International Civil 

Avitation Administration – Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) yapmış olduğu 

sınıflamaya göre havayolu işletmelerinin maliyetleri, havayolu işletmesinin 

sunduğu uçuş hizmetleriyle doğrudan ilgili olan işletme maliyetleri ve sunulan 

uçuş hizmetiyle doğrudan ilgili olmayan işletme dışı maliyetler olarak ikiye 

ayrılmaktadır     (Uslu ve Cavcar 2002). 

Havayolu işletmesinin bu kararı vermesinde ise bölgenin toplam nüfusunun ve 

ekonomik cazibesinin büyüklüğü önemli olmaktadır. Nüfusun fazla olduğu, 

ekonominin gelişme gösterdiği bölgelerde yolcu ve yük taşımacılığına talep de 

artmaktadır. Gelişmekte olan bir bölgede ticaret yapmak ya da çalışmak isteyen 

kişiler, sağlamış olduğu” hız” ve “zaman” avantajlarından dolayı havayolu 

taşımacılığını tercih edebilmektedirler. Nüfus ve gelirlerdeki artışın kombinas-

yonu iş amacıyla yapılan seyahatler ile birleşince havayolu işletmelerinin bü-

yümeleri için sağlam bir temel oluşturmaktadır (Hooper vd. 2011).  
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Her yatırım kararında olduğu gibi havaalanı yatırımında da yapılacak olan, 

yapılması planlanan yatırımın miktarını belirlemek önemli bir sorun olmakta-

dır. Yapılması gerekenden daha az bir miktarda yatırımın yapılması tıkanıklık 

ya da karşılanmamış talep anlamına gelmekteyken fazla miktarda bir yatırımın 

yapılması ise, fayda – maliyet analizleri doğrultusunda havaalanları için ge-

rekmediği sürece kullanılamayacak pahallı bir yatırım olabilmektedir (Forsyth 

2007). Özel sektör, kamu kesimi ya da her iki tarafında ortak olduğu bir girişim 

olsun, optimum yatırım miktarı belirlenemediği takdirde ya telafisi zor olan bir 

itibar kaybı ya da ciddi bir israf sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Diğer taşımacılık kollarının son yıllarda daha etkin ve verimli kullanılmaya 

başlanmış olunması havayolu taşımacılığına ve havaalanlarına önemli rakiple-

rin doğmasıyla sonuçlanmıştır. Havaalanlarının şehir merkezlerinden uzakta 

inşa edilmeleri sebebiyle şehir merkezlerinden havaalanlarına olan ulaşımın 

zaman alması, yolcuların uçağın kalkış saatinden diğer taşıtlara kıyasla çok 

daha önce havaalanında bulunmaları vb. zorluklar havayolu yolcu taşımacılığı 

için önemli birer engel konumuna gelmiştir.  

Kent içi ulaşımda kullanımının artmasıyla birlikte şehirlerarası ve uluslararası 

yolculuklarda da kullanılmaya başlanan demiryolu, havayolu için bir rakip 

konumuna gelmiştir. Britanya ve Avrupa Kıtası arasında Manş Denizinin ka-

zılmasıyla, inşaa edilen demiryolunun (EuroTunnel) kullanıma açılmasından 

sonra Londra ve Paris arasında doğrudan uçuşlarda % 50’lik bir azalma görül-

müştür (Gillen 2011).  

Bilgi ve refah seviyesinin artması sonucunda tüketiciler, tercihlerinde “ekolojik 

denge” vb.“fiyat” dışı faktörlere daha çok dikkat etmeye başlamışlardır. Sürdü-

rülebilirlik konusunda artan çalışmalar ve tartışmalar kamuoyunun konuya 

olan duyarlılığını da arttırmıştır. Havayolu ulaşımı da, kamuoyunda doğal çev-

reye karşı oluşan hassasiyet karşısında sessiz kalamamaktadır. 

DOĞAL ÇEVRE VE HAVAALANLARI 

Havaalanı yatırımlarında, işletilmelerinde son yıllarda önemi gittikçe artan baş-

ka bir konu ise doğal çevrenin korunması yönünde kamuoyunda oluşan bilinç 

seviyesinin giderek artmakta olduğudur. Doğal çevreye karşı artan bu duyarlı-

lık karşısında, aralarında havayolu ve havaalanı işleticilerinin de bulunduğu, 

birçok işletme doğaya verdikleri zararı azaltmanın yollarını aramaya başlamış-

tır. Hava meydanlarının sürdürülebilirlik girişimleri ve uygulamaları kentsel 

sürdürülebilirliği etkileyen ve destekleyen taşımacılık sistemleri arasında öne 

çıkmaktadır (Torum ve Küçükyılmaz 2009). Bununla birlikte, havaalanı çevre-
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sinde sanayileşmenin gelişmesi, enerji kaynaklarının hızla tüketimi, yerleşim 

alanların büyümesi ve nüfusun artması sonucu çevre kirliliğinin etkileri de art-

maktadır (Korul 2003).  

Doğal çevreye verilen zararın insan sağlığı için tehlikeli boyutlara gelmesi sonu-

cunda havaalanları da çevre kirliliği ile mücadeleye başlayarak, çevreye verdik-

leri zararı azaltmanın çarelerini aramaya başlamışlardır. Bu doğrultuda havaa-

lanı yatırımcısı ve işleticisi işletmeler ekolojik dengenin korunarak sürdürülebi-

lirliğin sağlanabilmesi için ilgili programlara ihtiyaç duymakta ya da bu prog-

ramların uygulanmasına önem vermektedirler. Havaalanları, çevre programla-

rına; yasal zorunluluklar, güvenlik ve sorumluluk duygusu, uyum sağlayabil-

mek, politikalarının bir gereği ve halkın gözündeki imajlarını yükseltebilmek 

amacıyla ihtiyaç duymaktadırlar (Korul 2003). Türkiye’de faaliyet gösteren hava 

meydanlarında etkin sürdürülebilirlik girişimleri önündeki engellerin başında 

finansman sorunu gelmekte iken bu sorunu zorlayıcı mevzuatların olmaması ya 

da uygulanmaması, toplumsal bilincin gelişmemesi, teknoloji, en üst seviyede 

güvenlik önlemlerinin uygulanması, mevzuat çokluğu, yönetim desteğinin ol-

mayışı nitelikli personel yokluğu ve organizasyonlarda çevresel kültürün ge-

lişmemiş olması durumları izlemektedir (Torum ve Küçükyılmaz 2009).  

Doğaya salmış oldukları karbondioksit miktarından dolayı uçaklar kamuoyun-

ca dikkatlice izlenmeye devam edecektirler. Bununla birlikte gelişen teknoloji 

doğal çevreye daha duyarlı havayolu taşıt araçlarının yapılmasına da olanak 

tanımaktadır. 

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE 

Sahip olduğu jeopolitik konumunun yanı sıra uluslararası kamuoyu’nun gün-

deminde daha fazla yer almaya başlayan Türkiye’de havayolu taşımacılığına 

olan talep de artmaktadır. Uluslararası hava taşımacılığında stratejik bir yere ve 

öneme sahip Türkiye’nin dışa açılma politikası, gelişen ihracat, turizm ve coğra-

fi konumu itibarıyla yoğunlaşan uluslararası ilişkilerin gerçekleşmesini sağla-

yan en önemli unsurlardan biri hava taşımacılığıdır (Korul ve Küçükönal 200 ). 

Türk Sivil Havacılık Sektörü, 2002 – 2008 yılları arasında gelişen ekonomi ve 

havacılık alanındaki bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla % 53 oranında büyü-

müştür (Orhan, Kapanoğlu ve Karakoç 2010). Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2010 yılı Kasım ay’ı itibarıyla Türkiye 

genelinde 96.493.901 kişi havayolu ile ulaşımı tercih ederken 2011 yılı Kasım 

ay’ı itibarıyla Türkiye genelinde havayolu ile ulaşımı tercih edenlerin sayısı bir 

önceki yıla göre % 14,23 oranında artarak 110.226.957 kişi olarak gerçekleşmiştir 

(Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx,16/12/2011).  
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Coğrafi konumundan dolayı havayolu yük ve yolcu taşımacılığında uluslararası 

platformda önemli bir potansiyeli olan Türkiye’de de havaalanı yatırımlarında 

benzer bir gelişim olmuştur. Havaalanı yatırımlarında 1980’li yılların sonu 

1990’ların başında yeni konvansiyonel havaalanı yapımından daha ziyade mev-

cutların standartlarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştığı görülmekte iken 

özellikle 80’lerin sonundan itibaren muhtalif yörelere mahalli idarelerinde kat-

kılarıyla STOL ( Short Distance Take – off and Landing ) tipte küçük havaalan-

ları yapılmaya başlanmış ve askeri havaalanlarının sivil hava ulaşımına da 

açılması için Genel Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında 19 Ka-

sım 1986 tarihinde bir protokol imzalanmıştır (Korul ve Küçükönal 2003). 

Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü vazifesi gören, dünyanın en önemli 

petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu Orta Doğu ve Rusya dahil Orta 

Asya ülkelerine coğrafi ve kültürel açılardan yakın olan Türkiye bölgesinde 

önemli bir lojistik üs olabilme potansiyeline sahiptir. Türkiye’den 4 saatlik bir 

uçak yolculuğu ile 1.5 milyar insana, 6 saatlik bir uçak yolculuğu ile de 3 milyar 

insana ulaşılabilinmektedir (Akçetin 2010). Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde 

yer alan İstanbul, Napolyon Bonapart’ın “dünya tek devlet olsaydı İstanbul 

onun başkenti olurdu” söyleminde de belirttiği gibi lojistik merkez olma konu-

sunda büyük avantajlara sahiptir. İstanbul’un uluslararası lojistik merkez olarak 

yükselebilmesi için çeşitli kesimlerce son yıllarda önemli çalışmalar yapılmak-

tadır (Özdemir 2010).  

Uluslararası alanda İstanbul’un çekim merkezi olabilmesi için yapılan çalışma-

lar çerçevesinde İstanbul’un Anadolu yakasında ikinci bir havaalanı inşa edile-

rek faaliyete geçirilmiştir. İstanbul’un dünya kamuoyunda daha çok ön plana 

çıkmaya başlamasıyla birlikte iki havaalanının İstanbul’a yetmeyeceği dolayı-

sıyla üçüncü bir havaalanına ihtiyaç duyulacağı ya da mevcut havaalanlarının 

kapasitelerinin arttırılmaları gerektiği görüşleri kamuoyunda dile getirilmeye 

başlanmıştır. Bir havaalanı yatırımının gerçekleşmesinde söz konusu olan du-

rum havaalanının stratejik pozisyonundan dolayı büyüme potansiyelinin olup 

olmamasıdır  (Smith 2003). Jeopolitik konumundan dolayı önemli bir merkez 

olma özelliği taşıyan İstanbul’un iyi bir havaalanına ihtiyaç duyması kaçınılmaz 

bir gerçektir. 2011 yılında kamuoyuna lanse edilen ve ileriki yıllarda devletçe 

yapılacağı duyurulan Kanal İstanbul projesi çerçevesinde, İstanbul’a üçüncü bir 

havaalanının yapılması da planlanmaktadır. 

SONUÇ 

Türkiye sahip olduğu jeopolitik konumunu güçlendirmek, potansiyelini gerçeğe 

dönüştürmek istiyorsa havayolu taşımacılığına daha fazla önem vermelidir. 
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Aksi takdirde, sadece bulunulan coğrafi konumun sağladığı avantaja güvene-

rek, uluslararası arenada istenilen konuma gelmesi zor hatta imkansız olacaktır. 

Diğer taşımacılık modlarıyla ve lojistik süreçler ile entegre olmuş havayolu yol-

cu ve yük taşımacılığı ekonomik kalkınmaya da katkı yaparak Türkiye’nin iste-

nilen konuma gelmesine yardımcı olacaktır.  

Havayolu yolcu ve yük taşımacılığında eksikliklerin tamamlanarak süreçlerin 

daha etkin ve verimli hale getirilmeleri, uluslararası turizm pazarlarında sahip 

olduğu tarihi ve kültürel özelliklere ilave olarak Türkiye’nin rekabet avantajını 

arttıracaktır. 

Havayolu yolcu ve yük taşımacılığına verilen önem ve sağlanan destek oranın-

da ulusal ve uluslararası turistik amaçlı yapılan seyahatlerde olumlu etkilene-

cektir. Turizmin bacasız sanayi olarak kabul edildiği günümüz koşullarında, 

ulaşım imkanlarının artmasıyla kolaylaşan turizm faaliyetleri, yabancı turistle-

rin Türkiye’ye ve Türkiye içinde ulaşımlarını ve Türkiye’yi bir aktarma noktası 

olarak kabul ederek transit geçen kişilerin işlemlerini kolaylaştıracağı için Tür-

kiye’nin imajına da olumlu katkılar yapacaktır. 
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ÖZ 
Turizm alanında öğretim veren yüksekokul programlarından mezun olanlar istihdamı konu-
sunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların;  sektöre eleman yetiştiren kurum ve 
kursların sayı olarak fazlalığı, meslek standartlarının olmayışı ya da göz ardı edilmesi, işlet-
me sahiplerinin –ucuz olduğu için-  niteliği olmayan işsizleri tercih etmesi, sektördeki işlerin 
mevsimlik olması, yasal alt yapının yetersizliği vb nedenleri vardır. Bütün bu olumsuzlukla-
rın yanı sıra, ilgili okul ve programlardan da istenen nitelikte öğrencinin yetişemediği genel 
kabul gören bir olgudur.  Kendileri dışındaki bütün sorunlar çözülse bile; üniversite giriş sı-
navında kendilerini tercih eden öğrencilerin ve öğretim kadrolarının niteliği nedeniyle, tu-
rizm okullarının kısa vadede donanımlı çalışanlar yetiştirmesi olanaklı gözükmemektedir. 
Dolayısıyla turizm öğretiminin sorunlarını çözmek için yapılan “arama toplantıları”, “sem-
pozyum”, “seminer”, “işlik çalışmaları”, “turizm günleri”, “kongre” vb çabalar, yaşanan 
olumsuzluğa çözüm üretmede etkisiz kalmaktadır. Bu çalışma, “Fransızca Bölümü Mezunla-
rının İşsizlik Sorunu” üzerine yapılan bir çalışmanın bulguları esas alınarak hazırlanmıştır. 
Fransızca bölümlerini bitirenler de kendi alanlarında iş bulamıyor, o alanda da bölüm sayısı 
oldukça fazla ve öğretim elemanı sıkıntısı çekiliyor ve onların mezunları da geçici işlerde ça-
lışıyor. En çok iş bulabildikleri alan ise Turizm. Bu durumda Fransızca bölümlerine, turizmde 
yapılan işleri öğretecek derslerden oluşan “öğrenme paketlerini” seçimlik dersler olarak su-
nacak bir düzenleme; en az bir dili iyi bilen ve en az bir işi kusursuz yapabilen elemanlar ye-
tiştirmenin etkili bir yöntemi olabilir. Dahası, bu düzenleme pekâlâ öteki yabancı diller için 
de düşünülebilir. 

Anahtar sözcükler: Turizm Öğretiminin Sorunları, Turizm Öğrencisinin Profili, Disiplinlerarası 
Çalışma, Fransızca Öğretiminin Sorunları, Öğrenme Paketi 

 

 

GİRİŞ 

Turizm alanında hizmet veren bütün ön lisans ve lisans okulları; elbette sektö-

rün ihtiyacı olan nitelikli elemanlar yetiştirmenin çabası içerisindedirler. Birincil 

amaçları; mezunlarının sektörde aranır eleman olmalarını sağlayacak yeterlik-

lerle en iyi şekilde donatmaktır.  Ne var ki turizm okullar (ön lisans ve lisans 

okulları), ne mezunlarının niteliği, ne de onların istihdamı konusunda istedikle-

ri düzeyi yakalayabilmiş değillerdir. Dahası bu konuda ciddi sıkıntılar yaşa-

maktadırlar. Aslında bu sorun başka pek çok yükseköğretim kurumu için de 

geçerlidir. Ancak mezunların niteliği ve istihdamı meselesi; turizm alanında 

daha bir karmaşık ve çözümü zor gözükmektedir. 
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Turizm meslek okulları; bir çırpıda akla gelebilen şu engel ya da yokluklarla 

mücadele etmektedirler.   

 Kendilerini tercih eden öğrencilerin niteliği,  

 Öğretim programları 

 Öğretim kadrolarının nicelik ve niteliği 

 Sektöre eleman yetiştiren kaynakların çeşitliliği 

 Okullardaki uygulama ve teknolojik olanakların düzeyi 

 Mesleki standartların olmayışı ya da işletilmemesi 

 Yasal eksiklikler 

 Sektörün eleman istihdamındaki tercihleri< 

Yaşlı bir kişi camide namazını tamamladıktan sonra duaya başlar. Belindeki ve 

dizlerindeki ağrıları, kaşıntılarını, nefes almasındaki güçlük, duyma ve görme-

siyle ilgili sıkıntılarını sayıp döker ve her seferinde “şifa nasip eyle”, “derman 

ver”, “güç ver yarabbi” diyerek duasını tamamlar. Bu yakarmalara kulak misa-

firi olan yanındaki birisi; “Amma çok şey istedin; tanrı seninle bu kadar uğraşa-

cağına yeni birini yaratır” der. 

Acaba turizm okullarının onca sorununu çözmek için emek ve zaman harcar-

ken; var olan yapı dışında yeni olanaklar yaratılabilir mi? Çünkü turizm okulla-

rının kendileri dışındaki sorunları çözülse bile –pek çoğunun- kendilerinden 

kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle nitelikli eleman yetiştirmesi kolay gö-

zükmemektedir. İleriki sayfalarda önceturizm eğitiminin başat özelliklerine 

değinilmekte, devamında ise önerilen yeni yapı açıklanmaktadır.    

SORUN 

Türkiye’de turizm eğitiminin yarım asırlık bir geçmişi vardır. 1965 yılında yapı-

lan bir çalışmada; turizmde geri kalmışlığın nedenleri sayılırken, “En önemli 

faktörlerden bir tanesinin bu turistik işletmelerin başına geçirilecek idareciler-

den başlayarak, en basit fakat teknik hususiyeti olan< Kadrolardan mahrum 

bulunmamızın geldiği rahatça ifade edilebilir” denilmektedir (Dikmen vd. 

1965:89).  

Sonraki yıllarda; özellikle 1980’li yılların ilk yarısındanbaşlayarak turizm sektö-

rünün hızla büyümesine koşut olarak; Tablo 1’de görüldüğü gibi, sektöre ele-

man yetiştiren kaynaklar hem sayı olarak artmış, hem de çeşitlenmiştir.  

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Arlaştır-

maları Derneği (2011) işbirliği ile yapılan bir çalışmanın bulgularına göre Türki-

ye’deki yüksek öğrenim kurumlarının yüzde 64’ünde turizm eğitimi verilmek-
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tedir. Bu oran Meslek yüksekokullarında %80’dir. İl olarak bakıldığında; toplam 

67 ilde turizm eğitimi veren bir yükseköğretim kurumu vardır ve bu kurumlar-

da arklı isimler altında- toplam 23 program uygulanmaktadır.   

 
Tablo 1. Turizm öğretimi yapılan okul ve öğrenci sayıları (2010–2011 öğretim yılı)  

Okul adı                                                                 Okul sayısı                                        Öğrenci sayısı 

MEB turizm eğitim merkezleri      9                                    1.320 
Otelcilik ve turizm meslek liseleri  126                                  32.159 
İki yıllık meslek yüksek okulları                     417                                  46.256 
Dört yıllık yüksek okullar    92                                  12.335 
Fakültelerin dört yıllık bölümleri                       52                                   5. 295 

Kaynak: http://ttogm.meb.gov.tr/haber.php?go=tamhaber&haberid=669 ve İstanbul Aydın Üniversi-

tesi TürkiyeAraştırmaları Merkezi ve TURAD İşBirliği ile Türkiye’de Yerleşik Yüksek Öğretim 

Kurumları Turizm Eğitim Analizi (2010 – 2011 Öğretim Dönemi Raporu isimli kaynaklardan yarar-

lanılarak hazırlanmıştır. 

 

Özellikle son 20–25 yıldan beri turizm okullarının sayı olarak denetimsiz ve 

keyfi olarak artırılması, şu anda yaşanan pek çok sorunun da başlangıcı olmuş-

tur. Okul ya da programların artmasıyla önce öğretim elemanı sıkıntısı (Tuna 

2002) yaşanmaya başlandı. Bu durum mezunların niteliğini olumsuz etkiledi. 

İstenen yeterliklere sahip olmayanmezunların varlığı ve sayı olarak çokluğu; 

okulların sektördeki imajını zedeledi. Buna mezunların iş bulmada yaşadığı 

sıkıntılar; bulunabilen işlerin genellikle mevsimlik olması ve sosyal güvencenin 

olmamasıda eklenince, doğal olarak okulların tercih edilirliğialt sıralara geriledi. 

Nitekim üniversite giriş sınavında başarılı olan öğrenciler turizm okullarını 

tercih etmiyorlar. Bu fotoğraf;  turizm öğretimde yaşananlarıntam bir kısır dön-

gü olduğunu göstermektedir. 

Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokullarına giren öğrencilerin üniversite 

giriş sınavındaki başarı sıraları, bu gerçeği açıkça göstermektedir. Tablo 2, 2010 

yılında farklı üniversitelerin Turizm yüksekokullarını kazanan öğrencilerin, 

üniversite giriş sınavındaki başarı sırasını göstermektedir.   

2010 yılındaki lisans programlarının kontenjanı yaklaşık 371 bindir.  Eğer bu 

sınavda; başarı sırasına göre ilk 371 bin öğrenci; -diyelim ki- mecburen bir tercih 

yapsalardı, Balıkesir ve Atatürk üniversitesi ile Atılım ve Başkent Üniversitele-

rinin %50 burslu programlarına kaydolanların tamamı dışarıda kalacaktı.   

Tablodaki okullar arasında; en iyi durumda gözüken Boğaziçi Üniversitesine 

kaydolanların başarı sırası bile 70 bine yakındır. Atılım Üniversitesine tam burs-

lu olarak kayıt yaptıranların üniversite giriş sınavındaki sırası110 bin, yarım 

http://ttogm.meb.gov.tr/haber.php?go=tamhaber&haberid=669
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burslu olanların 460 bindir. Bu rakamlar Başkent Üniversitesi için sırasıyla 98 

bin ve 378 bindir.  

 
Tablo 2. Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokullarına kaydolan öğrencilerin üniversite giriş 

sınavındaki başarı sıraları (2010 yılı) 

Üniversite 0,12 AOBP’li başarı sırası 

Adnan Menderes  Üniversitesi 304.000 – 507.000 

Anadolu Üniversitesi 275.000  

Atatürk Üniversitesi 425.000–541.000 

Balıkesir Üniversitesi 384.000 – 542.000 

Çukurova Üniversitesi 15.200 (Yabancı dil) 

İstanbul Üniversitesi 473.000   

106.000  

Atılım Üniversitesi  110.000 (Tam burslu) 

460.000 (%50 burslu) 

Başkent Üniversitesi 97.900 (Tam burslu) 

378.000 (%50 burslu) 

Bilkent Üniversitesi --------- (Tam burslu ) 

362.000 (%50 burslu) 

Boğaziçi Üniversitesi  63.200  

Dokuz Eylül Üniversitesi 68.000 (İng) 

Kaynak: http://osym.gov.tr/dosya/1-56323/h/2010osysyerlesenkontenjan.pdf (28. 12. 2011). 

 

Turizm okullarının içine düştüğü kısır döngüden kurtulması; alandaki kimi 

olgular nedeniyle iyice zora girmiştir. Bu olgulardan iki tanesi aşağıda kısaca 

özetlenmiştir. 

 Konaklama sektörü; çok değişik kurum ve kuruluşların -eleman yetişti-

riyorum diye- at oynattığı bir alan olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, Tu-

rizm Bakanlığı, Üniversiteler, üniversitelerin eğitim merkezleri ve uzak-

tan öğretim işin içinde; özel kurslar, işletmelerin bizzat kendileri, hatta 

köyler işin içinde... Yükseköğrenimi boyunca turizm eğitimi alanlar iş 

bulma konusunda sıkıntı yaşarken; bir buçuk aylık kursla iş garantisi 

veren sertifika kursları 

http://www.aydin.edu.tr/sem/new/index.asp?page=ro&upage= 

em&sub=programdetay&ID=77&subback=sertifika) vardır. 

 Sektördeki işverenlerher fırsatta nitelikli elemanihtiyacından söz eder-

ken;tercihlerini hiçbirniteliği olmayan, insanlardan yana kullanmaları 

(Tütüncü ve Demir 2003:155) üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta-

dır. İşletme sahipleriaçıkça dillendirmeseler de, çalışanlarının yükse-

köğrenim görmelerinin gereğine inanmamaktadırlar. Nitekim yapılan 

bir araştırmaya göre restoran, seyahat acenteleri, konaklama tesisi ve 

http://osym.gov.tr/dosya/1-56323/h/2010osysyerlesenkontenjan.pdf%20(28
http://www.aydin.edu.tr/sem/new/index.asp?page=ro&upage=%20em&sub=programdetay&ID=77&subback=sertifika
http://www.aydin.edu.tr/sem/new/index.asp?page=ro&upage=%20em&sub=programdetay&ID=77&subback=sertifika
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eğitim kurumu yöneticileri;  eleman yetiştirmede “turizm işletmelerinin 

bünyesinde düzenlenen eğitim programlarını<” uygun bulmaktadır-

lar.  (Yozgat vd. 1989:209). Aynı araştırmanın bulgularına göre çalıştırı-

lacak elamanları için en önemli beş ders; sırasıyla yabancı dil, görgü ku-

ralları, Türkçe, halkla ilişkiler, personel yönetimi ve beşeri ilişkilerdir. 

Tekrar etmekte yarar var: Turizm okulları; kendileri dışındaki bütün olumsuz-

luklar giderilse bile, nitelikli eleman yetiştirmeleri –pek çoğu için- orta vadede 

zor hatta olanaksız gözükmektedir. Bir öğretim kurumunun çıktıları istenenni-

telikte değilse, ilk akla gelen neden doğal olarak öğretim programı olacaktır. 

Eğer sorun program ise, çözümü de onda aramak gerekir. Ancak turizm alanın-

da yeniden hazırlanacak biröğretim programı; programın temel bileşenleri olan 

öğrenci ve öğreticilerin niteliği nedeniyle sonuç vermeyecektir. Dolayısıyla fark-

lı Turizm okullarının düzenlediği işlik çalışmaları, turizm günleri, seminer, 

sempozyum, arama toplantıları; Nasrettin Hocanın ahırda kaybettiği anahtarı 

dışarıda aramasına benzemektedir. 

Bu çalışmada; bir dili iyi bilen nitelikli turizm çalışanı yetiştirmek için mevcut 

turizm okullarının dışında ama onlarla birlikte gerçekleştirilebilecek somut, 

uygulanabilir olduğu düşünülen bir yapı önerilmektedir. Ancak bunun önce-

sinde, önemli gördüğümüz iki konuyla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak istiyo-

ruz. Bunlar;  

 Disiplinlerarası çalışma kavramının anlamı ve 

 Disiplinlerarası çalışmanın başarı koşulları  

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA 

Disiplinlerarası çalışma; kimi olguları açıklamak ya da kimi ihtiyaçları karşıla-

makiçin en az iki akademik disiplin ya da alandakibilgilerin bileştirilmesi, bir-

likte kullanılması anlamına gelmektedir. Bu birleşme ya da birlikte kullanılma-

dan bazen farklı bir çalışma alanı ortaya çıkabilmekte ya da bir disiplin, bir baş-

kasının bilgilerinikullanarakalanını yetkinleşme olanağı bulabilmekte-

dir.Dolayısıyladisiplinlerarası çalışmalar,ilgili disiplin ya da alanların var olan 

sınırlarının karşılıklı olarak aşılmasını- biri birine açılmasını gerektirmektedir.  

Disiplinlerarası çalışmaları zorunlu kılan üç temel değişimden söz edilebilir:  

 Birincisi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni mes-

lekler için eleman yetiştirme ihtiyacıdır.  

 İkincisi kimi mesleklerin gerektirdiği formasyon değişmektedir;  uygu-

lana gelen öğretim programlarıyla kazandırılan bilgi ve beceriler artık o 
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meslekleri icra etmek için yetmemekte, farklı donanım, çok yönlülük 

önemli olmaktadır.   

 Üçüncüsü bazı meseleleri anlayıp açıklamada zorunlu olarak farklı bi-

limlerin bulgularını kullanmak gerekmektedir.   Sözgelimi “kadın ça-

lışmaları” ya da “medya çalışmaları” gibi alanlarda farklı disiplinleri 

birlikte kullanmak gerekmektedir.    

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMADA BAŞARI 

Özellikle belli bir hizmetin daha iyi görülebilmesi için disiplinlerarası çalışmak 

gerektiğinde; farklı disiplinlerden gelenlerin kendi alanlarına saplanıp kalma-

maları gerekir. Demek istediğim; “alanı koruma”, “alana ihanet etmeme” gibi 

kaygı ya da düşünceler olmamalıdır. Bunun tersi, alanı ya da sektörü değil ken-

dini düşünme gibi bencil ve yakışıksız bir davranış olacaktır.Bu noktada doğru 

tutum; ileri sürülen görüşlerin gerçekçi-uygulanabilir olup olmadığı, soruna 

çözüm olup-olamayacağıkonusuna odaklanmak olacaktır. 

ÖNERİLEN MODEL 

2011 yılı Mayıs ayında Çukurova Üniversitesinde yapılan Frankofoni kongre-

sinde;“Fransızca Bölümü Mezunlarının İşsizlik Sorunu:  Nedenleri ve Çözüm 

Seçenekleri” konusunda bir bildiri sunuldu (Gökdağ vd. 2011). Bildiri Anadolu 

Üniversitesince desteklenen bir araştırma projesinin özetiydi. Gerekli veriler 

odak kümesi çalışmasıyla toplandı: Fransızca bölümlerinin öğretim üyeleri, 

çalışan Fransızca bölümü mezunlar ile henüz iş bulamamış mezunlarla yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapıldı.  

Bu çalışmada önerilen model; Türkiye’deyabancı dil öğreten bölümler ile turizm 

öğretimi yapan yüksekokulların, seyahat ve konaklama sektörüne nitelikli ele-

man yetiştirtmek içi işbirliği yapmalarını öngörmektedir. İşbirliği modelianılan 

araştırmanın bulgularından yola çıkılarak geliştirildi. Türkiye’deki Fransızca ve 

turizm öğretimi; mezunlarını nitelikleri ve yaşadığı sorunlar bakımından ben-

zerlik göstermektedir.  Aşağıda önce bu benzerlikler vurgulanacak, sonrasında 

bu iki alanın birlikte neleri nasıl başarabilecekleri tartışılacaktır.    

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNİN TEMEL SORUNLARI 

Anılan araştırmanın (Gökdağ vd. 2011)bulgularına göre Fransızca bölümlerinin 

1990’lı yılların ortalarından başlayan ve her geçen yıl biraz daha ağırlaşan işsiz-

lik sorununun temel nedenleri şunlardır. 
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 Milli Eğitim Bakanlığı, artık Fransızca öğretmeni istihdam etmiyor. 

Bölüm mezunlarının öğretmen olabilme olanağı kalmamıştır.  

 Beş yıl boyunca sadece “öğretmenlik”, “mütercim tercümanlık” ve 

“çevirmenlik”üzerine odaklanıldığı için; mezunlar alan dışında işe 

bulma konusundazorluklar yaşamaktadırlar.   

 Mezunların iş bulma konusunda yaşadıkları zorluklara karşın yeni 

kurulan üniversitelerde Fransızca bölümleri açılmaktadır. Bu du-

rum hem iş bulmayı iyicezora sokmakta, hem işsiz sayısını artır-

maktadır.   

Araştırmanın ilgili öteki bulgularına göre; 

 Bölüme isteyerek gelen öğrenci yok gibi; dolayısıyla motivasyonları 

son derece düşük.  

 Bölümler Fransızcayı B1 düzeyinde bile öğretemiyorlar.  

 İngilizcenin yanında seçimlik, zorunlu seçimlik ya da zorunlu olarak 

açılan yabancı dil dersleri; zorunlu yabancı dil kredilerini doldurmak 

için alınmaktadır.  Öğreticiler bu durumu bildikleri için öğretme kay-

gısı taşımıyorlar; zaten bu derslerin haftalık kredileri de çok düşük. 

 Fransızca bölümlerinden mezun olanların en yoğun çalıştığı sektör 

turizmdir. Dershanelerde öğretmenlik yapan ve özel ders verenlerin 

sayısı da oldukça fazladır.  Akla gelebilecek her işte çalışan var; ancak 

bu işlerin çoğu geçici işlerdirler.    

Fransızca bilmenin hangi iş alanları için bir üstünlük olacağı konusundaki gö-

rüşler ise şöyle:     

 En başta eğitim alanı ve turizmi gösterilmiştir. Ek olarak uluslararası 

örgüt ve şirketlerde, yayın evlerinde, kitle iletişim araçlarında, dip-

lomaside, bankacılık ve sigorta şirketlerinde çalışabilecekleri belirtil-

miştir. 

 Fransızca bölüm mezunlarının daha kolay iş bulabilmeleri için; lisans 

programlarındaki seçimlik derslerin amaçlı bir şekilde kullanılması 

önerilmiştir: En az bir dili iyi derecede bilmenin şart olduğu işlerin 

gerektirdiği yeterlikleri kazandıracak derslerden oluşacak öğrenme 

paketleri hazırlanacak ve öğrenci, seçimlik dersler olarak istediği pa-

ket ya da paketleri seçecektir.  

TARTIŞMA 

Fransızca bölümü öğrencileri için önerilen öğrenme paketleri, pekâlâ seyahat ve 

konaklama sektörüyle de ilgili olabilir.  Fransızca mezunlarının en çok iş bula-
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bildiği alan zaten turizm; o zaman bunları sektörde başarılı kılacak yeterliklerle 

donatmak gerekir.  Türkiye’de Fransızca öğretimi gibi Almanca, İngiliz ve Ame-

rikan dili ve edebiyatı bölümlerini bitirenler de işsizlik sorunu yaşamaktadırlar. 

Dolayısıyla öğrenme paketleri bu bölümler için de düşünülebilir. Bu paketler 

ön-büro hizmetleri, rezervasyon, bar, servis, kat hizmetleri, turist rehberliği, 

hediyelik eşya dükkânlarda satış elemanlığı vb işlerle ilgili olabilir< 

Öğrenme paketleri, yükseköğretim kurumlarındaki yan-dal uygulamasından 

farklıdır. Yan dal yapabilmek en azından başarılı öğrenci olma ön koşuluna 

bağlıdır. Ek olarak yan dal için alınacak dersleri ilgili bölümler belirlemektedir.   

Öğrenme paketlerinde yer alacak dersler ve o derslerin içerikleri;  ait oldukları 

çalışma alanının iş analizleri yapılarak belirlenebilir. Bu noktada Dünya Turizm 

Örgütü, ILO ya da MEB tarafından hazırlanan iş analizleri büyük kolaylık sağ-

layabilir... 

Öğrenme paketlerindekikimi dersleri okutacak öğretim elemanının bulunama-

ması kimi okullar için sorun olabilir.O zaman az sayıda paketle işe başlamak ya 

da uzaktan öğretim seçeneğini işe koşmak pekâlâ mümkündür.   

Önerilen model özel sektör ve kimi üniversitelerce düzenlenen kurs ve sertifika 

programlarında zaten uygulanmaktadır. Bu uygulamayı okullara taşıyarak 

öğretimin niteliği garanti altına alınabilir.  

Önerilen modelin alan için sağlayacağı üstünlükler şöyle sıralanabilir: 

 Yabancı diller bölümlerinden mezun olanların dil düzeyleri; turizm eği-

timi veren okul mezunlarıyla kıyaslanmayacak kadar iyidir.Dil düzeyi 

özellikle önemlidir çünkü turizm işletmeci ve yöneticileri; sektörde çalı-

şacakların alması gereken derslerin en başında yabancı dili belirtmiş-

lerdir (Yozgat vd. 1989:85).   

 Yaz boyunca sektörde çalışacak dil bölümü mezunları; mevsim sona er-

diğinde dershane ve okullarda çalışabilecek ya da özel ders verebilecek-

tir. Bu olanak çalışanların yılın yarısında işsiz kalma sorununu hafifle-

tebilecektir. 

 Üniversite giriş sınavı sıralamasında,çok daha üst sıralarda yer alan öğ-

rencilerin turizm sektörüne girme olanağı sağlanmış olacaktır.  Tablo 3, 

Fransızca bölümlerine giren öğrencilerin başarı sırasını turizm yükse-

kokullarına girenlerle kıyaslayabilmek için hazırlandı. 
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Tablo 3. Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulları ile Fransızca programlarına kaydolan öğren-

cilerin üniversite giriş sınavındaki başarı sıraları (2010 yılı) 

      0,12 AOBP’li başarı sırası 
Üniversite   ________________________________________ 
   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fransızca Programı 

Adnan Men. Üniversitesi  304.000 – 507.000  18.900 (Fr. Dili ve Ed.) 
Anadolu Üniversitesi   275.000  17.600 (Fr. Öğretmenliği) 
Ankara Üniversitesi DTCF      18.900 (Fr. Dili ve Ed.)  
Çukurova Üniversitesi   473.000   21.000 (Fr. Öğretmenliği) 
Gazi Üniversitesi      18.800(Fr. Öğretmenliği) 
Hacettepe Üniversitesi     16.900(Fr. Dili ve Ed.)  
İstanbul Üniversitesi   106.000  11.300 (Fr. Dili ve Ed.) 
Marmara Üniversitesi     12.800(Fr. Öğretmenliği) 
Başkent Üniversitesi   97.900 (Tam burslu) 
     378.000 (%50 burslu) 

Kaynak: ÖSYM ve YÖK web sitelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.  

 

Görüldüğü gibi Fransızca bölümlerine giren öğrencilerin başarı sırası, turizm 

okullarına girenlerin 10, 15 hatta 20 kat daha üzerindedir. 

SON SÖZ 

Kimi mesleklere eleman yetiştirmek için kurulmuş olan öğretim kurumları;  

günümüz toplumunun o meslekten beklediği yeterlikleri kazandırmada sorun-

lar yaşamaktadırlar.  Çünkü öğretim kurumlarıdeğişimin dayattığı talebi karşı-

lamak isterken; bunu, alışageldiği okul ve öğretim yapısına koruyarak başar-

mak istemektedir. Hâlbuki yapılması gereken Mevlana’nın öğüdüne uymak 

olmalıdır: “Düne ait ne varsa dünle beraber gitti cancağızım bugün yeni şeyler 

söylemek lazım.” Dünün okul ve öğretim anlayışıyla bugünün ihtiyaçlarına 

yanıt vermek kimi alanlar için artık iyice zora girmiştir. Çözüm seçeneklerinden 

birisi bu çalışmada önerildiği gibi öğretim alanlarının belli meslekler için birlik-

te düşünülmesidir. 
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ÖZ 

Doğa ile insan sağlığı arasındaki bağlar tarih boyunca çok farklı kültür ve toplumda incelen-
miştir. İnsan sağlığında doğa, orta çağda kilise ve manastırlarda şifalı ot bahçeleri olarak yer 
almaktayken daha sonraki zamanlarda ve halen günümüzde hastanelerde iyileştirme bah-
çeleri olarak yer almaktadır. Sağlığı iyileştirme ve tedavi yöntemlerinde doğal veya yapay 
peyzaj alanlarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık bulma amacıyla farklı peyzaj 
alanlarına, farklı coğrafyalara ve farklı ülkelere giden insanlar sağlık turizmini yaratmışlar ve 
sağlık turizmi için farklı kullanım alanlarının oluşturulmasını gerekli kılmışlardır. İyileştirici 
peyzajlar, peyzajların değerlendirilmesi konusunda yeni bir anahtar, tasarımcılar, turizm 
operatörleri ve yöneticiler için yeni bir iş alanıdır. Bu çalışmada iyileştirici peyzajların özellik-
leri ve Türkiye bağlamında iyileştirici peyzajlar ile turizm ilişkisi tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: İyileştirici Peyzajlar, Sağlık Turizmi, Türkiye 

 

GİRİŞ 

Tarihsel süreç içerisinde insanlar, doğayı ve başta bitkiler olmak üzere doğaya 

ait materyalleri sağlık bulma amacıyla çeşitli şekillerde kullanmışlardır. Peyzaj 

ile sağlık arasındaki bağlar birçok farklı kültür ve toplumda incelenmiştir. Bitki 

örtüsü, su ve diğer doğal unsurları izlemenin stresi iyileştirebildiğine ve sağlık 

ortamlarında hastalara ruhsal sağlık açısından yararlı olduğuna inanılmaktadır. 

Son 25 yıldır doğa ile insan sağlığı arasındaki bağları inceleyen araştırmalar 

artmıştır. Doğal veya doğal özellikleri barındıran yapay peyzaj alanlarında bu-

lunma ruhsal sağlık açısından ve bu ortamlarda gerçekleştirilen aktiviteler ise 

fiziksel sağlık açısından fayda sağlamaktadır. Adhemer (2008), doğanın ruhsal 

sağlık düzenlemelerinde kullanıldığının ilk kaydedilen örneği olarak Osmanlı 

İmparatorluğu'nun sultanı II. Beyazıt'ın yapımından sorumlu olduğu aromate-

rapi, müzik terapi, su terapi ve bahçeler içeren zihinsel hastalar için özel olarak 

tasarlanan hastane binası olduğunu belirtmektedir. 

javascript:admin('this_email.asp?pdir=2012dtak&plng=tur&user_un=0077&task=message',2)
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Özellikle hastane pencerelerinden hastalar tarafından izlenen hastane bahçele-

rinin hastaları etkilediği belirlenmiş ve hastane bahçelerinin tasarımları önemli 

hale gelmiştir. Daha çok hastane bahçelerinde tasarlanan bu özel bahçelere iyi-

leştirici bahçeler ismi verilmiş ve bu bahçelerin stresi iyileştirdiği, konforu ve 

mutluluğu arttırdığı tespit edilmiştir (Ulrich 2002; Sherman vd. 2005; Stigsdotter 

2004). Ghersi (2007), iyileştirici bahçelerin 90’lı yıllarda özellikle Amerika, Ka-

nada, ve Avrupa’da(özellikle Hollanda, Belçika ve İtalya’da) özel bazı hastalık-

lar ve engellilik durumu (Alzheimer hastaları, HIV’den etkilenen insanlar ve 

görme engelli insanlar ile tekerlekli sandalye kullanan engelli insanlar) için ya-

pılmaya başlandığını bildirmektedir.  

İyileştirici peyzajların tanımı Williams (1998) tarafından, iyi olmanın ve sağlığın 

bakımı ve şifa veya tedavi ile ilişkili fiziksel ve ruhsal çevreleri kapsayan yerler, 

çevreler, durumlar, düzenlemeler, alanlar ve mekanlar olarak yapılmıştır. İyileş-

tirici peyzajlar, alana kimlik kazandırma düşüncesi, insan mutluluğu ve insan 

sağlığının bakımı için özel alanların kullanımı ile bağlantılıdır. İyileştirici pey-

zajlar yaklaşımı ilk kez doksanlı yıllarda peyzajların pozitif ve iyileştirici etkile-

rini araştıran sağlık/medikal coğrafyacı Gesler tarafından ortaya atılmıştır. İyi-

leştici peyzajlar terimi, fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyileştirmeyi sağlayan peyzaj-

ları tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Peyzajların sağlık üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmaları inceleyen Valarde vd. (2007), peyzajların özellikleri ve sağlık üzerine 

olan etkileri kapsamında yaptıkları değerlendirme sonucunda doğal özellikleri 

barındıran peyzajların stresi azaltmada, fiziksel özellikleri ve ruh halini iyileş-

tirmede ve genel mutluluğu sağlamada etkili olduğunu belirlemiştir. Bu iyileşti-

rici etkiler, doğal peyzajları bir yürüyüş esnasında seyretme, pencereden sey-

retme, videodan veya resimden bakma veya yerleşim ve çalışma alanları çevre-

lerindeki bitki örtüsünü tecrübe etme ile ilişkilidir (Valerde vd. 2007).  

Turizm, devamlı olarak yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil, dinlenme, eğ-

lence, kültür ve sağlık bulma gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan se-

yahat ve geçici konaklama hareketlerine denir. Esas olarak turizm, boş zamanla-

rın değerlendirilmesi biçiminde ortaya çıkmıştır. Boş zaman ise, çalışmadan arta 

kalan zaman anlamına gelir. Bu ise, mesai dışı saatler, hafta sonu tatilleri, yıllık 

ücretli izinler ve emeklilik süresini ifade eder. Bununla birlikte turizmin, insan-

ların çok çeşitli ihtiyaç ve isteklerinden doğmuş olması ve turist tanımının kap-

samının genişliği, onun sınıflandırılmasında birçok tip ve şekle sahip olmasına 

yol açmıştır (Kostak 2007).  
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Dünya turizminin eğilimleri ve tüketici profili değişmekte, deniz, kum ve güneş 

odaklı tatil anlayışı yerini farklı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik turizm an-

layışına bırakmaktadır. Bu durum, ülkeleri alternatif turizm kaynaklarını etkin-

leştirme yolunda zorlamaktadır. Türkiye alternatif turizm olanakları açısından 

oldukça zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Katma değeri kitle turizmine göre 

oldukça yüksek olan sağlık turizmi de, Türkiye açısından mutlak değerlendi-

rilmesi gereken alternatif turizm kaynaklarından birisi olarak gösterilmektedir. 

Sağlık turizmi geniş bir kavram olmakla beraber, dünyada sağlık turizmi denil-

diğinde tanım içine dahil edilebilecek sağlık turizmi türleri sınıflandırılmıştır. 

Bu sınıflandırmaya göre sağlık turizmi; 

1. Sağlık-Güzellik Turizmi 

- SPA 

- Doğal Turizm 

- Ekoturizm 

- Kitle Turizmi 

- Bitkisel Tedaviler 

- Tamamlayıcı Tedaviler 

2. Tedavi Turizmi 

- Elektif Cerrahi 

- Plastik Cerrahi 

- Eklem Replasmanı 

- Kardiotorasik Servisler 

- Diagnostik Servisler 

- Kanser Tedavisi 

- İnfertilite Tedavisi 

3. Rehabilitasyon Turizmi 

- Diyaliz 

- İlave Programlar 

- Yaşlı Bakımı Programları 

- Bağımlılık Tedavileri 

Bu sınıflandırmada yer alan tedavi turizminde iyileştirici peyzajlar, hastane 

bahçeleri ve sağlık tesislerinde genellikle yapay iyileştirici peyzajlar olarak kar-

şımıza çıkarken, sağlık-güzellik turizmi ve rehabilitasyon turizminde ise daha 

çok doğal olmasına rağmen zaman zaman yapay olarak da yer alabilmektedir. 
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Türkiye’de de sağlık turizminin ana ekseni şu anda termal turizm ile sınırlıdır. 

Artık sadece termal turizm ya da spa turizmi ile sınırlı kalmamalıdır. Sağlığı 

koruma veya iyileşme amacıyla kullanılan yapay veya doğal peyzaj alanları 

kapsayan iyileştirici peyzajların sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmesine 

ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, iyileştirici peyzajları ve iyileşti-

rici peyzajların turizme olan katkılarını değerlendirmek ve Türkiye ölçeğinde 

iyileştirici peyzajlara dikkat çekmektir. 

YÖNTEM 

Makalede, iyileştirici peyzajlar sağlık turizminde kullanıma sunulma şekillerine 

göre doğal iyileştirici peyzajlar, hem doğal hem de yapay unsurları bir arada 

bulunduran yarı doğal iyileştirici peyzajlar ve yapay iyileştirici peyzajlar olarak 

gruplandırılıp sağlık açısından önemleri değerlendirilecektir. İyileştirici peyzaj-

ların sağlık turizmi açısından önemi belirtilecektir.  

ANALİZ VE BULGULAR 

Doğal İyileştirici Peyzajlar 

Daha çok doğal alanlar içerisinde doğal peyzaj elemanlarını içeren ve iyileştir-

me etkileri olan alanlardır. Doğal iyileştirici peyzajların önemli bölümünü oluş-

turan ormanların son yıllarda, iyi olma ve sağlık üzerindeki etkileri araştırma 

konusu olmuştur. Orman içerisinde gerçekleştirilen orman tedavisi, doğanın 

yardımı ile farklı türdeki hastalıkları tedavi eden ve önleyen bir iyileştirme yön-

temidir. Orman tedavisi sadece sağlıklı insanların stres ve yorgunluğa karşı 

olan savaşlarında fiziksel olarak onları güçlendiren bir tedavi şekli değil aynı 

zamanda hasta insanlar için de kullanılan bir tedavi yöntemidir. Orman tedavi-

si, ormanların ortasında koşu parkurları, yürüyüş yolları ve egzersiz alanların-

dan oluşmaktadır. Orman tedavisinin kanıtlanmış kan şekeri düzeyinde azal-

ma, gelişmiş bağışıklık ve anti-kanser etkileri gibi bir çok sağlık faydaları vardır 

(Livari ve Nenonen 2011). Ormanlar öfke ve saldırganlığı azaltmakta, ruh halini 

iyileştirmekte ve genel mutluluğu arttırmaktadır. Orman ziyaretleri de kanser 

hücrelerini yok eden doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve aktivitelerini arttıra-

rak bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmektedir (Karjalainen 2010).  

Bir diğer doğal iyileştirici peyzajlar ise doğal peyzaj alanları içerisinde bulunan 

yürüme yollarıdır. Yürüme yolları orman tedavisinde kullanılan ve sadece or-

man içerisinde bulunan yürüme yolları olabildiği gibi aynı zamanda, farklı veje-

tasyon derecelerine ve tiplerine sahip doğal alanlarda bulunabilen, akarsu, göl 

ve deniz gibi doğal su varlıkları ile farklı doğal unsurları ve manzaraları göre-
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bilme ve izleyebilme olanağına sahip yürüme yolları da hem ruhsal hem de 

fiziksel sağlık açısından tercih edilen iyileştirici peyzajlar olarak nitelendiril-

mektedir. Kişi yaşı, fiziksel ve ruhsal sağlık durumuna göre kısa veya uzun 

yürüyüş parkurlarında yürüme olanakları bulabilmektedir. Yürüme yollarında 

kişi yürürken insan sağlığı açısından en önemli sporlardan biri olarak tanımla-

nan yürüme aktivitesini gerçekleştirirken aynı zamanda şehir gürültüsü, stres 

ve negatif diğer etkilerinden uzaklaşma fırsatı ile ruhsal anlamda da iyileşme 

fırsatı bulmaktadır. Ormanların ve doğal alanlar içerisinde bulunan yürüme 

yollarının sağlık üzerindeki bu önemli etkileri gün geçtikçe daha çok önem ka-

zanmakta, sağlığın korunmasında ve farklı boyutlardaki hastalıkların tedavi-

sinde sağlık durumuna göre yıl içerisinde düzenli olarak kullanılabilirken aynı 

zamanda sadece yılın belirli bir bölümünde kullanılma olanakları sunmaktadır.  

Dünyada bir çok ülkede ormanların iyileştirici etkisi üzerinde durulmakta, te-

rapi ormanları çerçevesinde ormanlar tedavi ve iyileştirici amaçla kullanılmak-

tadır. Sağlık turizmi açısından ormanlar bu ülkelerde önem kazanmıştır. Türki-

ye’ de ormanlar veya doğal alanlar içerisindeki yürüme yolları daha çok kişile-

rin kamping, avlanma, tırmanma, yürüme, koşma, flora ve fauna gözleme, 

manzara seyretme ve piknik yapma gibi amaçlarla genellikle şehrin stresli or-

tamından uzaklaşma ve fiziksel bir aktivite gerçekleştirme temelinde aslında 

kendi kendilerine oluşturdukları bir sağlık programı kapsamında kullandıkları 

doğal iyileştirici peyzajlardır. Türkiye farklı coğrafik özelliklere sahip orman 

varlığı ve doğal alanlarda bulunan yollar boyunca barındırdığı bitkisel çeşitlilik 

açısından dünyadaki en zengin ülkelerden biridir. Bu biyolojik zenginliğe bağlı 

olarak farklı özelliklerdeki ormanlar ile yürüme yollarının sağlık açısından bu 

önemleri de bilinmesine rağmen sağlık turizmi kapsamında değerlendirilme-

mektedir. Oysa bu doğal alanların sağlık turizmi kapsamında değerlendirilme-

leri amacıyla çalışmalar yapılmalı ve bu çalışma sonuçlarına göre sağlık turiz-

minde kullanılmaları gerekmektedir. 

Bir diğer doğal iyileştirici peyzaj unsuru ise mağaralardır. Dünya nüfusunun % 

4-10’u solunum hastalıklarına yakalanmaktadır. Bu hastalıkların başında astım 

ve bronşit hastalıkları gelmektedir. Bronşit ve astım hastalıklarında uygulanan 

ilaç tedavisine ek olarak mağara tedavisi bir destek tedavisidir ve eski çağlardan 

beri kullanılmaktadır (Dede 2011). Mağaralar içinde barındırdıkları temiz ve 

nemli hava ile insan sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle tuz (NaCI) 

mağaralarında bulunan aerosoller solunumu olumlu etkilemektedir (Aydilek ve 

Bozkanat 1997). Tuz mağarası ortamında galitlerin (tuz karışımı); bronşial as-

tım, alerjik rinit ve kronik yorgunluk gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etki-

ler gösterdiği yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar neticesinde ispatlan-



Bildiriler 

 

569 

mıştır (İvançenko 2005). Türkiye’deki birkaç tuz mağarasından birisi olan Çan-

kırı yapay tuz mağarasının tıbbi jeoloji etkileri belirlenmiştir ve sağlık turizmin-

de kullanımına yönelik girişimler başlatılmıştır (Dede 2011). Farklı coğrafyala-

rında çok sayıda mağaraya sahip olan ülkemizde, mağaraların bulunduğu yö-

renin jeolojisi, minerolojisi ve mağara içi atmosferik koşullarının belirlenerek 

tıbbi jeoloji özelliklerinin ortaya konulması ve sağlık turizmi potansiyelinin 

belirleme çalışmaları artırılmalı ve çalışma sonuçları değerlendirerek sağlık 

turizminde aktif kullanımlarını sağlanmalıdır. 

Yarı Doğal İyileştirici Peyzajlar 

Temelinde doğal bir peyzaj unsuru bulunan ve bu temel doğal peyzaj unsuru 

etrafında kullanım amacına göre daha çok bitkisel materyal ağırlıklı yapılan 

peyzaj tasarımları ile desteklenerek kullanıma sunulan ve sağlığa olumlu etkile-

ri olan iyileştirici peyzajlardır.  

Bu karakterdeki iyileştirici peyzajlara verilebilecek ilk örnek günümüzde Türki-

ye’de sağlık turizminin ana eksenini oluşturan termal turizmin yapı taşı olan 

termal ve maden suları içeren termal tesisleridir. Termal tesisler bozulan fiziksel 

ve psikolojik sağlığın geri kazanılabileceği aynı zamanda serbest zamanların 

etkin bir şekilde değerlendirilebileceği önemli kaynaklardan biridir. Termal 

turizm, termo-mineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli 

türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, 

psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerin birleştirilmesi ile yapılan kür uygula-

maları yanı sıra termal suların (sıcak su ve maden suyu) ve bunlara ait çamurlar 

ile bu su ve çamurların değerlendirildiği tesislerin (hamam, kaplıca, vb.) eğlence 

ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür (Topay ve 

Küçük 2010). Termal turizm konusunda aşama kaydetmiş olan Avrupa ülkele-

rinde termal turizm merkezlerinde tam anlamıyla başarılı bir sağlık hizmeti için, 

dış mekan düzenlemelerine ve özellikle bu düzenlemelerde bitkisel materyal 

açısından zenginliğe ve egzersiz alanlarının varlığına dikkat edilmektedir. Yapı-

lan araştırmalar, kürden sonra insanların gereksinimleri doğrultusunda iyi bir 

şekilde tasarlanmış bir çevrede olmanın, ruhsal ve bedensel yapıları üzerine 

olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır (Cooper vd. 1995; Özgüner 2004; 

Topay ve Küçük 2010). Türkiye’de termal turizm sağlık turizmi kapsamında 

değerlendirilmekte olmasına rağmen, bu tesislerin büyük bir bölümünün dış 

mekan tasarımının konusunda uzman kişiler olan peyzaj mimarları tarafından 

yapılmadığı ortadadır. Topay ve Küçük (2010),  termal turizm konusunda poli-

tikalar geliştirilen ülkemizde çevre düzenleme çalışmalarının yasal bir zorunlu-

luk olduğu, ülkemizdeki termal alanların planlama ve tasarımında geçerli olan 
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yasa ve yönetmelikler, termal alanlardaki planlama ve tasarımların, konusunun 

özelliği gereği bazı özel çalışmaları içermesini öngördüğünü ve bu nedenle 

kaynakların ve tesislerin sürdürülebilir ve ekonomik kullanımlarının sağlana-

bilmesi için bulunduğu bölgelerin peyzaj planlama ve tasarımlarının ideal bir 

şekilde yapılmasının önemli olduğunu, ayrıca, tesislerin tercih edilmesinde ve 

tedavilere destek olması noktasında büyük katkıları olan peyzaj düzenlemeleri-

nin, ancak bu mesleğin mensupları olan peyzaj mimarları tarafından yapıldığı 

takdirde amaçlanan hedeflere ulaşacağını vurgulamaktadır. 

Bir diğer yarı doğal iyileştirici peyzajlar ise otel peyzajlarıdır. Oteller, daha çok 

farklı kullanımlara hizmet verebilecek doğal peyzaj unsurlarının bulunduğu 

alanlara inşa edilir. Bu doğal peyzaj unsurları deniz, göl, akarsu, dağ, orman vb. 

olabileceği gibi sağlık amacıyla kullanılan termal sular ve mağaralar gibi doğal 

kaynaklar da olabilmektedir. İnşa edilirken içinde bulundukları bu alanlar do-

ğal peyzaj alanlarını oluştururken otel bahçesi içerisinde yapılan peyzaj tasarım-

ları da yapay peyzajı oluşturmaktadır. Hem hizmet amacı spa ve termal turizm-

lerine yönelik otellerde hem de hizmet amacı sadece kitle turizmine yönelik 

otellerde, yakın çevresindeki doğal güzellikler ve bahçesinde tasarım sonucu 

oluşturulan peyzajların turistler tarafından direkt olarak içinde bulunmaları 

şeklinde kullanılmalarının ve otel binalarında bulunan pencerelerden bu pey-

zajları manzara olarak seyretmelerinin sağlıklarını iyi yönde geliştirdiği bir 

gerçektir. Ulrich vd. (1991), doğal manzaraları seyreden bireylerin üzerindeki 

gerilimlerin düştüğünü ve stresli durumdan iyileşmelerinin hızlandığını ve 

doğanın iyileştirici etkisinin olduğunu bildirmektedirler. Türkiye’de oteller 

deniz, göl, orman ve diğer iyileştirici etkileri olan doğal kaynaklar etrafında 

yapılmakta ve doğal peyzaj özelliği bulunan otellerin turistler tarafından daha 

çok tercih edildiği bilinmekte ancak, doğal kaynakların korunması ve sürdürü-

lebilir kullanımı konusunda dikkatli davranılmamaktadır. Ayrıca birçok otel 

bahçelerinin tasarımları peyzaj mimarları tarafından yapılmamaktadır. 

Peyzaj tasarımı iyi yapılmış bir tesis, kaynağın sahip olduğu tedavi özelliğine ek 

olarak ayrıca iyileştirici etkilere sahip olabilmekte ve ziyaretçiler üzerinde olum-

lu etkiler oluşturmaktadır. Bu yolla, ziyaretçilerin tesisleri tekrar tekrar kullan-

maları için motive olmalarına yardım edilmektedir. (Cooper vd. 1995; Özgüner 

2004; Topay ve Küçük 2010). Bunun sonucunda da turizm olumlu yönde etki-

lenmektedir. 
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Yapay İyileştirici Peyzajlar 

Yapay iyileştirici peyzajlar daha çok kent içerisinde ve yapılarda kentin stresin-

den ve gürültüsünden kaçma veya sağlık bulma amacıyla tasarım sonucunda 

oluşturulmuş peyzajlardır. 

Bir tasarım sonucu oluşturulan iyileştirici peyzajlardan en eski tarihe sahip ola-

nı, iyileştirici etkisi eskiden beri bilinen iyileştirme bahçeleridir. İyileştirme bah-

çeleri genellikle stresi azaltmayı ve sağlık durumunu iyi yönde etkilemeyi he-

defleyen huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri ve hastaneler gibi bakım kuru-

luşlarının bahçelerinde tasarlanmaktadır (Elings 2006; Bulut ve Göktuğ 2006). 

İyileştirme bahçelerinin zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar üzerindeki olumlu 

etkileri arasında çocukları fiziksel aktivitelere teşvik etmesi, fiziksel hareketlerin 

kas-iskelet gelişimini desteklemesi ve obezite gibi rahatsızlıkları olan çocukları 

minimize etmesi, bahçede sürekli değişik şeyler keşfetme olanağı sağlaması 

sonucunda daha neşeli ve paylaşımcı olmalarını ve psikolojilerini olumlu yönde 

etkilemeyi sağlaması sayılabilir (Bulut ve Göktuğ 2006). İyileştirme bahçeleri 

yaşlı insanlara sosyalleşme fırsatları vermekle birlikte, geniş alanda aktivite 

imkanı da (çim biçme, bahçecilik, çelik dikme vs.) sağlamakta (Brawley 2005) ve 

yaşlıların hislerini ve dikkatli kalma süresini yükseltmektedir (Mooney ve Mils-

tein 1994). Profesyonel yaklaşımlarla düzenlenmiş hastane bahçeleri hastalar, 

personeller ve refakatçilerin sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Doğal man-

zaraları seyreden ve iyi düzenlenmiş bahçelerde dolaşan hastaların, analjezik 

gibi güçlü ağrı kesici ilaç alan gruplardan daha az ağrı hissettikleri, pencereleri 

tabiata bakan odalarda kalan hastaların pencereleri duvara bakan hastalarla 

karşılaştırıldığında daha kısa zamanda hastaneden çıktıkları ve ameliyattan 

sonra çıkabilecek komplikasyonların (baş ağrısı, bulantı vb.) daha aza indirgen-

diği görülmüştür. Hastane bahçelerinde, hasta kullanımı için tasarlanmış me-

kanlar dışında sağlık personelinin dinlenebilecekleri, bir şeyler yiyip içebilecek-

leri, sadece onlara özgü mekanlar ile hastaları ziyarete gelen insanların oturup 

bekleyebilecekleri, stres atabilecekleri mekanlar da tasarlanmalıdır (Ulrich 

1999).Yabancı ülkelerde iyileştirme bahçeleri sağlık hizmeti veren kuruluşlarda 

büyük öneme sahip olduğu halde, Türkiye’de henüz gereken önemi görememiş 

ve gerekli seviyeye gelememiştir. Oysa, sağlık kuruluşlarında iyileştirme bahçe-

lerine gerekli önem verilirse sağlık turizmi olumlu yönde etkileyecektir. 

İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen hobi bahçeleri kent içeri-

sinde alanlarının tasarlanma özelliği açısından bu makalede, yapay iyileştirici 

peyzajlar arasında incelenmektedir. İlk olarak Almanya’da fakir halk gruplarına 

yardım etmek amacıyla ‘Kleingarten’ adıyla otaya çıkan hobi bahçeleri özellikle 
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında sayıları hızla artarak, diğer Avrupa ülkelerine 

yayılmıştır. A.B.D.’de savaş sonrası gıda sağlamak amacıyla ortaya çıkan hobi 

bahçeleri (kent küçük bahçeleri), zaman içinde rekreasyon alanı olarak hizmet 

vermeye başlamış (Kılıç 1995; Yılmaz vd. 2006),  aynı zamanda günümüzde 

kent ortamının stresinden ve gürültüsünden kaçan insanların psikolojik ve fi-

ziksel sağlık yönünden fayda bulduğu alanlar olmuştur. Kentte yaşayan insan-

ların boş zamanlarında istedikleri meyve ve sebzeleri yetiştirdiği küçük tarım 

parselleri olan hobi bahçeleri çoğunlukla yerel yönetimler tarafından planlanan, 

tasarlanan ve yönetilen mekanlardır (Yılmaz vd. 2006). Hobi bahçeleri kentte ve 

kente yakın alanlarda oluşturularak, kentte yaşayan insanlara kent içerisinde 

doğa ile bütünleşebilme fırsatı, sosyalleşme ve fiziksel aktivite imkanı sağla-

makta ve böylece insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler ortaya koymaktadır. 

Batı ülkelerinde tarım faaliyetleri terapi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak Tür-

kiye’de şehirlerde kullanımı çok yaygın olmamakla birlikte, olmayan kentler 

için yapılmalarının gerekliliği yönünde araştırma çalışmaları yapılmaktadır. 

Hobi bahçelerinin varlığı kentin yeşil alan varlığı artırması ve ekolojik yararları 

yanında kullanımları sonucunda daha çok insanlara sağlık yönünde fayda sağ-

ladıkları göz önünde bulundurulursa bölgede sağlık turizmi açısından önem 

kazanacaktır.  

Fiziksel aktivite fırsatları sağlayarak fiziksel ve psikolojik sağlığa yararlar sağla-

yan parklar (Bedimo-Rung vd. 2005),  kent içi açık ve yeşil alanlar kapsamında 

değerlendirilen yapay iyileştirici peyzajlardandır. Depresyon, öfke ve saldırgan-

lık yeşil çevrelerde azalmakta ve çocuklardaki AHDH belirtileri yeşil düzenle-

melerde oynadıklarında azalmaktadır. Şehirlerde yeşil alanların ve ağaçların 

korunması, insanları stresten kurtarmak, sağlıklarını sürdürmek ve hastalıklar-

dan korumak açısından çok önemlidir. İnsanların çalışma yeteneklerini geliş-

tirmek ve sağlık masraflarını azaltmak açısından da parasal değeri de vardır 

(Karjalainen 2010). İnsan sağlığı ile park kullanımı arasındaki bağları inceleyen 

birçok çalışma yapılmıştır. Park içerisindeki fiziksel aktiviteler, sosyal yararlar,  

psikolojik ve fiziksel sağlığa yararlar sağlamaktayken, sadece park ziyareti ise 

sosyal yarar ve psikolojik sağlığa yarar sağlamaktadır. Parklarda yapılan fizik-

sel aktivitelerin fiziksel sağlığa olan yararları arasında, obezite riskini azaltması, 

kalp hastalıkları ve diyabet risklerini azaltması; psikolojik sağlığa olan yararı 

stresi azaltması ve mutluluk vermesi sayılabilmektedir. Parklar, çevresel özellik-

lerin korunmasında önemli bir rol oynayarak insan sağlığına olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Hava kirliliği insanlarda baş ağrısı, öksürük, akciğer, boğaz, göz 

tahrişi, kalp ve kanser hastalıklarına neden olabilmektedir. Kentsel alanlardaki 

ağaçlar hava kirliliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Bedimo-
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Rung vd. 2005). İnsanların doğa ile direkt olarak iç içe olmaları (aktif kontak) 

yanında parktaki çiçekleri seyretme veya bir pencereden ağaçlara bakma gibi 

doğayı sadece görme yoluyla da (pasif kontak) ondan çeşitli faydalar elde ettik-

leri, hatta bu tür alanların yakında mevcut olduğunun ve istenildiğinde kullanı-

labileceğinin bilinmesinin bile insanlara çeşitli psikolojik faydalar sağladığı be-

lirtilmektedir (Ulrich ve Parson 1992; Özgüner 2004). Kentlerde parkların kent 

bütünlüğünde belirli bir planlama ve tasarım çalışmaları sonucunda halkın 

ihtiyaçları karşılayacak şekilde bulunuyor olmaları, yerli ve yabancı turistlerin o 

kenti ziyaret etme tercihleri üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye’deki kentlerde 

park varlığının ve tasarımlarının yetersiz kalmaları, var olan parkların büyük 

çoğunluğunun kent insanının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması insan 

sağlığı ve sağlık turizmi açısından önemli bir eksikliktir.  

Yapılar üzerinde, doğal bir ortam yaratma amacıyla oluşturulan çatı bahçeleri, 

çevresel anlamda birçok yarar sağlayan ve insan sağlığı açısından da son derece 

önemli olan yapay iyileştirici peyzajlardır. Yüzyıllardır insanlar gerek ekolojik 

gerekse estetik amaçlarla çatı bahçelerini kullanmaktadırlar. Çatı bahçeleri gü-

nümüzde kent insanına çok yakınlarında ulaşabilecekleri yeşil bir alan sağla-

manın yanı sıra insanları dış çevrenin olumsuz koşullarından da koruyabilen 

birer mekan olarak önem kazanmıştır. Çatı bahçeleri kent ünitesi düzeyinde 

yeşil alanlar sınıfında değerlendirmek mümkündür. Binalardaki çatılarda yeşil 

alanların yaratılması, şehirdeki aşırı sıcaklık etkilerini, yüzeysel akışı ve su kali-

tesini düzenlemektedir (İçmek ve Aksoy 2010). Çatı bahçeleri kent içerisindeki 

açık ve yeşil alanların yerini alamasa da sağladığı birçok yarar bakımından var-

lığı oldukça gerekli bir unsurdur. İnsanların psikolojik sağlıklarının doğal alan-

larda veya doğal varlıkları içeren mekanlarda ve alanlarda iyileştiği kanıtlanmış 

bir gerçektir. Çatı bahçeleri, bünyesinde bulundurduğu bitkisel materyallerin, 

hava kirliliğini azaltmadaki ve gürültüyü azaltmadaki rolü ve bünyesinde kele-

bek, arı, kuş vb. diğer hayvanları barındırma özelliği ile insanların ruhsal sağlık-

ları üzerine stresi azaltma ve genel mutluluğu arttırma gibi yararları vardır. 

Çevresel kaliteyi arttıran, ekolojik ve ekonomik bir çok yarar sağlayan çatı bah-

çeleri bu yararları ile dolaylı olarak da insan sağlığına faydalı olmaktadır. Pen-

cereden bakıldığın diğer binaların çatılarının beton yerine yeşil görünmesi in-

sanların tercih ettiği bir durumdur. Dünyada gelişmiş ülkelerde, çatı bahçeleri-

nin ekolojik, ekonomik ve insan sağlığı yönündeki faydaları önemsenmekte ve 

bir ok binanın çatılarında çatı bahçeleri tasarlanmaktadır. Ancak, ülkemizde çatı 

bahçesi yapımı ve kullanımı henüz yaygın değildir. Özellikle turizm tesislerinde 

ve sağlık tesislerindeki binalarda çatı bahçelerinin bulunması sağlık turizmini 

olumlu yönde etkileyecektir. 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

574 

SONUÇ 

Doğal veya yapay peyzaj alanlarının ve unsurlarının iyileştirici etkilerinin belir-

lenmesi, sağlığı iyileştirme ve koruma yönünde kullanımları sonucu önem ka-

zanan iyileştirici peyzajlar sağlık turizmi açısından değerlendirilmesi gereken 

yeni bir iş alanı olmalıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde iyileştirici peyzajlar üze-

rine yapılan bilimsel çalışmalar ve uygulamalar son yıllarda artmıştır. Ancak, 

Türkiye’de iyileştirici peyzajlar kavramı daha çok yenidir ve iyileştirici peyzaj-

ların sağlık turizmi kapsamındaki çalışmaları özellikle termal su kaynakları ve 

mağaralarla sınırlıdır. Bununla birlikte, bilinen ve çeşitli amaçlarla kullanılan 

makalede iyileştirici peyzajlar olarak tanımlanan, insan sağlığındaki önemi ve 

sağlık turizmi açısından önemi vurgulanan peyzajlar ve peyzaj unsurlarının 

insan sağlığındaki ve kullanımındaki etkileri belirlemeye yönelik çalışmalar 

kısıtlıdır. Doğal kaynaklar ve farklı özellikteki peyzaj alanları açısından oldukça 

zengin olan ülkemizde iyileştirici peyzajlar konusundaki çalışmalar arttırılmalı-

dır. Böylelikle, iyileştirici peyzajların sağlık turizmine kazandırılması ve sürdü-

rülebilir kullanımları ile sağlık açısından fayda sağlanırken aynı zamanda tu-

rizm bağlamında ekonomik kazanç temin edilecektir. Bunların yanında, iyileşti-

rici peyzajların ekolojik ve sosyal faydaları hem tasarımcılar ve planlamacılar 

tarafından değerlendirilme kriterleri arasında yer alacak hem de kullanıcılar 

tarafından bilinçli kullanımı sağlayacaktır. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi kıyılarında deniz suyu yüzey sıcaklıklarının 
deniz banyosu yönünden 1975-2009 döneminde gösterdiği durumun incelenmesidir. Bu 
amaçla Fethiye, Finike, Antalya, Alanya ve İskenderun meteoroloji istasyonlarının günlük 
deniz suyu yüzey sıcaklıkları, deniz banyosu için belirlenmiş en uygun ve uygun deniz suyu 
yüzey sıcaklıkları eşik değerlerine göre klimatolojik analiz yöntemleriyle incelenmiştir. Buna 
göre, Akdeniz Bölgesi kıyılarında yıllık ortalama deniz suyu yüzey sıcaklığı değerleri genel 
olarak yükselme eğilimi sergilemektedir. Seçilen istasyonlar itibariyle deniz banyosu yönün-
den en uygun ve uygun deniz suyu yüzey sıcaklıkları eşik değerlerine göre yıl içinde iki dö-
nem görülmektedir. En uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı dönemleri; Fethiye’de 17 Mayıs - 
13 Haziran / 8 Ekim - 9 Kasım, Finike’de 2 - 27 Haziran / 10 Ekim - 10 Kasım, Antalya’da 29 
Mayıs - 24 Haziran / 11 Ekim - 13 Kasım, Alanya’da 29 Mayıs - 24 Haziran / 12 Ekim - 11 Ka-
sım ve İskenderun’da 15 Mayıs - 27 Haziran / 1 Ekim - 15 Kasım olarak belirlenmiştir. Uygun 
deniz suyu yüzey sıcaklığı dönemleri ise Fethiye’de 4 Nisan - 18 Temmuz / 2 Eylül - 20 Ara-
lık, Finike’de 13 Nisan - 28 Temmuz / 2 Eylül - 1 Aralık, Antalya’da 20 Nisan - 27 Temmuz / 7 
Eylül - 26 Aralık, Alanya’da 18 Nisan - 27 Temmuz / 3 Eylül - 26 Aralık ve İskenderun’da 8 Ni-
san - 12 Temmuz / 18 Eylül - 19 Aralık arasındaki tarihlere denk düşer. Her iki dönemin sü-
resi genelde kısalma eğilimi göstermektedir.  

Anahtar sözcükler: Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığı,  Deniz Banyosu;, 1975-2009 Dönemi; Akdeniz 
Bölgesi 

 

GİRİŞ 

Denizlerin 1 mm ile 20 m arasında değişen üst su kesimindeki su sıcaklığı deniz 

suyu yüzey sıcaklığı olarak nitelendirilmektedir. Çünkü deniz suyu sıcaklığının 

en önemli kaynağı olan güneş radyasyonunun yaklaşık %50’si deniz suyunun 

yüzeyindeki özellikle 0,5 m’lik kesimde emilmektedir (Solviev ve Lukas 2006:1). 

Güneş radyasyonu ile ısınan denizlerde sıcaklık yüzeyden derinlere doğru gi-

dildikçe azalmaktadır (Atalay 2005:322). Alınan güneş radyasyonundaki deği-

şime bağlı olarak deniz suyu yüzey sıcaklıkları yıl ve gün içinde değişmektedir.  

Deniz suyu yüzey sıcaklıkları yıl içinde olduğu üzere yıllar arasında da farklı-

lıklar göstermektedir. Bu değişimlerin hem deniz içi ve deniz kıyısındaki ekosis-

temler, hem de deniz turizmi aktiviteleri yönünden önemli etkiler oluşturduğu 
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da bilinen bir durumdur. Bu çalışmada konunun sadece deniz turizmi kapsa-

mında sürdürülen deniz banyosu ile ilgili boyutu üzerinde durulmuştur. 

Zaman içinde önemli değişmeler görülmekle birlikte Türkiye’de turizm faaliyet-

leri genelde deniz kıyılarında ve deniz-güneş-kum unsurlarına dayalı olarak 

sürdürülmektedir. Bu bağlamda genelde Ege ve Akdeniz kıyıları ön planda 

bulunmaktadır. Yerli ve özellikle yabancı turistlerin Türkiye’de en fazla tercih 

ettikleri destinasyonların önemli bir bölümü bu kıyılarda yer almaktadır. Akde-

niz Bölgesi kıyıları önemli bir deniz turizmi alanı durumundadır. 

Deniz turizmi mevsiminin süresini özellikle hava ve deniz suyu sıcaklıkları 

belirlemektedir (Doğaner 2001). Deniz turizmi kapsamında pek çok turizm ak-

tivitesi yer almakla birlikte deniz kıyısına giden turistler için öncelik deniz ve 

güneşten yararlanmadır (Özgüç 1998). “Denizden yararlanmada ise denizin 

yüzeyi ile yaklaşık 20 metre arasındaki derinliğini kapsayan kısmında sürdürü-

len deniz banyosu önde gelen aktivitedir. Dolayısıyla bu kısımdaki deniz suyu-

nun diğer özellikleri yanında sıcaklığının da önemi büyüktür (Güçlü 2011:230).  

“Deniz suyu yüzey sıcaklıklarının yıl içinde ve yıllar boyunca gösterdiği özellik-

lerin ve nasıl değiştiğinin incelenmesi ve sonuçların ortaya konulması başta 

sağlıklı bir ortamda deniz banyosu yapmak isteyenler olmak üzere, turizm yatı-

rımcıları, turizm pazarlamacıları vb. kesimler için yararlı olacaktır. Diğer yan-

dan iklim değişmeleri ve bunun olası sonuçları ile ilgili değerlendirmelere her 

geçen gün daha fazla dikkat çekildiği günümüzde deniz suyu yüzey sıcaklıkla-

rının yıllar içindeki değişiminin incelenmesi ve bunun deniz banyosu süresine 

olan etkisinin belirlenmesi önem taşımaktadır”(Güçlü 2011:230). Çalışma bu 

nedenlerde önemli görülmüştür. 

YÖNTEM 

Çalışmada Akdeniz Bölgesi kıyılarında yer alan Fethiye, Finike, Antalya, Alan-

ya ve İskenderun meteoroloji istasyonlarının (Şekil 1) 1975-2009 dönemini kap-

sayan günlük deniz suyu yüzey sıcaklığı değerleri kullanılmıştır. Bu istasyonla-

rın seçilmesinde rasat sürelerinin 25 yıldan daha uzun olması ve konumları 

belirleyici olmuştur. Çalışmada kullanılan veriler Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 
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   Şekil 1. Çalışma alanı ve yakın çevresinin lokasyon haritası  

   Kaynak: Uydu görüntüsü Google Earth, 2012’den alınmış ve düzenlenmiştir. 

 

Elde edilen verilen sağlıklı ve yararlı bir deniz banyosu için en uygun (22-25°C) 

ve uygun (18-28°C) kabul edilen deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik değerleri (Ülker 

1994)  dikkate alınarak klimatolojik analiz yöntemleriyle incelenmiş ve en uy-

gun ve uygun dönemler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ortalama, orta-

lama sapma, standart sapma, medyan, kartil, frekans, mod ve probabilite hesap-

lamaları yapılmış ve sonuçların tablolara aktarılması ve yorumlanması yolu 

izlenmiştir. Hesaplamalar için Erinç (1984) ve Koçman (1988) tarafından hazır-

lanan ve kaynakçada ayrıntılı olarak belirtilen çalışmalardan yararlanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Genel Bulgular 

Akdeniz Bölgesi kıyılarından seçilen meteoroloji istasyonlarında 1975-2009 dö-

neminde yıllık ortalama deniz suyu yüzey sıcaklıkları 21,53°C (Finike) ile 

22,12°C (İskenderun) arasında değerler göstermektedir (Tablo 1). İncelenen 

dönem itibariyle en yüksek değerler Fethiye, Antalya ve İskenderun’da 1999, 

Finike’de 2008, Alanya’da 2008 ve 2009 yıllarında, en düşük değerler ise Fethiye 

ve Finike’de 1976, Antalya’da 1987, Alanya ve İskenderun’da 1992 yıllarında 

görülmektedir (Şekil 2). Diğer yandan, bu değerler 1968-1992 ortalamaları ile 

kıyaslandığında +0,20°C (Fethiye) ila +0,39°C (İskenderun) arasında pozitif yön-

de bir sapmanın varlığını göstermektedir (Tablo 1, Şekil 2). 
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Tablo 1. Akdeniz Bölgesi kıyılarından seçilmiş meteoroloji istasyonlarında yıllık ortalama deniz suyu 

yüzey sıcaklıkları ve anomalileri (1975-2009 ile 1968-1992 dönemleri kıyaslanmıştır)  

Meteoroloji 
istasyonu 

Deniz suyu yüzey sıcaklığı (°C) 
Deniz suyu yüzey sıcaklığı anomalisi 

(°C) 

1975-2009 Dönemi 
Ortalaması 

1968-1992 dönemi 
ortalaması 

1975-2009 
1968-1992 

Fethiye 21,78 21,58 +0,20 

Finike 21,53 21,21 +0,22 

Antalya 21,61 21,28 +0,33 

Alanya 21,58 21,35 +0,23 

İskenderun 22,12 21,73 +0,39 

Genel ortalama 21,72 21,43 +0,27 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir 
 

 

Şekil 2. Akdeniz Bölgesi kıyılarından seçilmiş meteoroloji istasyonlarında yıllık ortalama deniz suyu 

yüzey sıcaklıklarının 1975-2009 dönemindeki durumu  

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir. 

 

Deniz Banyosu İle İlgili Bulgular 

En uygun dönem: Deniz banyosu için en uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik 

değerleri dikkate alındığında seçilmiş meteoroloji istasyonlarında yıl içinde iki 

ayrı dönem görülmektedir (Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4). Fethiye’den İskenderun’a 

gidildikçe kısalmakla birlikte yıl içindeki ikinci dönem birinci dönemden daha 

uzun sürelidir. 

Birinci dönem ortalama olarak en erken 15 Mayıs’ta (İskenderun), en geç 2 Hazi-

ran’da (Finike) başlamakta ve en erken 7 Haziran’da (İskenderun), en geç 27 
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Haziran’da (Finike) sona ermektedir. Başlama tarihleri, oranları değişmekle bir-

likte Fethiye ve Alanya’da ortalama sapma açısından asimetrik, diğer istasyon-

larda simetrik; sona erme tarihleri de İskenderun’da asimetrik, diğerlerinde 

simetrik bir dağılım göstermektedir. Standart sapma açısından ise Fethiye ve 

Finike’de başlama tarihleri asimetrik, diğerlerinde simetrik; sona erme tarihleri 

ise Fethiye ve Alanya’da asimetrik, diğer istasyonlarda ise simetrik dağılım 

sergilemektedir (Tablo 3).  

 

Tablo 2. Akdeniz Bölgesi’nden seçilmiş meteoroloji istasyonlarında deniz banyosu için en uygun ve 

uygun deniz suyu yüzey sıcaklıklarının görüldüğü dönemlerin süreleri (1975-2009 dönemi)  

Deniz 
suyu 
yüzey 

sıcaklığı 
dönemi 

Fethiye Finike Antalya Alanya İskenderun 

Orta-
lama 
Süre 
(gün) 

En Kısa 
En Uzun 

süre (gün) 

Orta-
lama 
Süre 
(gün) 

En Kısa 
En Uzun 

süre (gün) 

Orta-
lama 
Süre 
(gün) 

En Kısa 
En Uzun 

süre (gün) 

Orta-
lama 
Süre 
(gün) 

En Kısa 
En Uzun 

süre (gün) 

Orta-
lama 
Süre 
(gün) 

En Kısa 
En Uzun 

süre (gün) 

Uygun 
I.Dönem 

106 67- 140 107 83-156 98 68-139 101 67-153 96 67-123 

En uygun 
I.Dönem 

27 6-52 25 13-36 26 6-47 26 10-46 23 7-42 

28°C+ 46 10-79 36 4-69 42 4-72 38 4-65 68 23-105 

En uygun 
II. Dönem 

31 13-76 32 17-52 33 12-49 30 16-53 25 9-46 

Uygun II. 
Dönem 

109 74-159 112 74-137 113 79-453 115 88-155 92 58-119 

18°C - 106 76-147 114 79-150 116 72-154 113 73-168 110 65-147 

 1976 yılında 28°C’yi 
aşan deniz suyu 

sıcaklığı kaydedil-
memiştir. 

1976, 1978, 1985 ve 
1992 yıllarında 

28°C’yi aşan deniz 
suyu sıcaklığı 

kaydedilmemiştir. 

1978, 1984, 1985, 
1990, 1991 ve 1992 

yıllarında 28°C’yi 
aşan deniz suyu 

sıcaklığı kaydedil-
memiştir. 

1976, 1978, 1982 ve 
1984 yıllarında 

28°C’yi aşan deniz 
suyu sıcaklığı 

kaydedilmemiştir. 

 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir. 

En yüksek frekansı %25,71 (Fethiye) ila %39,39 (Alanya) arasında değişmekle 

birlikte birinci dönemin en çok tekrarlanan başlama tarihleri Fethiye’de 10 Ma-

yıs, İskenderun’da 19 Mayıs, Alanya’da 28 Mayıs, Finike ve Antalya’da 2 Haziran 

olarak görülmektedir (Tablo 3). Sona erme tarihlerinin en yüksek frekansı ise 

%30,30 (Antalya) ila %37,14 (Fethiye, İskenderun) arasında değişmekte olup, en 

çok tekrarlanan tarihler İskenderun’da 6 Haziran, Fethiye’de 11 Haziran, Alan-

ya’da 25 Haziran, Antalya’da 4 Temmuz ve Finike’de 5 Temmuz olarak hesap-

lanmıştır (Tablo 3). Diğer yandan birinci dönemin süreleri ortalama olarak 23 gün 

(İskenderun) ila 27 gün (Fethiye) arasında değişmekte olup (Tablo 2), genel ola-

rak batıdan doğuya gidildikçe kısalmakta ve Finike’de uzama, diğer istasyon-

larda kısalma eğilimi sergilemektedir. 

Yıl içindeki ikinci dönemin başlama tarihlerine bakıldığında en erken 8 Ekim’de 

(Fethiye), en geç 21 Ekim’de (İskenderun) başladığı ve başlama tarihlerinin batı-
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dan doğuya gidildikçe geciktiği görülmektedir (Tablo 4). Bu dönem en erken 9 

Kasım’da (Fethiye), en geç 15 Kasım’da (İskenderun) sona ermektedir. Başlama 

ve sona erme tarihleri oranları değişmekle birlikte hem ortalama sapma, hem de 

standart sapma açısından Finike’de asimetrik, diğer istasyonlarda simetrik dağı-

lım sergilemektedir. 

İkinci dönemin başlangıç tarihlerinin en yüksek frekansı %22,86 (Finike) ila 

%37,14 (Fethiye) arasında değişmekle birlikte en çok tekrarlanan tarihler Fethi-

ye’de 27 Eylül, Finike ve Alanya’da 9 Ekim, Antalya ve İskenderun’da 23 Ekim 

olarak belirlenmiştir (Tablo 4). Sona erme tarihlerinin en yüksek frekansı ise 

%28,57 (Fethiye) ila %37,14 (Alanya) arasında değişmekte olup, en çok tekrarla-

nan tarihler Fethiye’de 8 Kasım, Finike’de 14 Kasım, Antalya’da 9 Kasım, Alan-

ya’da 12 Kasım ve İskenderun’da 13 Kasım olarak görülmektedir (Tablo 4). Diğer 

yandan, ikinci dönemin süreleri de ortalama olarak 24 gün (İskenderun) ila 36 gün 

(Fethiye) arasında değişmekte (Tablo 2), batıdan doğuya doğru gidildikçe kı-

salmakta ve Antalya ve İskenderun’da uzama, diğer istasyonlarda kısalma eği-

limi göstermektedir. 

 

Tablo 3. Akdeniz Bölgesi’nden seçilmiş meteoroloji istasyonlarında deniz banyosu için en uygun 

deniz suyu yüzey sıcaklıklarının görüldüğü birinci dönemin başlama ve son bulma tarihleri inceleme 

sonuçları (1975-2009 dönemi)  

Meteorolo-
ji İstasyonu 

Deniz banyosu için en uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik değerlerine göre (22-25°C) yıl içindeki birinci 
dönemin başlama ve sona erme tarihleri inceleme sonuçları 

( X ) 

Ortalama 
başlama 

tarihi 

(µ) 
Ortalama 

sapma 

(σ) 
Standart 
sapma 

( ) 
Medyan 

(Q1) 
1.Kartil 

(Q2) 
2.Kartil 

(Q3) 
3.Kartil 

(f) 
En 

yüksek 
frekans 

(Mo) 
Mod 

Fe
th

iy
e

 Başla-
ma 

17 Mayıs 
 

7,3/ %48,6: 
10 Mayıs-24 

Mayıs 

8,5/ %60: 
9 Mayıs-
26 Mayıs 

18 
Mayıs 

9 
Mayıs 

18 
Mayıs 

23 
Mayıs 

%25,71 
4 

Mayıs-
10 

Mayıs 
10 

Mayıs 

Sona 
erme 

13 
Haziran 

6,4/ %60: 
7 Haziran-
19 Haziran 

8,4/ 
%65,7: 
5 Hazi-
ran-21 
Haziran 13 Haziran 

10 
Haziran 

13 
Haziran 

19 
Haziran 

%37,14 
9  

Haziran-
15  

Haziran 

11 
Hazi-
ran 

F
in

ik
e 

Başla-

ma 

2  

Haziran 

 

5,1/ %60: 

28 Mayıs-7 

Haziran 

6,4/ 

%65,7: 

28 

Mayıs-8 

Haziran 

29 

Mayıs 

1 

Haziran 

29 

Mayıs 

6 

Haziran 

%28,57 

31 Mayıs-

4 Haziran 

2 

Haziran 

Sona 

erme 

27 

Haziran 

5,6/ %68,6: 

21 Hazi-

ran-3 

Temmuz 

6,9/ 

%77,1: 

20 

Haziran-

4 Tem-

28 

Haziran 

21 

Haziran 

28 

Haziran 

3 Tem-

muz 

%31,42 

1 Tem-

muz-6 

Temmuz 

5  

Temmuz 
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muz 

A
n

ta
ly

a
 

Başla-

ma 29 Mayıs 

7,6/ %63,6: 

21 Mayıs-6 

Haziran 

9,9/ 

%69,7: 

19 

Mayıs-8 

Haziran 

28 

Mayıs 

23 

Mayıs 

28 

Mayıs 

2 

Haziran 

%39,39 

27 Mayıs-

4 Haziran 

2 

Haziran 

Sona 

erme 

24 

Haziran 

8,7/ %63,6: 

15 Hazi-

ran-3 

Temmuz 

10,6/ 

%75,7: 

13 

Haziran-

5 Tem-

muz 

26 

Haziran 

18 

Haziran 

26 

Haziran 

2 

Temmuz 

%30,30 

29  

Haziran- 

6  

Temmuz 

4 

Temmuz 

A
la

n
y

a
 

Başla-

ma 29 Mayıs 

6,3/ %57,1: 

23 Mayıs-4 

Haziran 

7,9/ 

%68,6: 

21 

Mayıs-6 

Haziran 

28 

Mayıs 

22 

Mayıs 

28 

Mayıs 

3 

Haziran 

%28,57 

26 Mayıs-

31 Mayıs 28 Mayıs 

Sona 

erme 

24 

Haziran 

5,1/ %65,7: 

19 Hazi-

ran-30 

Haziran 

6,3/ 

%65,7: 

18 

Haziran-

1 Tem-

muz 

25 

Haziran 

20 

Haziran 

25 

Haziran 

30 

Haziran 

%31,43 

23  

Haziran-

28 

Haziran 

25 

Haziran 

İs
k

en
d

er
u

n
 Başla-

ma 15 Mayıs 

6,7/ %62,9: 

9 Mayıs-22 

Mayıs 

8,0/ 

%71,4: 

7 Mayıs-

23 Mayıs 

17 

Mayıs 

9 

Mayıs 

17 

Mayıs 

21 

Mayıs 

%31,43 

16 Mayıs-

22 Mayıs 19 Mayıs 

Sona 

erme 

7  

Haziran 

5,8/ %54,3: 

1 Haziran-

13 Haziran 

7,7/ 

%68,6: 

31 

Mayıs-15 

Haziran 

8 

Haziran 

1 

Haziran 

8 

Haziran 

15 

Haziran 

%37,14 

4 Haziran 

-10 

Haziran 

6 

Haziran 

 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir. 

 

Tablo 4. Akdeniz Bölgesi’nden seçilmiş meteoroloji istasyonlarında deniz banyosu için en uygun 

deniz suyu yüzey sıcaklıklarının görüldüğü ikinci dönemin başlama ve son bulma tarihleri inceleme 

sonuçları (1975-2009 dönemi) 

Meteoroloji 
İstasyonu 

Deniz banyosu için en uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik değerlerine göre (22-25°C) yıl içindeki ikinci dönemin başlama ve sona 
erme tarihleri inceleme sonuçları 

( X ) 

Ortalama 
başlama tarihi 

(µ) 
Ortalama 

sapma 

(σ) 
Standart 
sapma 

( ) 
Medyan 

(Q1) 
1.Kartil 

(Q2) 
2.Kartil 

(Q3) 
3.Kartil 

(f) 
En yüksek 

frekans 
(Mo) 
Mod 

Fe
th

iy
e Baş-

lama 
8 

Ekim 

8,2/ %62,8: 
30 Eylül-16 

Ekim 

10,9/ 
%82,8: 

27 Eylül-19 
Ekim 

9 
Ekim 

2 
Ekim 

9 
Ekim 

16 
Ekim 

%37,14 
25 Eylül-6 

Ekim 
27 

Eylül 

Sona 
erme 

9 
Kasım 

7,3/ %60: 
2 Kasım-16 

Kasım 

9,2/ %71,4: 
31 Ekim-18 

Kasım 
10 

Kasım 
2 

Kasım 
10 

Kasım 
15 

Kasım 

%28,57 
5 Kasım-11 

Kasım 
8 

Kasım 

Fi
n

ik
e Baş-

lama 
10 

Ekim 

6,5/ %57,1: 
4 Ekim-16 

Ekim 

7,7/ %65,7: 
2 Ekim-18 

Ekim 
8 

Ekim 
5 

Ekim 
8 

Ekim 
15 

Ekim 

%22,86 
7 Ekim-12 

Ekim 
9 

Ekim 

Sona 10 6,6/ %57,1: 8,4/ %60: 10 6 10 16 %34,29 14 
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erme Kasım 3 Kasım-17 
Kasım 

2 Kasım-18 
Kasım 

Kasım Kasım Kasım Kasım 10 Kasım-15 
Kasım 

Kasım 

A
n

ta
ly

a Baş-
lama 

11 
Ekim 

8,4/ %69,7: 
3 Ekim-20 

Ekim 

10,4/ 
%75,8: 
1 Ekim - 
22 Ekim 

10 
Ekim 

4 
Ekim 

10 
Ekim 

18 
Ekim 

%30,30 
16 Ekim-25 

Ekim 
23 

Ekim 

Sona 
erme 

13 
Kasım 

8,8/ %57,6: 
4 Kasım-22 

Kasım 

10,7/ 
%66,7: 

2 Kasım-24 
Kasım 

10 
Kasım 

5 
Kasım 

10 
Kasım 

18 
Kasım 

%33,33 
6 Kasım-13 

Kasım 
9 

Kasım 

A
la

n
ya

 Baş-
lama 

12 
Ekim 

7,4/ %62,9: 
4 Ekim-19 

Ekim 

9,1/ %71,4: 
2 Ekim-21 

Ekim 
12 

Ekim 
5 

Ekim 
12 

Ekim 
18 

Ekim 

%31,42 
7 Ekim-13 

Ekim 
9 

Ekim 

Sona 
erme 

11 
Kasım 

7,7/ %60: 
3 Kasım-19 

Kasım 

9,7/ %71,4: 
1 Kasım-21 

Kasım 
9 

Kasım 
4 

Kasım 
9 

Kasım 
22 

Kasım 

%37,14 
8 Kasım-
14Kasım 

12 
Kasım 

İs
ke

n
d

er
u

n
 

Baş-
lama 

21 
Ekim 

8,4/ %57,1: 
13 Ekim-30 

Ekim 

10,4/ 
%68,6: 

11 Ekim-1 
Kasım 

20 
Ekim 

15 
Ekim 

20 
Ekim 

31 
Ekim 

%25,71 
20 Ekim-27 

Ekim 
23 

Ekim 

Sona 
erme 

15 
Kasım 

10,1/ 
%62,9: 

5 Kasım-26 
Kasım 

12,7/ 
%74,3: 

3 Kasım-28 
Kasım 

12 
Kasım 

6 
Kasım 

12 
Kasım 

24 
Kasım 

%31,43 
8 Kasım-17 

Kasım 
13 

Kasım 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir. 

Uygun dönem: Deniz banyosu için uygun sayılan deniz suyu yüzey sıcaklığı 

eşik değerlerine göre de Akdeniz Bölgesi kıyı kuşağından seçilmiş istasyonlar 

itibariyle yıl içinde iki dönemin var olduğu görülmekte olup, İskenderun dışın-

da birinci dönemin süresi ikinci dönemden daha kısadır (Tablo 2).  

Birinci dönem ortalama olarak en erken 4 Nisan’da (Fethiye), en geç 20 Nisan’da 

(Antalya) başlamakta ve en erken 12 Temmuz’da (İskenderun), en geç 28 Tem-

muz’da (Finike) sona ermektedir (Tablo 5). Başlama tarihleri, oranlar değişmekle 

birlikte hem ortalama sapma, hem de standart sapma açısından simetrik, sona 

erme tarihleri ise sadece Finike’de ortalama sapma açısından asimetrik, diğer 

istasyonlarda her iki açıdan da simetrik dağılım sergilemektedir (Tablo 5).  

 

Tablo 5. Akdeniz Bölgesi’nden seçilmiş meteoroloji istasyonlarında deniz banyosu için uygun deniz 

suyu sıcaklığının görüldüğü birinci dönemin başlama ve son bulma tarihleri inceleme sonuçları 

(1975-2009 dönemi)  

Meteoroloji  
İstasyonu 

Deniz banyosu için uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik değerlerine göre (18-28°C) yıl içindeki birinci dönemin başlama ve sona 
erme tarihleri inceleme sonuçları 

( X ) 

Ortalama 
başlama 

tarihi 

(µ) 
Ortalama 

sapma 

(σ) 
Standart 
sapma 

( ) 
Medyan 

(Q1) 
1.Kartil 

(Q2) 
2.Kartil 

(Q3) 
3.Kartil 

(f) 
En yüksek 

frekans 
(Mo) 
Mod 

Fe
th

iy
e 

Başlama 
4 

Nisan 
 

10,6/ %68,6: 
23 Mart- 
14 Nisan 

13,3/ %71,4: 
22 Mart- 
17 Nisan 

7 
Nisan 

26 
Mart 

7 
Nisan 

11 
Nisan 

%34,28 
4 Nisan- 
15 Nisan 

11 
Nisan 

Sona 
erme 

18 
Temmuz 

7,0/ %58,8: 
11 Temmuz- 
25 Temmuz 

9,1/ %73,5: 
9 Temmuz- 
27 Temmuz 

18 
Temmuz 

12 
Temmuz 

18 
Temmuz 

24 
Temmuz 

%29,41 
12  

Temmuz- 
19 Temmuz 

15 
Temmuz 
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Fi

n
ik

e 

Başlama 
13 

Nisan 
 

11,4/ %60: 
3 Nisan- 
24 Nisan 

15,2/ %80: 
28 Mart- 
27 Nisan 

14 
Nisan 

6 
Nisan 

14 
Nisan 

25 
Nisan 

%34,28 
8 Nisan- 
19 Nisan 

11 
Nisan 

Sona 
erme 

28 
Temmuz 

6,4/ %51,6: 
22 Temmuz- 

3 Ağustos 

8,3/ %67,7: 
20Temmuz- 
5 Ağustos 

29 
Temmuz 

21 
Temmuz 

29 
Temmuz 

2 
Ağustos 

%39,71 
26Temmuz- 
1 Ağustos 

29 
Temmuz 

A
n

ta
ly

a Başlama 
20 

Nisan 
 

11,3/ %63,6: 
9 Nisan- 
1 Mayıs 

13,1/ %69,7: 
7 Nisan- 
3 Mayıs 

24 
Nisan 

11 
Nisan 

24 
Nisan 

30 
Nisan 

%30,30 
23 Nisan- 
1 Mayıs 

27 
Nisan 

Sona 
erme 

27 
Temmuz 

10,4/ %59,3: 
16 Temmuz- 

6 Ağustos 

12,2/ %62,9: 
14 Temmuz- 

7 Ağustos 

26 
Temmuz 

14 
Temmuz 

26 
Temmuz 

4  
Ağustos 

%25,93 
3 Ağustos - 
11 Ağustos 

7 Ağustos 

A
la

n
ya

 Başlama 
18 

Nisan 
 

9,1/ %60: 
8 Nisan- 
27 Nisan 

12,1/ %74,3: 
6 Nisan- 
30 Nisan 

17 
Nisan 

13 
Nisan 

17 
Nisan 

26 
Nisan 

%37,14 
15 Nisan- 
25 Nisan 

21 
Nisan 

Sona 
erme 

27 
Temmuz 

10,8/ %58,1: 
16 Temmuz- 

7 Ağustos 

13,4/ %67,7: 
14 Temmuz- 
10 Ağustos 

24 
Temmuz 

16 
Temmuz 

24 
Temmuz 

6 Ağustos 
%32,26 

15 Temmuz - 
24Temmuz 

19  
Temmuz 

İs
ke

n
d

er
u

n
 

Başlama 
8 

Nisan 
 

11,3/ %62,9: 
30 Mart- 
16 Nisan 

10,9/ %68,6: 
28 Mart- 
19 Nisan 

8 
Nisan 

1 
Nisan 

8 
Nisan 

14 
Nisan 

%31,43 
6 Nisan- 
14 Nisan 

12 
Nisan 

Sona 
erme 

12  
Temmuz 

9,5/ %60,0: 
3 Temmuz- 
22 Temmuz 

11,8/ %71,4: 
1 Temmuz- 
24 Temmuz 

11 
Temmuz 

3 
Temmuz 

11 
Temmuz 

19 
Temmuz 

%28,57 
29 Haziran - 
7 Temmuz 

1  
Temmuz 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir. 

En yüksek frekansı %30,30 (Antalya) ila %37,14 (Alanya) arasında değişen baş-

lama tarihlerinin en çok tekrarlananları Fethiye ve Finike’de 11 Nisan, İskende-

run’da 12 Nisan, Alanya’da 21 Nisan ve Antalya’da 27 Nisan olarak belirlenmiştir 

(Tablo 5). Sona erme tarihlerinin en yüksek frekansı ise %25,93 (Antalya) ila 

%39,71 (Finike) arasında değişmekte olup, en çok tekrarlanan tarihler İskende-

run’da 1 Temmuz, Fethiye’de 15 Temmuz, Alanya’da 19 Temmuz, Finike’de 29 

Temmuz ve Antalya’da 7 Ağustos olarak hesaplanmıştır (Tablo 5). Diğer yandan, 

bu dönemin süreleri ortalama olarak 96 gün (İskenderun) ila 108 gün (Finike) 

arasında değişmekte olup (Tablo 2),  istasyonların tümünde kısalma eğilimi 

göstermektedir. 

İkinci dönem ortalama olarak en erken 2 Eylül’de (Fethiye, Finike), en geç 18 Ey-

lül’de (İskenderun) başlamakta ve en erken 19 Aralık’ta (İskenderun), en geç 26 

Aralık’ta (Antalya, Alanya) sona ermektedir (Tablo 6). Başlama tarihleri, oranları 

değişmekle birlikte ortalama sapma açısından tüm istasyonlarda simetrik, stan-

dart sapma açısından Antalya’da asimetrik, diğer istasyonlarda simetrik dağı-

lım göstermektedir. Sona erme tarihleri ise ortalama sapma açısından Fethiye ve 

Antalya’da asimetrik, diğer istasyonlarda simetrik, standart sapma açısından 

Fethiye’de asimetrik, diğer istasyonlarda simetrik dağılım sergilemektedir (Tab-

lo 6).  
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Tablo 6. Akdeniz Bölgesi’nden seçilmiş meteoroloji istasyonlarında deniz banyosu için uygun deniz 

suyu sıcaklığının görüldüğü ikinci dönemin başlama ve son bulma tarihleri inceleme sonuçları (1975-

2009 dönemi)  

Meteoroloji 
İstasyonu 

Deniz banyosu için uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik değerlerine göre (18-28°C) yıl içindeki ikinci dönemin 
başlama ve sona erme tarihleri inceleme sonuçları 

( X ) 
Ortalama 
başlama 

tarihi 

(µ) 
Ortalama 

sapma 

(σ) 
Standart 
sapma 

( ) 
Medyan 

(Q1) 
1.Kartil 

(Q2) 
2.Kartil 

(Q3) 
3.Kartil 

(f) 
En yüksek 

frekans 
(Mo) 
Mod 

Fe
th

iy
e

 Başlama 2 
Eylül 

9,6/  %76,4: 
23 Ağustos- 

12 Eylül 

14,2/ %79,4: 
19 Ağustos- 

16 Eylül 
6 

Eylül 
28 

Ağustos 
6 

Eylül 
8 

Eylül 

%41,17 
6 Eylül- 
18 Eylül 

16 
Eylül 

Sona 
erme 

20 
Aralık 

7,7/ %54,2: 
12 Aralık- 
28 Aralık 

9,3/ %62,9 
11 Aralık- 
29 Aralık 

20 
Aralık 

12 
Aralık 

20 
Aralık 

29 
Aralık 

%31,42 
25 Aralık- 
31 Aralık 

29 
Aralık 

Fi
n

ik
e

 Başlama 
2 Eylül 

11,5/ %61,3: 
22 Ağustos- 

13 Eylül 

13,8/ %70,9: 
19 Ağustos- 

16 Eylül 
5 

Eylül 
23 

Ağustos 
5 

Eylül 
13 

Eylül 

%32,26 
11 Eylül- 
20 Eylül 

19 
Eylül 

Sona 
erme 

21 
Aralık 

11,9/ %60: 
9 Aralık- 
2 Ocak 

14,6/ %74,3 
6 Aralık- 
4 Ocak 

22 
Aralık 

10 
Aralık 

22 
Aralık 

30 
Aralık 

%37,14 
21 Aralık- 

1 Ocak 
27 

Aralık 

A
n

ta
ly

a
 Başlama 

7 Eylül 

10,8/ %59,3: 
27 Ağustos- 

17 Eylül 

12,9/ 62,9: 
25 Ağustos- 

19 Eylül 
9 

Eylül 
29 

Ağustos 
9 

Eylül 
15 

Eylül 

%29,92 
10 Eylül- 
19 Eylül 

14 
Eylül 

Sona 
erme 

26 
Aralık 

11,4/ %54,5: 
15 Aralık- 

7 Ocak 

14,6/ %74,3 
11 Aralık- 
11 Ocak 

29 
Aralık 

16 
Aralık 

29 
Aralık 

4 
Ocak 

%30,30 
25 Aralık- 

5 Ocak 
2 

Ocak 

A
la

n
ya

 Başlama 
3 Eylül 

10,1/ %64,5: 
24 Ağustos- 

13 Eylül 

12,8/ %77,4: 
21 Ağustos- 

16 Eylül 
6 

Eylül 
27 

Ağustos 
6 

Eylül 
13 

Eylül 

%32,26 
2 Eylül- 
12 Eylül 

7 Eylül 
 

Sona 
erme 

26 
Aralık 

10,4/ %62,9: 
16 Aralık- 

6 Ocak 

13,2/ %71,4 
13 Aralık- 

8 Ocak 
28 

Aralık 
18 

Aralık 
28 

Aralık 
3 

Ocak 

%37,14 
26 Aralık- 

5 Ocak 
2 

Ocak 

İs
ke

n
d

er
u

n
 

Başlama 
18 Eylül 

8,2/  %65,7: 
10 Eylül - 
26 Eylül 

10,6/ %77,1: 
8 Eylül - 
29 Eylül 

20 
Eylül 

12 
Eylül 

20 
Eylül 

26 
Eylül 

%31,43 
17 Eylül- 
25 Eylül 

21 
Eylül 

Sona 
erme 

19 
Aralık 

13,1/ %62,9: 
6 Aralık- 
1 Ocak 

15,7/ %68,6 
3 Aralık- 
4 Ocak 

17 
Aralık 

7 
Aralık 

17 
Aralık 

29 
Aralık 

%25,71 
23 Aralık- 

2 Ocak 
1 

Ocak 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir. 

En yüksek frekansları %29,92 (Antalya) ila %41,17 (Fethiye) arasında değişmek-

le birlikte en çok tekrarlanan başlama tarihleri Alanya’da 7 Eylül, Antalya’da 14 

Eylül, Fethiye’de 16 Eylül,  Finike’de 19 Eylül ve İskenderun’da 21 Eylül olarak 

belirlenmiştir (Tablo 6). Sona erme tarihlerinin en yüksek frekansları ise %25,71 

(İskenderun) ila %37,14 (Finike, Alanya) arasında değişmektedir. En çok tekrar-

lanan sona erme tarihleri Finike’de 27 Aralık, Fethiye’de 29 Aralık, İskende-

run’da 1 Ocak, Antalya ve Alanya’da 2 Ocak olarak görülmektedir (Tablo 6). 

Diğer yandan ikinci dönemin süreleri ortalama olarak 92 gün (İskenderun) ila 115 

gün (Alanya) arasında değişmekte (Tablo 2), Fethiye ve İskenderun’da uzama, 

diğer istasyonlarda kısalma eğilimi sergilemektedir. 
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Tablo 7. Akdeniz Bölgesi’nden seçilmiş meteoroloji istasyonlarında 28°C’den yüksek deniz suyu 

yüzey sıcaklıklarının görüldüğü dönemin başlama ve son bulma tarihleri inceleme sonuçları (1975-

2009 dönemi)  

Meteoroloji 
İstasyonu 

Deniz suyu yüzey sıcaklığı değerlerinin 28°C’den yüksek olduğu dönemin başlama ve sona erme tarihleri inceleme sonuçları 

( X ) 

Ortalama 
başlama 

tarihi 

(µ) 
Ortalama 

sapma 

(σ) 
Standart 
sapma 

( ) 
Medyan 

(Q1) 
1.Kartil 

(Q2) 
2.Kartil 

(Q3) 
3.Kartil 

(f) 
En yüksek 

frekans 
(Mo) 
Mod 

Fe
th

iy
e 

Baş-
lama 

18  
Temmuz 

 

7,0/ %58,8: 
11 

Temmuz- 
25 Temmuz 

9,1/ %73,5: 
9 Temmuz- 
27 Temmuz 18 Temmuz 

12 
Temmuz 

18 
Temmuz 

24 
Temmuz 

%29,41 
12 

Temmuz-
19 Temmuz 

15 
Temmuz 

Sona 
erme 

2  
Eylül 

9,6/  
%76,4: 

23 
Ağustos- 
12 Eylül 

14,2/ %79,4: 
19 Ağustos- 

16 Eylül 
6 

Eylül 
28 

Ağustos 
6 

Eylül 
8 

Eylül 

%41,17 
6 Eylül- 
18 Eylül 

16 
Eylül 

 

F
in

ik
e 

Baş-

lama 28  

Temmuz 

6,4/ %51,6: 

22 

Temmuz- 

3 Ağustos 

8,3/ %67,7: 

20Temmuz- 

5 Ağustos 

29 

Temmuz 

21 

Temmuz 

29 

Temmuz 

2  

Ağustos 

%39,71 

26Temmuz

- 

1 Ağustos 

29 

Temmuz 

Sona 

erme 
2  

Eylül 

11,5/ 

%61,3: 

22 

Ağustos- 

13 Eylül 

13,8/ %70,9: 

19 Ağustos- 

16 Eylül 

5 

Eylül 

23 

Ağus-

tos 

5 

Eylül 

13 

Eylül 

%32,26 

11 Eylül- 

20 Eylül 

19 

Eylül 

A
n

ta
ly

a 

Baş-

lama 
27  

Temmuz 

10,4/ 

%59,3: 

16 

Temmuz- 

6 Ağustos 

12,2/ %62,9: 

14 Temmuz- 

7 Ağustos 

26 

Temmuz 

14 

Temmuz 

26 

Temmuz 

4  

Ağustos 

%25,93 

3 Ağustos - 

11 Ağustos 7 Ağustos 

Sona 

erme 
7  

Eylül 

10,8/  

%59,3: 

27 

Ağustos- 

17 Eylül 

12,9/ %62,9: 

25 Ağustos- 

19 Eylül 

9 

Eylül 

29 

Ağus-

tos 

9 

Eylül 

15 

Eylül 

%29,92 

10 Eylül- 

19 Eylül 

14 

Eylül 

A
la

n
y

a 

Baş-

lama 
27  

Temmuz 

10,8/ 

%58,1: 

16 

Temmuz- 

7 Ağustos 

13,4/ %67,7: 

14 Temmuz- 

10 Ağustos 

24 

Temmuz 

16 

Temmuz 

24 

Temmuz 

6 

Ağustos 

%32,26 

15Temmuz 

- 

24Temmuz 

19 

Temmuz 

 Sona 

erme 
3  

Eylül 

10,1/ 

%64,5: 

24 

Ağustos- 

13 Eylül 

12,8/ %77,4: 

21 Ağustos- 

16 Eylül 

6 

Eylül 

27 

Ağus-

tos 

6 

Eylül 

13 

Eylül 

%32,26 

2 Eylül- 

12 Eylül 

7 Eylül 

 

İs
k

en
d

er
u

n
 

Baş-

lama 12  

Temmuz 

9,5/ %60,0: 

3 Temmuz- 

22 

Temmuz 

11,8/ %71,4: 

1 Temmuz- 

24 Temmuz 

11 

Temmuz 

3 

Temmuz 

11 

Temmuz 

19 

Temmuz 

%28,57 

29 Haziran 

- 

7 Temmuz 1 Temmuz 

Sona 

erme 18  

Eylül 

8,2/  

%65,7: 

10 Eylül - 

26 Eylül 

10,6/ %77,1: 

8 Eylül - 

29 Eylül 

20 

Eylül 

12 

Eylül 

20 

Eylül 

26 

Eylül 

%31,43 

17 Eylül- 

25 Eylül 

21 

Eylül 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hesaplanmış ve 

düzenlenmiştir. 

Deniz suyu yüzey sıcaklıklarının 28°C’yi aştığı ve dolayısıyla deniz banyosu 

yönünden sorun teşkil eden dönem ortalama olarak en erken 12 Temmuz’da 
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(İskenderun), en geç 12 Temmuz’da (Finike) başlamakta ve en erken 2 Eylül’de 

(Fethiye, Finike), en geç 18 Eylül’de (İskenderun) sona ermektedir (Tablo 7). 

Başlama tarihleri oranlar değişmekle birlikte ortalama sapma açısından Fini-

ke’de asimetrik, diğer istasyonlarda simetrik; standart sapma açısından Antal-

ya’da asimetrik, diğer istasyonlarda simetrik dağılım göstermektedir. Sona erme 

tarihleri ortalama sapma açısından tüm istasyonlarda simetrik, standart sapma 

açısından ise Antalya’da asimetrik, diğer istasyonlarda simetrik dağılım sergi-

lemektedir (Tablo 7). 

En yüksek frekansı %25,93 (Antalya) ila %39,71 (Finike) arasında değişmekle 

birlikte en çok tekrarlanan başlama tarihleri İskenderun’da 1 Temmuz, Fethi-

ye’de 15 Temmuz, Alanya’da 19 Temmuz, Finike’de 29 Temmuz ve Antalya’da 7 

Ağustos olarak belirlenmiştir (Tablo 7). Sona erme tarihlerinin frekansı ise 

%29,92 (Antalya) ila %41,17 (Fethiye) arasında değişmekte olup, en çok tekrar-

lanan tarihler Alanya’da 7 Eylül,  Antalya’da 14 Eylül,  Fethiye’de 16 Eylül, Fini-

ke’de 19 Eylül ve İskenderun’da 21 Eylül olarak hesaplanmıştır (Tablo 7). Diğer 

yandan bu dönemin görüldüğü süreler ortalama olarak 36 gün (Finike) ila 68 

gün (İskenderun) arasında değişmekte (Tablo 2) ve tüm istasyonlarda uzama 

eğilimi göstermektedir.  

Seçilen meteoroloji istasyonları itibariyle 18°C’den düşük deniz suyu yüzey 

sıcaklıklarının görüldüğü dönemler ortalama olarak sırasıyla aşağıdaki gibidir:  

Fethiye’de 20 Aralık - 4 Nisan, Finike’de 21 Aralık - 13 Nisan, Antalya’da 26 Aralık 

- 20 Nisan, Alanya’da 26 Aralık -18 Nisan, İskenderun’da 19 Aralık - 8 Nisan. Bu 

dönemin süreleri de Fethiye’de daha az olmakla birlikte tüm istasyonlarda kı-

salma eğilimi göstermektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Akdeniz Bölgesi kıyılarından seçilmiş istasyonlar itibariyle yıllık ortalama deniz 

suyu yüzey sıcaklıkları yükselme eğilimi sergilemektedir. 1968-1992 ortalaması-

na göre 1975-2009 döneminde 0,20°C (Fethiye) ila 0,39°C (İskenderun)  arasında 

pozitif anomali değerleri belirlenmiştir.  

Deniz banyosu yönünden en uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik değerlerine 

göre yıl içinde iki dönem görülmektedir. Bu dönemler ortalama olarak sırasıyla 

Fethiye’de 17 Mayıs - 13 Haziran / 8 Ekim - 9 Kasım, Finike’de 2 - 27 Haziran / 10 

Ekim - 10 Kasım, Antalya’da 29 Mayıs - 24 Haziran / 11 Ekim - 13 Kasım, Alanya’da 

29 Mayıs - 24 Haziran /  12 Ekim - 11 Kasım ve İskenderun’da 15 Mayıs - 27 Hazi-

ran /  21 Ekim - 15 Kasım olarak belirlenmiştir. İkinci dönem birinci dönemden daha 
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uzun sürelidir. Deniz suyu yüzey sıcaklıklarının artışına paralel olarak bu dö-

nemlerin süreleri genelde kısalma eğilimi göstermektedir.  

Deniz banyosu yönünden uygun deniz suyu yüzey sıcaklığı eşik değerlerine 

göre de yıl içinde iki dönem belirlenmiştir. Bu dönemler ortalama olarak sırasıy-

la Fethiye’de 4 Nisan - 18 Temmuz / 2 Eylül - 20 Aralık, Finike’de 13 Nisan - 28 

Temmuz / 2 Eylül - 21 Aralık, Antalya’da 20 Nisan - 27 Temmuz / 7 Eylül - 26 Ara-

lık, Alanya’da 18 Nisan - 27 Temmuz /  3 Eylül - 26 Aralık ve İskenderun’da 8 Ni-

san - 12 Temmuz /  18 Eylül - 19 Aralık arasındaki tarihlere denk düşmektedir. 

İskenderun dışındaki tüm istasyonlarda ikinci dönem birinci dönemden daha 

uzun sürelidir ve deniz suyu yüzey sıcaklıklarının artışına paralel olarak sürele-

ri genelde kısalma eğilimi göstermektedir.  

Fethiye’de 18 Temmuz - 2 Eylül,  Finike’de 28 Temmuz - 2 Eylül, Antalya’da 27 

Temmuz - 7 Eylül, Alanya’da 27 Temmuz - 3 Eylül ve İskenderun’da 12 Temmuz - 

18 Eylül arasındaki tarihlerde 28°C’den yüksek deniz suyu yüzey sıcaklıkları 

görülmektedir. Deniz suyu yüzey sıcaklıklarındaki yükselme eğilimine paralel 

olarak döneminin süresi de yükselme eğilimi göstermektedir.  

Deniz suyu yüzey sıcaklıklarının 18°C’den düşük olduğu dönem ise ortalama 

olarak Fethiye’de 20 Aralık - 4 Nisan, Finike’de 21 Aralık - 13 Nisan, Antalya’da 

26 Aralık - 20 Nisan, Alanya’da 26 Aralık - 18 Nisan ve İskenderun’da 19 Aralık - 8 

Nisan tarihleri arasına denk düşmektedir. 

Dünya genelinde olduğu üzere Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi kıyılarında da 

deniz suyu yüzey sıcaklıklarının artması olasılığı yüksektir. Örneğin, Uluslara-

rası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2007 yılında yapılan projeksiyon-

larda deniz suyu yüzey sıcaklıklarının 21. yüzyılda artmaya devam edeceği 

belirlenmiştir (EEA, 2011). Deniz suyu yüzey sıcaklıklarındaki değişim aynı 

şekilde devam ederse Akdeniz Bölgesi kıyılarında önümüzdeki yıllarda deniz 

banyosu yönünden en uygun ve uygun kabul edilen şartların görüldüğü döne-

min giderek kısalması ve buna göre deniz banyosu sezonunun giderek farklı-

laşması ihtimali yüksektir. Planlamalarda buna göre hareket edilmesi uygun 

olacaktır. Ancak daha gerçekçi planlamalar için daha uzun süreli gözlemlere ve 

özellikle deniz banyosuna uygun sahalarda yapılacak deniz suyu yüzey sıcaklı-

ğı ölçümlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Buna yönelik olarak ölçüm merkezlerinin 

kurulması ve uydulardan yararlanılması yoluna gidilebilir. Ayrıca deniz suyu 

yüzey sıcaklıkları yanında deniz banyosu yönünden önem taşıyan güneşlenme, 

hava sıcaklığı, yağış, rüzgar, dalga yüksekliği ve deniz suyu kalitesi de dikkate 

alınarak yeni araştırmalar yapılabilir. 
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ÖZ 

Dünya nüfusunun özellikle de Avrupa nüfusunun giderek yaşlanması, teknolojide yaşanan 
hızlı değişim ve gelişimin beraberinde getirdiği olumsuzluklar, sağlık turizmini önemli bir 
pazar haline getirmiştir. Sağlık turizmi kapsamında bünyelerinde talassoterapi merkezleri 
bulunan konaklama işletmelerinde müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenme-
si, bunların karşılanması sonucu oluşacak memnuniyet ve sadakat gerek işletmelerin kârlı-
lıklarını artıracak, gerekse ülke ekonomisine katkı sağlayacak, ayrıca iç ve dış turizmin yıl 
boyu canlı kalmasına fırsat vererek istihdama olumlu etki sağlayacaktır. Artan küresel reka-
bette ülkemizin sağlık turizmden daha fazla pay alabilmesi için, talassoterapi merkezlerinin 
yapısı, işleyişi, müşteri beklenti ve memnuniyet düzeyleri ve şikâyetleri konuları araştırılma-
sı gereken konular olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, araştırmaya katılan ve talas-
soterapi merkezini bünyesinde bulunduran konaklama işletmelerindeki mevcut durumu ve 
talassoterapi uygulamalarını belirlemek ve talassoterapi merkezlerine gelen ziyaretçilerin 
memnuniyetlerini ölçmektir. Bu amaçların yanı sıra konaklama işletmelerinin yeniden terci-
hinde talassoterapi merkezlerinin etkilerinin olup olmadığı belirlenecektir. Çalışmada veri 
toplama yöntemi olarak anket yöntemi tercih edilmiştir. Bu amaçla geliştirilen ölçek iki ana 
bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci bölümünde katılımcıların demografik verilerini der-
lemek amaç edinilirken ikinci bölümde hangi talassoterapi hizmetlerinden faydalandıkları 
ve bu hizmetlerden memnuniyet derecelerini ölçmeyi amaçlayan sorular yöneltilmiştir. An-
ketlerden elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sağlık Turizmi, Talassoterapi, Müşteri Memnuniyeti 

 

GİRİŞ 

Sağlık turizmi son 10 yılda çok hızlı bir büyüme ile dünya çapında bir endüstri 

haline gelmiştir. Tüm dünyadan birçok insan tedavi olmak ve aynı anda din-

lenmek, gezmek, görmek ve gittikleri ülkenin tüm etkinliklerini tanımak için 

diğer ülkelere seyahat etmektedirler.  

Bu araştırma, her geçen yıl gelişme gösteren ülkemiz turizmi içerisinde önemli 

bir paya sahip olan, günden güne de popülaritesini artıran bir turizm şekli olan 

javascript:admin('this_email.asp?pdir=2012dtak&plng=tur&user_un=0080&task=message',2)
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sağlık turizminin Türkiye’deki durumunun incelenerek, sağlık turizmi kapsa-

mında konaklama işletmelerinin bünyesinde bulunan talassoterapi merkezle-

rinde müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, bunların karşı-

lanması sonucu oluşacak memnuniyet ve sadakatin genel memnuniyeti nasıl 

etkileyeceğini ortaya koyacak, sağlık beklentilerinin karşılanmamasının, diğer 

hizmetlerden kazanılan memnuniyete etkisinin ortaya çıkarılmasına katkıda 

bulunacaktır. Bu sonuçla konaklama ve sağlık hizmetlerini bir arada sunmaya 

çalışan talassoterapi merkezleri açısından konunun önemi vurgulanmaya çalışı-

lacaktır. Neticesinde bu durum, gerek işletmelerin kârlılıklarını artırmada, ge-

rekse ülke ekonomisine katkı sağlamada, ayrıca iç ve dış turizmin yıl boyu canlı 

kalmasına fırsat vermede önemli bir unsur olacak, istihdama olumlu etki sağla-

yacaktır. Artan küresel rekabette ülkemizin talassoterapi merkezlerinin daha 

fazla pay alabilmesi için işletme yöneticilerinin ve sahiplerinin konuya başka 

açıdan da bakmalarının sağlanması da çalışmanın önemi olarak görülmektedir. 

Araştırmanın kapsamı Antalya’da talassoterapi merkezini bünyesinde bulun-

duran konaklama işletmelerinden oluşmaktadır. 

SAĞLIK TURİZMİ 

İnsanları turistik amaçlı seyahate yönelten sebeplerden biriside şüphesiz sağlık-

tır. Bu faktör bazen kaybolan sağlığı tekrar kazanmak amacıyla ortaya çıktığı 

gibi, bazen de sağlığı uzun süreler koruyabilmek için ortaya çıkmıştır (Öztürk 

ve Yazıcıoğlu 2002). 

Sanayileşme ve kentleşme sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre 

sorunları, insan sağlığını bozan, beslenme bozukluklarına sebep olan, sinirsel 

yorgunlukları artıran ve işgücü verimini azaltan bir yaşama ortamına neden 

olmaktadır. Halk sağlığını ve işgücü verimini korumak için kaplıca, deniz ve 

iklim kürleri gibi uygulamalar iç ve dış turizm ile bütünleşerek sağlık turizmine 

temel teşkil etmiştir. 

Sağlık turizmi, insanların, kür ve tedavi amacıyla gittikleri yerlerde konaklama, 

beslenme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kür ve tedavi 

bütün bir yıl yapılabildiği ve kür veya tedavilerin en az üç hafta sürmesi gerek-

tiği için turizm sektöründe ayrı bir çekiciliği vardır (Tunç ve Saç 1998). 

Turizm Bakanlığı sağlık turizmini “tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık mer-

kezlerine seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya 

estetik cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi fizik tedavi, rehabilitasyon 

vb. gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak 
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sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür” şeklinde 

tanımlamaktadır(www.kultur.gov.tr). 

Bir başka tanıma göre sağlık turizmi “sağlığı koruma, iyileşme amaçlarıyla be-

lirli bir süre için (genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara 

dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğ-

lence gereksinimlerini karşılaması sonucu doğan hareketlerdir” (Doğan 2000). 

Spa & Wellness 

Wellness, beden, ruh ve zihin sağlıklarını dengede tutarak artırma temelli ya-

şam tarzı felsefesidir. “Wellness” kavramı doğduğu Amerika Birleşik Devletle-

ri’nde (ABD), bütüncül ve sürekli gelişen ve değişen bir sağlık anlayışını temsil 

etmektedir. Wellness well-being ve fitness kelimelerinin birleştirilmesinden 

oluşturulmuş yapay bir sözcüktür. Dr. Halbert Luis Dunn (1959) tarafından 

geliştirilen modelde, birey, sağlığını geliştirmekten ve korumaktan kendisi so-

rumlu tutulmaktadır. “Wellness” sözcüğünün ilk olarak 20. yüzyılda değil, 

ortalama üç yüzyıl önce (1654) “wealnesse” (iyi sağlık durumu) olarak kullanıl-

dığı konusunda hemfikir olanlar da vardır. Modern anlamdaki wellness ise 

Dunn’un modeli üzerine inşa edilmektedir (Ergüven 2010).  

Wellness ABD’de tıp ve sağlık kökenlidir (Ergüven 2010). Almanya’da ise, deği-

şik bir yol izlemiş ve öncelikle gevşeme, esenlik ve dinlenmeyle ilişkilendiril-

miştir: pasif uygulamalar (masajlar, vücut bakımı, banyolar vb.) (Scharnhorst 

2006). Alman dilinin konuşulduğu coğrafyada daha çok hedonik (haz alarak 

yaşama) bir tüketim anlayışı ve buna bağlı olan bir wellness yaşam tarzı felsefe-

si hâkimdir (Horx-Strathern vd. 2002). “Wellness” sadece olumluyla ilişkilendi-

rilen ve stresin karşıtı olarak algılanarak kullanılan bir kavrama dönüşmüştür. 

Wellness tatil kataloglarında, ilanlarda, gazetelerin hafta sonu eklerinde ya da 

otellerin, spaların, güzellik ve Wellness merkezlerinin broşürlerinde kendini iyi 

hissetme yanında beden, ruh ve zihin için gevşeme sözü verilmektedir. Bu ör-

neklerde de görüldüğü gibi Wellness Almanca konuşulan coğrafyada (Alman-

ya, Avusturya ve İsviçre’de) daha çok turizm ve sağlık tatili ile ilişkilendiril-

mektedir (Bartz/Werner 2005; Wenzel/Kirig 2006). 

Talassoterapi: Tanımı ve Özellikleri 

Son yıllarda ülkemizin turistik ürünleri içerisinde kendine has bir pazar yarat-

maya çalışan talassoterapi merkezleri gün geçtikçe sayısal olarak artmaya baş-

lamaktadırlar. Literatür taraması sırasında sayısal olarak artan bu merkezler 

için ülkemizdeki akademik yazında talassoterapi merkezlerinden yararlanan 
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müşterilerin tatmini, işletmelerden beklentileri ve algılarına yönelik araştırmaya 

hiç rastlanmamıştır. Hatta uluslar arası yazında da talassoterapi merkezlerine 

yönelik çalışma az miktarda bulunmaktadır. Genel olarak bu çalışmalar tıbbi 

alanda olup; İspanya, Fransa vb. ülkelerde yoğunlaşmıştır. 

Etimolojik olarak Yunanca thalasso (deniz) ve theraphy (bakım) kelimelerinin 

birleşmesinden oluşan Talassoterapi; deniz iklimi, güneş, deniz suyu (mineral, 

tuz, ekin, elementler), deniz çamur ve yosunları, deniz kumu ve denizden çıkan 

diğer maddeler ile doktor denetiminde, insan sağlığına olumlu etkileri yaratma 

çabası olarak tanımlanabilir (www.termalspasaglik.com).  Bir diğer tanımda ise 

talassoterapi, deniz suyunun, alglerin, çamurun ve deniz havasının insan sağlığı 

ve güzelliği için özel merkezlerde sağlık uzmanlarının kontrolü altında yapılan 

bir tedavi yöntemi (Turan 2007) olarak tanımlanmıştır.  

Talassoterapi, çeşitli hastalıklara karşı destekleyici tedavi yöntemi olduğu gibi 

kimi hastalıklar için başlı başına bir tedavi yöntemi olduğu iddia edilmektedir. 

Talassoterapi yöntemlerinden; banyo, yüzme, su jimnastiği, kum banyosu, gü-

neşlenme, masaj, çamur banyosu, yosun banyosu, sauna, hamam gibi geleneksel 

tedavi yöntemleri ile; sinir sistemi hastalıkları, kalp ve dolaşım rahatsızlıkları, 

ürolojik bozukluklar, kilo tedavileri, kronik cilt hastalıkları, beslenme bozukluk-

ları gibi hastalıkların tedavisi mümkün olmaktadır (www.talassoterapi.com ). 

Deniz suyunun ısıtılarak balneo talassoterapi entegre uygulaması ile; büyüme, 

gençleştirme-genç kalma, spor hastalıklarının tedavisi, kronik halsizlik-

zayıflama-uykusuzluk, dolaşım bozuklukları, doğum sonrası bozukluklar, yaş-

lanmayı önleme gibi tedaviler de mümkün olmaktadır (Özbek 2008). 

Thalassoterapi’nin, çoğu zaman termal su terapisi, fizyoterapi veya SPA terapi 

uygulamalarıyla aynı olduğu düşünülmektedir. Oysa termal su merkezlerinde 

hastalıkların tedavisi sırasındaki banyo, duş, çamur ve yosun uygulamaları 

esnasında sadece kaynak suları kullanırken, Thalassoterapi kürleri için sadece 

deniz suyu kullanılır (Turan 2007).  

Talassoterapi’nin Tarihçesi 

M.Ö 484’de Herodot “Güneş ve deniz tedavilerinin pek çok hastalığın tedavisi için 

özellikle de kadın hastalıklarında mutlaka uygulanması gereken yöntemler” olduğunu 

belirtmiştir. Yunan şairi Eurupides, M.Ö. 420 yılında “Denizin tüm insanları kötü-

lüklerden arındırdığını” söylemiştir. Hipokrat, Galien, Platon ve Aristo deniz 

suyunda uygulanan ılık banyoları tavsiye etmiştir (Turan 2007). 

1753’de, Dr. Charles RUSSEL deniz suyunun tedavi edici etkileri üzerine “Deniz 

suyunun kullanımı” adlı ilk modern bilimsel incelemesini yazarak makalesinde, 
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"biraz deniz suyu içmek, denizde banyo yapmak ve deniz özlerinin konsantre olduğu 

deniz ürünlerinin yenmesi” gerektiğini vurgulamıştır. 

1865 yılında Dr. Louis BAGOT, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal içeriğine ve 

deniz iklimin tonik etkilerine dayalı tedavinin deneysel karakterlerini hayata 

geçirerek, ilk kez, hareket prensibine dayalı deniz suyunda romatizma tedavisi-

ni gerçekleştirmiştir. Böylece, “Deniz kıyısı terapisi” doğmuştur. 

1867 yılında, Doktor De la Bonnardiere “deniz ile tedavi” anlamına gelen ve iki 

latin kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan “thalassoterapi” sözcüğünü, deniz 

banyolarının tedavi amaçla kullanıldığı Arcachon’daki ilk tatil köyünde kul-

lanmıştır (Turan 2007). 

Biyolog René Quinton’un 1904 yılında yayınladığı kitap deniz suyunun terapö-

tik etkilerini bilimsel açıdan ele alan yapıtıdır.  Quinton deniz suyu üzerine 

yaptığı çalışma sonucunda deniz suyu ile kan plazması arasında organik bir 

benzerliğin varlığını saptamıştır. Başlangıçta, ilk canlı hücrenin deniz suyunda 

meydana geldiği tezinden yola çıkarak deniz terapisinin deniz suyu enjeksiyon-

larına dayandığını yazmıştır. O günlerde binlerce çocuk mide ve barsak iltihap-

ları problemleriyle mücadele ediyordu. Araştırmacı, bu çocukların tedavileri 

için deniz suyu tedavi merkezlerinin açılmasını önermiştir (Donadieu ve Basira 

1985; Boisvert 1988). 

Fransa Thalassoterapi konusunda en iyi olan ülkedir. Yaklaşık 40 Thalassoterapi 

Merkezi Fransa’nın Manş Denizi, Atlantik ve Akdeniz kıyılarında bulunmakta-

dır. Günde yaklaşık 8 000 kişi bu Merkezlerde tedavi görmektedir. Fransa ilk 

kez Thalassoterapi Merkezleriyle otelleri birleştirerek günümüzün örnek komp-

lekslerini oluşturan ülkesidir. Başlangıçta sadece üst kesime hitap eden Thalas-

soterapi, günümüzde merkezde bulunan 2 yıldızlı otellerle birlikte her kesime 

hitap eden yerler olmuşlardır. En fazla kadın müşterilerin ilgi gösterdiği bu 

merkezlerde günümüzde aynı merkezlere ilgi duyan erkek müşterilerin oranla-

rında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır (Turan 2007). 

Thalassoterapi Merkezlerinin sürekli ziyaretçilerinin oranı toplam ziyaretçileri-

nin % 40’ını oluştururken, genç neslin de bu merkezlere ilgi göstermeye başla-

dıkları tespit edilen diğer önemli bir noktadır. Toplam 40 merkezin nerdeyse 

yarısı 1985 ve 1991 yılları arasında kurulmuştur. Sektör her geçen gün diğer 

ülkelere de yönelmektedir (Turan 2007). 
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Bir Talassoterapi Merkezinin Taşıması Gereken Özellikler 

Ülkemizde talassoterapi merkezlerinin açılması ve işletilmesi ile ilgili herhangi 

bir yasal düzenleme henüz mevut olmamakla beraber “Kaplıcalar Yönetmeliği” 

kapsamında bu konuya değinildiği görülmektedir. Kaplıcalar Yönetmeliği’nden 

ve literatürden elde edilen bilgiler ışığında bir talassoterapi merkezi açmak ve 

bu merkezde tedavi kürleri uygulayabilmek için sahip olunması, yapılması 

gereken belli başlı maddeler aşağıda sıralanmıştır (www.saglik.gov.tr). 

Öncelikle bir talassoterapi merkesi kurmadan önce, tıbbi ekolojik bir ön çalış-

manın yapılması gerekmektedir. Bunun için; 

 Bir yıl boyunca deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik ince-

lemeleri, tüm mevsimlerde ve farklı noktalardan su numunesi almak 

suretiyle yapılmalıdır. 

 Bir yıl boyunca, sıcaklık değişimleri, atmosferik basınç, hakim olan rüz-

gar, toplam güneş ışığı miktarı gibi iklimsel faktörler belirlenmelidir. 

 Çevrede herhangi bir deniz trafiği veya fabrika bulunması gibi kirletici 

etkenleri saptamaya yönelik araştırma yapılmalı böylece merkeze pom-

palanacak deniz suyunun alınacağı en uygun nokta bulunmalıdır. 

Yukarıdaki koşullar sağlandıktan sonra kurulmasına karar verilen talassoterapi 

merkezinin kurulurken yapılması gerekenler ise aşağıda sıralanmıştır: 

 Merkez mutlaka deniz kıyısında ve deniz kıyısından en fazla 1000 m. 

Uzaklıkta kurulmalıdır. 

 Deniz suyu, denizin uygun bir noktasından, uygun borular kullanılarak 

getirilmeli, başka bir yöntemle taşınmamalı ve depolanmamalıdır. 

 Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin 

bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği 

mekânlar oluşturulmalıdır.  

 Deniz suyu kullanımdan önce 48 saatten fazla bekletilmemeli ve 50 de-

recenin üzerinde ısıtılmamalıdır. 

 Deniz suyuna tedavide kullanım öncesi herhangi bir madde eklenme-

melidir. (Ancak, bazı ülkelerde havuzlarda, dezenfeksiyon amacıyla 

klorlama yapılmasına izin verilmektedir.) 

 Deniz suyu bir kez kullanıldıktan sonra tekrar kullanılmamalıdır. 

 En az ayda bir kez, farklı noktalardan alınan numunelerde bakteriyolo-

jik analizler yapılmalıdır. 

 Merkezde kalıcı ve sürekli bir tıbbi denetim için en az 1 doktor, haftanın 

6 tam günü görev yapmalıdır. 
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 Havuzlarda uygulanan egzersiz tedavileri, fizyoterapist veya hidrote-

rapistler tarafından yapılmalıdır. 

 Merkez en az 8 temel talassoterapi tedavisini verebilecek ekipmana sa-

hip olmalıdır. Bunlar; jakuzili küvet, hidromasaj küveti, sualtı duşları, 

jet duşlar, havuz, yosun uygulama küveti, sıcak-soğuk el ve ayak ban-

yoları ve inhalatörlerdir. 

Deniz suyu, içeriği nedeniyle, özel termomineral sulardan olan tuzlalar (14gr./L. 

üzerinde NaCl) ile aynı gurupta yer almaktadır. Bu merkezlerde deniz suyu, 

ısıtılarak uygun küvet veya havuzlarda, Romatizmal hastalıklar, periferik sinir 

hastalıkları; postravmatik-postoperatif, ortopedik durumlar, cilt hastalıkları ve 

jinekolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 

Banyo dışında, deniz suyu içme kürleri, deniz çamuru ile yapılan kürler, deniz 

suyu aerosollerinin solunması yoluyla yapılan inhalasyonlar bu merkezlerde 

yapılabilen diğer belli başlı uygulamalardır. 

Talassoterapi Merkezlerinde Müşteri Memnuniyeti 

Küreselleşmenin ve dolayısıyla rekabetin giderek yoğunlaştığı, birbirine benzer 

özellikte ürünler sunan firmaların müşteri için bol alternatifli bir pazar oluştur-

duğu günümüzde müşteriler işletmelerin en önemli varlıkları haline gelmiştir. 

Bu nedenle, müşterilerin memnun edilmesi, işletmelerin öncelikli amaçların-

dandır. Yoğunlaşan rekabet koşullarında teknolojik gelişmeler ve uygulamalar 

kolaylıkla taklit edilebilmektedir. Ancak, müşteri ilişkileri taklit edilmesi güç 

olduğu için rakiplere karşı üstünlük sağlayıcı önemli bir etken olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu da işletmeleri tüketici ihtiyaçları ve beklentileri üzerine yoğun-

laştırmaktadır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yoğunlaşmak, o doğrultuda 

ürün ve hizmet üretmek, müşterilerde memnuniyet oluşumu açısından önemlidir. 

Memnuniyet kavramı, turist davranışlarını kapsayan çalışmalardaki en önemli 

kavramdır ve turistlerin, bir isletmenin ürün ve hizmetini kullanma deneyimi 

ile birlikte satın alma sonrası bir süreçte oluşur (Eser 2002).  

Memnuniyet, tüketicilerin tüketim tecrübeleriyle algılanan ürün performansı 

arasındaki olumlu iliksidir. En geniş anlamda ise memnuniyet, müşterinin ürün 

ya da hizmetten beklediği fayda ile elde ettiği fayda arasındaki olumlu orandır 

(Kızılırmak 1995). 

Memnuniyet, “algılanan performans/kalite ile beklentiler arasındaki fark” ola-

rak açıklanmaktadır (Baytekin 2005). Bir müşterinin memnuniyetle ilgili üç du-

rumu ortaya çıkabilmektedir; Eğer performans/kalite beklentilerden düşükse 
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müşteride memnuniyetsizlik ortaya çıkmaktadır, performans/kalite ile beklenti-

ler eş değer durumdaysa müşteri memnun olmakta, performans beklentileri 

aşacak olursa, müşteri yüksek memnuniyete sahip olmaktadır. 

Müşteriyi memnun etmek, “onu tatmin etmek, sürekli kılmak, ihtiyaç ve bek-

lentilerini karşılamak günümüz işletmelerinin çok daha yoğun çaba harcaması-

nı gerektiren strateji ve politikalarını müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre 

belirlemeyi isteyen işletmeler için zorunlu kılan bir faaliyetler zinciri” olarak 

tanımlanır (Öçer 2001). 

Özellikle konaklama işletmelerinde üretilen ve sunulanın öncelikle hizmet ol-

ması, iletişimin yüz yüze olması ve eş zamanlı üretim ve sunumun gerçekleş-

mesi gibi nedenlerden dolayı, müşteri memnuniyetinin oluşmasında ihtiyaç ve 

beklentiye uygunluk diğer işletmelere göre çok daha fazla önem arz etmektedir. 

Müşteri memnuniyetinin kurum imajı açısından önemini göstermeyi amaçlayan 

istatistiklere göre; memnun kalmayan bir müşteri, bunu 10 kişiye anlatmakta, 

bunların %13’ü de problemi 20 kişiye anlatmaktadır. Bu aşamadan sonda ağız-

dan çıkan olumsuz sözleri düzeltmek için, hiçbir reklam çabası da işe yarama-

maktadır. Diğer yandan memnun kalmış ya da şikâyetleri giderilmiş müşteriler, 

bu olumlu tecrübelerini yaklaşık olarak 3 ya da 5 kişiye söylemektedirler. Bu 

nedenle memnun kalmayan her bir müşteri için 3-4 müşteri daha memnun et-

mek gerekmektedir. Ayrıca bir müşterinin sadakati ve ömrü boyunca o işyeri 

için değeri tek bir satın almanın bedelinden 10 kat daha fazladır (Gerson 1997). 

Konaklama işletmeleri için müşteriyi elde tutmanın ve müşteri sadakati sağla-

manın en önemli şartlarından birisi müşteri memnuniyetinin yaratılmasıdır. 

Çünkü memnun müşterinin tesise bağlılık göstermesi ve memnun kaldığı tesis-

le uzun yıllar ilişkisini sürdürmesi beklenmektedir. İşletmeler, ürünlerine ve 

hizmetlerine değer katarak müşterilerine sundukları takdirde müşteri memnu-

niyetini temin edebilmektedirler; böylece, tesis ile müşterileri arasında duygusal 

bir bağ oluşup müşteri muhafazası gerçekleşmektedir. Müşteri memnuniyetinin 

sağlanması için müşterilerin gerçek istek ihtiyaç ve beklentilerinin bilinmesi 

gerekmektedir (Srivastava vd. 1999). Bu anlamda konaklama işletmeleri, müşte-

ri memnuniyeti sağlayabilmek için, müşterilerin algıladığı ve rakiplerin kullan-

dığı kalitenin öğrenilmesine ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun 

hizmetlerin sunulmasına gayret göstermektedirler. 

Talassoterapi merkezleri açısından müşteri memnuniyetinin sağlanması da 

gerek diğer işletmeler, gerekse konaklama işletmelerinde olduğu gibi önem 

teşkil etmektedir. Müşteri memnuniyeti hizmet sektörü içinde yer alan konak-
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lama işletmelerinde üzerinde durulması gereken konuların başında gelmekte-

dir. Diğer sektörlerde müşteriler ödedikleri para karşılığında bir ürün satın 

almakta ve bu üründen belirli süreler fayda sağlamaktadır. Oysa talassoterapi 

merkezlerinde insanların beklentilerini sağlık bulma, zinde kalma, dinlenme, 

stresten uzaklaşma vb. oluşturmaktadır. Bu olgunun sonucunda ellerinde kala-

cak olan sadece güzel anılar, mutluluk ve sağlık olacaktır. 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Hemen her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de şiddetli rekabet ya-

şanmaktadır. Bu rekabette öne geçmek isteyen konaklama işletmelerinin de bir 

takım farklılıkları veya yenilikleri ortaya koyması kaçınılmaz olacaktır. Bu 

farklılıklardan birisi de konaklama işletmelerinin kendi bünyesinde oluştura-

bilecekleri talassoterapi merkezleridir. Talassoterapi merkezleri sayesinde ko-

naklama işletmeleri yenilik yaptıkları gibi yılın her ayında misafirlerine hizmet 

etme fırsatı yakalayacaklardır. Böylece sezonluk ya da mevsimlik kavramın-

dan da uzaklaşmış olacakladır.  

Bu çalışmanın amacı, araştırmaya katılan ve talassoterapi merkezini bünyesin-

de bulunduran konaklama işletmelerindeki mevcut durumu ve talassoterapi 

uygulamalarını belirlemek, talassoterapi merkezlerine gelen ziyaretçilerin 

memnuniyetlerini ölçmektir. Bu amaçların yanı sıra konaklama işletmelerinin 

yeniden tercihinde talassoterapi merkezlerinin etkilerinin olup olmadığı belir-

lenecektir. Buna ilaveten turistlerin talassoterapi merkezinde daha çok hangi 

uygulamaları tercih ettikleri bu çalışmanın hedefleri arasındadır.  

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmadaki veriler, tesadüfî olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmış olup, gerekli verile-

rin toplanmasında yüz yüze (kişisel görüşme) anket yöntemi kullanılmıştır. Yüz 

yüze anket yöntemi cevaplama oranının yüksek olması ve çok soru sorulmasına 

imkân vermesi yönünden tercih edilmiştir.  

Verilerin toplanmasında 24 soruyu içeren bir anket formu kullanılmıştır. Verile-

rin toplanmasından önce kolayda örnekleme yöntemiyle araştırma örneğini 

temsil edecek şekilde 20 turiste ön anket testi yapılmıştır. Bu test sonucunda 

gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ankete son şekil verilmiştir.  

2011 yılı nisan- mayıs aylarında yapılan bu araştırmada 223 turiste görüşme 

yapılmıştır. Yüz yüze görüşmelerin yapıldığı bu anket çalışmasında cevaplayıcı-

lara; demografik özelliklerinin yanı sıra talassoterapi hizmetlerinin mevcut du-

rumu, talassoterapi uygulamaları ile talassoterapi hizmetlerinden memnuniyet 

derecelerinin ölçümüne yönelik bir takım sorular yöneltilmiştir. Anket formu iki 
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kısımdan oluşmaktadır. I.grup sorular cevaplayıcıların demografik özelliklerine 

ilişkindir. II. grup sorular ise turistlerin talassoterapi hizmetlerinden memnuni-

yetine yönelik olup; açık uçlu, çoktan seçmeli ve Likert ölçekli sorulardan oluş-

maktadır. Anketler talassoterapi merkezinde çalışan personelin talassoterapi 

hizmeti almaya gelen turistlere soru formu vermek suretiyle yapılmıştır.  

Türkiye’de toplam 15 talassoterapi merkezi bulunmaktadır. Bunlardan 11’i An-

talya ve ilçelerinde bulunmaktadır. Anket uyguladığımız tarihlerde Antalya 

Kemer'deki bir otelin tadilatta olması ve iki otelin de misafirleri rahatsız edeceği 

düşüncesiyle araştırmaya izin verilmemesi nedeniyle 11 talassoterapi merke-

zinden 8’inde hizmet alan turistlerle anket yapılmıştır.  

Araştırmanın Hipotezleri 

Bu çalışma ile ilgili olarak kurulan hipotezler talasso merkezlerindeki 

memnuniyet ile konaklama işletmelerindeki memnuniyet arasındaki ilişkilere 

yöneliktir. Hipotezlerin çözümünde Ki-Kare testi uygulanmıştır. 

H1: Cinsiyet ile Talasso merkezlerinden memnuniyet arasında bir ilişki 

vardır. 

H2: Yaş grupları ile Talasso merkezlerinden memnuniyet arasında bir ilişki 

vardır. 

H3: Talasso merkezlerinden memnuniyet ile konaklama işletmelerindeki 

memnuniyet arasında bir ilişki vardır. 

H4: Talasso merkezlerinden memnuniyet ile konaklama işletmelerini yeniden 

tercih etme arasında bir ilişki vardır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden 

yararlanılmıştır. Analizlerin yapılmasında SPSS paket programı kullanılmıştır. 

SPSS yardımıyla frekans dağılımı, yüzde (oran), Ki-Kare Analizi yapılmıştır.  

ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDIRMELER  

Bu başlık altında araştırmaya katılan ve anket sorularına yanıt veren misafirlere 

ilişkin bulgulara ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Tablo 1, araştırmaya katı-

lanların demografik özelliklerini göstermektedir. 
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Tablo 1. Talassoterapi merkezlerini ziyaret eden misafirlerin demografik özellikleri 

Cinsiyet Dağılımı f %  Eğitim Dağılımı f % 

Kadın 136 61  İlköğretim 8 4 

Erkek 87 39  Lise 48 21 

Toplam 223 100  Ön lisans  35 16 

    Lisans/ Üniversite 75 34 

Yaş Dağılımı f %  Yüksek Lisans 39 17 

25’den az 16 7  Doktora 18 8 

25-40 102 43  Toplam 223 100 

41-55 75 35     

56 ve yukarı 30 14  Gelir Dağlımı f % 

Toplam  223 100  1500 TL’den az 31 14 

    1500-3000 TL 65 30 

Ülkelerin Dağılımı f %  3001-5000 TL 67 31 

AB* 106 48  5001-7500 TL 23 10 

Rusya 71 32  7500 TL’den fazla 21 9 

Türkiye 37 16  Belirtilmemiş 15 6 

Türk Cumh.** 9 4 Toplam 223 100 

Toplam 223 100     

*Alm.Avs.Bel.Dan.Fr.Holl.İng.Pol.Rom.Bul. 
**Kaz.Kırg.Özb.Azr. 

 Meslek/İş Dağlımı f % 

    İşçi 29 13 

Memur 39 17 

Ev hanımı 16 7 

Sanayici/Tüccar 14 6 

Serbest Meslek 43 20 

İşsiz 3 1 

Öğrenci 18 8 

Emekli 21 10 

Diğer 40 18 

Toplam 223 100 

 

Araştırmaya katılan misafirlerin %61’ini kadınlar, %39’unu erkekler oluştur-

maktadır.  Ankete katılanların %43’ü 25-40 yaş aralığında, %34’ü üniversite 

mezunu misafirlerden oluşmaktadır. Gelir dağılımı itibariyle bakıldığında ise 

katılımcıların %31’inin 3000-5000 TL arasında aylık gelir bildirdikleri gözlem-

lenmiştir. Ankete katılanların büyük çoğunluğu da serbest meslek sahibidir 

(%20). Katılımcıların geldiği ülkelere bakıldığında birinci sırada %48 ile AB 

ülkeleri yer almaktadır. Rusya’nın ise %32 (71 kişi) ile ikinci sırayı aldığı göz-

lemlenmektedir. Türk turistlerin ise ankete katılım oranı 37 kişiyle %17 olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 2. Katılımcıların konakladıkları oteli tercih sebebi 

Tercih Sebebi f % 

Dinlenme 
Tedavi (Sağlık) 

118 
58 

53 
26 

Diğer 21 10 

İş Amaçlı 12 5 

Kültürel 11 5 

Belirtilmemiş 3 1 

Toplam 223 100 

 

Ankete katılanların talassoterapi merkezlerinin bulunduğu tesisleri dinlenme 

(%53) ve tedavi (%26) amacıyla tercih ettikleri görülmüştür. Talassoterapi mer-

kezlerin bulunduğu tesisler konaklama işletmeleri oldukları için bu tesislerin 

tercihinde öncelikle dinlenme amacının belirtilmesi doğaldır (Tablo 2).  

Tablo 3, araştırmaya katılan turistlerin konaklama sürelerine ilişkin dağılımı 

göstermektedir. 

 
Tablo 3. Katılımcıların konaklama süreleri 

Konaklama süreleri f % 

1-7 gün 90 40 

8-14 gün 97 44 

15 gün ve üzeri 33 15 

Belirtilmemiş 3 1 

Toplam 223 100 

 

Talassoterapi hizmetlerinin başarıya ulaşılmasında Talassoterapi için önerilen 

tedavi süresi 9-12 gündür. Bir haftadan az olması tavsiye edilmemiştir 

(http://www.estespa.com/spa_ sozluk/talassoterapi.asp). Araştırmamızda katı-

lımcıların %40’ının bir haftadan az süreyle konakladıkları görülmüştür. Dolayı-

sıyla bu katılımcıların etkin bir talassoterapi hizmetinden faydalandıklarını 

söylemek mümkün değildir.  

Katılımcıların hangi rahatsızlıklar nedeniyle talasoterapi merkezlerine başvur-

duklarını ölçmeyi amaçlayan bu soruda katılımcılara birden fazla seçenek işa-

retleme şansı verilmiştir. Ankete katılan misafirlerin cevapları doğrultusunda 

talasoterapi hizmetlerinden faydalanma nedenlerinde sinir yorgunlukları rahat-

sızlıkları (%40), kronik eklem ve bel ağrıları tedavisi (%23) ve deri hastalıkları-

nın (%21) ön plana çıktığı görülmektedir.  

 

 

http://www.estespa.com/spa_%20sozluk/talassoterapi.asp
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Tablo 4. Katılımcıların talassoterapi hizmetlerinden faydalanma nedenleri 

Rahatsızlık/Hastalık Türleri %* 

Sinir Yorgunlukları Rahatsızlıkları 40 

Kronik Eklem Ve Bel Ağrıları Tedavisi 23 

Deri Hastalıkları 21 

Beslenme Bozukluğu Hastalıkları  10 

Fibromiyalji (Kas Romatizması Tedavisi) 9 

Kan Dolaşımı Ve Kalp Hastalıkları 8 

Bronşit Hastalığı 8 

Mide Ve Bağırsak Hastalıkları 6 

Astım Hastalığı 5 

Ortopedik Ve Nörolojik Ameliyat Sonrası Tedavisi 5 

Solunum Yolları Rahatsızlıkları 4 

Karaciğer-Safra Kesesi Hastalıkları 2 

*Bu soruya birden fazla cevap verildiği için toplam oran %100’ü geçmektedir  

 
Tablo 5. Talassoterapi uygulamaları 

Talassoterapi uygulamaları % Talassoterapi uygulamaları % 

Hidromasaj 39 Deniz Özleriyle Peeling Uygulaması 13 

Aquagym (Su Jimnastiği) 25 Vibrosauna  10 

Yosun Uygulaması 24 Anti-Celülite Self Heating Yosun Bakımı 9 

Analitik Havuz 24 Revitalizing Yosun Bakımı 7 

Afüzyon Duş 24 Cryo-Jel 6 

Hidroterapi Banyo 22 Remineralizing Yosun Bakımı 6 

Deniz Tuzlarıyla Peeling Uygulaması 20 İskoç Duşu 6 

Çamur Bakımı 20 Cavitosonic  3 

Balneoterapi  17 Slenderizing Plus Yosun Bakımı 3 

Bodywrap 16 Chromo-Therapy 2 

Pressoterapi  16 Hidro-Chromoterapi 2 

Basınçlı Duş  15   

 

Anket uygulamasında katılımcılara hangi talassoterapi uygulamalarından fay-

dalandıkları sorusu yöneltilmiş, katılımcıların bu soruda da birden fazla seçe-

nek işaretlemelerine olanak tanınmıştır. Katılımcıların tercih ettiği talassoterapi 

uygulamaları sırasıyla; hidromasaj (%39), aquagym (%25) ve yosun uygulaması 

(%24) olmuştur.  

Katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme olanağının tanındığı bir diğer 

soru olan talassoterapi uygulamasından sonra hangi masaj türlerinin uygulan-

dığı sorusuna 113 katılımcı (%51) geleneksel masaj cevabı verirken 106 katılımcı 

ise aromaterapi masajı cevabını işaretlemiştir (%48).  
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Tablo 6. Talassoterapi sonrası masaj uygulamaları  

Masaj türleri % 

Geleneksel Masaj 51 

Aromaterapi Masajı 48 

Thai Masajı 23 

Refleksoloji Masajı 20 

Yosun Masajı (Soğuk-Sıcak) 14 

Shiatsu Masajı  13 

Kaliforniya Masajı 4 

*Bu soruya birden fazla cevap verildiği için toplam oran %100’ü geçmektedir. 

 

Tablo 7’de katılımcıların talassoterapi programı esnasında problemle karşılaşma 

durumları gösterilmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere katılımcıların sade-

ce %10’luk kesimi bu uygulamalar esnasında bir problemle karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir.  

 
Tablo 7. Katılımcıların talassoterapi programı esnasında problemle karşılaşma dağılımları 

Problemle karşılaştınız mı? f % 

Evet 28 13 

Hayır 195 87 

Toplam 223 100 

 

Tablo 8, turistlerin şikâyetlerini ilettikleri bölüm veya kişilerin dağılımını gös-

termektedir. 
 

 
Tablo 8. Şikâyetlerin iletildiği departman veya kişi 

Şikayetlerin iletildiği departman/kişi % 

Resepsiyon 60 

Bölüm Yöneticisi 17 

Müşteri Hizmetleri 12 

Acente Temsilcisi 10 

Otelin Üst Yönetimi 1 

Toplam 100 

 

Katılımcılara karşılaştıkları problemleri ilk olarak hangi departmana ya da kişi-

ye bildirdikleri sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya cevap verenlerin %60’ı prob-

lemlerini resepsiyon departmanına ilettiklerini belirtmişlerdir.  

Şikâyetlerin Çözüm Süresine ilişkin dağılım ise Tablo 9’da görülmektedir. 
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Tablo 9. Şikâyetlerin çözüm süresi 

Şikâyetlerin çözüm süresi % 

1 saatten az sürede 58 

1-2 saat içerisinde 19 

1 gün sonra 10 

Çözüme ulaştırılmadı 13 

Toplam 100 

 

Katılımcılara karşılaştıkları problemlerin çözüm süresi sorulmuş, Tablo 9’da bu 

süreler verilmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere, problemlerin önemli bir kısmı 

(%58)- hızlı sayılabilecek sürede- ilk bir saat içerisinde çözüme kavuşturulmaktadır.  

 
Tablo 10. Şikâyete karşı gösterilen tepki 

Şikayetlere karşı gösterilen tepki % 

Nezaketle karşılandı 57 

Kişisel bazda ilgilenildi 25 

Yönetim bazında ilgilenildi 10 

İlgilenilmedi 4 

Tepkiyle karşılandım 4 

Toplam 100 

 

Ankete katılanların verdikleri cevaplar şikâyetlerin konaklama işletmeleri tara-

fından çoğunlukla nezaketle karşılandığını (%57) göstermektedir. Buna karşılık 

%8’lik bir oranda da şikâyetlere ilgi gösterilmemiştir. 

 
Tablo 11. Misafirlerin memnuniyet derecesi 

Konaklama işletmesinden  
memnuniyet oranları 

 Talassoterapi hizmetlerinden  
memnuniyet oranları 

%  % 

3 Memnun değilim 3 

5 
Ne memnunum ne  
memnun değilim 

3 

91 Memnunum 92 

1 Belirtilmemiş 1 

100  100 

 

Katılımcıların konaklama işletmelerinden ve talassoterapi hizmetlerinden 

memnuniyet dereceleri Tablo 11’de karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Buna 

göre; konaklama işletmelerinden çok memnun olan katılımcıların oranı %91 

iken bu sayı talassoterapi merkezleri söz konusu olduğunda oranı %92’ye çık-

maktadır.  
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Tablo 12. Misafirlerin memnuniyet ortalamaları 

 Ort. 

Konaklama işletmesinden memnuniyet derecesi 4,37 

Talassoterapi hizmetlerinden memnuniyet derecesi 4,46 

1= Hiç memnun değilim<<5=Çok memnunum 

 

Tablo 12’de katılımcıların memnuniyet ortalamaları görülmektedir. Tabloya 

göre katılımcıların hem konaklama işletmelerinden hem de talassoterapi mer-

kezlerinden memnun olduklarını söylemek mümkündür.   

 

 
Tablo 13. Konaklama işletmelerini tavsiye etme durumları 

Konaklama işletmelerini tavsiye etme durumları f % 

Kesinlikle tavsiye ederim 89 39 

Tavsiye ederim 118 54 

Ne tavsiye ederim ne de tavsiye etmem 9 4 

Tavsiye etmem 4 2 

Kesinlikle tavsiye etmem 3 1 

Toplam 223 100 

 

Ankete katılan 223 katılımcının 118’i (%54) talassoterapiyle ilgili olarak bulun-

dukları konaklama işletmelerini başkalarına tavsiye edeceklerini ifade etmişler-

dir. 89 katılımcı ise kesinlikle tavsiye ederim seçeneğini işaretlemiştir. Dolayı-

sıyla katılımcıların %93 gibi önemli bir çoğunluğu bulundukları işletmeyi tavsi-

ye edecekleri yönünde cevap vermişlerdir.  

 
Tablo 14. Konaklama işletmelerini yeniden tercih etme durumu 

Konaklama işletmelerini yeniden tercih etme durumu f % 

Evet 135 61 

Hayır 7 3 

Belki 81 36 

Toplam 223 100 

 

Araştırmada son olarak katılımcılara talassoterapi hizmeti için aynı otele tekrar 

gelmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların %61’i bu 

soruya evet cevabı verirken %36’sı belki ifadesini kullanmıştır. 
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Tablo 15. Turistlerin demografik özellikleriyle talasso hizmetlerinden memnuniyet arasındaki ilişki-

lerin analiz (ki kare analizi) sonuçları 

 
Demografik Özellikler 

Talasso Hizmetlerinden   

Memnun 
Olanlar 

(%) 

Memnun Olmayanlar 
(%) 

Toplam  
(%) 

Fisher’in Ki Kare 
Testi *(P) 

H1: Cinsiyet (n=212)  

Kadın 125 (96) 5 (4) 130 (100) *χ2= sd=1, P=0,626] 
Red Erkek 79 (96) 3 (4) 82 (100) 

H2:Yaş (n=214)  

40 yaş altı  102 (96) 4 (4) 106 (100) *χ2= sd=1, P=0,595] 
Red 40 yaş ve üzeri 94 (96) 4 (4) 98 (100) 

* Hücre (beklenen) değerlerinden en az birisinin beklenen değeri 5’ten küçük olduğu için bu ilişki testinde 

Fisher’in Ki Kare Testi uygulanmıştır                                     **P<0,05            

 

Tabloda 15’te görülen ki kare analizine göre Araştırmanın Hipotezleri başlığın-

daki 1. ve 2. hipotezler red edilmiştir. Bu sonuca göre, turistlerin cinsiyet ve yaş 

grupları ile Talasso hizmetlerinden memnun olanlar ve olmayanlar arasında 

ilişki tespit edilmemiştir.  

 
Tablo 16. Talassoterapi merkezi memnuniyet düzeyi ile konaklama işletmesi memnuniyet düzeyinin 

karşılaştırılması 

 Konaklama işletmelerinden   

 Memnun 
Değilim 

f(%) 

Ne Memnun Ne 
Memnun Değilim 

f (%) 

Memnunum 
f (%) 

Toplam 
f (%) 

p 

H3: Talasso Hizmetlerin-
den (n=218) 

 

*χ2= sd=1, 
P=0,000] 

Kabul 

Memnun Değilim 4 (57) 1 (14) 2 (29) 7 (100) 

Ne Memnun Ne Memnun 
Değilim 

2 (29) 4 (57) 1 (14) 7 (100) 

Memnunum 1 (1) 6 (2) 197 (97) 204 (100) 

H4: Talasso Hizmetlerin-
den (n=220) 

Evet Hayır Belki  *χ2= sd=1, 
P=0,040] 

Kabul Memnun Değilim 4 (50) 1 (12) 3 (38) 8 (100) 

Ne Memnun Ne Memnun 
Değilim 

1 (15) 0 (0) 6 (85) 
7 (100) 

Memnunum 128 (62) 6 (3) 71 (35) 205 (100) 

* Hücre (beklenen) değerlerinden en az birisinin beklenen değeri 5’ten küçük olduğu için bu ilişki testinde 

Fisher’in Ki Kare Testi uygulanmıştır                                     **P<0,05            

 

Araştırmanın üçüncü hipotezi, Talassoterapi merkezinden memnuniyet düzeyi 

ile otel işletmesinden memnuniyet düzeyi arasından bir ilişkinin olduğudur. 

Analiz sonuçlarına göre talassoterapi merkezinden memnuniyet düzeyi ile otel 
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işletmesinden memnuniyet düzeyi arasında bir ilişki olduğunu söylemek müm-

kündür.  Zira talassoterapi merkezlerinden memnun olan 197 kişinin aynı za-

manda otel işletmesinden de memnun oldukları görülmektedir. Dolayısıyla 

talassoterapi merkezlerindeki müşteri memnuniyetinin otel işletmesinde genel 

müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu söylemek 

mümkündür.  

H4, Talassoterapi merkezinden memnuniyet düzeyi ile talassoterapi hizmeti 

almak için aynı otele tekrar gelme isteği arasında anlamlı bir ilişki olup olmadı-

ğını ölçmektedir. Ki-kare testi sonucunda bu iki değişken arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (P≤0.05). Talassoterapi merkezinden memnun olan misafirler 

aynı merkezi tekrar ziyaret etmek isteyebileceklerini ifade etmişlerdir. Sonuç 

olarak Tablo 16’da görülen ki kare analizine göre Araştırmanın Hipotezleri baş-

lığındaki 3. ve 4.  hipotezler kabul edilmiştir.  

SONUÇ 

Sağlıklı ve kaliteli yaşama bilinci çağdaş insanların temel amaçlarından birisidir.  

Bu nedenle hem sağlığını korumak hem de daha kaliteli ve uzun yaşam sürmek 

isteyen insanlar dünyadaki değişik sağlık hizmetlerine ulaşma istemektedirler. 

Giderek “çok” yaşlanan bir dünya nüfusu sağlıklı bir ileri yaşlılık yaşamak is-

temekte, hatta yaşlanmamak istemektedir. Bu değişen sağlık paradigması well-

ness kavramını yaratmış, deniz, kum ve güneş üçlemesi ile bağlantılı klasik ve 

“sağlıksız” yaz tatili anlayışı, SPA ve wellness ile karakterize çağdaş ve sağlıklı 

bir yaz ya da kış tatili kavramı ile yer değiştirmiştir. Sonuçta artık günümüz 

insanı tatil ile sağlık, turizm ile sağlık kavramlarını bağdaştırmakta ve bütünle-

yici sağlık yaklaşımını benimsemektedir. İşte kısaca özetlemeye çalıştığımız bu 

gelişmeler sağlık turizmi kavramını ön plana çıkarmıştır. 

Sağlık turizmi dünyada ve ülkemizde hızla gündeme oturan bir “yeni” turistik 

eğilim olmakla beraber, yeni bir sektör olarak da hızla büyüyüp gelişmektedir. 

Bu gelişim içerisinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de talassoterapi merkez-

lerini görmek mümkündür. Giderek daha iyi anlaşılıyor ki, günlük hayatın ge-

tirdiği stres, yorgunluk ve gerginliklerden uzak bir talassoterapi ortamı günü-

müz insanının sadece fiziksel-bedensel değil, zihin ve ruh sağlığı için de uygun 

bir ortam oluşturmaktadır. Talassoterapi yöntemlerinden; banyo, yüzme, su 

jimnastiği, kum banyosu, güneşlenme, masaj, çamur banyosu, yosun banyosu, 

sauna, hamam gibi geleneksel tedavi yöntemleriyle sinir sistemi hastalıkları, 

kalp ve dolaşım rahatsızlıkları, ürolojik bozukluklar, kilo tedavileri, kronik cilt 

hastalıkları, beslenme bozuklukları gibi hastalıkların tedavisi, ayrıca deniz su-

yunun ısıtılarak balneo talassoterapi entegre uygulamasıyla büyüme, gençleş-
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tirme-genç kalma, spor hastalıklarının tedavisi, kronik halsizlik-zayıflama-

uykusuzluk, dolaşım bozuklukları, doğum sonrası bozukluklar, yaşlanmayı 

önleme gibi tedaviler ile talassoterpi merkezleri “sağlık tatili” için ideal ortamlar 

haline gelmiştir.  

Talassoterapi merkezlerine gelen yerli ve yabancı turistlerin memnuniyetinin 

belirlenmesinin esas alındığı bu çalışmada araştırmaya katılanların %53’ünün 

dinlenme; %26’sının da tedavi amaçlı talasso merkezlerine geldiklerini ifade 

etmişlerdir. Talassoterapi merkezlerin bulunduğu tesisler konaklama işletmeleri 

oldukları için bu tesislerin tercihinde öncelikle dinlenme amacının belirtilmesi 

doğaldır. Fakat üç tarafı denizlerle çevrili ve bir de iç denize sahip ülkemizin 

deniz kürü uygulamaları için çok elverişli şartlara sahip olması nedeniyle hem 

ülkemizi hem de talassoterapi merkezlerinin bulunduğu konaklama işletmele-

rini öncelikle tedavi amacıyla tercih edenlerin varlığı da göz ardı edilmemelidir. 

Talassoterapi hizmetlerinin başarıya ulaşılmasında Talassoterapi için önerilen 

tedavi süresi 9-12 gündür. Bir haftadan az olması tavsiye edilmemiştir 

(http://www.estespa.com). Araştırmamızda katılımcıların %40’ının bir haftadan 

az süreyle konakladıkları görülmüştür. Bu veriler katılımcıların öncelikli geliş 

amaçlarıyla paralel düşünüldüğünde konaklama işletmelerini tatil amacıyla 

ziyaret edenlerin tatil sürecinde merak, deneyim kazanma gibi farklı nedenlerle 

talassoterapi merkezlerinden faydalandıklarını göstermektedir. Ancak ülkemi-

zin önemli bir talassoterapi merkezi haline gelmesi, turistlerin tatil yeri seçi-

minde öncelikli amaçlarının tedavi olmasının sağlanması durumunda talassote-

rapi merkezlerini ziyaret edenlerin kalış sürelerinin de uzadığı görülecek, bu 

durum ülkemizdeki geceleme ortalamasının da yukarılara çıkmasına neden 

olacaktır. Dolayısıyla araştırmaya katılan turistlerin (misafirlerin) etkin bir ta-

lassoterapi hizmetinden faydalandıklarını söylemek mümkün değildir. Bu ne-

denle turistlerin hem etkin bir tedavi süresi için hem de ülkemizin ortalama 

kalış süresini uzatmak için buna çözüm bulmalıyız. 

Araştırmamızda analiz sonuçlarına göre talassoterapi merkezinden memnuni-

yet düzeyi ile otel işletmesinden memnuniyet düzeyi arasında bir ilişki olduğu-

nu söylemek mümkündür.  Zira talassoterapi merkezlerinden memnun olan 197 

kişinin aynı zamanda otel işletmesinden de memnun oldukları görülmektedir. 

Dolayısıyla talassoterapi merkezlerindeki müşteri memnuniyetinin otel işletme-

sinde genel müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. Ayrıca, talassoterapi merkezinden memnuniyet düzeyi 

ile talassoterapi hizmeti almak için aynı otele tekrar gelme isteği arasında an-

lamlı bir ilişki bulunmuştur. Talassoterapi merkezinden memnun olan misafir-

http://www.estespa.com/
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ler aynı merkezi tekrar ziyaret etmek isteyebileceklerini ifade etmişlerdir. Talas-

soterapi merkezleri; konaklama işletmelerinde müşteri sadakati yaratılması 

konusundaki en uygun hizmet türlerinden birisidir ve Antalya için idealdir. 

Nitekim turizm sektöründe yeni müşteriler bulmak eldeki müşterileri tutmak-

tan daha maliyetlidir. Çünkü turizm sektöründe yaşanan rekabet, müşterileri 

hem daha az bağımlı hem de çok farklı ürün ve hizmet talep eder duruma ge-

tirmektedir. Bu nedenle müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin bilinmesi, 

beklentileri karşılayacak hatta bunun da üzerinde özel ürün ve hizmet üretile-

rek müşteri sadakati oluşturacak çalışmaların yapılması gerekmektedir. Talasso 

merkezleri müşteri sadakatinin yaratılmasında önemli bir rol oynayabilecektir. 

Sigorta şirketleri ile koordinasyon sağlanarak talassoterapi merkezleri sistemi 

içindeki kurum ve kuruluşlar belirlenmeli, belirlenen bu tesisler sertifikalandı-

rılmalıdır. Talassoterapi paket programları hazırlanmalı, tanıtım programları ve 

kampanyalar düzenlenerek, bu alanda faaliyet gösterecek acenteler ve danış-

man şirketler kurulmalı, organizasyonlar bu şirketlerin öncülüğünde gerçekleş-

tirilmelidir. Ayrıca uluslararası kalite standartları çerçevesinde Avrupa Birliği 

düzeyinde bu sektörü temsil eden sivil toplum örgütü olan ESPA (European 

Spas Association) ile ilişkilerimizi güçlendirmeli ve ilgili uluslar arası sertifika-

ları tesis bünyesinde almalıyız. Türkiye’nin uluslararası talassoterapi pazarında 

destinasyon olarak kabul edilmesi ancak bu çalışmalarla mümkün olabilecektir. 

Yapılacak çalışmalar sonucunda talassoterapi ile sağlık turizmi, geleceğin en 

önemli turizm çeşitlendirmeleri arasına gireceğini söylemek gerçekçi bir yakla-

şımdır. 

Son olarak; talassoterapi merkezlerinin geliştirilerek, sayılarının arttırılarak, 

hizmet kalitesinin artırılması, yurt içi ve yurt dışı turizme hitap edecek kaliteli 

konaklama tesislerinin yapılması, sektörün ihtiyacı olan kaliteli işgücünün plan-

lı bir şekilde yetiştirilmesi ve hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde profes-

yonel bir tanıtım kampanyasının gerçekleştirilmesi ile tedavi amaçlı talassotera-

pi merkezlerinin ülke turizmindeki lokomotif sektörlerden biri olacağını söyle-

mek mümkündür. 
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ÖZ 

Son dönemlerde gidilecek destinasyonun seçiminde bölgenin kültürel zenginliği ve bu zen-
ginliği tanıma önemli bir etken olmuştur. Bir kültürün en önemli unsurlarından birisi de ye-
me ve içme alışkanlıklarıdır. Yeni lezzetler tatmak ve farklı kültürlere ait yiyecekleri ve içe-
cekleri denemek turistlerde bölgeye ait özel izlenim bırakırken, bazı turistlerin bir bölgeyi 
tercih nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.  Turistlerin bu tür davranışları gastro-
nomi turizmi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, Adana ve çevresinin yemek kültürün-
de geleneksel fermente bir içecek olan şalgam suyunun (şalgam) özellikleri ve şalgamın böl-
gedeki gastronomi turizmi açısından önemi incelenecektir.  

Anahtar sözcükler: Şalgam Suyu (Şalgam), Gastronomi Turizmi, Adana 

 

GİRİŞ 

Artan global rekabet ortamında ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ve siyasal 

değişimler çerçevesinde, turizm sektöründeki tüketim kalıplarında da değişme-

ler olduğu görülmektedir.  

Dinlenme,  eğlenme,  sağlık,  din,  spor gibi etkenlerin yanında, kültür de insan-

ların turizme katılma nedenleri arasında önemli bir rol oynamaya başlamıştır. 

Özellikle son yıllarda bölgenin sahip olduğu kültür değerleri, kişilerin seyahat 

etmelerinin ve seyahat edecekleri bölgeleri seçmelerinin önemli bir nedeni ol-

muştur. Bu gelişmelere paralel olarak turizm bölgeleri rekabet avantajını arttır-

mak, bölgelerine turist çekebilmek amacıyla yerel yeni kaynaklar yaratmaya ve 

bölgenin sahip olduğu kültürel değerleri ön plana çıkararak kültürel turizme 

yönelmeye başlamışlardır. Kültürel turizmin en önemli unsurları olarak, bölge-

deki geçmiş medeniyetlere ilişkin kalıntılar, yaşam biçimleri, gelenek, görenek-
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ler, festivaller, müzik ve eğlence türleri, el sanatları, tarih, din, yemek türleri ve 

alışkanlıkları ön plana çıkmaktadır. 

Son dönemlerde kültür unsurları içerisindeki bölgeye has yiyecek,  içecek türleri 

ve alışkanlıkları kültürel turizm unsuru olarak giderek önem kazanmaya baş-

lamıştır. Bir destinasyon seçimi açısından yiyecekler konaklama, ulaşım, çekici-

lik ve değişik aktiviteler gibi turistik ürünün içerisinde yer alan bir unsur haline 

gelmiştir (Hjalager ve Corigliano  2000: 291).  Turistler bölgeyi ziyaret etmele-

rindeki ana amaçların yanında mutlaka o bölgenin yerel lezzetlerini de tatmakta 

ve bazen sadece bu değişik yeme-içme kültürü için o bölgeyi ziyaret etmektedir-

ler (Yüncü 2010). Hu ve Ritchie (1993) bir destinasyonun tercih edilmesinde, 

destinasyonun sahip olduğu yemek kültürünün önemini inceledikleri çalışma-

larında, sahip olunan yemeklerin iklim, konaklama ve manzaradan sonra dör-

düncü önemli faktör olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca turistlerin tatilleri esna-

sında o destinasyonda yedikleri yöresel yemekler onların zihinlerinde ayrı bir 

deneyim olarak kalmakta (Quan ve Wang 2004: 299-300) ve destinasyonu tekrar 

tercih etmelerinde etkili olmaktadır (Kivela  ve Crotts 2006). Bu yeme-içme, 

bölgeye özel damak zevkini öğrenebilme ve deneme amacıyla seyahat, turizm 

içerinde gastronomi turizmi eğilimini başlatmıştır.  Yunanca gastri (karın) ile 

nomos (kanun, yönetim) sözcüklerinden oluşan “gastronomi” kavramı, dilimize 

Fransızca’dan girmiş olup, “yemeği iyi yeme merakı; sağlığa uygun, iyi düzen-

lenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi” anlamlarına gelir; gün-

lük kullanımda ise yiyecek içecek bilimi ve/veya sanatı ile ilgili evrensel bir 

kavram olarak kullanılmaktadır (Kivela ve Crotts 2006; Çakır 2009).  

Dünya ve ülke turizmi ile ilgili gelişmeler incelendiğinde, turistik destinasyon-

ların pazarlanmasında “gastronominin” önemli bir role sahip olmaya başladığı 

görülmektedir. Destinasyonlara ait pazarlama faaliyetlerinde gastronomik un-

surların ön plana çıkarıldığı, turistlere sunulan bu yeni ürüne olan ilgi ile birlik-

te bu turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirin arttığı görülmektedir (Uslu ve 

Kiper 2006). Bu pazarlama faaliyetleri ülkesel ve bölgesel yeme-içme kültürleri-

nin keşfedilmesini ve tanıtılmasını sağlamışlardır.  

Türk yemek kültürü dünyanın sayılı zengin yemek kültürleri arasındadır. Bazı 

görüşlere göre, Çin ve Fransız yemek kültürleri ile birlikte dünyanın en zengin 

üç yemek kültüründen birisidir (Yüncü 2010). Türk yemek kültüründeki zen-

ginlik sebepleri arasında yiyecek ve içecek maddelerinin bolluğu ve çeşitliliği-

nin yanı sıra, Türklerin eski bir tarihe sahip olmaları (Talas 2006) ve Türk yemek 

kültürünün Orta Asya, Anadolu ve İslam uygarlığıyla beslenmiş olması (Artun 

1998) sayılabilmektedir. Türkiye, gerek sahip olduğu turistik çekiciliğiyle, ge-
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rekse tarih boyunca köklü ve zengin bir yemek kültürüne sahip olmasıyla turis-

tik destinasyon ve gastronomi turizm açısından tercih edilebilecek önemli bir 

ülke durumuna gelmiştir (Doğdubay ve Giritlioğlu 2008).  

Türk yemekleri daha çok hamur ve et ağırlıklı olup bölgelere göre farklılıklar ve 

çeşitlilik göstermektedir. Yemeklerdeki bu zenginlik, içeceklerde de kendini 

göstermektedir. Gazlı içecekler, meyve suları ve süt ürünlerinin yanında fer-

mente içecekler de yemek kültürünün bir parçası durumundadır. Bu içecek 

kültürü de bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. 

Adana bölgesi yeme-içme kültürü, bulunduğu coğrafya itibari ile birçok mutfak 

kültüründen etkilenmiş ve yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş-

tir. Daha çok tahıl ve et ağırlıklı bir yemek kültürü olan Adana’nın kendine has 

olan bir yeme-içme alışkanlığı bulunmaktadır. Göçhan (2009), yöresel tatları ile 

meşhur Adana ve çevresinde  gastronomi turizm potansiyelinin yüksek oldu-

ğunu ve bölgeye gelen turistlerin %20-25’inin bu amaçla geldiğini belirtmekte-

dir. Adana mutfağına özel birçok yemek ve içecek içerisinden, özellikle kent 

ismi ile bütünleşmiş “Adana Kebap” ve yanında içilen  “Şalgam Suyu (Şalgam)” 

öne çıkmakta ve şehrin gastronomi turizmi açısından önde gelen ürünlerini 

oluşturmaktadır (Yavuz 2007). Şalgam suyu, Adana ve çevresi yemek kültürüne 

ait fermente bir içecek olup birçok yemeğin yanında, ara öğünlerde veya tek 

başına içilmektedir.  

Bu çalışmada, Adana ve çevresi yemek kültürüne özel bir içecek olan şalgam 

suyunun (Şalgam) özellikleri ve bölgedeki gastronomi turizmi açısından önemi 

incelenmektir. 

Fermantasyon yüzyıllardan beri bilinen en ekonomik gıda üretim ve koruma 

yöntemlerinden biridir. İnsanlar gıdaları saklama bilincine eriştikleri zamanlar-

dan beri fermantasyondan yararlanmışlardır. Günümüzde gelişme düzeyleri 

değişik tüm toplumlarda fermantasyon ürünlerine rastlamak mümkündür. Ferman-

tasyonla elde edilen ürünler gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde 

yaygın olarak tüketilmektedir. Bunlardan bazıları önemli ekonomik değere 

sahiptir, bazıları da, ev ve küçük işletmelerde yöresel olarak üretilmektedir.  

Bunlardan biri de üretimi yöresel olarak sürdürülen Adana ve çevresine özgü 

bir içecek olan şalgam suyudur (Tangüler ve Erten 2009). 

Şalgam suyu; bulgur unu, ekşi hamur, içme suyu ve yemeklik tuzun karıştırılıp 

laktik asit fermantasyonuna tabi tutulduktan sonra elde edilen özütün, şalgam 

(Brassica rapa), siyah havuç (Daucus carota) ve istenirse acı toz biber ilave edile-

rek hazırlanan karışımın tekrar laktik asit fermantasyonuna tabi tutulması ile 
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elde edilen ve istendiğinde ısıl işlem ile dayanıklı hale getirilen bir ürün olarak 

tanımlanmaktadır (Anonymous 2003).  

ŞALGAM SUYU 

Kırmızı renkli, bulanık ve ekşi lezzetli bir içecek olan şalgam suyu, Adana ve 

yakın ilçelerinde yılın büyük bir kısmında sofrada ve sofra dışında en çok tüke-

tilen içeceklerden biridir. Şalgam suyunun Adana ve çevresinde bu denli ya-

yılmasının en önemli nedeni şalgam suyu bu yöreye özgü yiyeceklerle özellikle 

de Adana kebabı ile iyi bir uyum sağlamakta ve tat yönünden bunları tamam-

lamaktadır (Cankurt vd. 2010). Ayrıca şalgam suyu rakı ile servis edilmekte ve 

rakının içimini daha kolay hale getirmektedir (Kabak ve Dobson 2011). 

Bu yörede açık olarak veya şişe ve plastik kaplar içerisinde tüketime sunulan 

şalgam suyu, yiyecek ve içecekle ilgili hemen her yerde bulunmaktadır. Ülkenin 

bir çok illinde tüketilmeye başlanmıştır (Deryaoğlu 1990). Şalgam suyunun raf 

ömrü 4oC’de 3 ay olarak belirlenmiş olup, kısa sürede tüketilmektedir. Ancak 

pastörize edilerek daha dayanıklı hale getirilmesine rağmen pişmiş havuç ta-

dından dolayı duyusal özelliklerinde değişiklik olmaktadır (Erten vd. 2008; 

Kabak ve Dobson 2011). 

Şalgam suyunun, acılı ve acısız çeşitleri mevcuttur  Şalgam suyunun acılığını 

arttırmak için içiminden önce acı süs biberi turşusu damak tadına göre 1/3 ila 

1/6 oranında şalgam suyuna katılabilir  Ancak şalgam suyu acısıyla karıştırıl-

dıktan sonra fazla bekletilmemelidir, bozulabilir. Bu nedenle, acıyı şalgam su-

yunu içmeden önce ilave etmek daha doğru olur  Şalgam suyuyla beraber siyah 

havuç ikram edilir. Mayalanma sürecine de dahil olmuş bu siyah havuçlar, şal-

gam suyunun içinde dururlar. Bunlara “tane”, yöre aksanı ile “dene” denir. 

Şalgam suyu Adana'da sadece “Şalgam” diye ifade edilir. 

ŞALGAM SUYUNUN HAMMADDELERİ 

Şalgam suyunun yapılmasında hammadde olarak bulgur unu, siyah havuç, 

şalgam, maya, tuz ve su kullanılır (Tangüler ve Erten 2010). 

Bulgur unu, bulgura işlenmek üzere kaynatılmış ve kurutulmuş buğdayın, dış 

kabukları ayrıldıktan sonra, kırma haline getirilmesi sırasında oluşan ve elek 

altında toplanan kısmıdır. Bu kısım, kırma haline getirilen tanenin %2-3’lük 

kısmını oluşturur. Şalgam suyu üretiminde mikroorganizmalar için besin kay-

nağı olarak rol oynar (Özler ve Kılıç 1996). 
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Şalgam suyu üretiminde kullanılan temel hammadde siyah havuçtur. Apiaceae 

familyasından iki yıllık bir bitki olan havuç'un bilimsel adı Daucus carota'dır. 

Sıcak iklim ürünü olan siyah havuç, Türkiye'nin bazı bölgelerinde yıl boyunca 

yetiştirilmektedir. Şalgam suyu üretiminde siyah havuç %10-20 oranında kulla-

nılmaktadır (Erten vd. 2008). Güneş (2008), TSE standartlarına uygun asitlik 

değerine sahip şalgam suyu üretimi için en uygun siyah havuç miktarının %15 

ve daha fazla olması gerektiğini bildirmiştir. Şalgam suyunun kendine özgü 

rengi havuçtan geçen pigmentlerden ileri gelir. Havuçta çok miktarda şeker 

bulunur ve önemli miktarlarda Thiamine (B3) ve Riboflavin (B2) vitaminleri de 

içerir (Canbaş ve Fenercioğlu 1984).  

Şalgam, (Brassica rape) turpgiller (Brassicaceae) familyasından yumrusu ve 

tohumları için yetiştirilen bir bitkidir. Şalgamın toprak altında oluşturduğu 

yumrularından şalgam suyu, turşu yapılır, bazı çorba ve soslara katılır, yemek-

lerde garnitür olarak kullanılır. Ayrıca körpe yaprakları sebze olarak kullanılan 

bitkinin tohumları hayvanlar için iyi bir yiyecektir. Soğuklara karşı oldukça 

dayanıklı olan şalgam, ülkemizde en çok iklimi soğuk olan doğu illerimizde ve 

az miktarda da diğer bölgelerimizde yetiştirilmektedir (Akçiçek 2004). Şalgam-

da kalsiyum ve demir gibi madensel maddeler, A, B ve C grubu vitaminler ya-

nında çözünür şekerlerden glikoz, fruktoz ve sükroz bulunmaktadır. Şalgam 

suyunun tad ve aroması üzerinde etkili olur (Tangüler ve Erten 2009). Şalgama 

Arap Fars kültüründe Selcem denirdi. XI. yüzyılda Türkler şalgama Çamgur 

veya Çağmur diyorlardı. Anadolu'da örnek olarak Sivas'ta da şalgama çemgur, 

cangur deniliyordu. Türkler şalgam sözünü Arap-Fars şelcem sözünden alarak 

Türkçeleştirmişlerdir. Kuzey Türkleri şalgama saikan demişler, Altaylar'ın ku-

zeyindeki Türkler ise şalgam sözünü çalkan, çalgan yapmışlar. Bu söz Batı 

Türkleri ile Anadolu'da ise şalgam olmuştur (Akçiçek 2004). 

Şalgam suyu üretiminde maya olarak genellikle ekşi hamur kullanılır. Şalgam 

suyu üretiminde kullanılan bu ekşi hamur, gece boyunca veya birkaç saat oda 

sıcaklığında ekmek mayası hamurunun fermantasyona bırakılması ile elde edi-

lir. Ekşi hamur, farklı laktik asit bakterileri ve mayaların karışık kültürlerini 

içeren fermantasyonda ekşi hamur ekmeğinin üretimi için kullanılmaktadır 

(Erten vd. 2008). 

Şalgam suyu üretiminde kullanılan tuz, arıtılmamış kaya tuzudur. Fermantas-

yon sırasında mikrofloranın kontrolü için %1-2 konsantrasyonunda kullanılır. 

Patojen ve bozulma yapan mikroorganizmaları inhibe eder (Tangüler ve Erten 

2009). 
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Şalgam suyu yapımında kullanılan su, içilebilir nitelikte musluk suyudur (Can-

baş ve Fenercioğlu 1984). 

ŞALGAM SUYUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ 

Şalgam suyu üretimi ile ilgili ülkemizde standart bir üretim tekniği bulunma-

maktadır. Kullanılan yöntemler bir işletmeden diğerine değişmektedir. 

Geleneksel yöntem ile şalgam suyu üretimi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk 

aşamada bulgur unu, tuz, ekşi hamur ve yeterli miktarda su karıştırılır. Daha 

sonra karışım 3-5 gün oda sıcaklığında fermantasyona bırakılır. Bulgur unu ve 

ekşi hamurun fermente olmuş karışımı 3-5 kez yeterli su ile ekstrakte edilir. Bu 

aşama, laktik asit bakterileri ve mayaların zenginleştirilmesi için gerçekleştirilir. 

İkinci aşamada ise birinci fermantasyondan elde edilen ekstraktlar ile temiz-

lenmiş ve doğranmış siyah havuç, tuz, dilimlenmiş şalgam ve yeterli miktarda 

su, ikinci fermantasyon için tankta birleştirilir. Geleneksel olarak fermantasyon 

için ahşap tanklar kullanılır. Günümüzde ise fiberglas, plastik veya paslanmaz 

çelik tanklarda kullanılmaktadır (Erten vd. 2008; Erçelebi ve Özkanlı 2010). 

Fermantasyon sırasında bir yandan havuçtaki renk maddeleri (antosiyaninler) 

sıvıya geçer, bir yandan da mikroorganizmaların (laktik asit bakterilerinin) etki-

si ile asit oluşur. Bu olaylar sonunda şalgam suyu kendine özgü kırmızı rengini 

alır ve ekşi lezzetini kazanır (Canbaş ve Fenercioğlu 1984). Fermantasyon so-

nunda kırmızı renkli ve ekşi lezzetli bir içecek elde edilmiş olur. İstenirse kırmı-

zı acı toz biber ilavesi ile elde edilen ürün lezzetlendirilebilir. Elde edilen fer-

mente ürün tanktan uzaklaştırılır ve daha sonra açık olarak veya hava almayan 

şişe ve plastik kaplarda piyasaya verilir (Tangüler ve Erten 2009). 

Direk üretim yönteminde hamur fermantasyonu gerçekleştirilmez. Siyah havuç-

lar seçilir, ayıklanır ve küçük parçalar halinde kesilir. Daha sonra doğranmış 

siyah havuçlar, tuz, istenirse dilimlenmiş şalgam, ekmek mayası veya ekşi ha-

mur ve yeterli miktarda su bir tank içerisinde karıştırılır ve oda sıcaklığında (10-

35°C) 3-10 gün süreyle fermantasyona bırakılır. Fermantasyonu takiben fermen-

te sıvı tanktan uzaklaştırılır ve açık olarak veya hava almayan şişe ve plastik 

kaplarda piyasaya verilir (Erten vd. 2008). 

ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI 

Şalgam suyu gibi fermente ürünlerin en önemli özellikleri laktik asit içermeleri-

dir. Laktik asit, şalgam suyuna ekşi tat vermesi yanında sindirimi kolaylaştırıcı, 

iştah açıcıdır. Asidik ürün olduğundan içerisinde patojen mikroorganizmalar 
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gelişemediği için de sağlık açısından güvenilir ürünler olarak kabul edilmekte-

dirler (Tangüler ve Erten 2009).  

Şalgam suyu iyi bir besin kaynağıdır. Aminoasitler, B ve C vitaminleri ile kalsi-

yum, potasyum ve demir içerir ve vücudun bu minerallerden daha fazla yarar-

lanmasını sağlar. 100 gramında 20 kalori olan şalgam suyu, kalp, damar, mide, 

karaciğer, göz sağlığı için faydalıdır ve kemik ve dişleri kuvvetlendirir 

(Özdestan ve Üren 2009).  

SONUÇ 

Kültürel turizmin en önemli unsurlarından biri de o kültüre, bölgeye ait yerel 

geleneksel yemek, içecek türleri ve alışkanlıklarıdır. Adana ve çevresi yeme 

içme kültürü gerek iklim, gerek coğrafi, gerekse tarihsel konumundan dolayı 

çok zenginlik göstermekte olup, kendine has birçok yemek ve içecek türü bu-

lunmaktadır. Şalgam suyu Adana ve bölgesinin yeme içme kültürüne ait bir 

içecek olup dört mevsim, farklı yemek çeşitleri ile veya tek başına tüketilebil-

mektedir. Özellikle et ağırlıklı yemekler ve ızgara yemeklerin yanında tüketil-

mesinde lezzet bir unsur olarak ön plana çıkarken, şalgam suyunun içerdiği 

maddeler sayesinde sağlığa etkisi ile bu yemeklerle hazmı kolaylaştırması da ön 

plana çıkmaktadır. Ayrıca bölgede, Türk yeme içme kültürüne özel bir içecek 

olan rakı ile birlikte servis edildiği ve rakının yanında içildiği görülmektedir. 

Adana bölgesinin yeme içme kültürünün bir parçası olan şalgam suyu, bölgenin 

var olan kültürel turizm potansiyelin kullanılması, tanıtılması ve sunulması 

açısından turistlere sunulabilecek bir ürün olarak ön plana çıkmaktadır. Özellik-

le bölgenin gastronomisinde büyük yer tutan Adana kebabın veya rakının ya-

nında sunularak, turiste bir yöresel tat daha denetilmiş ve bölgenin kendine has 

yemek kültürü tanıtılmış ve turist gözünde olumlu bir yemek kültürü deneyimi 

ve bölge imajı oluşturulmuş olabilecektir. Bu anlamda şalgam suyu otel restau-

rantlarının menülerinde, sadece yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin me-

nülerinde ön plana çıkartılmalı ve şalgam suyunun diğer yiyecek ve içecekler ile 

birlikte kullanımı hakkında bilgilendirmede ve önerilerde bulunulmalıdır. 

Şalgam suyu üretiminde, üretimin işletmeden işletmeye farklılık göstermesi 

dolayısıyla ürünün standardizasyonunun sağlanması ile birlikte hijyen ve sani-

tasyon kurallarına uyulması koşuluyla riskler önlenilmelidir.  Ayrıca şalgam 

suyunun doğal aromasının korunabilmesi ve içiminde geleneksel lezzetin algı-

lanabilmesi için önerilen raf ömrü süresine, saklama koşullarına ve servis sıcak-

lığına dikkat edilmelidir. 
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Son zamanlarda organik tarımın gündeme gelmesiyle bölgede organik şalgam 

suyu üretimi yapılmakta ve bu ürünler özel cam şişe ambalajlarında hediyelik 

olarak ülke genelinde pazar imkanı bulmaktadır.  Şalgam suyunun bu şekilde 

özel şişelerde turizm ürününe çevrilmesi ve ülke genelinde pazarlanmasına 

ağırlık verilerek bölgenin tanıtılmasına daha çok katkı sağlanmalıdır. 
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ÖZ 

Mağaralar sarkıt ve dikitler, traverten v.b. oluşumlarla süslü salonları, gölleri, yeraltı derele-
ri ile doğa turizminin, mikrokliması ile sağlık turizminin, yerleşik ve dini ibadet yeri olarak 
kültür ve inanç turizminin konusu içine girmektedir. Mağara oluşumları bakımından önemli 
bir jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan karstlaşma (karstik alanlar) Antalya’da geniş alanlar 
kaplamaktadır. Karstik yapıya sahip alanların geniş yer kapladığı Antalya’da, mağaralar ge-
niş bir sahaya yayılmıştır. Araştırma sahasında keşfedilmemiş birçok potansiyel mağaranın 
yanında, keşfedilmiş olup ancak tamamen kontrolsüz bir şekilde meraklılarına ziyaret edil-
me imkânı veren çok sayıda mağara vardır. Koruma kullanma dengesi gözetilerek bir plan 
dahilinde sahanın mağaraları turizm sektörüne kazandırılmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Mağara, Mağara Turizmi,  Turizm Potansiyeli, Antalya 

 

 

GĠRĠġ 

Mağaralar, en geniş anlamda yeraltında oluşmuş doğal boşluklar olarak tanım-

lanır (İzbırak 1992). Doğal süreçler sonucunda oluşmuş yer altı oyuğuna mağara 

adı verilmektedir (Kozak vd. 2001: 23). Bir başka deyişle; yüzey açılımları olan 

ve en az bir insanın sürünerek girmesine olanak verecek genişlik ve yüksekliğe 

sahip olan yer altı boşluklarıdır (Nazik 2008:  1). Bunlar yaygın olarak kireçtaşı 

ve dolomit gibi karstlaşabilir kayaçlar içinde gelişir. Karstik mağaralar da deni-

len bu tip boşlukları çatlak, fay gibi dolgusuz yapısal hatlar ve tabakalaşma 

düzlemleri boyunca suyun oluşturduğu çözünme ve aşındırma olaylarıyla şe-

killenir (Aygen 1984; Jennings 1971; Sweeting 1973; İzbırak1992; Pekcan 1993). 

Düşey veya yatay yönde uzanabilen mağaralar, hidrolojik yönden aktif, yarı 

aktif veya kuru olabilir (Sweeting 1973; Nazik 1992). 

mailto:cemsari@yahoo.com
mailto:hilmi.demirkaya@gmail.com
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İçleri, dışarıda oluşamayan, insanı hayrete düşüren, her renk ve şekilde damla-

taşlarla kaplı olan mağaralara yapılan ziyaretler; başlangıçta yalnız zorunluluk 

ve meraktan kaynaklanmasına rağmen, daha sonraları bilimsel ve ekonomik 

amaçlara yönelik olmuş ve turizm sektörüne dönüşmüştür. Geleneksel turizm-

den farklı olarak tüm yıl boyunca sürdürülen ve günümüzde ekoturizm veya 

alternatif turizm olarak adlandırılan mağara turizmi; başta görsel ve gösteri 

turizmi olmak üzere, inanç ve kültürel, sağlık, sportif, macera ve bilimsel turizm 

çeşitlerini içerir (Nazik 2008: 52). Bunlar sarkıt, dikit vb oluşumları, yeraltı dere-

leri ve gölleriyle doğa turizminin, mikroklimasıyla sağlık turizminin, yerleşim 

ve ibadet yeri olarak kullanıldıkları için de kültür ve inanç turizminin konusu 

içine girer. 

Mağaraların doğa turizmi açısından en önemli özelliği, mağara ortamında dam-

lama, akma, buharlaşma, durgun su ortamı gibi çökelme mekanizmalarıyla 

oluşan mağara oluşum şekillerinin biçim, renk, yoğunluk ve boyutları açısından 

sunduğu görselliktir. Çökelme mekanizmalarından damlama ve akma çeşitli 

boyutlarda sarkıt, dikit, sütun, perde ve akmataşı tabakaları oluşturmaktadır 

(Doğaner 2001: 164). 

Doğa turizminde mağaralar, görsel amaçlı ve sportif amaçlı olmak üzere iki 

şekilde kullanılırlar. Görsel amaçlı kullanımlar için, oluşum şekilleri bakımın-

dan zengin, dolaşımın kolay olması bakımından yatay yönde gelişmiş, ulaşım 

olanağı sağlanabilen mağaralar seçilir. Mağara girişi düzenlenerek, mağara 

içinde özel donanıma ihtiyaç duyulmadan turistlerin dolaşması sağlanıp, aydın-

latılarak turizme açılır ve müze şeklinde ücret karşılığı gezilirler. Sportif amaçlı 

kullanımlar için derinlik ve uzunluk daha çok önem kazanmaktadır. İçinde 

düzenleme yapılmayan bu mağaraları, mağaracılar özel donanımlarıyla gezer-

ler (Doğaner 2001: 164). 

Birçok ülkede 17. yüzyılda başlayan mağaralardan turizm amacıyla yararlanma, 

günümüzde binlerle ifade edilerek, başlı başına ekonomik bir sektör haline gel-

miştir. 

Birçok ülkede mağaralar, önemli turizm çekim merkezi durumuna getirilmiştir. 

Çin, ABD, Fransa, Japonya, Avusturya, İyalya ve Almanya bu konuda ileri dü-

zeydedir. Eski Yugoslavya’da bulunan ve içi vagonlarla gezilebilen Pos-

toyna Mağarası en ünlü turistik mağaralardan birisidir. Yine, ABD’de bu-

lunan Flint Mammouth Mağarası, Fransa’da bulunan Padirac, Aven Ornac, 

Lavace Mağaraları, Belçika’da bulunan Droghorti, İspanya’da bulunan Dragon 

deniz mağarası dünyada bilinen ve en çok gezilen mağaralar arasında yer al-

maktadır (Değirmencioğlu vd. 2003: 42; Nazik 2008:  53). 
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Dünyadaki diğer ülkelere göre mağara cenneti ülke durumunda olan Türki-

ye’de yaklaşık 40.000 adet mağara bulunmaktadır. Ancak bu güne kadar tüm 

yerli ve yabancı mağaracı gruplarının inceleyerek belgelendirdiği mağara sayısı 

800’dür (Aktuel Turizm/Magaralar/c.3 1. html, 08.09.2010). Turizm türlerinin 

geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’de turizm hareketlerinin diğer bölgelere ve 

yılın diğer aylarına yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda mağara turizmi 

konusunda yapılan çalışmalarda artış vardır. Türkiye’de halen insan eli değ-

memiş binlerce mağaranın bulunması, bu turizm türünün gelecekte daha fazla 

gelişeceğini göstermektedir. 

Türkiye’de görsel olarak turizme açılan ilk mağaralar Akdeniz Bölgesi’nde yer 

almaktadır. Toros dağlarında kireçtaşının geniş yer tutması mağaralar açısından 

büyük bir potansiyel sağlamaktadır. Ayrıca turistik bir bölge olmasından dolayı 

gelen turist sayısının fazla olması bakımından deniz turizmine alternatif olarak 

sunulmaktadır. Türkiye’de görsel olarak aydınlatılarak ilk kez turizme açılan 

Damlataş, Türkiye’nin en fazla gezilen mağarasıdır (Doğaner 2001: 165). 

Mağara tedavisi (speleotrapi), mağara mikroklimasının tedavi edici etkisi konu-

sunda yapılan olumlu deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. Mağara havasında-

ki radyoaktivite ve CO2’nin sağlık üzerine etkileri araştırılmaya devam edil-

mektedir. Mağara içinde hava akımlarının olmaması, nem oranının çok yüksek 

olması (%100), nemin su damlaları halinde havada yüzen toz vb. partikülleri 

kaplaması ve bunların soğuk mağara duvarlarına çarpıp yapışması, mağara 

havasının temiz olmasına neden olmaktadır. Bu durum mağaralarda özellikle 

astımlı hastalar için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Türkiye’de speleoterapi 

açısından bilimsel olarak ilk incelenen mağara Alanya Damlataş’tır (Akyokuş 

vd. 1984: 166). 

Karain gibi mağaralar doğal güzellikleri yanında, prehistorik, paleontolojik, 

arkeolojik, antropolojik, jeolojik, coğrafik, speleolojik araştırmalar yapan araş-

tırma gruplarının ilgisini de çekmektedir. Kültür turizmi açısından büyük bir 

değer oluşturmaktadırlar (Doğaner 2001: 171). 

Mağara turizmi, Antalya turizmini çeşitlendirmek bakımından oldukça önemli-

dir. Kireçtaşının geniş yer tuttuğu Batı Toroslar, mağaralar açısından büyük bir 

potansiyel sağlamaktadır. Antalya’ya gelen turist sayısının fazla olması bakı-

mından deniz turizmine alternatif ya da tamamlayıcı olarak sunulabilir. 

ARAġTIRMA SAHASININ YERĠ VE SINIRLARI  

Araştırma sahası, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesi’ndedir. 36.06° ve 

37.27’ kuzey enlemleri ile 26.14° ve 32.27’ doğu boylamları arasında yer 
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alan sahanın kuzeyinde Isparta ve Burdur, kuzeydoğusunda Konya, doğusun-

da Mersin ve Karaman, batısında Muğla illeri bulunmakta, güney sınırını ise 

Akdeniz oluşturmaktadır. 

 
Şekil 1. Antalya İli lokasyon haritası 

ARAġTIRMANIN AMACI  

Doğal güzellikleri ve kültürel özelliklerini beşeri yatırımlarla desteklenen, Tür-

kiye’nin en çok turist çeken merkezi olan Antalya ilinin (2010 yılında yaklaşık 

9.2 milyon) turizm kaynaklarında biri de mağaralardır. Araştırma sahasında 

keşifedilmemiş bir çok potansiyel mağaranın yanında, keşfedilmiş olup ancak 
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tamamen kontrolsüz bir şekilde meraklılarına ziyaret edilme imkânı veren çok 

sayıda mağara vardır.  

Antalya ili sınırları içerisinde, Karain, Damlataş ve Altınbeşik mağaraları gibi 

turizme açılmaları nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde çok iyi tanınan beli 

başlı mağaralar yanı sıra turistik çekim gücü özelliğine sahip ve potansiyel du-

rumunda olan birçok mağara da bulunur. Bu mağaralar doğal dokuya zarar 

vermeden, planlı bir şekilde içinde ve çevresinde yapılacak gerekli düzenleme-

ler ile bilimsel ve sportif amaçlı geziler değil aynı zamanda turizm amaçlı gezi-

lerin hizmetine sunulabilir. Araştırma sahasında özellikle mağara turizmi de-

taylı bir şekilde araştırılmamıştır. Bu konuda katkı sağlayabilmek amacıyla “An-

talya ili mağaraları ve turizmi potansiyeli” araştırma konusu olarak seçilmiştir.  

ARAġTIRMANIN MATERYAL VE METODU  

Bu araştırmada, “Antalya’nın Mağaraları ve Turizm Potansiyeli” ortaya konu-

lurken konuyla ilgili daha önceki çalışmalara ulaşılmıştır. Araştırma sahasının 

tanınmış mağaraları ile turizm potansiyeli olan mağaralar birlikte değerlendiri-

lerek doğal ve kültürel özellikleri tespit edilmiştir. Bu süreçte sahada coğrafi 

gözlemler yapıldığı gibi fotoğraf ve video çekimleri de gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen verilerin değerlendirilmesi için haritalar, şekiller ve tablolar oluşturul-

muştur. Araştırmanın tamamı bir bütün olarak gözden geçirildikten sonra orta-

ya çıkan durum, coğrafi metot ve prensiplere göre değerlendirilmiştir. 

ARAġTIRMA SAHASININ MAĞARALARI VE TURĠZM POTATANSĠYELĠ 

Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan 

karstlaşma (karstik alanlar) Türkiye topraklarının yaklaşık %20’sini oluşturur. 

Bu arazilerin, aynı sıklıkla olmasa bile ülkenin her tarafına dağılmakla birlikte 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diğer bölgelere oranla daha yo-

ğun olarak bulunduğu görülür. Akdeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Antalya 

ve civarı karstik formasyonlarca zengindir. 

Karst üzerinde jeolojik ve jeomorfoljik yapı, iklimi, bitki örtüsü ve zaman etkili 

rol oynar. Bu faktörler etkisinde meydana gelen karstlaşma sonucu oluşan lap-

ya, obruk, dolin, uvala, polye ve mağara gibi karstik şekillere araştırma saha-

sında sıkça rastlanır. Bu şekillerden özellikle mağaralar önemli bir turizm po-

tansiyeli oluşturmaktadır (Köksal 1994: 72; Akova 1999: 187). 

Karstik yapıya sahip alanların geniş yer kapladığı Antalya’da, mağaralar geniş 

bir sahaya yayılmıştır (Sarı 2008: 29). Bu mağaraların oluşumunda, yeraltı sula-

rının karstik yapı içerisindeki kalsiyum karbonatlı kayaçları eritmesi ve yer yer  
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boşluklar oluşturması öncelikli rolü oynar. Yüzey sularının ve yağışların, geçir-

gen kalker yüzeyden kolaylıkla yeraltına sızması ve gür yeraltı sularını oluş-

turması, mağara oluşum sürecinde önemli etkendir. Karstik yapılı sahaların 

kolay eriyebilme özelliği yani kimyasal çözünürlüğünün yüksek olması, sahada 

irili ufaklı yüzlerce mağaranın oluşmasına neden olmuştur. Bunlardan bazıları-

nın, tarih öncesi çağlardan beri insanlar tarafından barınma yerleri olarak kulla-

nıldığı bilinmektedir. Bunlar arasında Antalya’nın 30 km. kadar kuzeybatısında, 

Katran dağının doğu yamaçlarında yer alan Karain mağarası çok ünlüdür (Ka-

yan 1990: 13). 

Araştırma sahasında keşfedilmemiş birçok potansiyel mağaranın yanında, keş-

fedilmiş olup ancak tamamen kontrolsüz bir şekilde meraklılarına ziyaret edil-

me imkânı veren çok sayıda mağara vardır. Antalya ili sınırları içerisinde, Ka-

rain, Damlataş, Dim ve Altınbeşik mağaraları gibi turizme açılmaları nedeniyle 

ulusal ve uluslararası düzeyde çok iyi tanınan beli başlı mağaralar yanı sıra 

turistik çekim gücü özelliğine sahip ve potansiyel durumunda olan birçok ma-

ğara da bulunur. 

Bu mağaralar doğal dokuya zarar vermeden, planlı bir şekilde içinde ve çevre-

sinde yapılacak gerekli düzenlemeler ile bilimsel ve sportif amaçlı geziler değil 

aynı zamanda turizm amaçlı gezilerin hizmetine sunulabilir. Bu bağlamda bu 

çalışmada araştırma sahasının turizm potansiyeli olan mağaraları, ayrı ayrı ele 

alınarak, doğal özellikleri ve tarih öncesi çağlarda ve günümüzde kullanılma 

imkân ve özellikleri üzerinde durulmuştur. 

Karain Mağarası 

Karain mağarası, Antalya il merkezinin 30 km. kuzeybatısında, Döşemealtı ilçe-

sinde, eski Antalya-Burdur karayoluna 5-6 km. uzaklıkta bulunan Yağca köyü 

sınırları içindedir. 

Karain mağarası, I. Antalya traverten basamağının kuzey sınırında, önünde 

bulunan traverten ovasından 150 m., Katran dağı (1.550 m) nın güneye bakan 

yamaçlarında, denizden ise 430-450 m. yüksekliktedir. 

Yağca köyünün de üzerinde bulunduğu traverten düzlüğünün yükseltisi 280 m. 

dir. Böylece Karain mağarası ile traverten düzlüğü arasında 80 m.lik bir yükselti 

farkı olduğu ortaya çıkar. 

Karain mağarasının 2 km. doğusunda, Antalya traverten taraçaları ve düden 

çağlayanlarının oluşumunda önemli bir etken olan, Kırkgöz kaynakları bulu-

nur. Karain mağarasına ilk olarak yerleşen insanların, Kırkgöz karstik kaynağı-
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na yakın bir yer seçmeleri, su ihtiyaçları ve su kenarına gelen av hayvanlarını 

kolayca avlayabilmeleri açısından çok önemlidir. 

Karain mağarasının turistik değeri, bilimsel alanda, Türkiye için kılavuzluk 

yapacak ilk paleolitik kronolojiyi vermesinden ileri gelmektedir. Karain ma-

ğarası, Anadolu’nun yerleşme tarihine ışık tutan önemli prehistorik yerleşme-

lerden birisidir (Doğanay 2001). Tarihi katlar taş devrine kadar ulaşır. O devre 

ait özel bir takım aletler, hayvan fosilleri, insana ait bir takım kalıntılar bulun-

muştur (Köksal 1994: 73). İnsanlık tarihinin başlangıcındaki süreç içinde mağa-

ra, alt Yontmataştan başlayarak, orta ve üst Yontmataş evreleri, Neolitik, Kalko-

litik, Eski Tunç gibi Protohistorik çağlarda ve Klasik çağda insanlar tarafından 

sürekli bir biçimde iskân edilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da yaklaşık 

11 m.yi bulan kalın bir kültür dolgusu içermektedir. Ancak mağaranın en uzun 

süren ve en önemli iskânı Paleolitik (Yontmataş çağı) ile ilgilidir. 

Karain mağarasında ilk kazılara 1946 yılından itibaren Prof. Dr. Kılıç Kökten 

tarafından başlanılmıştır. Yapılan kazıların sonuçlarına göre Karain mağarasın-

da, Alt paleolitikden demir çağına kadar (M. Ö. 1500-1000 ) insan yaşamış yani, 

doğal barınak olarak kullanılmıştır. Eski çağda ise, dini bir merkez olarak önem 

kazanmıştır. Kazılar sonunda, alt paleolitik devre ait taştan yapılmış, el baltaları 

ve diğer taş gereçler, orta ve üst paleolitiğe ait yine sırtlan, ayı, öküz, fil, su ay-

gırı, taştan baltalar, el çapaları gibi alet ve hayvan fosillerine rastlanmıştır. Yapı-

lan kazılardan, mağara ve çevresinin hayvan varlığı bakımından son derece 

zengin olduğu da ortaya çıkmıştır (Kökten 1963; Doğaner 2001: 171). Yaban 

inciri, zeytin ve buğday tohumu fosilleri mağara çevresinde bulunmuştur. Ele 

geçirilen bir azı dişi ve kafatası fosili, Neandertal insanının Anadolu’da yaşadı-

ğını kanıtlamıştır. Mağara dolguları içinden elde edilen yanmış kemik ve odun 

kömürü fosilleri, bu insanların ateşi keşfettikleri ve ateşten yararlandıklarını 

gösterir (Doğanay 1997). 

Karain mağarasından yapılan kazılarda elde edilen prehistorik buluntular, An-

talya müzesinde ve mağaranın 150 m. güneyinde bulunan Karain müzesinde 

sergilenir. Mağara içinde gezmeye gelenler için Karain’in genel stratigrafisini 

veren ve mağaranın tabakalanma durumu açık bir şekilde sergileyen bir kesit 

bulunmaktadır. Karain mağarası jeoekonomik potansiyeli yönünden Türki-

ye’nin en iyi değerlendirilen mağaralarındandır. 
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Fotoğraf 1. Karain mağarası, giriş kısmı 

 

Karain mağarasını 2004-2010 yılları arasında yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etmiştir.  

 

Tablo 1. Karain Mağarası Ziyaretçi Sayıları ve Gelir Durumu  

Yıl Ziyaretçi Sayısı Toplam Gelir 

2004 22.871 7.318 

2005 23.493 7.548 

- - - 

- - - 

2010 22.011 21.699 

Kaynak: Antalya Müzesi Müdürlüğü Verileri, 2011. 

 

Araştırma sahasında turizm potansiyeli olan birçok mağaranın olduğu düşü-

nüldüğünde Karain mağarasının yıllık ortalama 20 binden fazla kişi tarafından 

ziyaret edilmesi oldukça anlamlıdır. 

Kocain Mağarası 

Kocain mağarası, Antalya il merkezinin 58 km. kuzeydoğusunda, Döşemealtı 

ilçesi Camili-Ahırtaş köyü kuzeybatısında İndağı’nda (1.171 m.) bulunmaktadır. 

Mağaraya ulaşmak için, Antalya-Burdur karayolunun 25. km.sinde bulunan 
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Pınarbaşı menbalarını biraz geçtikten sonra, kuzeydoğuya, yani Ekşili köyü 

yoluna girip, buradan Camili, Killik (Kemli) ve Ahırtaş köylerine gitmek gerekir. 

Kocain mağarası, Ahırtaş köyü sınırları içerisinde yer almasına rağmen, bu 

köyden mağaraya karayolu ile yani araçlar ile ulaşmak mümkün değildir. Ahır-

taş köyünden mağaraya ulaşmak için, köyün kuzeyinden ortalama 1.5 saat sü-

recek bir yaya yürüyüşü gerekir. Kocain mağarasına gitmek için Ahırtaş köyüne 

varmadan, Killik köyünün Çakırlar mahallesi yakınlarından, kuzeydoğu yö-

nündeki Üçevler mahallesi yoluna girip, bu yolu 10 km. takip etmek çok daha 

uygundur. Bu güzergâh boyunca yol çoğunlukla asfalt olup, Üçevler mahalle-

sinden sonra stabilizedir. 

2000 yılına kadar, Üçevler mahallesi ile Kocain mağarası arasında herhangi bir 

karayolu bulunmaz iken, mağaraya keçi sürülerinin açtığı ve çobanlar tarafın-

dan kullanılan patika yoldan ulaşılabilmekteydi. Fakat 2000 yılında mağaranın 

turizme kazandırılma programı kapsamında yol çalışmalarına başlanmış olup, 

günümüzde yeni açılan stabilize bir yoldan, araçlarla mağara önüne kadar gidi-

lebilmektedir.  

Ahırtaş köyünün kuzeybatısında 775 m. yükseltide bulunan mağara, kretase 

yaşlı (ikinci zaman) kalkerler içinde bulunmaktadır. Kocain mağarasının en 

dikkati çeken özelliği mağara boşluğunun (hacminin) genişliğidir. Mağara 600 

m. uzunluğunda salonu, girişte 35 m., içerde 75 m. genişlikte ve bazı yerlerde 

50-60 m. yüksekliği ile Türkiye’nin bilinen en büyük yer altı boşluğu olması 

bakımından ilgi çekicidir (Aygen, 1984: 20; Doğaner, 2001: 171). Mağarada dik-

kati çeken bir diğer unsur da, giriş kısmında bulunan çökmüş sütundur. Bu 

çöken sütunun yüksekliği 25 m. kadardır. Geniş ağıza ve tek parça olarak büyük 

bir galeriye sahip mağaranın içinde aynı zamanda Roma döneminden kalan bir 

sarnıç da bulunmaktadır. 

Mağaranın içerisinde, (50 m. ileride sağ cephede) zeminden 10 m. yükseklikte 

bir karstik kaynak vardır. Mağaranın oluşumunda muhtemelen önemli bir rol 

oynayan söz konusu kaynak, tarih boyunca mağaranın yerleşimcileri tarafından 

kullanılmıştır. Kaynağın yakınında bulunan havuzlar bu görüşü destekler nite-

liktedir. Havuzlar bugün, yöredeki çobanlar tarafından özellikle yaz aylarında, 

öğlen saatlerinin aşırı sıcağından sürülerini korumak ve bu sürülerin su ihtiya-

cını karşılamak için kullanılmaktadır. 

Kocain mağarasının galeri kısmının genişliği, tarih boyunca mağarada fazla 

nüfus barındırılabilmesine neden olmuştur. Mağaranın bulunduğu sahanın 

çevresine göre hâkim ve korunaklı bir yerde bulunması, mağaranın geçmişte 
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savunmaya elverişli bir yerleşme yeri olduğu görüşünü destekler. Mağara ağ-

zında prehistorik devirlerde, daha sonra da Romalılar zamanında iskân edildi-

ğine dair kalıntılar mevcuttur. İçinde çimentolu sarnıçların bulunması, tarihi 

devirlerde de oturulmuş olduğuna bir delil olarak gösterilebilir. 

Mağara, iç içe meydana gelmiş 2 büyük salon ve bu iki boşluğu ayıran dev dikit-

lerden oluşmuştur. Dev kolonları yanında gayet güzel beyaz kristallizasyonlarda  

bulunmaktadır. Sabah güneşi mağara içine doğru vurduğunda, dev dikitlerin 

silüetleri şahane bir manzara teşkil etmektedir. Mağara giriş ağzında hem bilim-

sel araştırmalar için, hem de civar köylülerin kıymetli hazine bulmak amacıyla 

yaptıkları çok sayıda araştırma çukuruna rastlanmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 2. Kocain mağarası, büyük salon 

 

Anadolu’nun yerleşme tarihi açısından son derece önemli ve bulunduğu yer 

itibari ile bir doğa harikası olan Kocain mağarasına ulaşmak son derece güçtür. 

Kocain mağarası henüz turizme açılmamış bir mağaradır. Ancak, turizme açıl-

ması durumunda (mevcut yolun standartlarının yükseltilmesi, Ahırtaş ve Killik 

köylerine koyulacak, Kocain mağarasını belirten levhalar ile ile), hem tarihi 

önemi ve hem de doğal çevre çekicilikleri sayesinde muhtemelen önemli bir 

turistik çekim noktası olacaktır. 

Yöre halkından edinilen bilgiye göre, mağaraya günümüzde, sık olmamakla 

birlikte Antalya ilinden öğrenci gezi grupları gelmektedir. Yabancı turistler ise 
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ancak bireysel çabaları ile mağaraya nadiren gelebilmektedirler. Kocain, henüz 

tur operatörlerinin tur güzergâhlarına girememiştir. 

Kocain mağarasına en yakın köyler durumundaki Killik ve Ahırtaş köylerinde 

hâkim ekonomik yapıyı, hayvancılık ve ev tipi dokuma faaliyetleri oluşturur. 

Mağara turizme açıldığı takdirde, köy halkı için küçükte olsa bir istihtam alanı 

açılacaktır. Özellikle faaal nüfusunun büyük bir bölümü çalışmak için Antalya 

şehrine göçen Ahırtaş ve Killik köylerinde, turizmin gelişmesi ile yöresel el sa-

natı ürünleri ve yöreye has bir takım ürünler turistlere pazarlanabilir. 

Beldibi Mağarası 

Antalya il merkezinden 26 km. güneybatıda, Konyaaltı ilçe merkezinin güney-

batısında, Çamdağ tünelinin hemen çıkışında, denizden yaklaşık 300 m. yüksek-

likte bir kaya altı sığınağı olup, Beldibi köyü yakınındadır. 

Anadolu’nun önemli prehistorik yerleşmelerinden biri olup, 1956 yılında keşfe-

dilmiştir. Doğal tahribatla büyük ölçüde zarar gördüğünden içindeki dolgu 

tabakaları yağmur suları ve rüzgârla sürüklenerek akıp gitmiştir. Tümü mezolo-

tik kültürleri içeren 6 tabaka tespit edilmiştir. Yapılan kazılarda üst Paleolitik ve 

Mezolotik döneme ait çakmaktaşı aletler ele geçirilmiştir. Ayrıca kaya altı sığı-

nağının duvarlarında, şematize insan, dağ keçisi ve geyik resimleri bulunmak-

tadır. 

Yerli ve yabancı turistlere devamlı açık olan bir arkeolojik sit alanıdır. Özellikle 

yabancı turistler mağaraya büyük ilgi gösterirler. Çevrenin düzenlenmesi ve 

mağaranın ışıklandırılması gerekmektedir. 

Geyikbayırı Mağarası 

Geyikbayırı Mağarası, Konyaaltı ilçesinde yer alan Geyikbayırı köyünde, Antal-

ya’ya 26 km. uzaklıktadır. Mağaraya, Antalya’dan batı yönünde Çakırlar köyü 

üzerinden gidilebilir. 

Geyikbayırı köyünün 1 km. kadar doğusunda, yolun kuzey kenarındaki bir 

delikle yeryüzüne açılan mağara ilgi çekicidir. Mağara tümüyle Perm yaşlı gri 

renkli, masif kireçtaşları içinde gelişmiştir (Güldalı vd. 1982: 14). Geyikbayırı 

mağarası, Kazankaldıran deresinin bir yan kolunun tabanında bulunmaktadır. 

Mağaranın son kısmındaki büyük salon yer yer dere tabanı seviyesinden aşağı-

dadır. Bu nedenle zaman zaman dereden mağaranın içine su akabilmektedir. 

Uzunluğu 120 m. olan mağaranın, en derin yeri ağızdan -6.5 m. aşağıdadır 

(Güldalı vd. 1982). Geyikbayırı mağarası breşlerle bunlar içindeki büyük kalker 

blokları arasında gelişmiştir. Mağara içi sarkıt ve dikitlerle bezenmiş olup, gü-
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nümüzde yarı aktiftir, tavanından içeriye uzanan ağaç kökleri tavanın oldukça 

incelmiş bulunduğunu göstermektedir. Girişindeki ilk salon bugün insanların 

serinlemek için sık sık uğradığı bir yerdir. Ancak, mağarada tarih öncesi devir-

lerde insanlar tarafından kullanıldığını gösterecek bir buluntuya rastlanmamıştır.  

 

 
Fotoğraf 3. Geyikbayırı Mağarası Antalya şehrine çok yakın bir konumda yer almakta 

 

Geyikbayırı mağarasının her tarafı traverten oluşumları ile kaplıdır. Büyük sa-

londa çok sayıda güzel dikit, sarkıt, sütun vardır. Bunların bir kısmı içeri giren 

köylüler tarafından maalesef kırılmıştır. Buna rağmen Geyikbayırı turizme aç-

mağa değerde bir mağaradır. 

Peynirdeliği Mağarası 

Kemer İlçesi, Gedelme mevkiindedir. Mağaraya her türlü araçla kolayca ulaşı-

labilir. Çevre makilik ve ormanlıktır. Mağaranın 65 m. kuzeyinde Bizans döne-

mine ait duvar kalıntıları ve mezarlar vardır. 

Peynirdeliği mağarası, masif, çok saf resifal Kretese kireçtaşları içinde gelişmiş-

tir (Güldalı vd. 1982: 20). Kuzey-güney doğrultusunda uzanan mağaranın so-

nuna doğru büyük ölçüde tavan göçmeleri oluşmuş, hem de taban büyük kaya 

blokları ile kaplanmıştır. Peynirdeliği, güney ucunda bir sifonla son bulmakta-

dır. Yağışlı mevsimlerde sifonu dolduran sular yükselerek sifonun bitişiğindeki 

odacığın tabanını örter. Toplam uzunluğu 74 m. olan mağaranın girişe göre en 

derin yeri -19 m. dir. Peynirdeliği mağarasının büyük bölümü kurudur, daha 

çok dikey mağara tipindedir. Mağara ağzının büyük olması nedeniyle sıcaklık 

açık havaya bağlantılı olarak değişir. Sonbaharda mağara içi sıcaklığı 17ºC’dir. 
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Şekil 2. Geyikbayırı Mağarası planı 

 

Mağara içinde yeter miktarda sarkıt, dikit ve sütunlar gelişmiştir. Ayrıca mağa-

ra çevresinin tabii güzellikleri ve hemen yakınında tarihi ören yerlerinin bu-

lunması, bu mağarayı turizm yönünden çekici kılmaktadır. Peynirdeliği, araş-

tırma sahasının turizm potansiyeli olan mağaralarındandır. 
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Şekil 3. Peynirdeliği Mağarası planı 

 

Molla Deliği Mağarası 

Molla Deliği mağarası, Antalya ili Kemer ilçesi batısındaki Tahtalıdağı’nın 

(2.366 m.) doğu yamacında Çatak deresinin kaynak bölümünde bulunur. Mağa-

raya Aşağı Kuzdere köyünden veya Tekirova köyünden (yaya) gidilebilmekte-

dir. Her iki taraftan da 3.5-4 saat yürümek gerekir. 

Molla Deliği, Jura alt Kretase yaşlı Tekedağı kalker formasyonları içinde geliş-

miş ve çok yönlü uzantıları bulunan bir mağaradır. Toplam uzunluğu 549 m.dir 

(Güldalı vd. 1991: 19). Kireçtaşı formasyonundaki belirgin kırıklıklar boyunca 

ve kireçtaşının eklem sistemleri yönünde ve birbirinden farklı seviyelerden 

meydana gelen mağaranın kolları genellikle dar ve basıktır. Ana kolun sonunda 

ise bir sifon mevcuttur. Yer yer enteresan damlataş oluşumları ile süslenmiş 

bulunan anakolun sonunda bulunan sifondan önceki kalınca bir kum örtüsünün 

varlığı, yağışlı dönemde sifondan basınçlı olarak gelen suyun eriştiği uzaklığı 

göstermektedir. Sifondan geri tepen su nadiren mağaranın giriş kısmına kadar 

ulaşır. Bu durumda da mağara tabanında bulunan düdenler suyun yeraltının 

daha derinliklerine inmesine neden olur. 

Mağarada yazları 12°C’lik bir hava sıcaklığına ve %84’lük nem oranına sahiptir 

(Güldalı ve diğerleri, 1991: 19). 
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Kıyıdan itibaren mağaraya kadar uzanan patika yol ormanlar içinden geçer. 

Molla Deliği mağarası gerek sahip olduğu damlataş güzellikleri gerek içinde 

bulunduğu doğal ortamın çekiciliği ile birlikte değerlendirilerek turizm aktivite-

lerine konu olabilecek nitelikte özelliklere sahiptir. 

 
Şekil 4. Molla Deliği Mağarası planı 

ZeytintaĢı Mağarası 

Serik ilçesi, Akbaş köyü sınırları içindeki Zeytintaşı tepesinin güney yamacında 

bulunur. Denizden 220 m. yüksekliktedir. Mağara ismini; üzerinde bulunan 

Zeytintaşı tepesinden almıştır. Zeytintaşı mağarası; Serik ilçe merkezine 16 km., 

Belek Turizm Merkezi’ne 28 km., Aspendos’a 10 km. uzaklıktadır. 

Belirgin bir giriş ağzı bulunmayan Zeytintaşı mağarası, oluşumu kısmen ta-

mamlanmış, geçit konumlu yarı aktif-fosil bir mağaradır. Buna karşılık mağara-

nın iç şekillenmesi devam etmektedir. Özellikle mağaranın karakteristik şekille-

rinden olan ve hızla gelişim gösteren makarna sarkıtlar bunun göstergesidir ve 

oluşumları devam etmektedir 

Zeytintaşı mağarası, 1997 yılında taşocağı açmak için açılan 10 m.lik yapay gale-

ri sonunda tesadüfen bulunmuştur. Sıcak ve nemli bir atmosfere sahip olan 
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mağaranın ( Ortalama sıcaklık 23 °C, Mutlak nem % 70) uç noktasında açılan bu 

galeri, mağaranın iç kısmı ile dış kısmı arasında hava dolaşımını sağlayamamış 

ve bu nedenle de içerisindeki hava hapsolmuştur. İki katlı olarak oluşan ve ara-

larında 10 metrelik yükselti farkı bulunan Zeytintaşı mağarasının alt ve üst katı 

arasında belirgin bir nem ve sıcaklık farkı vardır. Bu iklimsel özellik, mağaranın 

karakteristik Şekillerinden olan makarna sarkıtlar ile diğer damlataşların geli-

şimlerinin devam etmesini veya canlı kalmalarını sağlamıştır (Ceylan 2007: 232). 

Özellikle mağaranın her kesiminde görülen, ancak en yoğun büyük salonda yer 

alan ve boyları yer yer yarım metreye ulaşan makarna sarkıtlar, mağara içi olu-

şumlar bakımından en ilgi çekici şekillerdir. Spagetti salonu olarak da adlandırı-

lan büyük salondaki bu sarkıtların oluşumlarının bugün de devam etmesi onu 

diğer mağaralardan ayıran en belirgin özelliktir. Diğer taraftan büyük sütunlar 

arasında yer alan küçük gölcükler mağarayı daha ilginç hale getirmektedir. 

Akarsularla yarılarak askıda kalan mağara plipser, reliyef sisteminin karakteris-

tik bir şeklidir. Mağara alttan ve yanlardan geçirimsiz birimlerce kuşatılan Jura-

Kratase yaşlı kireçtaşları içinde belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmiştir. Birbi-

rine bağlantılı iki kattan meydana gelen Zeytintaşı mağarası, toplam 233 metre 

uzunluğa sahiptir. 1999 yılında turizm amaçlı uygulama projesi tamamlanmış 

olan mağaranın sadece üst katı 14.02.2002 tarihinde turizme açılmış olup 136 

metre uzunluğa sahiptir. Buna karşılık 97 metre uzunluğa sahip alt kat uygula-

ma dışı bırakılmıştır. Bu iki kat 10 metrelik bir çöküntü kuyusu ile birbirine 

bağlıdır. 

Mağaranın giriş kapısına yaklaşık 15 metre uzaklıkta tek katlı ve üç bölüm şek-

linde inşa edilmiş olan sosyal tesisler, gişe bölümü, alış-veriş ünitesi ve çay oca-

ğından meydana gelmektedir. 

Aktif oluşum sürecindeki mağara birbirinden ilginç oluşumlar ile görülmeye 

değerdir. Zeytintaşı mağarası kontrollü turizm kullanımına açılmıştır. Mağara, 

rehber eşliğinde gezilmekte olup, kafile biçimindeki ziyaretlerde 8-10 kişilik 

gruplar oluşturularak mağara ziyaret edilmektedir. Ziyaret bittikten sonra ma-

ğaranın içerideki nem ve sıcaklığını koruması için kapısı kapalı tutulmaktadır. 
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Fotoğraf 4. Zeytintaşı mağarası, birbirinden ilginç oluşumlar ile görülmeye  

değer, mağaraya, ziyaretçiler kontrollü bir şekilde alınmakta 

 

Zeytintaşı mağarası gerek içerisindeki oluşumların zenginliği ile gerekse turizm 

kullanımındaki oluşan bilinçle araştırma sahasının diğer mağaraları için de 

örnek oluşturabilir. 

Mahrumçalı Mağarası 

Mahrumçalı mağarası, Manavgat’ın kuzeydoğusunda Gebecek köyünün doğu-

sunda Mahrumçalı (Mahremçalı) mahallesinde bulunmaktadır. Her türlü araçla 

mağaraya gidilebilir. 

Mahrumçalı mağarası, dolomitik kireçtaşları içinde ve mikaşist tabakaların üze-

rinde gelişmiştir. Toplam uzunluğu 157 m. olan Mahrumçalı’nın girişe göre en 

derin noktası -36 m.dir. Yarı yatay, yarı aktif bir mağaradır (Güldalı vd. 1987: 

40). Tabanı kaya bloklarıyla kaplı mağarada bol miktarda dikit, sarkıt, sütun 

oluşumları vardır. Mahrumçalı’nın sonunda ve en derin noktasında küçük bir 

gölet vardır. Yağışlı mevsimlerde mağaraya akan sular bu göletin altındaki dü-

dende kaybolmaktadır. Yaz aylarında mağara içinde sıcaklık 16-18ºC’dir. 

Mahrumçalı mağarası, Manavgat ve sahil yoluna oldukça uzaktır, aynı zaman-

da yolu stabilize ve bakımsızdır. Ancak içinde bol miktarda traverten oluşumla-

rı bulunan mağaranın turizm yönünden değerlendirilmesi ilginç olabilir. 
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Şekil 5. Mahrumçalı Mağarası planı 

 

Dim Mağarası 

Dim mağarası, Alanya’nın doğusunda Kuzkaya köyü mekiinde Cebelreis dağı-

nın (1.691 m.) batı yamacında bulunur. Deniz seviyesinden 232 m. yükseklikte-

dir. Alanya ilçe merkezine 11 km. uzaklıktadır. Mağaraya Kestel beldesi üzerin-

den, Dimçayı vadisinden ve Tosmur beldesi üzerinden asfalt yolla ulaşılabilir. 

Dim mağarası eski çağlardan beri bilinmekte ve bir bölümü çevre halkı tarafın-

dan barınak olarak kullanılmakta idi. Dim, tarih öncesi ve tarihi devirlerde in-

sanlar tarafından kullanılmış olması sonucu yöre halkı tarafından Gavurini 

olarak adlandırılmıştır. 

Dim mağarası doğal ve karstik bir mağaradır. Karbonik asitce (H2Co3) zengin 

yağmur ve kar sularının kırık zonu boyunca kireçtaşı kayalarını eritmesi sonucu 

oluşmuştur. Mağaranın oluşup gelişmesinde tektoniğin de katkı sağladığı dü-

şünülmektedir (Güldalı vd. 1987: 46). Mağara, Orta Toroslar’daki Cebelreis da-

ğının ana kütlesini oluşturan alt Paleozoyik yaşlı metamorfik kristalize olmuş 

çok sert ve çok kalın tabakalı gri, koyu gri renkli kireçtaşı formasyonunun için-

dedir, KB-GD doğrultusunda uzanan bir kırık zonu üzerinde gelişmiştir. Kireç-

taşlarının alt seviyeleri şistlerle ardalanmalı olup en altta formasyon tamamen 

şistlere dönüşür (Akova  1999: 188). 

357 m. uzunluğunda, 10-15 m. genişliğinde ve yüksekliğinde olan Dim, yatay ve 

kuru mağara tipindedir. Önceleri Dim mağarasındaki bir yeraltı deresi Dimça-

yı’na akarken, sonraki devirlerde Dimçayı’nın vadisini derinleştirmesiyle yeraltı 

su seviyesi düşmüş ve mağara kurumuştur (Ceylan vd. 2006: 207). Oluşumunda 
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etkili bir rol oynayan suyunu kaybeden mağarada gelişimin devam etmesi ta-

van çökmeleri sonucu gerçekleşmiştir. Mağara bir yönden gelişimini sürdürür-

ken, diğer yandan tavandan sızan sular mağara içinde sarkıt, dikit, sütun, bay-

rak ve perde damlataşlarının oluşumuna imkân tanımıştır. Mağaranın en so-

nundaki geniş salonda bulunan (girişten 17 m. daha derinde) ve boyutları mev-

simlere bağlı olarak değişen (200 m²) bir gölün bulunması görsel zenginliği ta-

mamlayan önemli bir faktördür (suyun bu bölümde birikmesinin nedeni göl 

tabanının geçirimsiz şistlerden oluşmasındandır). Ancak mağaranın en önemli 

özelliği sonlarına doğru donmuş bir nehir görünümdeki görkemli damlataş 

oluşumudur. İki ayrı giriş kapısı bulunan mağaranın tabanı ilk 75 m. içinde 

toprak ve kaya bloklarla kaplıdır ve bu mesafeden sonra tavan yüksekliği çok 

azalarak, bir insanın ancak emekleyerek geçebileceği yüksekliğe iner. Mağara-

nın orta ve son kesimlerinde tavandan düşen iri bloklar üzerinde oluşmuş dikit-

ler ve sütunlar ilgi çekicidir. 

Dim mağarası, 1986 yılında bulunmuştur, ölçümleri yapılıp ortaya çıkarılması 

ise 1996 yılında olmuştur. 1993 yılında kuruluşunu tamamlayan Mağara Turiz-

mi ve Ticaret A.Ş. (MAĞ-TUR) iki yılı aşkın bir zaman içinde proje ve inşaat 

çalışmalarını tamamlayarak Eylül 1998 yılında Dim mağarası ve tesislerini Türk 

turizminin hizmetine açılmıştır. 

 

Fotoğraf 5. Dim mağarası, Türkiye’de özel teşebbüs tarafından turizme açılan  

ilk mağara olma özelliğinde 

 

Dim, Türkiye’de özel teşebbüs tarafından turizme açılan ilk mağaradır. Yıl için-

de değişmeyen sabit sıcaklık 18-19ºC, nem oranı % 90 dolayında olup, Türki-

ye’nin özenle korunan en büyük mağaralarından biridir. Dünyanın en modern 

seyir dürbünü de Dim mağarası tesislerindedir. Dim mağarası 2002 yılında 
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Uluslararası Turizme Açık Mağaralar Birliği (International Show Caves Associa-

tion-ISCA) tarafından üyeliğe kabul edilmiştir. 

Dim, Alanya’ya yakın olması ve çevrenin piknik yerleri ve ormanlarla kaplı 

olması nedeniyle ziyarete uygundur. Alanya şehir merkezinin 9 km. kuzeydo-

ğusunda başlayıp, Dimçayı boyunca çok sayıda piknik alanları ve canlı alabalık 

restaurantları bulunmaktadır. Bunların ilginç ortak özelliği, yemek masaları ve 

sandalyelerin berrak ve soğuk Dimçayı suyunun içinde olmalarıdır. 

Dim’in Alanya gibi önemli bir turizm merkezine yakın olması, ormanlık bir 

alanda yer alması, hemen yanıbaşında akan Dimçayı ve bu çayda rafting yapıl-

ması gibi avantajlara sahip bulunması mağara turizmi amacıyla değerlendiril-

mesini destekleyici faktörlerdir. 

Çimenini Mağarası 

Çimenini mağarası, Alanya’nın doğusunda Cebelreis dağının güney eteğinde, 

Şıhlar (Şeyhler) köyü yakınında bulunur. Alanya-Gazipaşa yolunun, Demirtaş 

bucağından ayrılan 15 km.lik stabilize yolla Şıhlar köyüne ulaşılır. Mağaraya 

ulaşabilmek için Şıhlar köyünden itibaren yürümek gereklidir. Deniz seviyesin-

den 530 m. yüksekliktedir. 

Çimenini’nin içinde bulunan kalıntılardan insanlar tarafından kullanıldığı anla-

şılmaktadır. Mağara yakınında Roma dönemine ait tarihi eserler vardır. 

Çimenini mağarası, Permiyen yaşlı Alanya formasyonu kristalize kireçtaşları 

içinde gelişmiştir. 109 m. uzunluğundadır. Mağara dik bir çıkış dışında tama-

men yataydır. Çimenini’nin içinde geliştiği kireçtaşı kalınlığının çok az ve sınırlı 

bir alanda bulunması nedeniyle, hidrolojik olarak kurudur. Mağaranın havası, 

açık havaya nazaran serindir. Ortalama sıcaklığı 17-20ºC civarındadır (Akova 

1999: 188). 

Çimenini, birbirleriyle bağlantılı çok sayıda odacık ve iki kattan meydana gel-

miştir. Başlangıçta D-KD, B-GB yönünde tek bir boşluktan oluşan mağara, za-

manla traverten sütunlar tarafından bölünerek odacıklara parçalanmıştır. İlk 

kısım ikinci bölüme kadar yataydır. Bu kısımda çok sayıda odacık vardır. Birin-

ci ve ikinci kısımlar arasında yüksekliği 10 m.yi bulan traverten bir diklik var-

dır. İkinci kısmın tabanı iri blok taşlarla kaplı olup iki salon bulunur. Mağara 

içindeki odacıklar birbirinden traverten sütunlarla ayrılmıştır ve duvarlarında 

perde travertenleri bulunur. Gelişimini tamamlamış bulunan mağaranın ilk 

bölümünde yer alan damlataş oluşumları bozulmaya yüz tutmuşken ikinci kı-

sımdaki sarkıt ve dikitler canlılığını korumaktadır. 
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Çimenini mağarası, traverten birikimi açısından son derece zengindir. Odaları 

oluşturan traverten sütunlar geniş yer tutar. Ayrıca yan duvarlar perde traver-

tenler ile süslüdür. Damlataşlarının bolluğu ve güzelliği ile yakınında bulunan 

tarihi eserler nedeniyle ilginç bir mağaradır. 

Çimenini, sahip olduğu damlataş zenginliği ve güzelliği ile ilgi çekici olduğu 

kadar, içinde yer aldığı Cebireis dağının batı yamacındaki Dim mağarasının 

varlığı ve Alanya şehrine yakınlığı nedeniyle ulaşım sorununun giderilip tu-

rizme kazandırılması gereken önemli bir potansiyeldir. Mağara, henüz turizme 

açılmamıştır. 

 
Şekil 6. Çimenini Mağarası planı 

 

Yalandünya Mağarası 

Yalandünya mağarası Gazipaşa ilçesinin, Gazipaşa-Anamur karayolundan yak-

laşık 12 km. uzaklıktaki Beyrebucak köyündedir. Mağaraya, köyden 1.5 km.lik 

stabilize bir yol ile her türlü araçla ulaşılabilir. Deniz seviyesinden 360 m. yük-

sekliktedir. 

Yalandünya, Triyas yaşlı fliş formasyonları içinde gelişmiştir. 40-50 m. genişli-

ğindeki bir band boyunca uzanan kristalize kireçtaşları formasyonundaki kırık-

lar boyunca gelişme imkanı bulan Yalandünya’nın sonunda faylanma nedeniyle 

mağara gelişimi sınırlanmıştır. Gerek kalker formasyonu, gerek kırıkların yö-

nüne uygun meydana gelen mağara doğu ve batı yönlü gelişmiştir. Yalandünya 

mağarası 250 m. uzunluğunda, girişe göre 27 m. derinliğindedir. 5 ile 10 m.ler 
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arasındaki genişliği, 3 m. ile 10 m. arasında değişen yüksekliği ile insanların 

rahatça hareket etme imkânı bulunan mağara zengin bir sarkıt, dikit ve sütun 

varlığına sahiptir (Güldalı vd. 1987: 32). Mağara tabanı genellikle toprak ve ince 

molozlarla kaplıdır. 

Yalandünya mağarası içindeki havanın sıcaklığı 18-20°C’ler arasında değişir. 

Mağara, her zaman kurudur. 

Mağara hacim, uzunluk, içinin güzelliği nedeniyle turizme açmaya uygundur. 

Beyrebucak köyünün hemen yakınında bulunması da ayrıca mağara turizme 

açıldığında bir avantajdır. Mağaranın yatay olması ve genişliği ile yüksekliğinin 

uygun ölçülerde bulunması fazla bir yatırım masrafı getirmeyecektir. Alanya 

gibi önemli bir turizm merkezine yakın ve çok güzel jeomorfolojik şekillerle 

süslü olan mağara çok küçük bir çaba ile turizm faaliyetlerinde değerlendirilebilir. 

 

 
Şekil 7. Yalandünya Mağarası planı 

 

AltınbeĢik Mağarası 

Altınbeşik mağarası, İbradi ilçesine bağlı Ürünlü köyünün doğusunda Manav-

gat Çayı vadisinde, nehir yatağına bir kilometre mesafede, gayet sarp, dikeye 

yakın bir kalker duvarın dibinde bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 6. Altınbeşik mağarası giriş ağzının muhteşem manzarası ve içinin  

güzelliği ile alternatif turizme konu olabilecek en önemli kaynak değerlerinden biri 

 

Ürünlü köyünden mağaraya 1-1.5 saatte, bir patika yoldan gidilebilir. Altınbeşik 

mağarasına iki yoldan ulaşılabilmektedir. Daha fazla kullanılanı ve iyi durumda 

olanı Akseki, İbradi, Ürünlü yoludur. Antalya’ya daha yakın ve kestirme olanı 

ise, Manavgat ilçesinden itibaren, şelaleden geçen ve Yaylaalanı (Avason) köyü, 

Tepekli çeşmesinden geçen dağ yoludur. Mesafesi kısa olan bu yoldan ancak 

arazi arabaları geçebilmektedir. 

Altınbeşik mağarası, 1966 yılında, bölgede Oymapınar Barajı için yapılan tetkik 

ve araştırmalar esnasında bulunmuştur. 

Mağara, üst Kretase yaşlı kireçtaşları içinde önemli kırıklar üzerinde oluşmuş-

tur, üst üste üç seviyede gelişmiştir. Mağaranın alt ve orta seviyesinin zaman 

zaman aktif olması nedeniyle kurak mevsimlerde de büyük ölçüde göletler olu-

şur. Üst seviye devamlı kurudur. Toplam uzunluğu 2.500 m. olan mağaranın 

girişe göre en yüksek noktası 101 m. dir. Yatay ve kısmen aktif mağaradır. Ha-

vası çok rutubetli ve ortalama sıcaklık 16-18 ºC civarındadır (Güldalı vd. 1987: 54). 

Mağara, çok uzun ve büyük bir yeraltı sisteminin çıkış (son) ucunda yer almak-

tadır. Kızılova, Gembos ve Söbücealan ovaları ve bu ovaların kenar sınırlarında 

bulunan düdenlerin (suçeken deliklere verilen isimdir) suyunu çeken, bu büyük 

sistem, Altınbeşik mağarasında son bulmaktadır. Bu büyük yeraltı su sistemi, 

kuş uçuşu 100 km.den fazla uzunluğu ile dünyadaki en uzun ve büyük karst 

sistemlerinden biridir (Aygen 1984: 19). Mağaranın içinde kat kat iki göl bulu-

nuyor. Mağaranın çıkış ağızında, yaklaşık 125 m. uzunluğunda, bazı bölümleri 
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10-15 m. derinlikte bir yer altı gölü var. Birinci gölün sonunda 44 m. yüksekli-

ğinde bir duvardan sonra yaklaşık 100 m. uzunluğundaki ikinci yer altı gölü 

bulunuyor (Bayer 1992: 198). Birinci ve ikinci göllerden sonra, başlayan 3. katta, 

geniş galeri ve büyük salonlar yer almaktadır. Salonlarda tavandan düşmüş 

büyük kalker blokları ve bazı kısımlarda da iri çam ağaçlarını andıran dev dikit-

ler bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 8. Altınbeşik Mağarası planı 

 

Altınbeşik mağarasının aktivitesini tamamen yitirmiş olan üst seviyesinde bü-

yük kaya blokları dikkati çeker. Bunların yanında sarkıt ve dikit oluşumları da 

vardır. Orta seviyenin tabanı daha çok dere yatakları özelliğini taşır. Burada da 

kaya blokları geniş yerler kaplar, yer yer kum ve çakıl depoları ve traverten 

oluşumları görülür. Mağaranın girişinden itibaren ilk 200 m. mağaranın alt se-

viyesini oluşturur ve burası devamlı sular altındadır. Alt seviyenin bitiminde 40 

m. lik dik bir çıkışı vardır. Bu çıkış ve bitişik duvarlar beyaz renkli kalın traver-

tenlerle kaplıdır. Mağaranın en güzel bölümünü oluşturur. 
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Mağaranın alt ve orta seviyesinin zaman zaman aktif olması nedeniyle kurak 

mevsimlerde de büyük ölçüde göletler oluşturmaktadır. Üst seviye devamlı 

kurudur. 

Altınbeşik mağarası Türkiye’nin en güzel mağaralarından biridir. Mağaranın 

çevresi ormanlarla kaplıdır. Yakınından Manavgat ırmağı geçmektedir. Çevre-

sindeki karst topografyası muhteşem güzellikler sergilemektedir. 

Altınbeşik mağarasının giriş ağzının muhteşem manzarası ve içinin güzelliği ile 

araştırma sahasında alternatif turizme konu olabilecek en önemli kaynak değer-

lerden birisidir. Bu dev doğa harikasının halen aktif bir sistem olduğundan bu 

durumu da gözetilerek buraya yol yapılması ve girişine oberj konaklama tesisi 

inşa edilmesi, Altınbeşik tepesi sırtında ve mağara ağzının bulunduğu vadi 

içinde günübirlik kullanım alanları geliştirilmesi, içinin düzenlenmesi ve ışık-

landırılması gibi alt yapı hizmetleri verilerek, turizme açılabilir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Antalya ili doğal güzellikleri ve kültürel özellikleri ile çok çeşitli turizm türleri-

nin yapılabileceği önemli turizm merkezlerinden biridir. Mağara turizmi de 

bunların en önemlilerindendir. 

Karain, Damlataş, Dim ve Zeytintaşı gibi ulusal ve uluslararası üne kavuşmuş 

mağaralarının yanında ancak bulundukları yerleşim sınırları dışında Peynir 

deliği, Molla Deliği, Mahrumçalı ve Çimenini gibi pek bilinmeyen turizm po-

tansiyeli olan çok sayıda mağara vardır. 

Mağaralar cenneti ülke olarak tanımlanan Türkiye’de bu cennetin en önemli 

köşelerinden biri de oluşum ve gelişim özellikleri, sahip oldukları canlı ve can-

sız varlıkları ve yoğunlukları göz önüne alındığında Antalya’dır. Karstik arazi-

lerin geniş sahalar oluşturması bu durumun hazırlayıcısı olmuştur. Araştırma 

sahasında bazı örnekleri çalışma kapsamında değerlendirilen her tür ve ko-

numda mağaraya rastlamak mümkündür. Oluşumlarından günümüze kadar, 

canlılar için vazgeçilmeyen bir yaşam alanı oluşturan bu mağaralar; aynı za-

manda insanlığın gelişimine ait belge ve bilgileri içinde saklarlar. Dolayısıyla 

Antalya’da, her kesimden özel ilgi gruplarının, kendilerine hitap edecek mağara 

bulmaları mümkündür.  Bu mağaraların içi, insan hayal gücünü zorlayacak 

karakteristik şekil ve yapılarla kaplıdır. Özellikle bulundukları bölgedeki kaya-

ların ve kayalar içindeki minerallerin, iklim, bitki örtüsü ve topografyanın etki-

sinde şekillenen ve renk alan damlataşlar mağaradan mağaraya farklılık göste-

rirler. Zeytintaşı mağarasında, uzunluğu yer yer 3-4 metreyi bulan makarna 

sarkıtlarını, değil ülkemizde, dünya genelinde az rastlanan yapılardır. Altınbe-
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şik mağarası ise derin göl ve damlataş havuzları ile mağara sporu ve dalış için 

uygun ortam hazırlamıştır. Mağaralardaki bu görsellik mağara turizmi açısın-

dan büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Ancak sayısı yüzleri bulan bu zen-

ginliklerden, Karain, Damlataş, Zeytintaşı ve Dim dışında ne yazık ki yeterince 

faydalanılamamaktadır. 

Araştırma sahasında Molladeliği, Geyikbayırı ve Kocain gibi özel donanımlı 

amatör mağaracıların spor ve macera amaçlarıyla kullanılabilecek mağaraların 

olduğu gibi içinde yer altı nehri akan ve derenin oluşturduğu çok sayıda uzun 

ve derin göllere sahip olan Antınbeşik mağarası gibi ekipmanlı profesyonel 

dağcıların girebileceği incelenmesi son derece zor mağaralar da vardır. Sahanın 

insanlık kültür tarihini yansıtan şekil ve kalıntılara sahip Beldibi ve Karain gibi 

mağaralardan bir olan Karain mağarası turizme açılmıştır ve yerli ve yabancı 

ziyaretçilerden yoğun bir şekilde ilgi görmektedir. 

Araştırma sahasının turizm potansiyeli olan mağaralarının turizm amacıyla 

kullanılabilmesinde; turizm merkezlerine yakın olması, günübirlik ulaşım me-

safesi içinde bulunması, ilginç jeomorfolojik oluşumlara sahip olması veya in-

sanlık tarihinde önemli rol oynaması, ulaşım imkânlarının bulunması, tur gü-

zergâhları üzerinde bulunması gibi fiziki şartlara sahip olması Antalya turizmi 

için önemli bir avantajdır.  Ancak turistlerin mağarayı ziyaret edebilmeleri için 

mağaranın içinde ve dışında bazı düzenlemelerin yapılması da gereklidir. Bun-

lar; turizme açılacak mağaranın ekolojik dengesine zarar vermeksizin mağarada 

bulunan morfolojik yapının daha da cazip hale getirilmesi ve ziyaret kolaylığı-

nın sağlanabilmesi için aydınlatmanın yapılması, mağara içinde yürüyüş yolla-

rı, seyir terasları, salonlar ve katlar arasındaki geçişlerin düzenlenmesi, hava-

landırmanın sağlanması, mağara dışında ise; yoksa yolun yapılması, otopark, 

kır kahvesi-kafeterya, minyatür çocuk bahçesi, piknik alanların, ilkyardım 

kulübesinin, tanıtım odasının yapılması ve mağaranın içini ve dışını gösteren 

kroki, plan ve haritaların hazırlanmasıdır. 

Gerek mağaranın korunması ve ziyaretçilerin güvenliklerinin sağlanması ve 

gerekse işletme kalitesinin sürekli yüksek tutulması için, inşaat ve kullanım 

aşamasında izlenecek ve uyulması gereken esasların düzenlemelerini içeren 

çalışmalar yapıldıktan sonra turizme açık mağaraların görevli rehberler eşliğin-

de gezilmesi sağlanmalı, mağara özelliklerinin yer aldığı ziyaretçi el kitapları 

hazırlanmalı, Antalya mağaralarına ulaşım haritalar ve broşürler bastırılmalı, 

mağara girişlerine mağaraların özelliklerinin yazılı olduğu kroki ve bilgilerden 

oluşan panolar asılmalı ve mağaralara ulaşan yollara yeterli yön levhalar yerleş-

tirilmelidir. 
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ÖZ 

Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, bu özelliğiyle tarihsel, kültürel ve 
dinsel açıdan eşsiz değerleri bünyesinde barındırır. Akdeniz bölgesi de bu kültürel zenginlik-
lerden payını almıştır. Antik dönemin şehircilik anlayışı ile kurulan ve Hellenistik döneme 
damgasını vuran Silifke, daha çok deniz turizmiyle ön plana çıkmıştır. Bunun yanında Silif-
ke’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri buradaki turizmi çeşitlendirmiştir. Silifke, hem tarihi 
yapılar hem de doğal güzellikler bakımından önemli turizm merkezlerinden biri haline gel-
miştir. Bu çalışmanın amacı öncelikle Silifke ilçe merkezinde yer alan tarihsel değerlerin bir 
analizini yapmak ve tarih, kültür ve inanç turizmi kapsamında buraların değerlendirilmesine 
katkı sağlamaktır. 

Anahtar sözcükler: Silifke, Turizm, Tarih, Kültür, İnanç 

 

 

GİRİŞ 

Silifke’nin coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel birikimin sağladığı avantajlar 

Silifke turizm potansiyeli açısından önem arz etmektedir. Ancak genel olarak 

Silifke’de Cennet-Cehennem Mağaraları, Astım Mağarası, Adamkayalar ve 

Olba (Uzuncaburç) antik kenti, turizmde ön plana çıkmıştır. Buna karşın Silifke 

ilçe merkezinde bulunan tarihi ve turistik yapılar turizmde geri planda kalmış-

tır. Bu çalışmanın amacı, Silifke ilçe merkezinde bulunan tarihi ve turistik kültür 

varlıklarının bölge turizmi açısından etkilerini sorgulamaktır. İlk olarak Silif-

ke’nin tarih öncesi dönemlerden başlamak üzere güzümüze kadar olan tarihi 

süreci ele alınmış, sonrasında ise Silifke ilçe merkezinde bulunan taşınmaz kül-

tür varlıklarının durumları hakkında bilgi verilmiştir. Bu yapıların tarih, kültür 
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ve inanç turizmine etkileri konusunda tespitlerde bulunularak, bölge turizmine 

katkıları konusunda öneriler sunulmuştur. 

BÖLGENİN TOPOGRAFYA VE COĞRAFYASI 

Helenistik dönemin şehircilik anlayışı ile Büyük İskender’in komutanlarından I. 

Seleukos tarafından kurulan ve Roma döneminde büyük iskan faaliyetlerinin 

görüldüğü Seleucia ad Calycadnum, Dağlık Cilicia’daki gerek askeri gerekse 

ekonomik önemi ile sürekli yerleşim görmüş Anadolu kentlerinden biridir. Bu 

özelliği ile tarihin her dönemine tanıklık etmiş olan Silifke kenti tam bir açık 

hava müzesi gibidir.  

Bugün Silifke’nin üzerinde bulunduğu Seleucia ad Calycadnum antik şehri 

günümüze kadar gelen kalıntıları ve hala kullandığımız yapıları ile varlığını 

sürdürmektedir. Ancak insanoğlunun büyüme ve gelişme tutkusu şehrin çehre-

sinin değiştirirken pek çok arkeolojik kalıntıyı da ortaya çıkarmakta ya da yok 

etmektedir. 

Seleucia ad Calycadnum, Anadolu yarımadasının güneyini oluşturan Cilicia 

bölgesi içerisinde yer alır.  Cilicia, coğrafi olarak Dağlık Cilicia (Cilicia Tracheia) 

ve Ovalık Cilicia (Cilicia Pedias) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dağlık Cilicia, 

Coracesion (Alanya)’dan Soloi-Pompeiopolis (Mersin-Viransehir)’e kadar olan 

dağlık bölgeyi, Ovalık Cilicia ise Soloi-Pompeiopolis’den Alexandria Kat Isson 

(İskenderun)’a kadar olan ovalık kesimi kapsar (Strabon 1993: 1). 

Cilicia’nın dağlık kesimi coğrafi olarak Batı Dağlık Cilicia, Orta Dağlık Cilicia ve 

Doğu Dağlık Cilicia olmak üzere üç bölüme ayrılır. Coracesion ile Anemurium 

(Anamur) arasındaki bölge Batı, Anemurium ile Seleucia ad Calycadnum arası 

Orta, Seleucia ad Calycadnum ile Dağlık Cilicia’nın doğu sınırını oluşturan 

Soloi-Pompeiopolis arasındaki kesim ise Doğu Dağlık Cilicia olarak adlandırılır. 

Görüldüğü üzere Seleucia ad Calycadnum, Doğu Dağlık Cilicia’da yer almakta 

ve etki alanı da Olba bölgesini kapsamaktadır (Strabon 1993: 1). (Bkz. Harita 1 - 

Kilikya) 
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Harita 1. Kilikya 

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Armenianmeds.gif 

Orta Torosların güney eteklerinde Göksu Nehri deltasının başladığı yerde ve 

nehrin sağ kenarında kurulmuş olan Silifke ilçesi, özellikle tarihi zenginlikleriy-

le dikkat çekmektedir (Çıplak 1968: 345). Doğusunda Erdemli, batısında Mut ve 

Gülnar, kuzeyinde Karaman ili ve Ereğli İlçesi, güneyinde Akdeniz ile çevrili-

dir. Silifke, kültürel zenginliği ile birlikte uluslararası önemde bir doğal koruma 

alanı olan Göksu Deltası, yeşil doğası ve Göksu Vadisi gibi güzelliklere sahiptir. 

(Bkz. Şekil 1 – Silifke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. Silifke 
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Tarih 

Silifke çevresinde günümüzden 8000 yıl önce çeşitli toplumların yaşadığı bilin-

mesine rağmen bu ilk toplumların kimliği hakkında henüz kesin bir bilgiye 

rastlanılmamıştır. Tarihi kayıtlara göre bu yörede yaşayan en eski kavmin MÖ. 

3000’li yıllarda Mezopotamya’ya yerleşen daha sonra Adana ile Antalya arasın-

daki bölgeye geçen Orta Asya kökenli Luvi’ler olduğu konusunda bilgiler mev-

cuttur. Ancak Luvi’ler, güçlü devlet kuramadıkları için MÖ. 1500 yıllarında 

Silifke dahil tüm topraklarını Arzava Krallığı’na kaptırmışlardır (Aslan 1998: 

41). Silifke’de Hellenistik dönemden önce bilinen ilk siyasal güç olan Arzava 

Krallığı Silifke dolaylarından Antalya kıyılarına kadar güneybatı Akdeniz yöre-

sine egemen olmuşlardır. Ancak Arzavalılar, Friglere yenilerek tarih sahnesin-

den çekilince Cilicia diye adlandırılan bölgeye Kizzuvatna Krallığı sahip olmuş-

tur. Merkezi Tarsus olan bu krallık büyük bir siyasi güç haline gelmesine rağ-

men Hititler karşısında bağımsızlığını koruyamamıştır.  

MÖ. 1400’lü yıllarda Hitit kralı I. Murşil zamanında Kizzuvatna krallığı tama-

men Hititlere bağlanmıştır. Ancak zamanla Anadolu’ya doğru başlayan göçler 

ve kargaşa sonucunda Hititlerle birlikte Kizzuvatna krallığı da ortadan kalkmış-

tır (Uçar 2009: 12). Asurlar zamanında Silifke’nin de yer aldığı Dağlık Cilicia 

bölgesine Hilakku adı verilmiştir. Asurlar, Tuwanuwa (Konya Ereğlisi) üzerin-

den Göksu vadisine inerek Silifke bölgesini egemenliklerine almıştır (Aslan 

1998: 52). İran’da ortaya çıkan Medler, Asurların siyasi varlığına son verince, 

Asur eyaleti durumuna gelen Cilicia bağımsız olmuş ve Perslerin bölgeye gel-

mesine kadar bu durum devam etmiştir. 

MÖ. 5. yüzyılda Perslerin Anadolu’ya gelmesi ile birlikte Kilikya ve Silifke böl-

geleri Perslerin egemenliğine geçmiştir. Bu bölgeler yaklaşık 200 yıl bu devletin 

idaresinde kalmıştır. Kilikya’daki Pers hakimiyeti Makedonya kralı Büyük İs-

kender’in Anadolu’ya saldırısı ile son bulmuş ve Silifke bölgesi Büyük İsken-

der’in kontrolüne geçmiştir. Büyük İskender, Kilikya topraklarına komutan 

Balakros’u tayin etmiş, bölge Antigonos, Lizimakos, Ptolemaios ve Seleukos 

adındaki komutanlara paylaştırılmıştır. Seleukos Nikator, Silifke bölgesi kendi 

hakimiyetine verilince MÖ. 296-280 yılları arasında şehrin imar ve iskan işlerine 

girişmiş, eski yerleşim yeri olan Holmoi ve Olba sakinlerini Silifke’ye getirip 

iskan ettirerek bugünkü Silifke (Seleucia ad Calycadnum) kentini kurmuştur 

(Aslan 1998: 99). 

Selefkos Krallığı döneminde Silifke, kısa zamanda gelişip büyümüş ve birçok 

yeni tesisler, anıtlar yapılmıştır. Bu krallığa “Asya İmparatorluğu” adı da veril-

miştir. Devlet MÖ. 312’den 64’e kadar devam etmiş ve bu müddet içinde on 
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yedi imparator saltanat sürmüştür (Mansel 1943: 5). Silifke açısından Selefkos 

Devlet’i son derece önemlidir. Çünkü Silifke’yi onlar kurmuş ve Silifke, adını 

onlardan almıştır. Daha da önemlisi Silifke, tarihi boyunca en zengin, en bayın-

dır ve en görkemli yıllarını, onlar zamanında yaşamıştır. Söz konusu Silifke 

adının, Seleucia adının değişimi ile ortaya çıktığı kabul edilir. İlk çağdan günü-

müze kadar Silifke adının tarihi geçmişine baktığımızda sırasıyla Seleucia, Sele-

ucia, Séléfke, Salukiye, Selevkia isimlerini görmekteyiz (Yalçın 2004: 5). MÖ. 1. 

yüzyılda Selefkosların zayıflamasıyla, Armenia Kralı Tigrones, bölgeyi yağma-

layıp yöre halkını göçe zorlamıştır. Böylece Kilikya için yağmacılık, esir ticareti 

ve kargaşa ile dolu korsanlık dönemi başlamıştır. 

MÖ. 64 yılından sonra bu bölgede Roma İmparatorluğu’nun egemenliği başla-

mıştır. Yaklaşık 450 yıl Doğu Roma (Bizans) topraklarına dahil olan Silifke böl-

gesi, İslamiyet’in doğuşu ile birlikte ilerleyen zamanlarda Müslümanlar ve Bi-

zans arasında egemenlik çatışması haline gelmiştir (Yalçın 2004: 6). 

Bizans İmparatorluğu’nun ilk kralı olan Arcadius (MS. 395-408) zamanında 

yapılan idari bölüme göre Kilikya eyaleti; Silifke, Tarsus ve Anavarza şehirleri 

merkez seçilmek üzere, üçe bölünmüştür. St. Paul’un doğduğu şehir olduğu için 

Tarsus büyük bir itibara sahip olmakla beraber Silifke de önemli şehirler arasın-

dadır. MS. 5. yüzyılda önemli bir merkez olan Silifke’ye dair, Meryemlik mevki-

inde bulunan Thekla Bazilik’i (Aya Thekla) ve içindekiler bir fikir vermektedir 

(Mansel 1943: 5). 

MS. 8. yüzyıldan itibaren Bizans ile Müslüman Araplar arasında hâkimiyet mü-

cadelelerinin yaşandığı Silifke, bir süre Arap hâkimiyetine girmiş olup, Lamos 

Çayı kıyıları Bizans ile Araplar arasında esir değişim yeri özelliği göstermiştir 

(Tekindağ 1964: 645). 

Abbasi halifelerinin, başkentlerini Şam’dan uzak Bağdat’a nakletmeleri Bizanslı-

ların işine yaramış ve Bizans MS. 779’da Anadolu’daki Müslümanları püskürt-

müştür. Fakat Halife Mehdi, Anadolu’ya başarılı saldırılar yaparak Bizans’ın 

antlaşma yapmasını zorunlu kılmıştır. 783 yılında imzalanan anlaşmayla Malat-

ya, Maraş, Adana, Tarsus, Silifke kasabaları alınmış, bu dönemden sonra Kilik-

ya ülkesi Abbasilerin bir eyaleti haline gelmiştir (Çıplak 1968: 88). 

Taşeli-İçel yöresinde Türk varlığı 13. yüzyıldan itibaren görülmektedir. Selçuk-

lular döneminde Antalya Subaşısı Ertokuş, sahilden ilerleyip 40 kadar kaleyi 

fethederek Anamur’u almış ve Akdeniz kıyılarını takiben Göksu’ya gelmiştir. 

Çavlı Bey de kuzeyden Ermeni topraklarına girmiştir. Silifke’ye Göksu ağzına 

kadar Akdeniz kıyıları ele geçirilmiş, buraya Kerimüddin Bey vali tayin edil-
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miştir (Nural 2007: 3). Kerimüddin Karaman Bey, bölgedeki Türkmen beylerinin 

desteğiyle beyliğini güçlendirmiş ve Türkiye Selçukluları’nın Moğol baskısı 

sonucu zayıflamasından faydalanarak topraklarını genişletmeye başlamıştır. 

Silifke, muhtemelen 1359’dan önceki bir tarihte Karamanoğulları hâkimiyetine 

girmiştir (Tekindağ 1964: 646). Özellikle Taşeli bölgesine arka arkaya akınlar 

düzenleyen Kerimüddin Bey, Çukurova Ermeni Kontu’nu iki kez bozguna uğ-

ratmış, hâkimiyetini pekiştirmiştir (Çıplak 1968: 123). Ancak Ermeni Kralı Hey-

tum ile yapılan anlaşma neticesinde bölge, Hospitaslier Şövalyelerinin elinde bir 

süre daha kalmıştır (Tekindağ 1964: 645). 

Kilikya'da Türkmenlerin hızla yayılması ve yerleşme faaliyetleri özellikle kır 

kesiminde Silifke'ye kadar uzanmış, 14. yüzyıldaki bu fetih hareketleri ile birlik-

te Varsak boyları da Çukurova'ya göç etmiştir. Faruk Sümer’e göre (1963: 71) 

Varsak adı, Tarsus ve Silifke'nin kuzeyindeki ağaçlı dağlık bölgede yaşayan 

Türk halkına verilmiştir. Memlûklerin Türkmenlerin de yardımıyla, 1360 tari-

hinde Adana ve Tarsus'u ele geçirmesiyle Varsakların Çukurova'ya göçü hız-

lanmıştır (Bilgili 1999: 170). 

1471 yılında bölgeye gönderilen Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı 

ordusu önce Alaiye kalesini, daha sonra İçel taraflarına giderek Silifke’yi ele 

geçirmiştir (Çıplak 1968: 346). Ancak, Karamanoğullarının bölge için mücadele-

si, çok ufak çapta da olsa 1487 yılına kadar sürmüştür. Silifke ve çevresinde 

Karamanoğullarının egemenliğinin tamamen sona erdiği 1489 tarihinde, Os-

manlılarca teşkil edilen Karaman eyaletine bağlı İç-il sancağının merkezi Silifke 

olmuştur*. Nitekim 15. yüzyıl sonlarında sancak merkezi olarak geçen Silif-

ke’nin bir yandan da idarî bir birim olarak merkez nahiye statüsünde bulundu-

ğu görülmektedir (Alptekin 2007: 8). 

Silifke, 19. yüzyıl başlarına kadar sırayla önce 1571’de Kıbrıs Eyaletine ve daha 

sonra çeşitli zamanlarda (1632, 1649, 1671, 1712) Adana eyaletine bağlanmıştır 

(Uçar 2009: 55). İç-il sancağına bağlı olan Silifke kazası, 1717 yılından sonra 

Adana eyaletinin sancakları arasında gösterilmiştir (Başar, 1997: 89). İç-il sanca-

ğının merkezi genellikle Silifke olarak Tanzimat dönemine kadar devam etmiş-

tir (Yalçın 2004: 7). 

İç-il sancağı 1836-1867 yılları arasında Konya vilayetine bağlı kaldıktan sonra, 

1867’den itibaren tekrar Adana vilayetine bağlanmıştır. Merkezi Silifke olan İç-il 

sancağı, 1 Mart 1915 tarihli padişah iradesi ile Adana’dan ayrılıp, müstakil bir 

sancak olarak doğrudan Osmanlı Dahiliye Nezareti’ne bağlanmıştır. Zamanla 
                                                                                 

* Halil İnalcık, Karaman bölgesinin fetih tarihini 1468-1474, Karaman Eyaleti’nin kurulma tarihini de 

1468-1512 yılları arasında olduğunu belirtir. Bkz. İnalcık (2004: 110). 
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İçel adını alan sancak 1933 yılına kadar ayrı bir il olarak devam etmiş, 20 Mayıs 

1933 tarihli 2197 sayılı kanunla Silifke merkezli İçel vilayeti kaldırılarak Mersin 

merkezli yeni bir İçel vilayeti oluşturulmuştur (Uçar 2009: 74; Resmi Gazete 27 

Mayıs 1933, s. 4). Günümüze kadar bu durumunu koruyan Silifke, İçel merkez 

ve Tarsus ilçesinden sonra üçüncü büyük ilçe konumundadır. 

Silifke’deki Tarihi Yapılar 

Silifke’de tarihi ve turistik anlamda önemi bulunan başlıca yapılar: Silifke Kale-

si, Taş Köprü, Zeus Tapınağı, Tekir Ambarı, Tiyatro, Aya Thekla, Reşadiye Ca-

mii, Alaeddin Cami ve Silifke Müzesi’dir. (Bkz. Harita 2 – Silifke Kent Planı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harita 2. Silifke kent planı 

Silifke Kalesi 

Silifke ilçe merkezinin kuzeybatısında ve deniz seviyesinden 184 m. yüksekli-

ğinde yer alan akropol üzerinde inşa edilmiştir. Çevresi dıştan 4800 m.yi bul-

maktadır. 23 kule ve burcu ile her yöne açılan birer kapısı vardır. Yöresel taşlar-
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dan yapılmış olup, dışı kesme taş, aralarda moloz ve çeşitli dolgu taşları kulla-

nılmıştır (Taşkıran 1993: 34). Çevreden geçen bütün yollara hakim konumdadır. 

Kilikya Bölgesi’nin diğer kuleleri ile birlikte (Korykos, Yılankale, Tumlu Ana-

varza, Sis, Feke) bölgeyi denizden ve karadan gelebilecek akınlara karşı koru-

mak amacıyla tahsis edilen Silifke Kalesi, yüksek ve kayalık bir tepe üzerine ku-

rulmuş olmasına rağmen etrafının genişçe bir savunma hendeği ile çevrelenmiş 

olduğu görülmektedir. Orta yerinde kayalara oyulmuş, uzunluğu 18, genişliği 5 ve 

derinliği 5 m. olan bir mahzen, bunun hemen yanında da suyu hiç eksilmeyen bir 

sarnıç bulunmaktadır. Bu mahzenin yanında Selefkoslar’ın şatosu yükselmekte-

dir (Mersin 2007: 190). Bugün Silifke Kalesi’nin içinde bir mescit harabesi de 

vardır. Bu harabenin Evliya Çelebi’nin kale içinde 60 ev ve Sultan Bayezit Camii 

olduğunu söylediği yapılara ait olduğu sanılmaktadır (Evliya Çelebi 1971: 186). 

Kale muhtelif tarihi devirlerde onarımlar ve tadilatlar geçirmiştir. 2004 yılında res-

torasyon çalışmaları yapılmış, 2011 yılında da kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

(Bkz. Şekil 2 – Silifke Kalesi) 

 

 

 

 

 

 
    Şekil 2. Silifke Kalesi                          Şekil 3. Silifke Kalesi                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

                  Şekil 5. Silifke Kalesi  
Şekil 4. Silifke Kalesi     Kaynak: Gertrude Bell Arşivinden alınmıştır; 
                          http://www.gerty.ncl.ac.uk/photo_details.php?photo_id=1142 
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Şekil 6. Silifke Kalesi 

 

Taş Köprü 

Silifke ilçe merkezinin içinde eski adı Calycadnus olan Göksu nehrinin üzerinde 

Roma İmparatoru Vespasianus ve oğulları Titus ile Domitianus tarafından MS. 

77-78 yıllarında 7 göz olarak inşa edilmiştir (Taşkıran 1993: 26). 19. yüzyılın 

sonlarına kadar orijinal şeklini muhafaza ettiği bilinen köprü, günümüzde te-

melleri haricinde tamamen moderndir (Kerem 2007: 173). Osmanlılar zamanın-

da, 1875 yılında Silifke Mutasarrıfı Mehmet Ali Paşa tarafından kuzey yakasın-

daki üç gözünden başka yerleri temellerine kadar yıkılarak, halkın da para ve 

ekmek yardımıyla yeniden yapılmış ve iki yanına korkuluklar konulmuştur 

(Mersin 2007: 191). (Bkz. Şekil 7 – Taş Köprü) 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7. Taş Köprü 

Kaynak: Gertrude Bell Arşivinden alınmıştır; 

http://www.gerty.ncl.ac.uk/photo_details.php?photo_id=1140 
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Şekil 8. Taş Köprü 

Zeus (Jüpiter) Tapınağı 

Seleucia antik şehrinin en önemli anıtlarından biri olan mabet, bugünkü Cum-

huriyet İlkokulu’nun 100 m. kadar doğusunda bulunmaktadır. Zaman ile pek 

fazla harap olan bu mabedin sütunu, Korint üslubundaki başlığı ve bunun üze-

rindeki arşitrav parçasıyla hala ayakta durmakta ve bir leylek yuvası taşımak-

tadır. 1914’te bu mabette yapılan tetkikler binanın kısa taraflarında 8, uzun ta-

raflarında 14 sütun ihtiva eden bir peripteros olduğunu ve bir podium yani 

yüksek bir kaide üzerinde bulunduğunu meydana koymuştur (Mansel 1943: 

10). MS. 2. yüzyıla ait olan tapınak, Bizans Dönemi’nde kiliseye çevrilmiş ve bir 

takım tadiller görerek bazı kısımları günümüze kadar ulaşabilmiştir (Kerem 

2007: 174). (Bkz. Şekil 9 – Zeus Tapınağı) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9. Zeus Tapınağı 
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Şekil 10. Zeus Tapınağı 

Tekir Ambarı 

Silifke Kalesi’nin güneydoğusunda bulunan sırt üzerinde yer almaktadır. Üzeri 

açık olan sarnıcın uzunluğu 45, genişliği 23, yüksekliği 12 m.yi bulmaktadır. 

Halk arasında Tekir Ambarı diye bilinen sarnıç, dağın kayalığı içine oyularak 

meydana getirilmiştir (Kerem 2007:  173). Yan duvarları kemerlerle birbirine 

bağlanmış payelerle takviye edilmiş olup, su sızdırmayacak bir şekilde yapıl-

mıştır. Bir kuşatma esnasında şehrin yüksek kısımlarına su temin edebilmek 

amacıyla Bizanslılar zamanında yapıldığı anlaşılan bu sarnıç kale tepesinden ve 

yamaçtan inen suyla beslenmektedir (Mersin 2007: 192). (Bkz. Şekil 11 – Tekir 

Ambarı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Tekir Ambarı 
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Şekil 12. Tekir Ambarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Tekir Ambarı 

Tiyatro 

Tekir Ambarı’nın yaklaşık 180 m. doğusunda, sırtın yamaçlarında bulunan ti-

yatro uzun müddet taş ocağı olarak kullanılmış olduğundan, büyük tahribata 

uğramış ve eski şeklini kaybetmiştir. Bununla beraber seyircilerin oturmasına 

mahsus yarım daire şeklinde kademelerin yerleri ve kemer kalıntıları hala mev-

cuttur. (Mansel 1943: 10). 

Aya Thekla (Meryemlik) 

Pagan döneminde Silifke, Athena Kannetis’in kenti olarak kabul edilip Tanrıça 

Athena ile, Hıristiyanlığın kabulüyle de Aya Thekla ile özdeşleştirilmiştir. Ka-

rayolundan 1,5 km.lik bir yolla ulaşılan, Meryemlik olarak bilinen ören yeri, bir 

mağara kilise ve çevresi ziyaret alanıdır (Taşkıran 1993: 192). MS. 55’te Silifke’ye 
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gelen Aya Thekla, Aziz Paulus’un havarilerindendir. Aya Thekla Hıristiyanlığı 

yaymak için propaganda yaparken baskılara maruz kalıp, öldürüleceğini öğre-

nince kaçıp Seleucia’ya gelir ve sonradan kiliseye çevrilen bir mağarada sakla-

nır. Sığındığı mağaradan yöredeki insanlara çok tanrılı dine karşı Hıristiyanlık 

inancını yayarken mucizeler yaratarak hastaları da iyileştirir. Yine öldürüleceği 

bir sırada bu mağarada kaybolduğuna inanılır. Aya Thekla’nın içinde yaşadığı 

mağara onun kayboluşundan sonra Hıristiyanlarca kutsal sayılmış, bu din MS. 

312 yılında serbest bırakılıncaya kadar gizli bir ibadet yeri olarak kullanılmıştır. 

(http://www.mersin.web.tr/silifke5.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 14. Aya Thekla 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15. Aya Thekla 

 

55 m. uzunluğu ve 37 m. genişliği olan ve Azize Thekla adına inşa edilen büyük 

kilisenin kilisenin apsis duvarının bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. 

(Bkz. Şekil 14 – Aya Thekla). MS. 5. yüzyıl ortalarında yapıldığı düşünülen bu 

görkemli yapının zaman içinde çok sayıda tamirat geçirdiği, zemininin birkaç 

defa yükseltildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu bazilika azizenin sığın-

http://www.mersin.web.tr/silifke5.htm
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dığı düşünülen bir mağaranın üzerine inşa edilmiştir ve kilisenin yıkılmasından 

sonra tapınağın, bu mağara içinde inşa edilen küçük kilise içerisinde devam 

ettirildiği düşünülmektedir. Korint tarzında başlıklar taşıyan sütun sırası yapıyı 

üç nefe bölmektedir. Orta nefin doğusunda, yarım daire şeklinde bir apsis ve 

yanlarında şapel verilen birer küçük oda bulunur. Batı yanda ise, ince uzun 

dikdörtgen şeklinde bir kısım vardır (Mersin 2007: 154). Ahşaptan semerdam 

biçimli bir çatıya sahip olması gereken bazilikanın duvarları mermer levhalarla 

kaplı olmalıdır. MS. 460-470 yıllarında Azize adına inşa edildiği anlaşılan Bazi-

lika ve yan binalar Hıristiyanlığın en çok ziyaret edilen mekanlarından birisi 

olmuştur (Kerem 2007: 176). (Bkz. Şekil 16 – Aya Thekla) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 16. Aya Thekla 

 

Bu yapının kuzeyinde ise Kubbeli Kilise yer almaktadır. Üzerinin bir kubbe ve 

beşik tonozla, yani yarı silindirik bir çatı ile örtülü olması yapıya önem katmak-

tadır. Çünkü bazilikaların kubbeyle birleştiğini gösteren bu örnek, sonraki dö-

nemlerde kubbeyi orta sofanın tam merkezine yerleştiren ve diğer kısımları bu 

merkeze göre şekillendirilen ve en yüksek noktasını İstanbul’daki ünlü Aya 

Sofya’da elde etmiş olan bir gelişmenin ilk basamağını oluşturması bakımından 

Sanat Tarihi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir (Mansel 1943: 11). Bu yapının 

MS. 474-491 yılları arasında Doğu Roma imparatorluğunun başında bulunan 

Zenon tarafından, kazandığı bir zaferin anısına Aya Thekla bazilikasından yak-

laşık 10 yıl sonra MS. 480-490 yılları arasında yapılmış olduğu tahmin edilmek-

tedir (Mersin 2007: 154). Kesme taş yapının ana kubbesini taşıyan dört fil ayağı 

sütun ve yan nefleri birbirinden ayıran altı adet sütun dizisi vardır. Kubbeli 

Kilise’nin kuzey doğusunda yaralan Hamam yapısı, 18,5x15 m ölçülerindedir. 
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Kesme taşlarla örülmüş dış cepheleri ile kareye yakın bir planda yapılmıştır 

(Vural 2004: 133). 

Yerleşim yerindeki kalıntılar arasında dikkati çeken bir diğer yapı grubu ise su 

sarnıçlarıdır. Özellikle Thekla bazilikasının yanındaki sarnıç 14.40 m. uzunluk, 

11.40 m. genişlik ve iki sütun sırasıyla üç bölüme ayrılmış yapısıyla en dikkati 

çeken örnektir (Taşkıran 1993: 206). (Bkz. Şekil 18 – Aya Thekla). Ayrıca Kubbeli 

Kilise’nin hemen batısında ise hamam yer almaktadır. Yuvarlak bir plana sahip 

olan bu yapı yarım daire şeklinde dört hücreden oluşmaktadır. MS. 5. yüzyıl 

sonlarında inşa edildiği düşünülen bu yapının büyük salonunun üstü büyük bir 

kubbe ile örtülüdür (Mersin 2007: 154). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Aya Thekla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18. Aya Thekla 

Reşadiye Camii 

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, tek şerefeli bir minaresi olan camidir. (Bkz. 

Şekil 19 – Reşadiye Camii). Ana giriş kapısının üstünde bulunan yazıttaki tuğ-

ranın sol tarafında inşa tarihi olarak 1312 yani Miladi 1896, sağ tarafında ise 
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genişletme tarihi olarak 1328 yani 1912 yılları verilmiştir. Bunlara göre caminin 

Sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırılmış ve Sultan Reşad zamanında da 

genişletilmiş olduğu anlaşılmaktadır  (Yalçın 2004: 91). 

Tuğra’nın altında ise Arap harfleri ile “Reşadiye Cami-i Şerif” yazılıdır. Cami 

binasının doğu ve batısındaki sundurmalar ilgi çekicidir. Doğudaki kiremitli 

sundurmanın tavanı tek parçalı, 13 sütun üzerine oturtulmuştur. Tek parçalı, 

çoğu beyaz mermerden yontulmuş bu sütunlar Korint düzeninde sütun başlık-

ları taşıdıkları gibi tabanlıkları da aynı tür başlıklardan oluşmaktadır. Batıdaki 

sundurmanın tavanı ise, tek parçalı sekiz sütun üzerine yerleştirilmiştir. Beyaz 

mermerlerden yontulmuş bu sütunların başlık ve tabanlıklarında da doğudaki 

sundurmada olduğu gibi Korint düzenli sütun başlıkları kullanılmıştır. Bu sü-

tun ve sütun başlıkları civardaki Bizans ve Roma dönemlerine ait yapılarından 

devşirilmiştir (Taşkıran 2009: 37). (Bkz. Şekil 21 – Reşadiye Camii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19. Reşadiye Camii 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20. Reşadiye Camii 
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Şekil 21. Reşadiye Camii 

Alaeddin Cami 

Taş Köprü’nün karşısında bulunan camii, Selçuklu Sultanlarından Alaeddin 

Camii adını almıştır. Dikdörtgen planlı içi ikişer sütunun ayırdığı 3 neflidir. 

Orta nefin karşısında Selçuklu süslemeleri bulunan taş mihrap vardır. Orijinal-

de son cemaat yeri yoktur. Düz tavanlı caminin mihrabının üzerinde küçük 

kubbe oturtulmuştur. Basık minaresi Selçuklu özelliği göstermez. Camii 1989’da 

restore edilmiştir (Taşkıran 2009: 40). (Bkz. Şekil 22 – Alaeddin Camii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 22. Alaeddin Camii 

Silifke Müzesi 

Silifke’de  ilk müze  çalışmaları 1939 -1940 yıllarında bölgenin eski eserlerinin 

Cumhuriyet İlkokulu’nda bir araya toplanması ile başlamıştır. 1958 yılında aynı 

okulun bir kısmı depo müze olarak kullanılmıştır. Müzenin zamanla gelişmesi 
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bağımsız bir binaya gereksinimi arttırmış ve yeni bir müze binası yapılmıştır. 

1973 yılında bugünkü müze binasının inşasına  başlanmış, 2 Ağustos 1973 yılın-

da idari binası ve teşhir salonları ile hizmete açılmıştır (Aslan 1988: 26).  Silifke 

Müzesi 2 katlı ve bahçe  içinde yer almaktadır. Arkeolojik  ve etnografik eserle-

rin sergilendiği müze  toplam 20337 adet esere sahiptir. Neolitik Dönemden 

başlayarak MÖ. 1200 yılları, Arkaik, Grek, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu 

ve Osmanlı  devirlerine ait eserler sergilenmektedir. Müzenin sorumluluk ala-

nında bulunan tescilli kültür ve tabiat varlıklarının içinde başlıcaları; Cennet-

Cehennem, Uzuncaburç, Olba, Holmi, Aphrodisias, Kelenderis, Cambazlı, Kori-

asion, Korykos, Seleucia, Mylea,  Meydancık, Ura’dır. 

(http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-40660/eski2yeni.html 25.12.2011) 

SİLİFKE’DEKİ TARİHİ YAPILARIN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ 

Çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu’nun her yerleşiminde oldu-

ğu gibi, Silifke bölgesinde de çok sayıda tarihsel, kültürel ve dinsel değer ve 

eser bulunmaktadır. Bölgenin eski dönemlere kadar uzanan geçmişine paralel 

olarak, coğrafi konumu, turizm açısından da olanaklar sağlamış ve turizm po-

tansiyelinin oluşumunda da en belirgin etken olmuştur. Silifke, daha çok doğa 

güzelliği, denizi-güneşi ile ön plana çıkmış, Türkiye’nin ender güzellikteki mer-

kezlerinden birisidir. Bölgenin tarih, kültür ve inanç turizmi açısından sahip 

olduğu özellik yıllarca göz ardı edilmiş ve devamlı deniz-kum-güneş üçlüsü ön 

plana çıkarılmıştır. Doğal olarak, deniz turizmi de çok önemlidir. Ama turizmi 

yaz aylarından çıkararak diğer aylara da yayacak değişik yöntemler aranmalı-

dır. Bu kapsamda, inanç turizmi için “camii”, “kilise” ve “tapınak”, birçok deği-

şik uygarlığa ait yapı kalıntıları ile Silifke, kültür ve tarih turizmi açısından da 

ele alınmalıdır. Bir turizm merkezinde, turizm türleri ne kadar çok ve çeşitli 

olursa, o merkezlerde tatillerini geçiren turistlerin kalış süreleri de o oranda 

uzayabilir. 

Silifke, Tarihi Kentler Birliği üyesi olup, Aya Thekla’da yapılan kamulaştırma 

çalışması ile proje ödülü almıştır. Silifke Müze Müdürlüğü, tarafından Aya 

Thekla (Meryemlik) bölgesi için 2011’de kamulaştırma çalışmaları yapılmış ve 

alan 1. derece sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Bu bölge yakınında yer 

alan mahallede 20’nin üzerinde kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu ile yı-

kılması kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Metin Ahunbay, Aya Thekla bölgesinde 

yüzey araştırtmalarına başlamış ve bu bölge için çalışmalarda bulunmuştur. 

Prof. Dr. Metin Ahunbay’ın yüzey araştırması raporu ve röleve çalışmaları ya-

yınlandığında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları 

başlatılacaktır. 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

666 

2010 öncesinde Aya Thekla’yı ziyaret edenlerin sayısı yıllık 8500 civarındadır. 

Bu rakam günümüzde 11 bine yaklaşmıştır. Bilimsel çalışmaların tam olarak 

bitirilip buradaki restorasyonun tamamlanması ile birlikte buraya olan ziyaret-

lerde artışların olacağı aşikârdır.  

Silifke ilçesinin ve buradaki tarihi yapıların tanıtılması noktasında uluslar arası 

alanda da çalışmalar yapılmıştır. İspanya’dan Silifke’ye gelen turist kafilesi, Aya 

Thekla’nın gezdiği yerleri gezmiş ve İspanya’nın Tarragona şehrinde 27-29 

Ekim 2011 tarihlerinde, çok önemli bir değere sahip olan Aya Thekla için uluslar 

arası bir konferans düzenlenmiştir. Tarragona ile Silifke’nin kardeş şehir olması 

yolunda fikir birliğine varılmış ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Kültür ve 

turizm anlamında sağlanan bu işbirliğinin ileride daha da gelişeceği yönünde 

tarafların mesajları doğrultusunda İspanya’dan inanç turizmi kapsamında böl-

gemize daha çok konuk geleceği değerlendirilmektedir. 

Silifke Müze Müdürlüğü tarafından, Aya Thekla’nın Dünya Kültür Mirası liste-

sine dahil edilmesi için çalışmaları sürmektedir. Ayrıca Silifke Müze Müdürlü-

ğü’nün resmi web sitesi hazırlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23. Geçmişten günümüze Silifke 
 

 

 

 

 

 

Şekil 24. Geçmişten günümüze Silifke 
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Şekil 25. Geçmişten günümüze Silifke 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Silifke ilçe merkezinde turizmi geliştirmek için yapılabilecek çalışmalar şu şe-

kilde özetlenebilir:  

1. Tarih, kültür ve inanç turizminde kaynakların kullanma - korunma 

dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkili tanıtım po-

litikalarının uygulanması, turizm çeşitliliğinin değerlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması açısından da önemli olabilir.  

2. İmar Kanunu ile yıkılması kararlaştırılan kaçak yapıların bir an önce be-

lediyeler tarafından yıkımının gerçekleştirilmesi ve ruhsatlı alanlara yer 

açılması sağlanmalıdır. 

3. Ele alınan yapıların başındaki Silifke Kalesi’nin ışıklandırılması, güven-

lik personeli tarafından korunması ve de girişine bir gişe yerleştirilmesi 

bu kültürel varlığımızın gelecek kuşaklara aktarılması açısından uygun 

olacaktır. 

4. Kaleye giderken kullanılan yolun seyahat acenteleriyle anlaşıp daha çok 

Silifke kültürünü tanıtan yerlerden geçmesi sağlanabilir. 

5. İlçe merkezinin hiçbir ören yerinde çevre düzenlemesi bulunmamakta-

dır. Bu düzenleme kapsamında halkın ürettiği yerel kültüre yönelik 

eserlere ve yiyeceklere de yer verilebilir. 

6. Aynı şekilde Tekir Ambarı ve Zeus Tapınağı’nın da korunması yapıla-

cak çalışmaların başında gelmelidir. 
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7. Ören yerleri ile ilgili kamulaştırmalar yapıldıktan sonra bilimsel çalış-

malara verilmelidir. 

8. Turizm amaçlı yapılan tanıtımlarda daha çok Mersin il merkezi ön sıra-

da gelmektedir. Silifke ilçe merkezinin ve diğer ören yerlerinin de tanı-

tılması konusunda daha detaylı yayınların yapılmasına ihtiyaç duyul-

maktadır.  

9. Ulusal ve uluslararası tanıtımda basının rolü yadsınamaz olduğu için, 

televizyon, gazete ve broşürler yardımıyla Silifke bölgesinin tarih, kül-

tür ve inanç turizmi ile ilgili eserleri tanıtılabilir. 

10. Yaklaşık 2 milyar Hıristiyan için önemli olan hac merkezi olan Aya 

Thekla, inanç turizmi açısından hazır bir potansiyel bulundurmaktadır. 

Ortodoks inancına sahip ülkelerden başta Rusya ve Balkan ülkelerinden 

buraya yoğun talepler söz konusudur. Bu taleplerin fiilî hayata geçmesi 

için buranın düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle buranın resto-

rasyonuna daha fazla önem verilebilir. 

11. Ulusal ve uluslararası seyahat acenteleri ile iletişim kurularak Silif-

ke’nin tarih, kültür ve inanç turizmi bakımından ne kadar zengin bir 

bölge olduğu anlatılabilir. Bu kapsamda, sadece acente çalışanları için 

ücretsiz geziler düzenlenebilir. 

12. Buna paralel olarak, Türkiye’deki ilk ve orta eğitim kurumları ile üni-

versitelerin düzenlemekte olduğu gezilerde son yıllarda önemli artışlar 

gözlenmektedir. Bu tür gezilerin Silifke bölgesindeki antik kentlere ya-

pılması konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanabilir. 

13. KKTC’ye en yakın feribot seferlerinin yapıldığı nokta olan Silifke ilçesi, 

ulaşım bakımından da önem arz eden bir bölgedir. KKTC’ye gidiş dö-

nüşte kullanılan gümrük sahasında bir takım düzenlemelerle bu bölge-

de sınır ticareti geliştirilebilir. Şehre gelen yabancı turistlere yönelik 

elektronik rehberin konulması şehrin turistik bakımdan tanıtılmasına 

yardımcı olacaktır. 

14. Son olarak, dünyada tarih, kültür ve inanç turizmi kapsamında seyahat 

eden turist sayısı giderek artış göstermektedir. Bu konuda iç turizm ta-

lebinde de gelişmeler olabileceği düşünülerek, daha az ücret ödeyerek 

konaklama yapılabilecek küçük ölçekli işletmelerin sayısı, en azından 

belirli yörelerde artırılabilir. 
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ÖZ 
Toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik değişimler; insanların çoğunun ev dışında hazır-
lanmış yiyeceklerle beslenmelerine ve yiyecek içecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren 
işletmelerin hızla gelişmesine sebep olmuştur. Yiyecek içecek işletmelerinde, her aşamada 
hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanması ve kaliteli bir hizmet için HACCP sisteminin 
etkinliğinin kavranması gerekmektedir. Küçük bir ihmal yüzlerce insanın sağlığını bozarak 
besin zehirlenmelerine yol açabilmektedir. Bu çalışmada, Görükle’de faaliyet gösteren fast 
food restoranlarında HACCP sisteminin uygulanabilirliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Hazırlanan soru kâğıdı Ocak 2012 tarihinde restoran yöneticilerine uygulanmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre ise; restoran işletmelerinin HACCP belgesine sahip olmamalarına rağmen, 
söz konusu sistemin gıda güvenliği konusunda geliştirilmiş en etkin risk yönetim sistemi ol-
duğunu düşünmektedirler. Bu bağlamda da yasal olarak gıda güvenliğinin daha ciddi kontrol 
edilmesi gerekliliğini ve bu sisteme sahip olunması için gerçek bir teşvikin olması gerektiğini 
düşünmektedirler. 

Anahtar sözcükler: HACCP Sistemi, Gıda Güvenliği, Fast Food Restoranlar, Görükle. 

 

GİRİŞ 

Gıda güvenliği, fast food restoranlarının üzerinde durması gereken en önemli 

konulardan biridir. Bu konuya gereken önemin verilmemesi, müşterilerin sağlı-

ğı açısından tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu yüzden de, müşterilerin zihnin-

de yiyecek hijyeni ve gıda güvenliği, yemeklerin lezzetinden daha öncelikli bir 

konuma yerleşebilmektedir.  

Gıda kaynaklı hastalık vakalarının sayısının ABD’de yılda 76 milyon (2002) ve 

İngiltere’de de 9,4 milyon (2003) olduğu rapor edilmiştir. İngiltere ve Galler’de 

1982 ile 1998 yılları arasında rapor edilen gıda kaynaklı enfeksiyon vakalarında 

tam altı kat artış kaydedilmiştir. Yine ABD, İngiltere ve Hollanda’da elde edilen 

istatistikî verilere göre gıda kaynaklı hastalıkların %70’inden fazlası yemek veya 
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servis hizmeti veren sektörlerle ilişkilendirilmiştir. Türkiye’de ise gıda kaynaklı 

hastalıklar ile ilgili veriler oldukça yetersizdir. Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağ-

lık Örgütü’ne gönderdiği verilere göre 2000 yılında 77 bin gıda kaynaklı hastalık 

vakası kayıtlara geçmiştir (Hacıoğlu ve Girgin 2008: 282–283).  

Müşterilerin sağlığını tehlikeye atmamak için, bu alanda faaliyet gösteren resto-

ran işletmeleri, gıda güvenliğini sağlayan bir süreç olan HACCP sistemine ge-

rekli özeni göstermek durumundadırlar. Bu bağlamda; yapılan araştırma aracı-

lığıyla, Görükle’de bulunan fast food restoranların bu konuya yaklaşımları ve 

uygulama esasları incelenmiştir.  

FAST – FOOD RESTORANLAR 

Restoran kelimesi köken itibarıyla Fransızcadan gelmekte olup, ‚restore‛, yeni-

den düzenlemek, formuna sokmak anlamındadır. Başka bir ifadeyle, restoran aç 

mideleri doyurup, insanları restore etme anlamını taşıyan bir işletme türü ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. Restoran, daha bilimsel bir yaklaşım ile bakıldığın-

da, yapısı, teknik donatımı, konforu ve bakım durumu gibi maddesel, sosyal 

değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi niteliksel elemanları ile kişilerin yeme-

içme ve yenilenme ihtiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul eden ekono-

mik, sosyal ve disiplin altına alınmış bir işletme türüdür (Bölükoğlu 2007: 110). 

Yiyecek ve içecek hizmetleri olan restoranlar; hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip, müşteriye su-

nulduğu hizmet alanıdır. 

Bir yemek terimi olarak fast food, kısa sürede hazırlanmış ve hızlı bir şekilde 

servis edilen yiyeceklere verilen isimdir. TDK tarafından hazır yemek olarak da 

adlandırılmaktadır. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de 

denilmektedir (Erdem ve Uzakgider 2011: 37). 

Fast food endüstrisi ise; evde hazırlamak veya alıcıların hemen tüketmesi ama-

cıyla paketlenmiş olarak restoranlarda veya diğer perakende mağazalarda tüke-

ticilere satılan hızlı yemeklerin tedarik işiyle uğraşan endüstri olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Korkmaz 2005: 24). 

Fast food sistemi, insanın zamanla yarışmasından dolayı, hızlı ve pratik yemek 

yeme ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkan bir değişimin sonucudur. 

1980’li yıllarda yaşanan ekonomik reformlar, sosyal, ekonomik ve kültürel deği-

şimlerin etkisi ile özellikle büyük kentlerde fast food türü yemek kültürüne olan 

talep artmıştır. Fast food ürünlerin kolay tüketilebilir ve pratik olması kişileri 

etkilerken, besin değeri yüksek ve lezzetli geleneksel Türk yemeklerinin unu-

tulmasına ve ihmal edilmesine de neden olmaktadır. Çünkü Türk yemeklerinin 
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birçoğunun hazırlanması uzun ve zahmet gerektiren bir süreçtir. Ancak yerli 

fast food türü işletmelerin standart prosedürlerle üretilen alternatif Türk mutfa-

ğı ürünlerini tüketicilere sunmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde yabancı 

fast food işletmeleri ve ürünleri ile rekabet edebilmek mümkün olacaktır (Güler 

2007: 25). 

Hızlı yiyecek-içecek hizmet işletmeleri, sınırlı yiyecek ve içecekleri olabildiğince 

kısa sürede sunan, genellikle hamburger, kızarmış patates, pizza, tavuk ve ben-

zeri yiyecekleri ya tek başına ya da birlikte satan işletmelerdir (Tuncel 2000: 12). 

Daha farklı bir ifade ile genellikle bir yiyecek, ürün sepeti ya da yöreye özgü 

hazırlanması kolay ve hızlı yiyecekler etrafında yoğunlaşan, genellikle zincir 

üyeliği ya da franchise yolu ile işletilen işletmelerdir (Çınar 2004: 10). Endüstri-

nin bu dalı, yiyecek ve içeceklerin tüketiciye hemen satılmak üzere çabuk hazır-

lanması ve servisiyle ilgilidir. Müşteriler fast-food sektöründe, ürünleri işletme 

içerisinde veya dışarıda tüketebilirler (Koçak 1997: 14). 

Sektör olarak bakıldığında ise, fast foodların özellikleri; fiyatları daha düşüktür, 

ürün hızlı bir şekilde servis edilir, ürünler çatal, bıçak kullanılmadan el ile ye-

meye elverişlidir ve paketlenebilir, ürün dayanıklılığı düşüktür (Akdağ 2008: 55).  

Türk toplumunun yaşam şekli ve sosyal yapısı incelendiğinde beslenme kültü-

ründe hızlı hazır beslenme sisteminin yüzyıllardır var olduğu görülecektir. Ör-

nek verilecek olursa; tabla üzerinde satılan simit, çeşitli börekler, çörekler, sey-

yar açık/kapalı arabalarda porsiyon usulü satılan hamur tatlıları, nohutlu pilav, 

ekmek arası ciğer, balık, döner, köfte, ızgara et- şiş sayılabilir. Bugünkü anlam-

da hızlı hazır yiyecek restoranlar zincirine benzer şekilde pideci, kebapçı, mu-

hallebici, börekçi, köfteci restoranlar' ayaküstü hızlı yemek sisteminin temsilci-

leridir. Bu geleneksel restoranların yanına zamanla batı kökenli pizza, hambur-

ger satan restoranlar açılmıştır (Sürücüoğlu ve Çakıroğlu 2000: 116). 

Hızlı yiyecek işletmelerinin, üretim, pazarlama ve müşteri profili açısından 

diğer yiyecek işletmelerine göre farklı özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir (Ön-

cü vd. 2007: 320): 

 Genellikle bir ürünü (örneğin hamburger), ürünler dizisini (örneğin ba-

lık ürünleri) ya da ülke yemeklerini (örneğin Çin yemekleri) temel al-

maktadır. 

 Çoğunlukla büyük zincirler ya da imtiyaz sahipleri tarafından yönetil-

mektedir. 

 Genellikle dondurulmuş yiyecekler ve konsantre içecek şurupları gibi 

kolaylık sağlayan ürünler kullanılmaktadır. 
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 Yiyecek üretim yöntemi kısmen ya da tamamen otomatikleştirilmiştir. 

 Yiyecek servis yöntemi basitleştirilmiştir ve standart hizmet verilmeye 

çalışılmaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi, aileden ayrı yalnız yaşama, yoğun iş temposu gibi et-

kenler nedeniyle insanlar, beslenmelerine daha az zaman ayırabilmekte ve gele-

neksel beslenme alışkanlıklarını değiştirmektedirler. Günümüzde her geçen gün 

artan ve yaygınlaşan bir restoran türü olmaya başlayan fast food restoranlar, 

çalışmanın amacı doğrultusunda özellikle üniversite gençlerinin daha sık tercih 

ettiği işletme türü olabilmektedir.  

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points / Tehlike Analiz ve 
Kritik Kontrol Noktaları) 

Üzerinde çalışılmaya aslında 1959’larda başlanmasına rağmen, HACCP kavra-

mı ilk defa 1973’de NASA, Natic Amerikan Ordu Laboratuarları ve Pillsbury 

grubunun astronotlar için gıda üretiminde ‚sıfır hata‛ ortak projesi sonucunda 

ortaya çıktı. O zamandan beri de gıda endüstrisi tarafından özellikle ABD’de ve 

Avrupa’da yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (Sökmen 2003: 57).  

1960 yılları başında bu yeni sistemin geliştirilmesiyle ABD’nin uzay projesi için 

astronotlara herhangi bir hastalık veya zarar olma ihtimaline karşı %100’lere 

varan güvencede gıdalar üretildi. Böylelikle HACCP gıda güvenliğini temin 

etmek amacıyla son ürüne dayalı kalite güvenliği programlarının yerini alarak 

güvenilir gıdayı tüketiciye sunmak için koruyucu bir sistem olarak geliştirilmiş 

oldu. Daha sonraki yıllarda HACCP gıda kontrol sistemlerinin en etkilisi olarak 

tüm dünyada benimsenmiş ilk gıda sistemindeki tehlikeli bir duruma yol açabi-

lecek veya en azından kalite düşüklüğüne yol açabilecek problemleri bir aşama 

veya noktada kontrol etmek, izlemek amacıyla etkili bir sistem olarak kullanıla-

gelmiştir (Bulduk 2003: 78). 

Ağırlaşan rekabet koşullarında avantaj elde edebilmek için gerek otel işletmele-

ri, gerekse bağımsız yiyecek ve içecek işletmeleri sundukları ürünler paralelinde 

tüketici sağlığına daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Bu kapsamda dünya 

genelinde en fazla rağbet gören uygulama ise HACCP’dir. Dünya genelinde 

HACCP sistemi uygulayan işletmeler, kendilerini benzer işletmelerden farklı-

laştırarak tüketiciler için tercih sebebi olabilmektedirler (Sökmen 2003: 59). Sis-

temde belirlenen risklerin etkili bir şekilde kontrolünü sağlamak üzere potansi-

yel riskleri analiz eden, gıda projesi ve zincirindeki kritik noktaları belirleyen ve 

izleme işlemlerini geliştiren bir sistem olup gıda güvenliği kavramına da bilim-

sel ve rasyonel bir yaklaşımı ifade etmektedir (Bulduk 2003: 77). 
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Gerek bireysel, gerekse toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda besinin satın 

alınmasından depolanmasına, hazırlanmasından servisine kadar geçen süre 

içerisinde yapılan her türlü sanitasyon hatası besin kalitesini olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir. Çok sayıda insanın beslenme gereksiniminin karşılandığı 

toplu beslenme sistemleri, tüketicinin sağlığının korunması açısından hijyenik 

olmak zorundadır. Bu zorunluluk yiyeceklerin depolanmasından çöplerin uy-

gun şekilde kaldırılmasına; yiyeceği hazırlayan personelin kişisel hijyeninden, 

kullanılan araç ve gereçlerin hijyenik kurallara uygun olmasına kadar uzanan 

bir süreçtir (Dündar vd. 2000: 2).  

Bu sürecin uygulanması esnasında uygulanması gereken temel prensipleri 

Sökmen (2003: 58–62) şu şekilde özetlemiştir: 

1. Tehlike ve Risk Analizi. Her akla gelen teorik tehlike HACCP çalışması kapsa-

mına alınmak durumunda değildir. Ancak, tüm tehlikeler belirlenir ve araların-

dan önemli olanlar seçilir. Bu seçimi HACCP takımı yapar. Buna karar verilir-

ken iki kritik soru sorulur: ‚tehlikeye ait risk nedir? ve tehlikenin önemi ne-

dir?‛. Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinden itibaren işleme, pazarlama, dağıtma 

ve tüketim aşamasına kadar gıda üretiminin tüm aşamalarındaki potansiyel 

tehlikeler tanımlanır. Bu tehlikelere ait önleyici tedbirler belirlenir. 

2. CCP’lerin Belirlenmesi.  Tehlikeleri ortadan kaldırma ve oluşum sıklığını mi-

nimize etmek için kontrol altında tutulması gereken noktaları tespit etmek ge-

rekir. Burası tehlikenin azaldığı veya yok edildiği işlem aşamasıdır. Bir aşama-

nın CCP olup olmadığını anlamak için çoğu durumda tek bir sorunun sorulma-

sı yeterli olmaktadır: ‚Bu aşamadaki tehlike ileride başka bir işlem ile giderili-

yor mu?‛. Eğer gideriliyorsa, burası bir CCP değildir. 

3. Kritik Limitlerin Belirlenmesi. Her bir CCP’de işlemi kontrol altına alabilmek 

için yapılması gereken ölçüm veya gözlem kritik limit olarak isimlendirilir. Di-

ğer bir ifadeyle kritik limit, CCP’lerin kontrol altında olduğu ve aşılması duru-

munda kritik kusurların olmaya başladığı güvenlik aralığının son noktasıdır. 

Ayrıca kritik limitler, CCP’lerdeki operasyon koşullarının güvenli veya güven-

siz olduğunu ortaya koymak için kullanılır. Sıcaklık, zaman, fiziksel boyutlar, 

nem düzeyi, su aktivitesi, pH, asit oranı, tuz yoğunluğu, klor oranı, koruyucular 

gibi faktörlere ilişkin kritik limitler belirlenebilir. 

4. İzleme Sistemi. Kritik kontrol noktalarının, tarifi yapılmış test ve gözlemler ile 

kontrolünü sağlayacak bir kontrol sistemi kurulur. İzleme, CCP’lerin kontrol 

altında olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan sistematik ve planlı 

gözlemler topluluğudur. İzleme faaliyetlerini gerçekleştirecek kişiler genellikle 
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üretim bölümünden seçilmekte; bazen de kalite güvence bölümünde görev ya-

pan kişiler de bu faaliyetlerde görevlendirilebilmektedir. İzleme sürekli olabile-

ceği gibi belirli aralıklarla da olabilir. 

5. Düzeltici Faaliyetler. Bir CCP’deki kritik limit aşıldığında, yani diğer bir ifa-

deyle CCP kontrolden çıktığında nelerin yapılacağı bu kapsamda ele alınır. 

İzleme sonuçları, kriterlerin karşılanmadığını gösterdiği zaman, durumu dü-

zeltmek için uygun ve hızlı olan işlemler uygulanmalıdır. Düzeltici faaliyetlere 

örnek olarak, tekrar ısıtma veya tekrar işleme, işlem sıcaklığının arttırılması, 

işlem süresinin uzatılması, pH’ların azaltılması, ölçüm ekipmanının yenilenme-

si, çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi vb. aktiviteler gerekebilir. 

6. Doğrulama. Doğrulama, HACCP adına verilen tüm uğraşların etkin olup ol-

madığının incelenmesidir. Doğrulama sonuçları, bazen HACCP planının revize 

edilmesine yol açabilir. Doğrulamada ilk olarak, HACCP sisteminin, HACCP 

planına uygun bir şekilde yürüyüp yürümediği değerlendirilir. İkinci olarak 

HACCP planı etkin bir şekilde uygulandığında, tehlikelerin kontrol edilip edil-

mediği belirlenir. 

7. Kayıt ve Dokümantasyon. Her bir CCP bazında oluşturulan prosedürlere göre 

hareket edilmeli ve sonuçlara da yine CCP bazında kayıt edilmelidir. HACCP 

sisteminin geriye doğru izlenebilmesi, gözetimi, doğrulanması ve geçerli kılın-

ması için, tüm süreç aşamalarının kaydedilmesi gerekir. Bu kayıtların oluştu-

rulması, onaylanması, gözden geçirilmesi, saklanması ve korunması, tekrar 

kullanımı sunulması ve ulaşılabilirliği, elden çıkarılması ve imhası gibi konular-

da nasıl bir yöntem izleneceğine ilişkin bir kayıtlama prosedürü hazırlanmalıdır. 

HACCP sisteminin avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkün olabilecektir 

(Eren 2008: 29–30); 

 Sistemde potansiyel tehlikeler önlenerek güvenilir gıda için tüketici gö-

zünde yeterli güven sağlanması,  

 Marka güvenilirliğinde artış meydana gelmesi,  

 Müşteri şikâyetlerinde azalma görülmesi,  

 Ürün kalite kontrolünden önleyici kalite kontrole geçilmesi ve böylece 

işletmede ürün kayıplarında azalmaların sağlanması,  

 Zaman, sıcaklık, ağırlık, görünüm gibi kontrolü basit ve ölçülebilir pa-

rametrelerle kritik noktalar ölçülerek tüm sistemin kontrol altına alınması,  

 İşletmede çalışanların tümünün sürece katılmasıyla ekip çalışması so-

nucunda çalışanların motivasyonlarında ve kuruluşa bağlılıklarında ar-

tış olması,  
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 Tedarikçilerin iyi seçilmesi ve denetlenmesi sayesinde maliyetlerde 

azalma meydana gelmesi, tedarikçilerle uyumun artması ve tedarikçile-

rin ürün kalitelerinde artış olduğunun gözlemlenmesi,  

 Potansiyel tehlikelerin önceden görülmesi ortaya çıkarılması ve kısa 

zamanda giderilmesi,  

 Hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerin de üretilmesi ve böylece 

müşteri memnuniyetinin artması,  

 Dokümanların kontrolünün gerçekleştirilmesiyle tüm işlemlerde stan-

dardizasyon ve güncelliğin korunmasının sağlanması,  

 İşletmeyi yasal suçlamalar karşısında korumaya destek sağlaması,  

 Toplam kalite yönetim sistemine geçişte yardımcı olması,  

 Yasal mevzuata uygunluğun sağlanması.  

HACCP, tehlikelerin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve bunların 

takip edilerek kontrol altına alınmasında işletmelere yardımcı olan bir sistem-

dir. Çünkü bu sistem, önleyici tedbirleri alarak yiyeceklerin tedarik edilmesin-

den servisine kadar geçen süreç içinde üretimin her aşamasını kontrol altında 

tutarak olası problemlerin ortaya çıkmasını önlemektedir. Dolayısıyla da, işlet-

melere ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların çözümünde ve problemlerin 

önlenmesine yönelik tedbir alınmasında rehberlik edici bir özellik göstermektedir. 

FAST FOOD RESTORANLARINDA HACCP SİSTEMİNİN  
UYGULANABİLİRLİĞİ 

Zararlı mikroorganizmalar, iş akış sürecinin herhangi bir aşamasında uygun 

olmayan ortam, yetersiz hijyen veya dikkat eksikliği gibi nedenlerle, bulaşma 

kaynağından yiyeceklere geçip, yiyecek içerisinde gelişerek, yiyeceklerin bo-

zulmasına yol açabilmektedir (Loken 1995: 24). Bu nedenle fast food restoranla-

rında üretim ve servis personelinin hijyen kurallarına uyması ve çalışma orta-

mında hijyenin sağlanması gerekmektedir. Bununla beraber üretim ve serviste 

kullanılan araç-gereçlerin temizlik ve sanitasyonunun düzenli olarak yapılması, 

çalışan personelin kişisel temizliklerine dikkat etmelerinin sağlanması ve konu-

da gerekli eğitimin verilmesi gerekmektedir. Yiyecek güvenliğini sağlamak için 

sadece yiyeceğin temas ettiği yüzeylerin temizlik ve hijyeninin sağlanması ye-

terli değildir. Çünkü yiyecek maddeleri işletme faaliyetleri esnasında yetersiz 

hijyen yanında mikroorganizmaların üremesine olanak verecek şartlarda tutul-

duğunda kirlenip bozulabileceği gibi, işletmeye gelmeden önce de kirlenmiş 

olabilir. Bu nedenle güvenli kaynaklardan satın alınması, güvenli biçimde depo-

lanması, hazırlanması, taşınması ve sunumu sırasında da her türlü kirlilikten 
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korunması yani üretim ve hizmet sürecinin her bir aşamasında yiyecek güven-

liğinin oluşturulması yani üretim ve serviste kalitenin sağlanması önem taşı-

maktadır (Bryan 1995: 59). 

Günümüzde fast food restoranlarını tercih edenlerin giderek arttığı görülmek-

tedir. Dolayısıyla; büyük kitlelere hitap eden fast food restoranlarında, toplum 

sağlığı ve işletmenin sürekliliği için HACCP sisteminin uygulanması büyük 

önem arz etmektedir.   

YÖNTEM 

Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak yüz yüze görüşme, veri toplama aracı 

olarak ise; araştırma değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldığı anket 

formu kullanılmıştır. Birinci bölümde işletmelerin yapısı belirlenmeye çalışıl-

mıştır. Bu bölümde; anket uygulaması yapılan yetkili kişilerden; işletmenin 

faaliyet süresi, müşteri kapasitesi, toplam personel sayısı, işletmenin sahiplik 

durumu, uygulanan yiyecek-içecek servis şekli ve işletmenin ve personelin 

HACCP sertifikasına sahip olup olmama durumları hakkında bilgi alınmıştır. 

İkinci bölümde ise; işletme yöneticilerinin HACCP sistemine bakış açılarının ve 

uygulayıp uygulamama durumlarının belirlenmesine yönelik önermeler su-

nulmuştur. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmada, 

HACCP sisteminin uygulanabilirliğinin belirlenmesine yönelik; (1)‚Kesinlikle 

Katılmıyorum‛ ile (5)‚Kesinlikle Katılıyorum‛ arasında değişen 5’li Likert Öl-

çeği kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler; birincil veri toplama yöntemlerinden, yüz yüze 

görüşme yöntemiyle toplanmış olup, soru formu açık ve yapısal olarak düzen-

lenmiştir. Uygulama yapılan restoranların sorumlularına bizzat araştırmacılar 

tarafından yüz yüze görüşme yöntemi uygulanması sonucunda deneklerin yo-

rumlarını almak da mümkün olmuştur. Bu durum da çalışmanın araştırmacılar 

tarafından yorumlanması aşamasında farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlamıştır. 

Araştırmanın Çerçevesi 

Görükle’de faaliyet gösteren fast food restoranlarda HACCP sisteminin uygula-

nabilirliğinin belirlenmesine yönelik oluşturulan çalışma, ilgili yazında konular-

la ilgili yapılan çalışmaların örnek alınması suretiyle hazırlanmıştır. 
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Evren, Örneklem ve Veri Toplama Süreci Yöntemi 

Araştırma, Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı olan Görükle mahallesindeki fast food 

restoranlar üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, özellikle Uludağ Üni-

versitesi öğrencilerinin büyük bir oranda bulunduğu Görükle sınırları içerisinde 

faaliyet gösteren fast food restoran işletmeleri oluşturmaktadır.  

Uygulamanın ana kütlesini, HACCP sistemini benimseyen ve uyguladığı düşü-

nülen tüm fast food restoran işletmeleri oluşturmaktadır. Ancak ana kütlenin 

büyüklüğü ve belirsizliği nedeniyle, çalışmanın örneklemi Görükle’de faaliyet 

gösteren fast food restoranlar olarak belirlenmiştir.  

Çalışmanın amacına uygun olarak, Görükle’ de faaliyet gösteren yaklaşık 30 

işletmeden değerlendirmeye uygun bulunan toplam 21 adet işletme yöneticisi 

ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; söz konusu işletme-

lerin tümünün çalışmayı destekleyecek niteliklerde rasyonel ve sağlıklı veriler 

verdiği saptanmıştır. Araştırma verileri 2012 yılı Ocak ayında toplanmıştır. 

Çalışmanın Kısıtları 

Araştırmanın en önemli kısıtı maliyettir. Anket uygulamasının tüm evrende 

uygulanabilmesinin maliyeti oldukça yüksek olacağı için örneklem büyüklüğü 

asgari düzeyde tutulmuştur.  

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Yapılan anketler SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Version 16.0) 

programına aktarılmış ve araştırma analizleri bu programda tamamlanmıştır. 

Buna göre; elde edilen ham verilerin analizinden sonra ortaya çıkan istatistikî 

sonuçlar ve yorumları şu şekildedir: 

 

Tablo 1. Güvenilirlik analizi testi 

Cronbach’s Alpha İfade Sayısı 

0,8678 20 

Program, analizleri ortalama % 87 güven düzeyinde gerçekleştirmektedir. Bu 

durum da; yapılan çalışmanın istatistikî olarak kabul edilebilir sınırlar dâhilinde 

şekillendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
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Tablo 2. Uygulama yapılan restoranlara ait değişkenler 

Değişkenler Sıklık 
(N) 

Yüzde Değeri (%) 

İşletmenin Faaliyet süresi 

2 Yıldan Az 6 28,6 

3 Yıl ile 5 Yıl Arasında 5 23,8 

6 Yıl ile 8 Yıl Arasında 10 47,6 

9 Yıl ile 11 Yıl Arasında - - 

11 Yıldan Fazla - - 

Toplam 21 100 

İşletmenin Müşteri Kapasitesi 

25 Kişiden Az 6 28,6 

26–50 Kişi Arasında 8 38,1 

51–75 Kişi Arasında 4 19,0 

76–100 Kişi Arasında 1 48,0 

101 Kişiden Fazla 2 9,5 

Toplam 21 100 

İşletmenin Personel Sayısı 

5 Kişiden Az 11 52,4 

6–10 Kişi Arasında 6 28,6 

11–15 Kişi Arasında 2 9,5 

16–20 Kişi Arasında 1 4,8 

21 Kişiden Fazla 1 4,8 

Toplam 21 100 

İşletmenin Yiyecek-İçecek Servis Şekli 

A la Carte 6 28,6 

Table d’Hote 1 4,8 

Self Servis 14 66,7 

Açık Büfe - - 

Diğer - - 

Toplam 21 100 

İşletmenin Sahiplik Durumu 

Bireysel 19 90,5 

Şirket - - 

Zincir 2 9,5 

Toplam 21 100 

Uygulama yapılan restoran işletmelerinin 6’sı (%28,6)  2 yıldan az sürede; 5’i 

(%23,8)  3 yıl ile 5 yıl arası; 10 (%47,6) tanesi ise 6 ile 8 yıl arası faaliyette olduk-

larını belirtmişlerdir. Restoranların 6’sı (%28,6) 25 kişiden az müşteri kapasite-

sine sahip iken, 8’i (%38,1) 26–50 müşteri kapasiteli, 4’ü (%19) 51–75 arasında ve 

yine aynı şekilde 1’i (%4,8) 76–100 müşteri kapasiteli 2 (%9,5) tanesi ise 101’den 

daha fazla müşteri kapasiteli olarak görülmektedir. İşletmelerin 11 ‘inin (%52,4) 

5 kişiden az personeli bulunurken, personel sayısı 16–20 (%4,8) ve 21’den fazla 

(%4,8)  olan 2 adet işletme bulunmaktadır. İşletmelerde uygulanan yiyecek-

içecek servis şekillerine göre yapılan analizde ise işletmelerin 6 tanesinin 

(%28,6) Ala carte, 1 tanesinin (%4,8) tabldot ve 14 tanesinin de (%66,7) self ser-
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vis, servis şeklini uyguladıkları ortaya çıkmıştır. İşletmelerin sahiplik durumları 

incelendiğinde ise; 19 işletme (%90,5) bireysel, 2 işletme (%9,5) ise zincir işletme 

konumundadırlar.  

 
Tablo 3. İşletmenin HACCP belgesine ve personelin HACCP eğitimine sahip olma durumlarına 

ilişkin sonuçlar 

 Evet Hayır 

Personelin HACCP Sertifika Eğitimi Alıp 
Almama Durumu 

- 21 

İşletmenin HACCP Belgesine Sahip 
Olup Olmama Durumu 

- 21 

Uygulama yapılan işletmelerin tamamı, personelinin HACCP sertifika eğitimi 

almadıklarını ve aynı zamanda da işletmelerinin de HACCP belgesine sahip 

olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Yapılan değişken analizi sonucunda; aritmetik ortalama ve standart sapmaları-

na göre ön plâna çıkan önermeler şu şekildedir: 

 
Tablo 4. Önermelere ilişkin analiz sonuçları 

Önermeler Aritmetik Orta-
lama 

Standart Sapma 

İfade 1. HACCP, gıda üretiminde gıdaya zarar verebilecek potan-
siyel tehlikelerin hammaddeden başlayarak tüketime kadar olan 
süreçte belirlenmesini sağlar.  

4,19 0,51 

İfade 2. HACCP, gıda güvenliği konusunda geliştirilmiş en etkin 
risk yönetim sistemidir. 

3,95 0,86 

İfade 3. HACCP sistemi ile yiyeceklerde oluşabilecek biyolojik, 
fiziksel ve kimyasal tehlikeleri kontrol altına alınabilmektedir.  

4,28 0,46 

İfade 4. HACCP sayesinde tüketicinin sağlık güvenliği garanti 
altına alınmaktadır. 

4,38 0,49 

İfade 5. HACCP ile işletme maliyetleri azalır. 4,00 0,54 

İfade 6. HACCP sistemi, resmi denetimlerde karşılaşılan sorun-
ların en aza indirilmesini sağlar. 

4,47 0,51 

İfade 7. HACCP ile ürünün sağlık açısından kalitesi sağlanmakta-
dır. 4,38 0,49 

İfade 8. HACCP sistemini uygulayan işletmeler uygulamayan 
işletmeler karşısında rekabet avantajı elde etmektedirler. 4,14 0,57 

İfade 9. HACCP, tüketici şikâyetlerini azaltırken müşteri güveni-
nin artması sağlanır. 

4,23 0,53 

İfade 10. Tüketiciler alacakları ürünleri seçerken ve değerlendi-
rirken HACCP belgesine sahip işletmeleri tercih etmektedir. 

4,19 0,74 

İfade 11. HACCP eğitimi işletmede görevli olan tüm personele 
mutlaka verilmelidir. 

4,23 0,53 

İfade 12. HACCP, işletmelerin sunduğu yiyeceklerin güvenirliğini 
arttırmaktadır. 

4,38 0,49 
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İfade 13. HACCP’in başarılı olabilmesi için tüm personelin bu 
sistemi benimsemesi gerekir. 

4,04 0,49 

İfade 14. HACCP, müşteri tatmininin artmasına ve işletmenin 
tekrar tercih edilmesine yardımcı olmaktadır. 

4,28 0,56 

İfade 15. HACCP sisteminin düzgün olarak çalıştığını doğrulamak 
için gerekli kontroller yapılmalıdır. 

4,19 0,51 

İfade 16. HACCP sistemindeki karmaşık terimler ve kurallar 
uygulamayı güçleştirmektedir.  

3,76 0,83 

İfade 17. HACCP sistemine sahip olmak için fazla harcama 
yapmak gerekmektedir.  

3,61 1,07 

İfade 18. HACCP sistemiyle doğacak yeni uygulamalar işletme 
için zaman kaybıdır. 2,95 1,28 

İfade 19. Yasal olarak gıda güvenliği daha ciddi kontrol edilme-
lidir. 

4,66 0,57 

İfade 20. Gıda güvenliği sistemine sahip olunması için devlet 
tarafından gerçek bir teşvikin olması gerekmektedir. 

4,61 0,58 

 

Yapılan değişken analizi sonucunda ifadelerin aritmetik ortalama ve standart 

sapmalarına göre ön plâna çıkan önermeler şu şekildedir: 

 ‚Yasal olarak gıda güvenliği daha ciddi kontrol edilmelidir.‛, ‚Gıda 

güvenliği sistemine sahip olunması için devlet tarafından gerçek bir 

teşvikin olması gerekmektedir.‛ ve ‚HACCP sistemi, resmi dene-

timlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.‛ öner-

meleri sırasıyla en yüksek katılım oranlarına sahip ifadeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 ‚HACCP sistemiyle doğacak yeni uygulamalar işletme için zaman 

kaybıdır.‛, ‚HACCP sistemine sahip olmak için fazla harcama 

yapmak gerekmektedir.‛ ve ‚HACCP sistemindeki karmaşık terim-

ler ve kurallar uygulamayı güçleştirmektedir.‛ önermeleri ise sıra-

sıyla katılım düzeyleri en düşük oranlara sahip olmuştur.  

İşletmelerin HACCP sertifikasına sahip olup olmamalarının, işletmelerin faali-

yet süreleriyle, müşteri kapasiteleriyle ve sahiplik durumlarıyla aralarında an-

lamlı bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Elde edilen veri-

ler dâhilinde hiçbir işletmenin HACCP sertifikası ve uygulaması olmadığı gö-

rülmüştür. Dolayısıyla HACCP sertifikasına sahip olunması, işletmelerin faali-

yet süreleriyle, müşteri kapasiteleriyle ve sahiplik durumlarıyla ilişkilendirile-

memiştir. Bu sebeple yapılması düşünülen ki-kare analizi gerçekleştirilmemiştir. 
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Tablo 5. Verilerin SPSS korelasyon çıktıları 

   
IFA-
DE1 

IFA-
DE2 

IFA-
DE3 

IFA-
DE4 

IFA-
DE5 

IFA-
DE6 

IFA-
DE7 

IFA-
DE8 

IFA-
DE9 

IFA-
DE10 

IFA-
DE1 

Pearson 
Correla-
tion 

1          

  Sig. (2-
tailed) 

.          

IFA-
DE2 

Pearson 
Correla-
tion 

,361 1         

  Sig. (2-
tailed) 

,108 .         

IFA-
DE3 

Pearson 
Correla-
tion 

,392 ,286 1        

  Sig. (2-
tailed) 

,079 ,210 .        

IFA-
DE4 

Pearson 
Correla-
tion 

,683*
* 

,160 
,589*

* 
1       

  Sig. (2-
tailed) 

,001 ,487 ,005 .       

IFA-
DE5 

Pearson 
Correla-
tion 

,357 ,528* ,197 ,183 1      

 Sig. (2-
tailed) 

,112 ,014 ,392 ,426 .      

IFA-
DE6 

Pearson 
Correla-
tion 

,400 ,393 
,663*

* 
,626** ,178 1     

  Sig. (2-
tailed) 

,072 ,078 ,001 ,002 ,439 .     

IFA-
DE7 

Pearson 
Correla-
tion 

,683*
* 

,277 
,589*

* 
,798*

* 
,367 

,823*
* 

1    

 Sig. (2-
tailed) 

,001 ,225 ,005 ,000 ,102 ,000 .    

IFA-
DE8 

Pearson 
Correla-
tion 

,243 ,317 
,781*

* 
,326 ,478* ,268 ,326 1   

  Sig. (2-
tailed) 

,288 ,161 ,000 ,150 ,028 ,240 ,150 .   

IFA-
DE9 

Pearson 
Correla-
tion 

,734*
* 

,026 ,315 
,763*

* 
,339 ,475* 

,763*
* 

,046 1  

  Sig. (2-
tailed) 

,000 ,912 ,164 ,000 ,133 ,030 ,000 ,842 .  

IFA-
DE10 

Pearson 
Correla-
tion 

,161 ,015 ,124 ,466* ,365 ,143 ,466* ,166 ,377 1 

 Sig. (2- ,485 ,950 ,594 ,033 ,103 ,537 ,033 ,471 ,092 . 
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tailed) 

IFA-
DE11 

Pearson 
Correla-
tion 

,009 ,455* ,115 ,204 ,508* ,475* ,391 ,046 ,139 
,625*

* 

  Sig. (2-
tailed) 

,970 ,038 ,621 ,375 ,019 ,030 ,080 ,842 ,547 ,002 

IFA-
DE12 

Pearson 
Correla-
tion 

,290 ,277 
,589*

* 
,596*

* 
,183 

,823*
* 

,798*
* 

,326 ,391 ,332 

  Sig. (2-
tailed) 

,203 ,225 ,005 ,004 ,426 ,000 ,000 ,150 ,080 ,142 

IFA-
DE13 

Pearson 
Correla-
tion 

-,430 -,111 ,372 -,077 ,000 ,103 -,077 ,326 -,231 ,243 

  Sig. (2-
tailed) 

,052 ,633 ,097 ,740 1,000 ,657 ,740 ,150 ,314 ,289 

IFA-
DE14 

Pearson 
Correla-
tion 

,149 ,029 ,440* ,307 ,326 ,373 ,486* ,489* ,260 ,340 

  Sig. (2-
tailed) 

,518 ,899 ,046 ,175 ,150 ,095 ,025 ,024 ,255 ,132 

IFA-

DE15 

Pearson 

Correlation 
,427 ,361 ,392 ,290 ,535* ,209 ,486* ,584** ,190 ,552** 

  Sig. (2-

tailed) 
,053 ,108 ,079 ,203 ,012 ,363 ,025 ,005 ,410 ,009 

IFA-

DE16 

Pearson 

Correlation 
,347 ,192 ,316 ,472* ,000 ,515* ,472* ,075 ,245 ,157 

  Sig. (2-

tailed) 
,123 ,404 ,163 ,031 1,000 ,017 ,031 ,747 ,285 ,498 

IFA-

DE17 

Pearson 

Correlation 
-,043 ,303 ,331 ,192 ,256 ,165 ,286 ,500* -,095 ,531* 

  Sig. (2-

tailed) 
,852 ,181 ,142 ,404 ,263 ,475 ,209 ,021 ,683 ,013 

IFA-

DE18 

Pearson 

Correlation 
,091 ,403 ,276 ,030 ,356 ,112 ,108 ,485* -,272 ,270 

  Sig. (2-

tailed) 
,696 ,070 ,225 ,898 ,114 ,628 ,641 ,026 ,233 ,237 

IFA-

DE19 

Pearson 

Correlation 
,395 ,067 ,187 ,290 -,158 ,226 ,290 ,000 ,268 ,039 

  Sig. (2-

tailed) 
,076 ,774 ,417 ,202 ,494 ,325 ,202 1,000 ,241 ,868 

IFA-

DE20 

Pearson 

Correlation 
,418 ,257 ,052 ,179 ,000 ,134 ,179 ,021 ,142 -,054 

  Sig. (2-

tailed) 
,059 ,261 ,822 ,439 1,000 ,562 ,439 ,928 ,538 ,817 

   

IFA-

DE11 

IFA-

DE12 

IFA-

DE13 

IFA-

DE14 

IFA-

DE15 

IFA-

DE16 

IFA-

DE17 

IFA-

DE18 

IFA-

DE19 

IFA-

DE20 

IFA-

DE11 

Pearson 

Correlation 
1          

  Sig. (2-

tailed) 
.          

IFA-

DE12 

Pearson 

Correlation 
,391 1         

  Sig. (2-

tailed) 
,080 .         

IFA-

DE13 

Pearson 

Correlation 
,328 ,125 1 ,       

  Sig. (2- ,146 ,589 .        
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tailed) 

IFA-

DE14 

Pearson 

Correlation 
,260 ,307 ,486* 1       

  Sig. (2-

tailed) 
,255 ,175 ,025 .       

IFA-

DE15 

Pearson 

Correlation 
,371 ,290 ,159 ,672** 1      

  Sig. (2-

tailed) 
,098 ,203 ,491 ,001 .      

IFA-

DE16 

Pearson 

Correlation 
,245 ,593** ,029 ,046 ,112 1     

  Sig. (2-

tailed) 
,285 ,005 ,901 ,843 ,629 .     

IFA-

DE17 

Pearson 

Correlation 
,338 ,473* ,411 ,440* ,595** ,342 1    

  Sig. (2-

tailed) 
,134 ,030 ,064 ,046 ,004 ,129 .    

IFA-

DE18 

Pearson 

Correlation 
,379 ,265 ,239 ,159 ,547* ,411 ,532* 1   

  Sig. (2-

tailed) 
,091 ,246 ,298 ,492 ,010 ,064 ,013 .   

IFA-

DE19 

Pearson 

Correlation 
-,054 ,116 -,116 ,154 ,226 ,139 -,054 ,112 1  

  Sig. (2-

tailed) 
,818 ,616 ,616 ,504 ,325 ,548 ,817 ,627 .  

IFA-

DE20 

Pearson 

Correlation 
-,015 ,008 -,276 ,043 ,253 ,112 -,083 ,239 ,930** 1 

  Sig. (2-

tailed) 
,949 ,972 ,226 ,852 ,269 ,630 ,721 ,297 ,000 . 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Korelasyon Analizi 

Korelasyon sonucuna göre ifade 1 ile ifade 9 arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde 

%73,4 oranında güçlü ve pozitif yönde bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Buna 

göre HACCP, gıda üretiminde hammaddeden başlayarak tüketime kadar olan 

süreçte gıdaya zarar verebilecek potansiyel tehlikelerin belirlerken, tüketici 

şikâyetlerini azaltarak müşteri güveninin artmasını sağlamaktadır. 

Analiz sonucuna göre; ifade 3 ile ifade 8 arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde % 

78,1 oranında güçlü ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonu-

ca göre; HACCP sistemi ile yiyeceklerde oluşabilecek biyolojik, fiziksel ve kim-

yasal tehlikeleri kontrol altına alınırken, bu sistemi uygulayan işletmeler uygu-

lamayan işletmeler karşısında rekabet avantajı elde etmektedirler. İfade 4 ile 

ifade 7 arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde % 79,8 oranında güçlü ve pozitif 

yönlü bir ilişki olduğu göze çarpmaktadır. Dolayısıyla; HACCP sayesinde tüke-

ticinin sağlık güvenliği garanti altına alınırken, ürünün de sağlık açısından kali-

tesi sağlanmaktadır. 
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İfade 6 ile ifade 7 arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde % 82,3 oranında güçlü ve 

pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. HACCP sistemi, resmi denetim-

lerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlarken,  ürünün sağlık açı-

sından kalitesin de sağlandığı sonucuna ulaşılmaktadır. İfade 7 ile ifade 12 ara-

sında 0,01 anlamlılık düzeyinde % 79,8 oranında güçlü bir ilişki olduğu belir-

lenmiştir. HACCP ile ürünün sağlık açısından kalitesi sağlanmasıyla sunulan 

yiyeceklerin güvenirliliği arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

SPSS çıktısından anlaşıldığı üzere; ifade 19 ile ifade 20 arasında 0,01 anlamlılık 

düzeyinde % 93, oranında oldukça güçlü ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belir-

lenmiştir. Yasal olarak gıda güvenliğinin daha ciddi kontrol edilmesinin yanı 

sıra, gıda güvenliği sistemine sahip olunması için de devlet tarafından gerçek 

bir teşvikin olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uygulama yapılan tüm işletmelerde; kapasitelerdeki farklılıklarla birlikte genel 

yaklaşım, HACCP belgesine sahip olmak gerektiği inancı yönündedir. Kitlelerin 

sağlığını riske edebilecek bir konumda olan gıda üretici firmalar bu konuda 

gerekli hassasiyeti mutlaka göstermek zorunda olduklarının farkındadırlar. 

Fakat buna rağmen uygulama yapılan işletmelerin hiçbirisi HACCP belgesine 

sahip değildirler.  

Uygulama yapılan işletmelerin hemen hemen hepsi HACCP’in gıda üretiminde 

gıdaya zarar verebilecek potansiyel tehlikelerin hammaddeden başlayarak tüke-

time kadar olan süreçte belirlenmesi sağladığını düşünmektedirler. Üretimden 

servise kadar tüm etkinliklerde insan faktörünün ön planda yer alması, yetişmiş 

ve eğitilmiş işgücü gerektirmesi, tüketicilerin beğenisinin değişkenlik gösterme-

si ve beslenmenin sağlıkla doğrudan ilişkili olması, bu konuda yapılacak orga-

nizasyonun ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

HACCP sistemi uygulamasıyla birlikte tüketicilerin sağlık güvenliği garanti 

altına alınacaktır. Bununla birlikte de ürünün sağlık açısından kalitesi sağlanmış 

ve korunmuş olacaktır. Böylelikle gıda güvenliği hakkında tüketici şikayetleri 

azalacak ve müşteri güveninin artması sağlanacaktır. İşletmeye güven duyan 

müşteriler de ise; müşteri tatmini sağlanmış ve işletmenin tekrar tercih edile-

bilme oranı artırılmış olacaktır. Dolayısıyla işletme ortak pazarda bulunduğu 

rakiplerine karşı rekabet avantajı da elde edebilecektir. Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulup işletme kuruluş amacı da düşünüldüğünde, işletme maliyetle-

rinde bir düşüş ve olası resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indi-

rilmesi sağlanacaktır. 
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HACCP sisteminin uygulanmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak 

kamu uygulamaları görülmektedir. Kamu kurumları tarafından denetimlerin 

yapılmaması işletmelerin üzerinde bir yaptırım gücü oluşmasını engellemekte-

dir. Bununla birlikte gıda güvenliği sistemine sahip olunması için devlet tara-

fından gerçek bir teşvikin bulunmaması da işletmelerin gıda güvenliği sistemle-

rinden uzak durmalarına neden olmaktadır.  

Öneriler 

 Fast food restoranlarına kuruluş aşamasında, gıda güvenliği konusunda 

gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesi için gerekli kontrol ve denetim-

ler yapılmalıdır. 

 Fast food restoranlarına HACCP sistemi konusunda eğitimli ve uzman per-

sonel istihdam edilmelidir. 

 Kamu kurumları tarafından yapılan işletme denetimlerinin arttırılması ge-

rekmektedir. 

 Restoranlarda sürekli eğitim ve denetimlerle HACCP sisteminin uygulana-

bilirliği ve kullanılabilirliği sağlanmalıdır. 

 İlgili kamu kurumları, restoran işletmeleri için gıda güvenliği prosedürleri 

ve HACCP uygulama rehberlerini işletmelerin kullanımına sunmalıdır. 

 Tüketicilerin bizzat gıda kontrolü yapması daha kaliteli ve sağlıklı ürünle-

rin sunulması için işletmeleri teşvik edici bir yaklaşım olabilecektir. Bu ko-

nuda kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına gidilmesi gerekmektedir.  

 Personele düzenli olarak HACCP sistemi eğitimi verilmelidir. Personele, 

verilen eğitimleri içeren örnek uygulamalar yaptırılmalıdır. 

 Sektörde çalışan tüm personeller için teşvik edici bir özellik taşıması ama-

cıyla, istihdam edilecek personelin işe alımlarında gıda güvenliği sertifika-

larına dikkat edilmelidir. 

 İşletmelerde gıda güvenliğinin sağlanması için iyi bir örgütlenme gerek-

mektedir. Sektör işletmelerinin oluşturduğu birlik ve odalar işletmeler arası 

iletişimi koordine etmeli ve yol gösterici adımlar atmalıdırlar. 

 İşletmeciler ve çalışanlar için gıda güvenliği konusunda eğitim çalışmaları 

düzenlenmeli, tüm işletmelerin bu faaliyetlerden haberdar olması ve katı-

lımları sağlanmalıdır. 
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ÖZ 

Medikal turizm, sağlık turizminin bir alt dalı olarak değerlendirilen, tedavi amaçlı cerrahi 
operasyonları içeren bir turizm türüdür. Özellikle son yıllarda medikal turizm amaçlı seya-
hatler artarak devam etmektedir. Dünya genelinde çok sayıda turist, kendi ülkelerinde me-
dikal operasyonların pahalı olması, bekleme sürelerinin çok uzun olması, gidilen ülkelerde 
bazı alanlarda uzman sayısının fazlalığı gibi nedenlerle farklı ülkeleri cerrahi operasyonlar 
için tercih etmektedirler. Ayrıca gidilen ülkenin sağlık ve turizm alanında, tesis kalitesi, uz-
man sayısı, uluslararası akredite belgesine sahip hastane sayısı gibi kriterler de medikal tu-
rizm amaçlı seyahatlerde göz önünde bulundurulan diğer unsurlardır. Dünya genelinde 
2010 yılı itibari ile medikal turizm amaçlı harcamaların 100 milyar doları geçtiği tahmin 
edilmektedir. Ülkemiz sağlık ve turizm alanında nitelikli tesis ve personel olanakları ve özel-
likle turizm alanındaki doğal kaynakları ile medikal turizm piyasasında etkili bir rol üstlene-
cek potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin merkezi konumunda bu-
lunan Trabzon ilinin medikal turizm potansiyeli değerlendirilecektir. 

Anahtar sözcükler: Medikal Turizm, Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sağlık 

 

GİRİŞ 

Turizm; sosyal, kültürel ve ekonomik bir fenomen olarak insanların kendi yaşa-

dıkları yerlerden, başka bölgelere ve ülkelere farklı amaçlarla seyahat etmeleri-

dir. 20. Yüzyılın ortalarından itibaren gelir düzeylerinin artmasıyla birlikte, 

sadece deniz, kum, güneş üçlüsüne değil bunun yanında alternatif turizm türle-
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rine olan talepte artmıştır. Alternatif turizm; insanların zamanla değişen ihtiyaç-

larını karşılamak amacıyla farklı turizm anlayışları, farklı turizm ürünleri ve 

farklı destinasyonlar görmek istemeleri sonucu, kitle turizmine alternatif olarak 

ortaya çıkan turizm türlerinin genel adıdır. Bu alternatif turizm türlerinin bazı-

ları, bireyleri ihtiyaç, hobi ve ilgilerine göre şu şekilde sıralanabilir; 

 Sağlık Turizmi 

 İnanç turizm 

 Eko turizm 

 Golf Turizmi 

 Doğa Turizmi 

 Kültür Turizmi  

 Gençlik Turizmi 

 Kongre Turizmi 

Bireyler, sağlıklarını koruyabilmek ve daha iyi sağlık hizmeti alabilmek için, 

sağlık hizmetini alanında uzman ekiplere sahip, yüksek donanımlı teknolojik 

tesisleri bulunan merkezlerde almak istemektedirler. Ayrıca yaşadığımız çağın 

gereği olarak, bireylerin dünyanın her tarafında istedikleri sağlık hizmetlerini 

almaları ve farklı turizm destinasyonlarını görebilmeleri mümkün hale gelmiş-

tir. Sağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerini ziyaret 

eden turistlerin fiziksel iyilik halini geliştirmek için estetik cerrahi operasyonlar, 

organ nakli, diş tedavisi, kür ve spa tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon vb. 

uygulamaları içeren ve bununla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kulla-

narak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan bir turizm türüdür 

(Lunt ve Carrera 2010: 28). Sağlık turizmi, Medikal(Tıp) Turizmi, Termal Tu-

rizmi (Kaplıca + Spa & Wellness) , Engelli Turizmi ve Üçüncü Yaş Turizmi kap-

samında gerçekleştirilen ziyaretlerden oluşan organize bir turizm hareketi ola-

rak değerlendirilmektedir (www.kultur.gov.tr E. Tarihi 25.11.2011). Sağlık tu-

rizminin bir alt dalı olan medikal turizm ise, medikal hizmetler, hastalık tedavi-

leri ve cerrahi operasyonları içermektedir. Ayrıca, teşhis ve tanı açısından 

önemli yere sahip, mamografi, ultrason, MR çeşitleri, kalp efor testleri gibi tet-

kikler de bu uygulamalar arasında yer almaktadır (Eissler 2010: 5) 

Bu çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de medikal (tıp) turizminin gelişimi ortaya 

konulduktan sonra, gerek nitelikli sağlık tesisi ve personeli sayısı gerekse alter-

natif turizm değerleri ve hedef pazarlara yakınlığı ile ülkemizde medikal turizm 

merkezi olabilecek niteliklere sahip olduğunu düşündüğümüz, Trabzon ilinin 

medikal turizm potansiyeline değinilecektir. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
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resmi veri talep formu ile verilerin kullanılması için başvurulmuş ve bu doğrul-

tuda veriler araştırmada kullanılmıştır. 

MEDİKAL TURİZMİNİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ 

Dinlenmek, zinde kalmak ve daha iyi bir sağlığa kavuşmak gibi amaçlarla bi-

reylerin deniz aşırı ülkelere seyahat ettikleri bilinmektedir. Sağlık amaçlı seya-

hatler, Sümer, Yunan ve diğer medeniyetlere kadar uzanmaktadır. Bu dönem-

lerde özellikle zengin ve elit aile bireyleri dinlenme, sıhhat bulma gibi amaçlarla 

kaplıca ve mineralli suların bulunduğu bölgelere seyahat etmişlerdir (Altın vd. 

2011: 1).  

18. yüzyılda Avrupa ülkeleri ve çevre bölgelerdeki spa ve kaplıcaların yaygın-

laşmasıyla beraber sağlık turizminin gelişmeye başladığı söylenilebilir. 19. yüz-

yıla kadar bu tür kaplıcaların yanında, Fransa kontrolündeki “Yeni Kaledonya 

Pasifik Bölgesi” coğrafi özellikleri ve tropik iklim yapısı ile sağlık turizmi için 

çekici bir destinasyon alanı olmuştur. İlerleyen yıllarda, özellikle gelişmiş ülke-

lerde, harcanabilir gelirin artması, boş zaman kavramının ortaya çıkması gibi 

nedenlerle turizm olgusu, elit sınıfın hegomenyasından çıkarak işçi sınıfına 

doğru bir genişleme göstermiştir. Özellikle işçi sınıfının gelir düzeyinin ve boş 

zamanının artması, bireylerin iş hayatının getirmiş olduğu yoğun, stresli or-

tamdan kurtulmak için tedavi ve gezip-görme amaçlı seyahatlere katılmasını 

beraberinde getirmiştir (Smyth 2005: 488; Connell 2005: 1093).    

Medikal turizmin gelişimi tıp alanında önemli gelişmelerin sağlandığı, 20. yüz-

yılın ikinci yarısından itibaren son derece hızlı bir ivme kazanmıştır. İlk zaman-

larda Amerika’daki üst düzey teknolojiye sahip kliniklerde dünyanın birçok 

bölgesinden gelen hastalara medikal hizmet verilmeye başlanmıştır. Kaliteli 

sağlık hizmetinin verildiği bu kliniklerde yüksek fiyatlar karşılığında hastalar 

tedavi edilmekteydi. Fakat özellikle 1970’li yıllardan itibaren ilk olarak Asya’da 

ilerleyen yıllarda Latin Amerika’daki bazı ülkeler, Amerika’daki yüksek tekno-

lojiye sahip tıp merkezlerinde eğitim almış uzman hekimleriyle, Amerika’daki 

tıp merkezlerine alternatif oluşturacak, yeni hastaneler kurarak kendi ülkelerin-

de medikal turizm hizmeti vermeye başlamışlardır. Bu ülkelerdeki sağlık hiz-

metleri hem kalite hem ekonomik açıdan, insanların tercih edebileceği komun-

daydı (Herrick 2007: 2-3; Connell 2005: 1094). 

Günümüzde ise dünya medikal turizminin öncülüğünü Hindistan, Tayland ve 

Malezya gibi Asya ülkeleri yapmaktadır. Medikal turizmde, Asya ülkeleri 

1970’lerden itibaren önemli bir gelişim göstermiştir. Tayland’da bu yıllarda 

cinsiyet değişimi operasyonlarının yoğun bir talep görmesi, Asya’da medikal 
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turizmin gelişmesine sebep olmuştur. 1990’lı yıllarda ekonomide liberalleşmey-

le birlikte Asya’daki tıp merkezlerinde teknoloji ve diğer tıbbi malzemeler ko-

laylıkla temin edilmeye başlanmıştır. Bu sayede modern anlamda sağlık hizmeti 

almak isteyen turistlere daha iyi hizmet sunmak için alt yapılarını geliştirerek 

son derece yüksek kalitede tıp hizmeti sunmaya başlamışlardır. Hindistan ise 

yine liberalleşmenin etkisiyle, bürokrasi ve yönetimin sadeleşmesiyle tıp turiz-

minde öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca Hindistan’a yönelik medi-

kal amaçlı seyahatlerin artmasının önemli bir sebebi de Hindistan’da İngilizce-

nin resmi dil olarak kullanılmasıdır (Connell 2005: 1095; Herrick 2007: 7).  

Orta ve Güney Amerika ülkeleri, Amerika’daki sağlık hizmetlerinin aşırı dere-

cede pahalı olması sebebiyle, ileri teknoloji ve uzman ekipler oluşturarak medi-

kal hizmet almak isteyen turistlere bir alternatif sunmuşlardır. Örneğin,  Ame-

rikalı bir çok hasta kendi ülkelerinde sahip oldukları hizmetlerin aynısını Mek-

sika’da açılmış olan tıp merkezlerinde daha uygun fiyatlara alabilmektedirler. 

Hatta bazı Amerikalı girişimciler, Meksika’da, Amerika’daki merkezlerine ben-

zer tıp merkezlerini hizmete açmışlardır. Latin Amerika ülkeleri içinde Costa 

Rika; diş tedavileriyle, Arjantin, Kolombiya ve Brezilya da plastik cerrahi ala-

nında uzmanlaşmıştır (Herrick 2007: 8; Akdu 2009: 37). 

Avrupa’da ise ekonomik yönden gelişmiş, zengin bölgelerdeki hastalar, daha 

ucuz ve aynı kalite düzeyinde hizmet veren orta ve kuzey Avrupa ülkelerine 

yönelmektedirler. Örneğin Avusturyalılar, Viyana’ya bir saatten daha az mesa-

fede olan Macaristan’a bağlı Sopron şehrine diş tedavisi almak amacıyla seyahat 

etmektedirler. Bunun yanında bir çok Alman vatandaşı, Berlin’e 150 km uzak-

lıkta bulunan Polonya’nın Szczecn şehrini düşük maliyetli ve yüksek kalitedeki 

diş tedavileri için tercih etmektedirler (Herrick 2007: 10).  

Orta Doğu ülkelerindeki medikal turizm hareketlerinde son yıllarda önemli 

gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle Dubai, Katar, Lübnan, Ürdün, İran ve Suu-

di Arabistan gibi ülkeler bu pazara yeni yeni girmektedirler. Bu ülkeler içerisin-

de Dubai, tıbbi hizmetlerin fiyatında değil, kalitesi açısından rekabet etme poli-

tikasını izlemektedir. Özellikle uluslararası arenada çok önemli bir yere sahip 

olan Dubai şehri, aynı zamanda tıp merkezi olmasıyla da ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle mezhep farklılığına bağlı olarak ortaya çıkan farklı yorumlar sonucu 

sperm naklinin ve taşıyıcı anneliğin meşru kabul edildiği İran’a, diğer Ortadoğu 

ülkelerinden yoğun tüp bebek tedavisi talebi gelmektedir. Suudi Arabistan ise, 

hac turizmi vasıtasıyla ülkelerine gelen hacıların plastik cerrahi ve diş operas-

yon hizmetleri görülmektedir (Connell 2005: 1095; İçöz 2009: 2263; Aydın vd. 

2011) 
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Son olarak Amerika’daki medikal turizm hareketlerine değinmek gerekirse; 

Amerika,   sahip olduğu nitelikli uzman sayısı ve tesisleri ile medikal turizm 

endüstrisine öncü olmuş bir ülkedir. Ancak pahalı sağlık hizmetleri ve artan 

rekabetle beraber bu öncülüğü kaybetmekteyse de hali hazırda uluslararası 

alanda ün yapmış klinikleriyle dünyanın birçok bölgesinden hastalara tedavi 

hizmeti verilmektedir.  

TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM GELİŞİMİ 

Turizm endüstrisi, Türkiye’nin lokomotif endüstrilerindendir.  2010 yılı turizm 

istatistiklerine göre Dünya sıralamasında Türkiye, 28.6 milyon yabancı ziyaretçi 

sayısı ile yedinci, 20.8 milyar dolar turizm geliri ile ise onuncu durumdadır. 

Turizm gelirlerinin toplam ihracat içindeki oranı %18,26, turizm gelirlerinin dış 

ticaret açığını kapatma payı ise %29.07’dir. Turizm endüstrisinde ülke genelin-

de, Turizm belgeli 3524 konaklama tesisi ve 880.000 toplam yatak kapasitesi ile 

hizmet verilmektedir (http://www.kultur.gov.tr E.Tarihi: 22.12.2011). Aşağıdaki 

tabloda Türlerine ve Sınıflarına Göre Turizm Belgeli Oteller ve Termal Otel Te-

sislerinin sayıları belirtilmiştir. 

 
Tablo 1. Türlerine ve sınıflarına göre turizm belgeli oteller ve termal otel tesislerinin sayıları (2010)  

Türü  Sınıfı Turizm Yatırım Belgeli Turizm İşletme Belgeli 

  
  
   
 
Oteller   
  
  
  

 Tesis 
sayısı 

Oda 
sayısı 

Yatak 
sayısı 

Tesis 
sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
sayısı 

5 yıldızlı 138 35 210 76 696 319 103 764 220 474 

4 yıldızlı 238 36 570 79 109 523 81 352 168 812 

3 yıldızlı 224 13 002 26 331 641 42 672 86 316 

2 yıldızlı 32 1 253 2 797 561 22 124 43 711 

1 yıldızlı 13 393 819 69 2 464 4 842 

Toplam 645 86 428 185 752 2 113 252 376 524 155 

 
 
Termal 
oteller 

5 yıldızlı 10 2 030 4 758 9 2 000 4 636 

4 yıldızlı 4 647 2 097 10 1 428 2 947 

3 yıldızlı 1 80 160 7 534 1 181 

2 yıldızlı - - - 3 122 251 

Toplam 15 2 757 7 015 29 4 084 9 015 

Kaynak : http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr. E.Tarihi: 21.12.2011 

Yukarıdaki verilerde de görüldüğü gibi Türkiye özellikle deniz, kum, güneş 

üçlüsünü kapsayan turizm faaliyetlerinde önemli gelişmeler kaydederek dünya 

sıralamasında önemli yerlere gelmiştir. Ülkemizde, özellikle son dönemde sür-

dürülebilir turizm anlayışına paralel alternatif turizm türlerinin de geliştiği 

söylenebilir. Ayrıca, deniz, doğa ve kültür turizminin yanında, sağlık ve medi-

kal turizm faaliyetlerinde de bir artış görülmekte ve bu alanlarda yeni politika 

oluşturma çabaları gözlemlenmektedir. Son yıllarda önemli gelişim sağlayan 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/
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alternatif turizm türleri olan, Sağlık turizmi ve medikal turizm kavramları çoğu 

zaman birbirinin yerine kullanılsa da, aslında medikal turizm sağlık turizminin 

bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel anlamda medikal turizm, bireyle-

rin tedavi olmak amacıyla katıldıkları, medikal operasyonları içeren seyahatler-

dir (Aydın ve Yılmaz 2010: 14). Dünya genelinde yeni bir kavram olan medikal 

turizm, Türkiye içinde yeni bir çalışma alanıdır (Aydın vd. 2011: 6). Medikal 

turizmin Türkiye’deki alt yapı olanakları, turizm ve sağlık alanında önemli de-

neyimlerinin olması ile hizmet kalitesi ve uluslar arası hizmet standartları bir-

leştiğinde ülkemiz medikal turizm alanında önemli bir aktör olacaktır. Aşağı-

daki tabloda ülkemizdeki yataklı tedavi kurumlarının kuruluşlara göre dağılımı 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Türkiye’de yataklı tedavi kurumlarının kuruluşlara göre dağılımı (2010) 

Kuruluşun Adı Hastane Sayısı Kadro Yatağı Sayısı 
% Kadro Yatak 

Sayısının Dağılımı 

Sağlık Bakanlığı 843 119.891 60 

Tıp Fakülteleri 62 35.001 18 

Özel Hastaneler 489 28.063 14 

Diğer  45 16.995 8 

Toplam 1439 199.950 100 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistiği Yıllığı (2010) 

 

Son dönemde, önemli bir büyüme kaydeden Türk özel sağlık sektörü ve kamu 

hastaneleri hızla büyümekte ve gelişmektedir (TÜSİAD 2007). Özellikle Sağlık 

Bakanlığı’nın politikaları ile ülkemizde sağlık sektöründe önemli gelişmeler 

sağlandığı açıktır. Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi alanında da önemli çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan ilki, ülkemizde turizm sağlığı hizmetlerinin 

tek elden kontrol edilebilmesi için özel ve öncelikli sağlık programlarının geliş-

tirilip uygulanması amacıyla 2010 yılında, 210 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

name ile Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi 

ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere; Yurt Dışı Koordinasyon, Medikal Turizm, 

Termal Turizm ve Spa-Wellness, İleri yaş ve engelli Turizmi bölümlerinden 

oluşan Sağlık Turizmi Birimi kurulmasıdır (http://www.saglik.gov.tr E.T: 

21.12.2011). 

Sağlık Bakanlığı, 2011/41 nolu yeni bir genelge ile medikal turizm potansiyeli 

olan illerde, yurt dışı hasta il koordinasyon merkezi ve hastane kapasiteleri 

uygun olan illerde hastaneler bünyesinde yurt dışı hasta birimi kurulmasını 

öngörmüştür. Yine bu genelgede, yabancı hastalar ile ilgili istatistiki verilerin 

http://www.saglik.gov.tr/
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kaydedilmesi ve muhasebe kayıtlarının tutulması için sağlık turizmi kullanıcıla-

rına yönelik sağlık turizmi modülü oluşturulmuştur (http://www.saglik.gov.tr 

E. Tarihi: 21.12.2011). Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan 

Yurtdışı Hasta Çağrı Merkezi, 112 acil hattı ve 184 Sabim hattında farklı dillerde 

tercümanlık hizmetleri verilmektedir (http://www.saglik.gov.tr E. Tarihi: 

21.12.2011). 

 

Tablo 3. Türkiye’ye medikal turizm amaçlı yapılan seyahatler  

 
Yıllar 

Tedavi İçin Gelen Gurbetçi 
Vatandaşlar 

Tedavi İçin Gelen Diğer Ülke 
Vatandaşları 

Diğer Ülke Vatandaşlarının Türki-
ye’deki Sağlık Harcamaları 

2003 36.567 103.400    91 milyon ABD doları 

2004 38.273 133.400 126 milyon ABD doları 

2005 55.741 164.600 163 milyon ABD doları 

2006 39.834 153.900 192 milyon ABD doları 

2007 43.951 154.600 247 milyon ABD doları 

2008 62.171 162.480 282 milyon ABD doları 

2009 68.545 132.680 225 milyon ABD doları 

Kaynak: Dünya Sağlık Vakfı ve Sağlık Turizmi Derneği, “Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri” Raporu (2010)  

 

Ülkemizde medikal turizm alanında ön plana çıkan bazı tedavi alanları; onkolo-

ji, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik cer-

rahi,  göz hastalıkları, tüp bebek tedavisi, estetik cerrahi, hemodiyaliz, ağız ve 

diş hastalıklarıdır (TÜSİAD 2007; Habertürk Gazetesi 15.03.2009). Medikal tu-

rizm amacıyla ülkemize daha çok Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Orta-

doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna vatandaşları gelmekte-

dir. Medikal turistlerin ülkemizi tercih edebilmesi için turist gönderen ülke ile 

sosyal güvenlik anlaşmalarımızın olması medikal turizm piyasasında etkili bir 

ülke olmamızı kolaylaştıracaktır. Ülkemizin Almanya, Arnavutluk, Avusturya, 

Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Gürcistan, 

Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, K.K.T.C., Kanada, Libya, Lüksem-

burg, Makedonya, Norveç ve Romanya arasında sosyal güvenlik sözleşmeleri 

bulunmaktadır (http://www.saglik.gov.tr E.Tarihi: 22.12.2011). Ayrıca ülkemiz 

uluslar arası medikal akreditasyon JSI (Joint Commission International) belgeli 

43 özel hastane ile dünya genelinde en fazla JSI belgeli hastane olan ikinci ülke-

dir (www.ozelhastaneler.org. E.Tarihi: 22.12.2011). 

Türkiye’nin turizm ve sağlık alanında nitelikli tesis ve insan kaynağı ile sürdü-

rülebilir turizm anlayışı doğrultusunda politikalar izleyerek medikal turizm 

alanında dünyanın sayılır ülkeleri arasında yer almasını sağlayacak fırsatlar 
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bulunmaktadır. Gelecekte turizm sektörünün önemli bir boyutunu oluşturması 

öngörülen medikal turizmde Türkiye'nin güçlü bir markaya dönüşerek küresel 

talepten azami pay elde etmesi ülkemiz için sadece ekonomik bir kazanç olarak 

değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesi ve niceliğinin artırması açısın-

dan da kritik öneme sahip olacaktır (TÜSİAD 2007). 

TRABZON İLİNİN MEDİKAL TURİZM POTANSİYELİ 

Genel Bilgiler 

Trabzon, Doğu Karadeniz bölümünün orta kesiminde denize kıyısı bulunan, iç 

kesimlere doğru yükselen bir alanda kurulmuştur. İl, batısında Giresun, güne-

yinde Gümüşhane ve doğusunda Rize illeri ile komşudur. Ilıman ve yağışlı bir 

iklime sahip Trabzon ilinde ekonomi tarım ve ticarete dayalıdır (Baldıran ve 

Ulubay 2008: 373). 4.664 km² yüzölçümüne sahip Trabzon ili, Doğu Karadeniz 

Dağlarının oluşturduğu yayın ortasındaki Kalkanlı dağlık kütlesinin kuzeye 

bakan yamaçlarında 38° 30′ – 40° 30′ doğu meridyenleri ile 40° 30′ – 41° 30′ ku-

zey paralelleri arasında yer almaktadır (www.trabzon.gov.tr). Tarih içerisinde 

Persler, Selevkos Krallığı ve Pontusluların hakimiyetinde kalan Trabzon şehri, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret, kültür, sanat ve liman 

kenti olmuştur. Trabzon kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına rağmen, 

arzulanan ekonomik gelişmeyi sağlayamamıştır. İlin ekonomisi tarım ve hay-

vancılığa dayanmaktadır; nüfusun % 65′i bu faaliyetlerde elde edilen gelirlerle 

geçimini sağlamaktadır. Ticaret, sanayi, el sanatları, taşımacılık, inşaat ve diğer 

hizmetler alanında istihdam edilenler ise nüfusun % 35′ini oluşturmaktadır. 

Trabzon’da toplam üretim içinde katma değerin payı % 59, girdi payı ise % 

41′dir (www.trabzon.gov.tr E.Tarihi: 02.01.2012). 

Trabzon, tarihi, doğal turizm kaynakları ile bölgenin en önemli merkezleri ara-

sındadır. Roma- Pontus ve Osmanlı dönemlerine ait bir çok tarihi eserin bulun-

duğu kentin, en önemli tarihi eseri Sümela Manastırı’dır. Doğal güzellikler açı-

sından da Uzungöl ve yaylaları şehrin en değerli doğal güzelliklerini oluştur-

maktadır (Baldıran ve Ulubay 2008: 374).  

Sağlık Kurumları 

Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, bölgedeki diğer illere göre bulunduğu 

coğrafi konum ve sahip olduğu sağlık hizmetleri kapasitesi açısından, diğer 

illeri etkisine alan polarize bölge özelliği göstermektedir. İdari yönden, birçok 

kurum ve kuruluşun bölge müdürlükleri Trabzon İlinde bulunmaktadır. Çalış-

mamızın bu kısmında Trabzon ilinde faaliyet gösteren sağlık kurumları ile ilgili 
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bazı bilgilere yer verilecektir. Sağlık kurumlarının sayıları, yatak kapasiteleri, 

hekim ve diğer sağlık çalışanı sayıları, kalite belgesi, engelli yönlendirme hiz-

metleri, yurt dışı hasta birimi hizmetlerinin bilgilerine yer verilecektir.  

Trabzon ilinde 1 üniversite hastanesi bünyesinde tıp fakültesi ve diş hekimliği 

fakültesi, 6 adet sağlık bakanlığı bünyesinde hastane ve 3 adet özel hastane faa-

liyet göstermektedir. Bu hastanelerde 2453 yatak kapasitesi bulunmakta ve 652 

uzman hekim, 1244 (diş hekimliği ilave) sağlık personeli görev yapmaktadır. 

Hastaneler arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan kamu hastanelerinde, Bakan-

lığın Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak hazırlamış olduğu kalite standart-

larına uygun hizmet verilmektedir. Üniversite hastaneleri ise Yüksek Öğretim 

Kurumu’nun denetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, hastanelerin 

birçoğunda engelli yönlendirme hizmetleri bulunmakla birlikte, bu hizmetlerin 

bağlı bulunduğu herhangi bir birim bulunmamaktadır. Yapılan araştırmada, 

Sağlık Bakanlığı’nın 2011/41 nolu genelgesi ile öngördüğü yurt dışı birimi uygu-

laması, Trabzon ilindeki hastanelerde henüz uygulama aşamasına gelmemiştir. 

 

Tablo 4. Trabzon ili hastanelerinin sağlık hizmetleri kapasitesi 

Hastane Adı Yatak 
sayısı 

Hekim 
sayısı 

Sağlık 
Personeli 
Sayısı 

Kalite 
belgesi 

Engelli Yönlen-
dirme Hizmetle-
ri 

Yurt dışı 
hasta 
birimi 

Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

 
401 

 
182 

 
470 

Yok  
Yok 

 
Yok 

Ahi Evren Göğüs Kalp ve 
Damar Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 

 
 

267 

 
 

47 

 
 

86 

Sağlık 
Bakanlığı 

Kalite 
Belgesi 

 
 

Var 

 
 

Yok 

Fatih Devlet Hastanesi  
250 

 
55 

 
375 

Sağlık 
Bakanlığı 

Kalite 
Belgesi 

 
Var 

 
Yok 

Yavuz Selim Kemik 
Hastalıkları ve Rehabili-
tasyon Hastanesi 

 
 

303 

 
 

25 

 
 

291 

Sağlık 
Bakanlığı 

Kalite 
Belgesi 

 
 

Var 

 
 

Yok 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
----- 

 
52 

 
60 

Sağlık 
Bakanlığı 

Kalite 
Belgesi 

 
Var 

 
Yok 

Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi Farabi Hastanesi 

 
780 

 
550 

 
500 

Yok  
Var 

 
Yok 

Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Hastanesi 

 
------ 

 
73 

 
77 

 
--- 

 
Var 

 
Yok 

İmperial Hastanesi 78 33 97 ISO:9001 Var Yok 

Yıldızlı Güven Hastanesi 97 31 53 Yok Var Yok 
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Özel Karadeniz Hastanesi 67 31 92 ISO:9001 Var Yok 

Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi 

210 45 255 ISO:9001 Yok Yok 

Kaynak: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü (2010) 

Tablo 5. Trabzon iline gelen yabancı uyruklu hasta istatistiği- ilk 10 ülke (2010) 

Ülkeler 

A c i l e B a ş v u r a n  H a s t a
 

P o l i k l i n i k t e  H i z m e t  A l a n  H a s t a
 

Y a t a r a k  t e d a v i  o l a n  h a s t a l a r A m e l i y a t  o l a n
 

h a s t a l a r T o p l a m  h a s t a  s a y ı s ı T o p l a m  t a h s i l  e d i l e n  t e d a v i  t u t a r ı  ( T L ) 

Almanya  147 123 10 5 285 8460 

Azerbaycan 116 82 8 0 206 8690 

Rusya  65 40 5 1 111 3770 

Gürcistan  49 45 13 2 109 47400 

Suudi  Arabistan 65 6 0 0 71 3870 

Fransa  30 21 0 0 51 995 

Kırgızistan  14 24 7 1 46 3470 

Belçika  17 11 2 0 30 1024 

Özbekistan  16 7 3 0 26 2300 

İran   12 11 0 0 23 545 

Diğer  205 38 3 1 247 6250 

Toplam  736 408 51 10 1225 86774 

Kaynak: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Verileri (2010) 

Yukarıdaki tabloda, sağlık hizmeti almak amacıyla gelen turistlerin sayısı göste-

rilmektedir. Bu tabloda en fazla gelen 10 ülkenin bilgilerine yer verilmiştir. Bu-

na göre, 2010 yılında 285 hasta ile en fazla sağlık hizmetinden yararlananlar 

Alman turistlerdir. Almanya’yı, 206 hasta il Azerbaycan ve 111 hasta ile Rusya 

izlemektedir. Trabzon ilinde 2010 yılında toplam 1225 yabancı turistin sağlık 

hizmetlerinden yararlandığı görülmektedir. Ancak, gelen yabancı hastaların ne 

kadarının özellikle sağlık hizmeti almak amacıyla Trabzon ilini tercih ettiği ko-

nusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu hastalardan toplamda 86.774 

TL gelir elde edilmiştir.  

TRABZON’DA TURİZM 

Bu kısımda Trabzon ilinin turizm arz kaynakları, Trabzon iline yönelik turizm 

talebi, ildeki doğal, tarihi ve kültürel çekicilik unsurları gibi bilgilere yer verilecektir. 

 

Tablo 6. Trabzon ili tesis istatistikleri 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010. 

 

 Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Turizm Yatırımı Belgeli 11 486 985 

Turizm İşletme Belgeli 27 1509 3056 

Belediye Belgeli 139 2546 5211 

Toplam  177 4541 9252 
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Turizm İşletmeleri 

Trabzon ilinde 2010 yılı itibari ile 25 adet turizm işletme belgeli konaklama tesi-

si, 13 adet turizm yatırım belgeli tesis bulunmaktadır. Belediye belgeli konak-

lama tesisi sayısı ise 2006 yılı itibari ile (2010 yılına ait veri bulunmamaktadır) 

139’dur. Trabzon il merkezindeki otellerin 1 tanesi 5 yıldızlı, 5 tanesi 4 yıldızlı, 7 

tanesi 3 yıldızlı, 9 tanesi ise 2 yıldızlıdır. Ayrıca, Trabzon ilindeki yaylalarda 

konaklama hizmeti veren, yayla kent, pansiyon, dinlenme tesisi ve motel, cam-

ping, dağ evi, tatil köyü, statüsünde 36 adet işletme mevcuttur. Trabzon ilinde, 

8 adet turizm işletme belgeli ve 30 adet belediye belgeli restoran hizmet vermek-

tedir. (www.trabzonkulturturizm.gov.tr E.Tarihi: 05.01.2012).  

Trabzon iline yönelik turistik talebe bakıldığında, 2010 yılında tesise geliş sayı-

sının 178,954, geceleme sayısının 289,281, ortalama kalış süresinin ise 1,6 gün ve 

doluluk oranlarının %27,72 olduğu görülmektedir. Tesislerde konaklayan ziya-

retçilerin 23.368’ü yabancı turist, 155.591’i ise yerli turistlerden oluşmaktadır 

(www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr E.Tarihi: 05.01.2012).  

Doğal Turizm Kaynakları 

Doğa Turizmi 

Trabzon ili sahip olduğu yaylaları ile ülkemizin yayla turizminde önemli bir 

destinasyon merkezidir. Tarihsel süreç boyunca, yaylacılık yöre halkı açısından 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Yaylalar, yöre halkının özellikle yaz aylarında 

hem geçim kaynağı hem de dinlenme amacıyla kullandığı alanlardır. Son yıl-

larda şehir hayatının stresli, yorucu ortamından sıkılan bireylerin turizm tercih-

lerinde yayla turizmi de önemli alternatif olmuştur. Yaylalarda düzenlenen 

şenliklere binlerce kişi katılmakta ve buralarda yapılan aktivitelere katılmakta-

dırlar. Trabzon ilindeki, Maçka Şolma Yaylası, Akçaabat-Karadağ Yaylası, Ton-

ya-Armutlu Yaylası, Araklı-Pazarcık Yaylası, Araklı-Yeşilyurt-Yılantaş Yaylası 

turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Hıdırnebi, Kuruçam, Şalpazarı, Sazalanı, 

Kiraz, Kudinda, Maura, Mecit, Sultanmurat gibi birçok yayla bulunmaktadır 

(Şenol 2008: 260-261; Baldıran ve Ulubay 2008: 377; 

www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr E.Tarihi: 05.01.2012). Turizm merkezi olarak 

ilan edilen yaylalarda gerek konaklama gerekse yiyecek-içecek hizmeti verilen 

birçok tesis bulunmaktadır.  

Trabzon ilinin önemli turizm çekim merkezlerinden biri olan Uzungöl, Çaykara 

ilçesine 20 km mesafededir. Uzungöl, yüzyıllar önce, Haldizen vadisinin önü-

nün toprak kayması neticesinde kapanması ve vadiden akan Haldizen deresinin 

http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/
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birikmesiyle oluşan bir göldür. Bölgede dağ yamaçlarında ahşap bungalovlarda 

turizm hizmet verilen birçok işletme mevcuttur. Uzungöl çevresinde bulunan 10 

kadar küçük gölün etrafı, ziyaretçiler tarafından yürüyüş parkuru olarak kulla-

nılmaktadır. Son yıllarda popülerliği gittikçe artan Uzungöl, başta Ortadoğu 

ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden binlerce turist tarafından 

ziyaret edilmektedir (Şenol 2008: 259). 

Kültür ve İnanç Turizmi 

Trabzon ili tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, bünye-

sinde çok sayıda tarihi ve kültürel değeri barındıran bir merkezdir. Kültür ve 

inanç turizmi açısından önem arz eden bazı eserlerden bazıları şunlardır; Süme-

la (Meryemana) Manastırı, Ayasofya Müzesi, Trabzon Müzesi, Vazelon Manas-

tırı, Santa Maria Kilisesi, St. Michael Kilisesi, St.Anna Kilisesi, İskender Paşa 

Camii, Gülbahar Hatun Camii, Orta Hisar Fatih Camii, Atatürk Köşkü, Trabzon 

Kaleleridir (Zengin 2006: 181). Sümela manastırı bölgenin en eski ibadethanesi-

dir. Bunun yanında doğayla iç içe ve kendisine has gizemli mimarisiyle sadece 

bölgenin değil, aynı zamanda Türkiye’deki en önemli manastırlardan birisidir 

(Şenol 2008: 260). 

SONUÇ 

Dünya medikal turizm pazarının, değişen ve gelişen misafir beklentileri doğrul-

tusunda, hızlı bir büyüme göstereceği ve bu pazarın 2012 yılında 100 milyar 

dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir (Herricks 2007). Türkiye’de 

alternatif turizm yaklaşımı bağlamında, turizm plan ve stratejilerinde medikal 

turizmde öncü ülke olma hedefi doğrultusunda faaliyetler sürdürülmektedir. 

Özellikle Sağlık Bakanlığı vizyon 2023 projesi gereğince kurulan Sağlık Turizmi 

Koordinatörlüğü Birimi ile ülkemizdeki tüm hastanelerde sağlık turizmi birim-

lerinin kurulması öngörülmüştür. Bu bağlamda Trabzon ili, Kafkasya, Rusya, 

Ortadoğu ülkeleri, Doğu Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeniyle bu ülkelerdeki 

medikal turizm piyasasına rahatlıkla hizmet verecek tesis ve personel kapasite-

sine sahiptir. Öncelikle Trabzon ilinde gerek üniversite hastaneleri gerek Sağlık 

Bakanlığına bağlı araştırma hastaneleri gerekse özel hastaneler, bölgeye yönele-

cek medikal turizm talebini karşılayacak donanımdadır. Trabzon’daki hastane-

lerin mevcut tesis ve uzman kapasitesine bakıldığında,  bölgede ön plana çıka-

cak medikal hizmetler; kemik hastalıkları, kardiyoloji, ortopedi, , tüp bebek ve 

ağız ve diş sağlığı hizmetleridir. Trabzon, havayolu, denizyolu, karayolu ulaşı-

mının rahatlıkla sağlandığı ve önümüzdeki süreçte hızlı tren projesinin de haya-

ta geçirilmesiyle ulaşımın daha da kolaylaşacağı bir konuma ulaşacaktır. Ayrıca, 
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Trabzon ve çevresi doğal turizm kaynakları ve turizm tesisleri ile bölgede 

önemli bir merkez konumundadır. Ayrıca, Rize, Gümüşhane, Giresun, Artvin 

gibi bölgedeki turizm destinasyon alanlarına olan yakınlığı, bölgede sağlık hiz-

meti alacak hastalar açısından önemli bir alternatif olacaktır. Sonuç olarak, böl-

gedeki tüm paydaşların etkili ve koordineli bir şekilde medikal turizm politika-

larını destekleyecek yasal ve yönetsel tedbirlerin alınmasıyla, bölge medikal 

turistler için önemli bir alternatif olacaktır. 
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ÖZ 

Kültür turizmi kavramı dünyada eski olmasına rağmen ülkemizde son zamanlarda ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bu yeni turizm türü ile yeni yerlerin kültürel değerlerini öğrenmek ve o 
kültürleri yaşamak isteyen turistlerin bu yöndeki turizm talebi artmıştır. Özellikle bölgeye 
özgü yerel değerler, yöresel kıyafetler, yemekler, örf adetler, eşyalar insanların ilgisini çek-
meye başlamıştır. Seyahat acenteleri de kültür turları olarak tanımlanan ve deniz, kum, gü-
neş üçlüsünden ayrı olarak hizmet veren tur güzergahları belirlemişlerdir. Bu çalışma ile be-
lirtilen tur güzergahları üzerinde bulunan ve aynı zamanda deniz turizmi açısından da çok 
önemli bir destinasyon olan İzmir ilinin Türkiye turizmindeki yeri araştırılmaktadır. Özellikle 
doğal güzellikleri ve iklimi, zengin kültürel değerleri ile öne çıkan ilin kültür ve turizm potan-
siyeli incelenmiş, Türkiye’nin diğer turizm destinasyonları arasındaki konumu belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Anahtar sözcükler: İzmir, Kültür, Turizm Destinasyonları 

 

GİRİŞ 

Turizm, son yıllarda insanlarda artan tatil bilinci, teknolojik gelişimler, dünya-

nın her yerine kolay ulaşım imkânlarının sağlanması ile çok daha etkin bir sek-

tör haline gelmiştir. Ekonomik gelir seviyesi yüksek olan ülkelerde önceki yıl-

larda lüks olarak görülen seyahat etme isteği artık bir ihtiyaç olarak görülmekte 

ve bu gelişmeler dünyadaki turist profiline de yansımaktadır. Dünyada 1960’lı 

yıllarda ülkemizde de 1980’lerde ortaya çıkan ve geniş kitlelere yayılan toplu 

turizm hareketi yerine bireysel turizm arayışları oluşmaya başlamıştır. Özellikle 

bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile daha bilinçli, gezeceği yer hakkında bilgi edi-

nen, alternatif aktiviteler talep eden, paket turlara katılmayan ve bireysel seya-

hat eden turistlerin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Bu değişimlerin sonucu 

olarak da sürdürülebilir turizm, eko-turizm, kültür turizmi gibi yeni turizm 

türleri oluşmuş ve doğa ile iç içe turizm aktiviteleri önem kazanmıştır. 

Bu alternatif turizm arayışları arasında bulunan kültür turizminin temelinde 

insanların farklı kültürleri tanıma, o kültürleri yaşama ve değişik yerler hakkın-

da bilgi edinme isteği bulunmaktadır. Kültür turizmi günümüzde arkeolojik 



Bildiriler 

 

703 

kalıntıları, tarihi mekanları görmeyi, kültürel değeri olan olguları tanımayı, 

öğrenmeyi, değişik yaşam tarzlarını, gelenekleri, görenekleri yaşamayı amaçla-

yan bir turizm türü olarak algılanmaktadır. Özellikle yabancı turistler sadece 

denize girmek, dini yerleri ziyaret etmek gibi tek amaç benimsememekte ve 

ülke bütününü tanıma, tarihsel ve kültürel öneme sahip yerleri ziyaret etme, 

tanıma ve bilgi edinme amaçlı seyahat düşüncesi de bulunmaktadır (Emekli 2002). 

Kültürel turizm aslında diğer turizm türlerinin içinde yer alan bir turizm türü-

dür. Çünkü kıyı turizmi, yayla turizmi, termal turizm, kış turizmi ve diğer tu-

rizm aktivitelerin hepsinde kültürel unsurlar bulunmaktadır. Yemek, müzik, 

gelenek, görülen kıyafetler, ilişkiler gibi birçok alanda kültür değerleri bulun-

maktadır. (Emekli 2002). Bu nedenle kültür turizmi için bir değerlendirme ya-

pılması oldukça zordur ve her türlü turizm aktivitesinin içinde yer alması 

mümkündür. Tatil turizmi yapan turistlerin büyük bölümü kültürel aktivitele-

rin en az birine katılmakta, 2/3 oranında bir kısmı müze ziyareti yapmaktadır 

(Emekli 2002). 

Kültür turizmi ülkemizde yeni tanınmaya başlaması nedeniyle çok fazla talep 

görmemektedir. Buna ilişkin 2001-2008 yılları arasında yapılan araştırmaya 

göre, Türkiye’ye kültürel gezinti amaçlı gelen yabancı turist sayısında azalma 

görülmektedir. 2001 ve 2002 yıllarında geliş nedeni olarak % 8 ve % 7 oranında 

gösterilen kültür, 2008 yılında % 5 olarak belirlenmiştir. 2008 yılında ise, gelen 

yabancı turistlerin geliş nedeni % 48 oranında gezi, eğlence, %17 oranında be-

raberinde giden ve % 9 oranında ise yakınlarını ziyaret olarak tespit edilmiştir 

(Bkz. Tablo 1).   

 
Tablo 1. Çıkış yapan yabancı ziyaretçilerin geliş nedeni (% değerleri) 

Geliş Nedeni 2001 2003 2005 2008 

Gezi, Eğlence 46,39 49,75 48,26 48.08 

Kültür 8,14 7,33 6,38 5.25 

Sportif ilişkiler 1,13 1,14 1,22 1.23 

Yakınları ziyaret 7,05 6,12 7,21 9.12 

Sağlık 0,86 0,75 0,80 0.61 

Dini 0,27 0,43 0,52 0.36 

Alışveriş 7,35 7,07 5,29 3.94 

Toplantı, konferans, kurs, seminer 2,13 2,17 2,00 2.36 

Görev 4,44 5,33 4,21 2.24 

Ticari ilişkiler,Fuar 4,46 3,23 2,97 3.52 

Transit 2,74 1,80 1,97 0.88 

Eğitim 0,00 0,53 0,43 0.55 

Diğer 3,79 2,92 3,05 4.04 

Beraberinde giden 11,25 11,44 15,68 17.78 

Kaynak: Özgün Çalışma, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 
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Özellikle Türkiye’ye gelen vatandaşlara yapılan araştırmaya göre, ülkemizi 

kültürel amaçlı ziyaret ettiğini ifade edenlerin sayısı oldukça düşüktür. 2001 

yılında geliş nedenini kültür amaçlı ziyaret olarak ifade eden vatandaşların 

oranı % 0,36 iken 2008 yılında % 0,64 oranında belirlenmiştir. Buna göre ülke-

mizi ziyaret eden vatandaşların çok azı kültür amaçlı olarak gelmektedir. Bu 

durum ülkemizdeki kültür turizmine yönelik tanıtım ve planlamanın daha 

etkin şekilde yapılması gerektiğine işaret eder (Bkz. Tablo 2).  

 
Tablo 2. Çıkış yapan vatandaşların geliş nedeni (% değerleri) 

Geliş Nedeni 2001 2003 2005 2008 

Gezi, Eğlence 19,82 17,34 14,61 12.13 

Kültür 0,36 0,50 0,62 0.64 

Sportif ilişkiler 0,29 0,21 0,30 0.59 

Yakınları ziyaret 50,66 48,55 50,00 53.93 

Sağlık 1,82 1,41 1,55 1.37 

Dini 0,14 0,23 0,16 0.09 

Alışveriş 1,34 1,11 0,70 0.72 

Toplantı, konferans, kurs, seminer 0,53 0,57 0,57 0.81 

Görev 1,73 1,45 1,52 1.01 

Ticari ilişkiler,Fuar 3,52 3,14 3,07 2.99 

Transit 0,01 0,01 0,00 0.01 

Eğitim 0,00 0,27 0,32 0.26 

Diğer 6,84 4,01 3,67 2.84 

Beraberinde giden 12,94 21,20 22,92 22.63 

Kaynak: Özgün Çalışma, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 

 

Aynı araştırmaya göre, 2001, 2003, 2005, 2008 yıllarında vatandaşların geliş 

amaçlarından en yüksek değeri yakınları ziyaret almıştır. Gezi, eğlence amaçlı 

olarak Türkiye’ye geldiğini belirten vatandaşların sayısı ise 2001 yılından 2008 

yılına kadar azalmıştır.  

İZMİR İLİNDE NÜFUS DEĞİŞİMİ VE DAĞILIMI 

Kültür ve turizm açısından Türkiye’nin çok önemli değerlerine sahip olan İz-

mir ilindeki turizm gelişiminin araştırıldığı çalışmada öncelikle ilin mevcut 

durum analizi yapılmıştır. 

Araştırmada İzmir ili geneli ve sınırları içinde bulunan Aliağa, Balçova, Bayın-

dır, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, 

Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Mende-

res, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Ula, ve 

2009 yılından sonra ayrılan Karabağlar ve Bayraklı ilçeleri kapsamında bir de-

ğerlendirme yapılmıştır. 
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Tablo 3. İzmir İli’nin ilçelerine göre nüfus dağılımı 

İlçe 
Kodu İlçe Adı 

İlçe toplam 
1990 

İlçe toplam 
2000 

İlçe toplam 
2007 

İlçe Top-
lam 2009 

İlçe toplam 
2010 

İlçe Top-
lam 2011 

01. Balcova 59 825 66 877 74837 77915 77767 77941 

02. Bornova 278 300 396 770 476153 409009 419070 418837 

03. Buca 203 383 315 136 400930 415967 423082 436989 

04. Cıglı 78 462 113 543 144251 154397 157530 163774 

05. Gazıemır 44 089 87 692 109291 121255 129691 126737 

06. Guzelbahce 14 269 18 190 19255 24296 24462 25335 

07. Karsıyaka 345 734 438 764 515184 304507 310061 312213 

08. Konak 721 570 782 309 848226 411112 405580 397201 

09. Narlıdere 34 844 54 107 61455 65714 72832 65478 

10. Alıaga 42 150 57 192 60043 63503 65753 68432 

11. Bayındır 47 126 47 214 42152 41244 41506 41105 

12. Bergama 101 421 106 536 102581 100802 100801 101158 

13. Beydag 14 632 14 147 13500 13047 12977 12809 

14. Cesme 29 463 37 372 27796 32475 33051 33931 

15. Dıkılı 23 219 30 115 27348 31907 33021 34358 

16. Foca 25 222 36 107 30549 30779 44500 32476 

17. Karaburun 9 020 13 446 8040 8889 8689 8848 

18. Kemalpasa 56 075 73 114 81777 89084 91276 93431 

19. Kınık 37 617 32 109 27938 28550 28210 28104 

20. Kıraz 41 247 44 910 45072 44436 44555 44587 

21. Menderes 52 934 73 002 64065 69515 70977 73191 

22. Menemen 76 043 114 457 126934 128113 131394 134889 

23. Odemıs 124 968 128 259 128253 129210 129695 129968 

24. Seferıhısar 21 406 34 761 25830 28603 32655 30890 

25. Selcuk 27 353 33 594 34002 34479 34441 34643 

26. Tıre 77 314 78 658 76327 78176 78342 78975 

27. Torbalı 71 617 93 216 119506 124581 127642 133089 

28. Urla 35 467 49 269 48058 50609 52500 53417 

29. Karabağlar    449907 458890 463279 

30. Bayraklı    306427 307898 309147 

 Toplam 2694770 3370866 3739353 3868308 3948848 3965232 

Kaynak: Özgün çalışma, Veriler: Devlet İstatistik Enstitüsü, 1990, 2000, 2009, 2010, 2011; İzmir Vali-

liği, 2008. 

 

2000-2009 yılları arasında yapılan incelemede Tablo 3 ve 4 de görüldüğü gibi 9 

yıl içinde İzmir İlinde genel bir nüfus değişimi olmuş, ilin nüfusu % 14 oranın-

da artmıştır. 2000-2010 yılları arasında yapılan değerlendirmeye göre il nüfusu 

yaklaşık % 17 oranında artış göstermiştir. Tablo 4’de görüldüğü gibi son 2010-

2011 yılları arasında ise ortalama % 0,41 oranında bir nüfus değişimi yaşanmıştır.  
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Tablo 4. İzmir İli’nin ilçelerine göre nüfus değişim oranları 

İlçe Adı 
% Değişim 
1990–2000 

% Değişim 
2000–2009 

% Değişim 
2009–2010 

% Değişim 
2010–2011 

Balcova 11.79 16.50 -0.19 0.03 

Bornova 42.57 3.08 2.46 -0.06 

Buca 54.95 32.00 1.71 3.29 

Cıglı 44.71 35.98 2.03 3.96 

Gazıemır 98.90 38.27 6.96 -2.28 

Guzelbahce 27.48 33.57 0.68 3.57 

Karsıyaka 26.91 -30.60 1.82 0.69 

Konak 8.42 -47.45 -1.35 -2.07 

Narlıdere 55.28 21.45 10.83 -10.10 

Alıaga 35.69 11.03 3.54 4.07 

Bayındır 0.19 -12.64 0.64 -0.97 

Bergama 5.04 -5.38 0.00 0.35 

Beydag -3.31 -7.78 -0.54 -1.29 

Cemse 26.84 -13.10 1.77 2.66 

Dıkılı 29.70 5.95 3.49 4.05 

Foca 43.16 -14.76 44.58 -27.02 

Karaburun 49.07 -33.89 -2.25 1.83 

Kemalpasa 30.39 21.84 2.46 2.36 

Kınık -14.64 -11.08 -1.19 -0.38 

Kıraz 8.88 -1.06 0.27 0.07 

Menderes 37.91 -4.78 2.10 3.12 

Menemen 50.52 11.93 2.56 2.66 

Odemıs 2.63 0.74 0.38 0.21 

Seferıhısar 62.39 -17.72 14.17 -5.40 

Selcuk 22.82 2.63 -0.11 0.59 

Tıre 1.74 -0.61 0.21 0.81 

Torbalı 30.16 33.65 2.46 4.27 

Urla 38.92 2.72 3.74 1.75 

Karabaglar 0.00 0.00 2.00 0.96 

Bayraklı 0.00 0.00 0.48 0.40 

Toplam 25.09 14.76 2.08 0.41 

Kaynak: Özgün çalışma, Veriler: Devlet İstatistik Enstitüsü, 1990, 2000, 2009, 2010, 2011 

 

Tablo 3’e göre 1990 nüfus sayımında 2.694.770 kişi olan toplam il nüfusu 2000 

yılında % 25,09 artarak 3.370.866 kişi olmuştur. Resmi olmayan 2007 yılı Genel 

Nüfus Sayımı sonuçlarına göre % 10,93 oranında artan nüfus 3.739.373 kişi 

olmuştur. Adrese dayalı nüfus sayımının yapıldığı 2009, 2010, 2011 yıllarında 

ise nüfus artış oranı azalmıştır. Buna göre 2009-2010 yıllarında % 2 oranında 

değişim yaşanırken, 2010-2011 yılları arasında % 0,4 oranında nüfus artışı ya-

şanmıştır. 

İzmir İlinde bulunan 28 ilçe genelinde yapılan araştırmaya göre, 1990 Yılı Genel 

Nüfus Sayımında nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Konak’tır ve bu 
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ilçeyi Karşıyaka ilçesi izlemektedir. Bornova, Buca, Ödemiş ve Bergama diğer 

yoğun ilçelerdir (Bkz. Şekil 1). Buna göre kıyıda bulunan ilçelerde nüfus fazla 

değildir ve nüfusun büyük kısmı körfez çevresinde toplanmıştır. 

 

 

Şekil 1. 1990 Yılı genel nüfus sayımına göre ilçe nüfusları 

(Analiz çalışması sonucu, Veriler: Devlet İstatistik Enstitüsü, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2. 2000 Yılı genel nüfus sayımına göre ilçe nüfusları 

(Analiz çalışması sonucu, Veriler: Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000) 
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2000 Yılı Genel Nüfus Sayımına göre ise Konak gene en fazla nüfusa sahip ilçe 

olarak tespit edilmiştir. Konak ilçesini sırasıyla Karşıyaka, Bornova, Buca izle-

mektedir. Kıyı ilçelerinde 1990 nüfus sayımında olduğu gibi 2000 Yılı Genel 

Nüfus Sayımında da yoğunluk oldukça azdır. 1990 ve 2000 yılları arasında 

İzmir ilinde toplam % 25 oranında yaşanan artış, eşit olarak dağılım gösterme-

miş nüfus yoğunluğu körfez çevresinde toplanmıştır. Ancak genel anlamda 

Kınık dışındaki ilçelerin tümünde belli oranlarda nüfus artışı yaşandığı söyle-

nebilir (Bkz. Şekil 2).  

2007 yılında yapılan Nüfus Sayımının resmi olmayan sonuçlarına göre durum 

değişmemiş ve Konak ve Karşıyaka en fazla nüfusa sahip ilçeler olarak belir-

lenmiştir. Ayrıca. Bornova, Buca ilçelerinde de 2000 yılından sonra nüfus oran-

larında artış yaşandığı ifade edilebilir (İzmir Valiliği, www.izmir.gov.tr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3. 2009 Yılı Adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusları 

(Analiz çalışması sonucu, Veriler: Devlet İstatistik Enstitüsü, 2009) 

 

6 Mart 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 22 Mart 2008 

tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete yayımı ile ilan edilen “Büyükşehir Belediyesi 

Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

 

 

 

http://www.izmir.gov.tr/
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Hakkında Kanun” ile İzmir ilindeki ilçe sayısı arttırılmış ve Karabağlar ve Bay-

raklı ilçeleri eklenmiş İzmir ilinin ilçeleri 30’a çıkarılmıştır. Konak ilçesinin bü-

yük bir kısmı Karabağlar ilçesi olarak düzenlenmiş ve Bornova, Karşıyaka ilçe 

sınırlarının daraltılmasıyla da Bayraklı ilçesi oluşmuştur. 

Bu kapsamda İzmir ilindeki 30 ilçe arasında yapılan analiz çalışması sonucuna 

göre, Konak ilçesinin 2000 yılında 782309 olan nüfusu, 2009 yılında Karabağlar 

ilçesinin kurulmasıyla 411112 olmuştur. Karşıyaka nüfusu ise 2000 yılında 

438764 iken nüfus yoğunluğunun Bayraklı ilçesine bölünmesi ile 2009 yılında 

304507 olarak tespit edilmiştir. 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 

kurulduktan sonra ilin en büyük ilçesi olan Karabağlar’da nüfus 449907, Bay-

raklı ilçesinde ise 306427’dir.  

Yeni ilçelerin oluşması nüfusun dağılmasını ve merkezdeki yoğunluğun körfez 

etrafındaki ilçelere yayılmasını sağlamıştır. 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sa-

yımına göre İzmir Körfez’inin etrafında yer alan en yoğun ilçeler sırasıyla Ka-

rabağlar, Buca, Konak, Bornova,  Bayraklı ve Karşıyaka olarak tespit edilmiştir. 

Aynı yıl Karaburun, Beydağ, Güzelbahçe, Kınık, Seferihisar ise ilin en az nüfu-

sa sahip ilçeleri olmuştur (Bkz. Şekil:3). Özellikle, 2009 yılında kıyı ilçe nüfusla-

rı azalmış, Foça ve Çeşme ilçelerinde 2000 ve 2009 yılları arasında nüfusun % 

15 ve % 13 oranında düştüğü belirlenmiştir.  

2011 yılında da Karabağlar ilçesi ilin en büyük ilçesidir ve bu ilçeyi sırasıyla 

Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka ilçeleri izlemektedir.  2009 yılında olduğu 

gibi 2011 yılında da nüfus körfez etrafında toplanmıştır (Bkz. Şekil 4). Kıyı ilçe-

lerinde nüfus yoğunluğu daha azdır ve sırasıyla Karaburun, Beydağ, Güzelbah-

çe, Kınık, Seferihisar ilçeleri ildeki en az nüfuslu ilçeler olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4. 2011 Yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusları 

(Analiz çalışması sonucu, Veriler: Devlet İstatistik Enstitüsü, 2011) 

 

 

 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

710 

KÜLTÜREL DEĞERLER ANALİZİ 

İzmir ili daha önce belirtildiği gibi doğal ve tarihi güzellikleri, konaklama ve 

ulaşım olanakları ile turistik ve kültürel olarak önemli değerlere sahip bir ili-

mizdir. Ancak İzmir turizm için Çeşme, Foça, Dikili bölgelerinde önem kazan-

masına rağmen turizmde yeni sayılabilecek bir konu olan kültür turizminde çok 

daha öne çıkan illerimizdendir. Tarih boyunca zengin ekonomik kaynakları ve 

konumu nedeniyle oldukça fazla medeniyetin beşiği olan ilde bir önceki bö-

lümde anlatıldığı gibi kültürel anlamda birçok değere sahiptir (Emekli 2006). Bu 

nedenle Türkiye’de ve Ege Bölgesinde kültürel turizmi kapsamında en çok ziya-

ret edilen yerlerin başında, Selçuk, Efes Harabeleri, Meryem Ana Evi, Bergama 

gelmektedir (Emekli 2002). 

İzmir ilindeki kültürel alanlar ve tescil edilmiş sit alanlarına ilişkin yapılan araş-

tırmaya göre ilin kültür açısından çok önemli bir yere sahip olduğu belirtilebilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre İzmir ilinde toplam 805 sit alanı 

bulunmakta ve bu alanların büyük çoğunluğu Arkeolojik Sit Alanı’dır. (401 

adet). Doğal Sit Alanı da aynı verilere göre 295 adet, Kentsel Sit Alanı 35, Tarihi 

Sit Alanı ise 29 olarak belirlenmiştir.  

Tescil Edilmiş Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Sit Alanları (Şubat 2012) 

 Kentsel Sit Alanı: 35 

 Doğal Sit Alanı: 295  

 Arkeolojik Sit Alanı: 401  

 Tarihi Sit Alanı: 29  

 Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: 7  

Diğer Sit Alanları (Üst üste sit alanları): 

 Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı: 29  

 Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı:2 

 Arkeolojik-Doğal-Tarihi Sit Alanı: 1 

 Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı: 4 

 Kentsel ve Doğal Sit Alanı: 1  

 Tarihi ve Doğal Sit Alanı: 1 

Toplam Sit Alanı: 805  

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, www.kulturvarliklari.gov.tr) 
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Kültürel anlamda çok önemli bir yere sahip olan İzmir İlinde tescilli yapılar 

incelenmiştir. Buna göre ilde tek yapı ölçeğinde tescilli yapılar 6109 olarak tespit 

edilmiştir.  Tescilli yapılardan 3955 tanesi Sivil Mimari örneği, 462 tanesi Kültü-

rel Yapılar, 390 tanesi de Dinsel Yapılar olarak tescil edilmiştir (Bkz. Tablo: 5).  

 
Tablo 5. İzmir ilindeki tek yapı ölçeğindeki tescilli yapılar 

Sivil Mimarlık Örneği 3955 

Dinsel Yapılar 390 

Kültürel Yapılar 462 

İdari Yapılar 209 

Askeri Yapılar 26 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 675 

Mezarlıklar 102 

Şehitlikler - 

Anıt ve Abideler 20 

Doğal Varlıklar 190 

Kalıntılar 76 

Korunmaya Alınan Sokaklar 4 

Toplam 6109 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, www.kulturvarliklari.gov.tr 

 

Bu kapsamda İzmir ilinde Kentsel, Doğal, Arkeolojik, Tarihi Sit alanları, koruma 

alanları oldukça fazla olduğu açıklanabilir. Bu sebeple bölgede daha çok koru-

ma amaçlı planlama anlayışı benimsenmiş ve turizm yatırımları Antalya yöresi-

ne göre daha az yapılmıştır. İzmir ve çevresindeki turizm gelişimi Akdeniz Böl-

gesinden daha farklı olmuş ve bu nedenle de bu bölgeye gelen turist profili ile 

Antalya ya gelen turist profili arasında farklılaşma yaşanmıştır.  

TURİZM ANALİZİ 

İzmir ilinde turizm sektöründeki değişimin araştırılması için turizm istatistikleri 

2000-2006 ve 2010 yıllarına göre incelenmiştir. Buna göre ildeki toplam (yerli, 

yabancı turist) konaklama sayısı 2000-2006 yılları arasında % 3 ve 2006-2010 

yılları arasında %16 artış göstermiştir. Geceleme oranlarında ise 2000-2006 yılla-

rı arasında düşme gözlenirken, son 4 yıllık süre (2006- 2010 yılları) içinde % 30 

oranında artış yaşanmıştır. Bu kapsamda İzmir ilindeki turizm gelişiminin son 4 

yıllık dönem için iyi bir ivme kazandığı belirtilebilir.  Ortalama kalış süresine 

bakıldığında il genelinde 2000-2006 yılları arasında azalan değer son 4 yıl içinde 

% 10 artış göstermiştir. Tesislerin doluluk oranlarında ise son yıllarda fazla bir 

değişim yaşanmamıştır (Bkz. Tablo: 6).  
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Tablo 6. İzmir İlindeki konaklama, geceleme, ortalama kalış, doluluk oranlarının yıllara göre değişimi 

  Konaklama Geceleme Ortalama Kalış Doluluk 

2000-2006 3,52 -5,21 -8,44 21,25 

2006-2010 16,35 30,78 10,33 2,37 

2000-2010 20,46 23,96 1,02 24,13 

Kaynak: Analiz çalışması sonucu, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Tesislere ait veriler kullanılarak ya-

pılan çalışmada 2000 yılında konaklama sayısına göre en fazla konaklama yapı-

lan ilçe 511331 kişi ile Konak’tır. Bu ilçeyi de sırasıyla Çeşme (159954 kişi) ve 

Selçuk ilçesi (153768 kişi) Seferihisar ve Menderes izlemektedir (Bkz. Şekil 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. İzmir ilçelerine göre toplam (yerli+yabancı) konaklama sayısı 2000 

(Analiz çalışması sonucu, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008) 

 

2006 yılında ise İzmir ilinde en fazla konaklamanın yapıldığı ilçe 536730 turist 

ile Konak ve bu ilçeyi ise 155304 kişi ile Çeşme ve 142506 kişi ile Selçuk ilçesi 

izlemektedir. Seferihisar ve Menderes’te ise yaklaşık yarı yarıya bir azalma söz 

konusudur. (Bkz. Şekil 6). İlde 2000 ve 2006 yılları arasındaki konaklayan kişi 

sayısı da % 3 oranında bir artış ile 1083793 kişiden 1121992 kişiye yükselmiştir. 
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Şekil 6. İzmir ilçelerine göre toplam (yerli+yabancı) konaklama sayısı 2006 

(Analiz çalışması sonucu, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008) 

2010 yılında sırasıyla Konak, Selçuk, Çeşme, Menderes, Balçova en fazla konak-

lamanın yapıldığı ilçelerdir. Konak’ta 716201 olarak belirlenen konaklama sayısı 

2006 yılına göre %33, Selçuk ilçesinde de aynı yıllarda % 82 artış göstermiştir. 

Çeşme ilçesinde ise 2006 ve 2010 yılları arasında konaklama sayısı % 27 oranın-

da azalma göstermiş, Menderes’te ise % 99 oranında artış yaşanmıştır. 

İzmir ili genelindeki geceleme sayılarına göre yapılan analiz çalışmasında da 

2000 yılında yerli ve yabancı, toplam 996221 kişi Konak ilçesinde geceleme 

yapmıştır. Konak ilçesini sırasıyla Selçuk, Çeşme ve Menderes ilçeleri izlemek-

tedir. (Bkz. Şekil 8). 

 
Şekil 7. İzmir ilçelerine göre toplam (yerli+yabancı) konaklama sayısı 2010 

(Analiz çalışması sonucu, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012) 
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Şekil 8. İzmir ilçelerine göre toplam (yerli+yabancı) geceleme sayısı 2000 yılı (analiz çalışması sonu-

cu, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008) 

 

2006 yılında yerli ve yabancı, toplam 762616 kişi Konak ilçesinde geceleme 

yapmıştır. Konak ilçesini 477942 geceleyen kişi sayısı ile Selçuk ve 474329 gece-

leyen kişi sayısı ile Çeşme ve 283616 geceleyen kişi sayısı ile Menderes ilçesi 

izlemektedir. (Bkz. Şekil 9 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9. İzmir ilçelerine illere göre toplam (yerli+yabancı) geceleme sayısı 2006 (analiz çalışması 

sonucu, veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008) 
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2010 yılında Konak ilçesi yerli ve yabancı turistlerin geceleme olarak en fazla 

tercih ettiği ilçe olarak belirlenmiştir, bu ilçeyi sırasıyla Selçuk, Menderes, Çeş-

me ve Balçova izlemektedir (Bkz. Şekil 10 ). 

 

 
Şekil 10. İzmir ilçelerine illere göre toplam (yerli+yabancı) geceleme sayısı 2010 (analiz çalışması 

sonucu, Veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012) 

 

Turizm tesislerindeki doluluk oranlarına göre ise 2010 yılında Selçuk (% 71), 

Menderes (% 60), Balçova (% 48), Aliağa (%43) ilçelerinde sırasıyla doluluk 

oranları yüksektir. Çeşme ilçesinde ise diğer yerlere göre oldukça az, % 16 ola-

rak belirlenmiştir (Bkz. Şekil 11).  

2010 yılında ilçe bazında yapılan analize göre ortalama kalış süresi en fazla olan 

ilçe 7 gün ile Menderes iken bu ilçeyi, 3,9 ile Selçuk ve Bergama ve Karaburun 

izlemektedir. İldeki ortalama kalış süresi ise 2, 5 gün olarak tespit edilmiştir 

(Bkz. Şekil 12). 
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Şekil 11. İzmir ilçelerine göre toplam (yerli+yabancı) doluluk oranı 2010 yılı (analiz çalışması sonucu, 

veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 12. İzmir ilçelerine göre toplam (yerli+yabancı) ortalama kalış süresi 2010 (analiz çalışması 

sonucu, veriler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012) 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada öncelikle İzmir ilinde 2000-2011 yılları içinde il merkezinde, kör-

fez çevresinde yoğunlaşan ve çevre ilçelerde azalan bir nüfus değişiminin ya-

şandığı anlaşılmıştır. Özellikle turistik açıdan önemli olan kıyı ilçelerinde nüfus 

artışının olması beklenirken azalma olduğu ve merkez ve çevresinin hızla yo-

 



Bildiriler 

 

717 

ğunlaştığı belirlenmiştir. Bunda ilin ekonomik kaynaklarının ve İzmir Limanı-

nın, İzmir ticaret ağlarının merkezde olması etken olarak gösterilebilir. 

İlde çok fazla antik değere sahip alan olması nedeniyle planlama açısından ge-

niş olanaklara sahip değildir.  Türkiye’de koruma alanları açısından oldukça 

zengin olan İzmir ilinde kültürel açıdan önemli yere sahip Selçuk ilçesinde tu-

rizm değerlerinin de arttığı görülmektedir. Özellikle kıyı turizmi açısından öne 

çıkan, Çeşme, Foça, Dikili yerleşimlerinin yapılan araştırmada turizm açısından 

geri planda kaldığı anlaşılmıştır.  

Buna göre İlin turizm için önemi göz önünde bulundurularak ikinci konut ağır-

lıklı yerleşiminin turizm amaçlı olarak düzenlenmesi, ilin bir turizm destinas-

yonu olarak pazarlanması ve sadece kıyı turizmi değil kültürel zenginliklerinin 

etkin olarak kullanılması gerekmektedir.  

Ayrıca ildeki yerel kültürün ön plana çıkarılması için öncelikle mevcut değerle-

rinin tanımlanması ve tanıtılması amaçlı projelerin düzenlenmesi yararlı ola-

caktır. Yerli turistin talep ettiği ilde kıyı alanlarında turizmle ilgili etkinlikler 

yaparak turizmden elde edilen gelirlerin arttırılmasını sağlamak, alanın kültü-

rel değerlerinin korunması için sürdürülebilir turizm planı kapsamında yerel 

özelliklere uygun turizm gelişimi sağlamak yararlı olacaktır. 
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ÖZ 

Günümüz işletmeleri açısından çalışanları motive etmek, kurumda devamlılıklarını sağlamak 
önemli bir görev haline gelmiştir. Kurumlar açısından insan psikolojisi kurumun hedeflerine 
ulaşmasında kilit role sahiptir. Kişi veya kuruluşların hedef kitleleriyle iyi ilişkiler kurmasına, 
amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan, hedef kitlesinin önem sırası kuruluşun yapı-
sına göre farklılık gösteren, tüketicilerden, dağıtıcılara, kamu kurumlarından çalışanlara vb. 
dek, kuruluşun yapısına göre farklı hedef kitlelerle gerçekleştirilen planlı bir stratejik iletişim 
yöntemi olan halkla ilişkiler açısından çalışan motivasyonu hayati önemdedir. İç müşteri 
olan çalışanların memnuniyeti kurumun dış müşteriye verdiği hizmete yansıdığı gibi kurum-
sal itibarın oluşturulmasında da büyük paya sahiptir. Motive olmuş çalışan, müşterilere da-
ha iyi hizmet vereceğinden müşteri memnuniyeti artacak, müşteri üzerinde kurumla ilgili 
olumlu intiba oluşacaktır. Özellikle hizmet sektörünün doğası gereği müşteri üretim süreci-
ne katılır. Turizm işletmelerinde insanın ürünün bir parçası olduğu gibi aynı zamanda da tu-
rizm pazarlamasının en temel karmasıdır. Bu özellik çalışan motivasyonunu turizm sektö-
ründe daha da ön plana çıkarmaktadır. Otel işletmeleri uzun çalışma saatleri olan, müşteriy-
le yüzyüze ilişkide bulunan, ürettikleri ürünün anında tüketildiği kurumlar olduklarından, ça-
lışanların motivasyonunun düşmesi diğer işletmelere ve sektörlere oranla daha kolaydır. 
Öte yandan hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olduklarından, çalışanların mo-
tivasyonu ne kadar yüksekse verdikleri hizmetin kalitesinin de o oranda yüksek olacağı da 
yadsınamaz. Bu çalışmada İstanbul şehir merkezinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel-
lerin çeşitli departmanlarında görev yapan 350 otel çalışanına anket çalışması uygulanmış, 
25 adet anket çeşitli nedenlerle elimine edilmiş 325 anket SPSS 17.0 programında değer-
lendirilmiştir. Bu sonuçların ışığında halkla ilişkiler bakış açısıyla otel işletmeleri çalışanları-
nın motivasyonuna yönelik öneriler geliştirilmiştir.   

Anahtar sözcükler: Kurumiçi Halkla İlişkiler, Motivasyon, Otel Çalışanlarının Motivasyonu, 
Otel İşletmelerinde Kurumiçi Halkla İlişkiler 

 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, birbirine benzer mal ve hiz-

metler üreten işletmelerin her geçen gün yenilerinin iş hayatına girmesi, iş ya-

şamında değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişiklikler işin yapılışı, çalışan-

ların davranışları, ve yöneticilerin çalışanlarla iletişiminde de dramatik değişik-

liklerle sonuçlanmaktadır. Yöneticiler için çalışanlarla iyi ilişki kurmak, sürekli 
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iletişim halinde olmak, çalışanlarını motive etmek, kurumda devam etmelerini 

sağlamak önemli bir görev haline gelmiştir. Bu bağlamda kurumiçi halkla ilişki-

ler örgütlerin yönetiminde daha bir ön plana çıkmaktadır.  Kurumlar açısından 

insan psikolojisi kurumun hedeflerine ulaşmasında kilit role sahiptir. Bireylerin 

tatmin olmuş  biçimde çalışmaları, devir oranının ve devamsızlıkların azalma-

sında etkili olacağı gibi personelin örgüt kültürünü benimseyerek kendilerini ait 

oldukları örgüte adamalarında son derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle 

personelin yeterli derecede motivasyonu kişisel başarının ve dolayısyla örgüt 

amaçlarına ulaşmada başarılı olmanın temel koşullarından biridir. (Kozak vd. 

2008:42)      

Kişi veya kuruluşların amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan, önem 

sırası kimi zaman tüketici, dağıtıcı ve çalışanlar gibi, kuruluşun yapısına göre 

değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yöntemi 

(Peltekoğlu 2001: 6; Kalyon 2006: 5) olan halkla ilişkiler açısından çalışan moti-

vasyonu hayati önemdedir. İç müşteri olan çalışanların memnuniyeti kurumun 

dış müşteriye verdiği hizmete yansıdığı gibi kurumsal itibarın oluşturulmasın-

da da büyük paya sahiptir. Motive olmuş çalışan, müşterilere daha iyi hizmet 

vereceğinden müşteri memnuniyeti artacak, müşteri üzerinde kurumla ilgili 

olumlu intiba oluşacaktır. Özellikle hizmet sektörünün doğası gereği müşterinin 

üretim sürecine katılması, insanın ürünün bir parçası olması ve insanın turizm 

pazarlamasının en temel karması (Kozak 2008: 29) olması çalışan motivasyonu-

nu turizm sektöründe daha da ön plana çıkarmaktadır. 

Bir kurumun halkla ilişkileri o kurumun içerisinde başlar (Tortop 1998: 59). 

Kurumların çevreleriyle iyi ilişkiler kurabilmeleri ancak kendi çalışanlarıyla iyi 

ilişkilerinin olmasına, kurum içindeki sorunları çözebilmesine bağlıdır. Halk 

kitlesini tatmin edebilmek için öncelikle kurum içi halkla ilşkiler faaliyetleriyle 

çalışanları tatmin etmek gerekir. Çünkü “çalışanlar işlerinde mutlu ve gayretli 

olduklarında iyi bir iş yapmaktan dolayı gurur duyabilirler ve işlerindeki verim 

oranı da artabilir” (Arklan ve Taşdemir 2010: 75; Çetin ve Ark 2001: 134). Otel 

işletmeleri gerek turistik ürün tüketicileri olan otel misafirleriyle yüz yüze ilişki 

içinde olma oranlarının yüksek olması, gerekse otel misafirlerinin kısa süreli 

ilişkileri sırasında hizmetlerden maksimum fayda elde etme arzusu içinde ol-

maları, gerekse de turizm ürününün değişken bir yapıya sahip olması, anlık 

olarak turizm ürününün niteliği ve kalitesinde değişiklikler ortaya çıkabilmesi 

otel işletmelerinde motivasyonun önemini artırmaktadır. İşinden memnun ol-

mayan çalışanlarda devamsızlık, işe geç gelme gibi alışkanlıkların yanı sıra işi 

isteksiz yapma, işi sabote etme gibi davranışlar da gelişir. Bunun sonucunda 

işler aksar, kurum ve müşteri zarar görmeye başlar. Bunun önüne geçilebilmesi 
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için  halkla ilişkiler uzmanlarının çeşitli tedbirler alması gerekir. Bu tedbirlerin 

başında çalışanların motive edilmesi gelir (Arklan ve Taşdemir 2010: 75). 

Bu amaçla otel çalışanlarının motivasyon durumlarını ölçmek üzere bir araştır-

ma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda otel işletmeleri çalışanları-

nın motivasyonlarını yükseltmeye yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Tüm kurumlarda, kurumun başarısı büyük ölçüde çalışanların performansına 

bağlıdır. Çalışanların motivasyonunun yüksekliği yada düşüklüğü doğrudan 

performansları üzerinde etkilidir. Performans düşüklüğü ise kurumsal hedefle-

re varmanın önündeki en önemli engellerden biridir. Çalışanların motive olması 

kurumun başarısının anahtarıdır. Yüksek motivasyon yoluyla; 

- kurum çalışanlarından maksimum verim elde edilir, 

- gerek bireysel çalışmalardan, gerekse grup çalışmalarından hedeflenen 

sonuçlar elde edilir, 

- yüksek performansın oluşması ve sürekliliği sağlanır, 

- çalışanlarda yüksek moral oluşturulur, 

- iş gücünde süreklilik sağlanır, 

- sürekliliği olan birinci sınıf müşteri hizmeti sağlanır, 

- hedeflenen kurumsal itibar oluşturulur, 

- müşteri memnuniyeti yoluyla tüketicilerin zihninde olumlu algılar oluş-

turulur, 

- kurum hakkında olumlu imaj yaratılır, 

- olumlu bir kurumsal iklim oluşturulur.   

Turizm sektörü bir hizmet sektörüdür, bu nednele yapılan işlerin hiçbiri stan-

dart değildir. Üretim ve hizmetle ilgili önceden tespit edilebilecek ölçütlerin 

oluşturulması çok zordur. Bireyin o anki psikolojisine ve beyin gücüne dayanır. 

Bir fabrikada üretim hattında çalışan gibi ölçülebilir sonuçları yoktur. Standart-

laşmamış işlerde çalışanların başarıları ve kaliteli hizmet vermeleri iyi motive 

edilmelerine bağlıdır. Çalışanların ihtiyaçlarını ve motivasyon unsurlarını an-

lamak/bilmek onları harekete geçmeye ikna edebilmek için çok önemlidir.  Bu-

nun sağlayabilmek için ise kurum içi iletişimin güçlü olması gerekir.    
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Motivasyon Kavramı  

Robbins’e göre (1998) “örgüt amaçlarına yönelik yüksek seviyede çaba harcama 

isteği” olan motivasyon, kurum içi halkla ilişkilerde örgütsel hedeflerin gerçek-

leşmesi açısından çok önemli bir olgudur. Örgütsel amaçlara ulaşabilmek için 

yoğun çaba sarf etmeye isteklilik olarak da tanımlanabilen ve çalışanların bazı 

bireysel ve grup ihtiyaçlarının tatmin edilmesine yönelik arabuluculuk özellik-

leri de gösteren (Latham ve Pinder 2005: 486) motivasyon, bireylerin sadece 

yetenek ve beceri kazanımlarını etkilemez, aynı zamanda yeteneklerini nasıl ve 

ne kadar kullanacaklarını da belirler (Locke ve Latham 2004: 388).   

Çalışanlarda aidiyet duygusu oluşturabilmek, kuruma sadık kalmalarını sağla-

yabilmek için halkla ilişkiler yöneticileri, kurum çalışanlarını yakından tanıya-

rak onların ne tür güdülerin etkisiyle davrandıklarını öğrenmelidirler. Bir dav-

ranış herhangi bir çalışanı güdülerken, bir diğerini etkilemeyebilir. Bu nedenle 

yöneticiler, her bir çalışanı kişisel olarak tanımalı, onları nelerin güdüleyeceğini 

saptamalı, (Gürgen 1997: 204) ve güçlü bir kurum içi iletişim ağı kurmalıdır.  

Motivasyon Araçları 

Motivasyonun amacı, çalışanların verimli ve etkili çalışmalarını sağlamaktır. Bu 

amaca ulaşmak için birtakım öneriler geliştirilmiştir. Ancak motivasyonu sağ-

lamada kullanılan bu araçlar, bireysel farklılıklar nedeniyle her birey üzerinde 

aynı etkiyi göstermezler. Her bireyi özendiren araçlar farklıdır. Örneğin eko-

nomik araçlar bir bireyi motive etmede yeterli olurken, bir başka birey üzerinde 

aynı etkiyi göstermeyebilir (Sabuncuoğlu ve Tüz 1998: 118). 

Bireysel farklılıklar, insan davranışının karmaşıklığı gibi nedenlerle motivasyon 

konusunda genel ilkeler geliştirmek oldukça zordur. Geçerliliği kabul edilen 

ancak farklı etkilere sahip olan birtakım özendirici motivasyon araçları vardır. 

Bunlar psiko-sosyal araçlar, yönetsel araçlar ve  ekonomik araçlar ve olarak 

sıralanabilir.  

(1) Psiko-Sosyal Araçlar 

Psiko-sosyal içerikli araçlardan yararlanma konusunda belirli bir ölçü bulun-

mamaktadır. Yönetim anlayışıyla birlikte kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, 

zamana, içinde bulunulan koşullara göre farklı süre ve ölçülerde kullanılabilen 

tekniklerdir. 
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(a) Çalışmada Bağımsızlık  

Çalışanların baskı altında tutulmadıkları, işlerine karışılmayan, katı hiyerarşik 

düzenin bulunmadığı bir çalışma ortamı yaratılarak, verimli ve yaratıcı olmala-

rının sağlanmasıdır. 

(b) Sosyal Katılım 

Aidiyet duygusu bireyler açısından çok önemlidir. Birey bir gruba ait hissede-

rek, toplum içinde belirli bir yer edindiğini düşünür. Aidiyet hissettiği toplulu-

ğun içerisinde kendisini daha kolay ifade edebilir, böylece daha yaratıcı, mutlu, 

başarılı ve verimli olur.  

(c) Takdir  

Bireylerin yaptıkları işlerin takdir edilmesi, kendilerinden gerektiği yerde ve 

zamanda övgü ile söz edilmesi, onları motive eder. Ancak birçok yöneticinin, 

yapılan işi beğendikleri halde çalışanlara bunu açıkça ifade etmedikleri görülür 

(Barutçugil 2002: 216). Yöneticinin astı ile konuşup bilgi sahibi olduktan sonra 

özel veya aleni teşvik edici övgü sözcükleri söylemesi, cesaret vermesi, sırtını 

sıvazlaması çok önemli motivasyon unsurlarıdır (Garih 2000: 40). Kişiselleşti-

rilmiş takdir güçlü bir motive edici yöntemdir, Başarılı çalışmanın yöneticiler 

tarafından görülüp, başkalarının da fark edeceği şekilde takdir edilmesi, özel 

notlar göndererek yazılı olarak kutlanması, başarıyı kutlamak için moral ve 

motivasyonu yükseltici toplantılar yapılması bu bağlamda değerlendirilir. 

  (d) Sosyal Etkinlikler 

Örgütler, çalışanlarının boş zamanlarını değerlendirmek, birbirleriyle kaynaş-

tırmak amacıyla spor müsabakaları, turnuvalar, geziler, eğlenceler, törenler, 

kokteyller gibi çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirebilirler. Bu tür etkinlikler 

örgütsel bağlılığı artırdığı gibi çalışanlara şevk verir. 

2.  Yönetsel Araçlar 

Yönetsel motivasyon araçları kuruma ek maliyet getirmeyen ancak çalışanın 

aidiyet, sosyal ve hatta ego ihtiyaçlarının doyumuna olanak sağlayan tekniklerdir.  

 (a) Yetki Göçerimi 

Yetki devri, yönetici tarafından kullanılan emir komuta yetkisinin, bir alt kade-

medeki çalışan tarafından kullanılmasıdır. Bir başka deyişle, bir yöneticinin 
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sahip olduğu karar verme hakkını kullanmayıp, kendisine bağlı astlara devret-

mesidir (Şimşek 1998: 220). Çalışanların saygı görme, takdir edilme gereksinim-

lerini tatmin edecek motivasyon araçlarından biridir. Karar verme yetkisi kaza-

nan çalışanın morali yükselir, işinde kendini özgür hisseder  ve verimliliği artar. 

(b) Yükselme 

Yükselme çalışanların daha yüksek konumdaki bir göreve getirilmesidir. Yük-

selme, bireyin gösterdiği başarıya karşılık verilmiş bir ödüldür ve motivasyonel 

araç niteliğini taşır (Oral ve Kuşluvan 1997: 112). İçeriden yükselme imkanının 

verilmesi çalışanın kariyer planlamasına olanak verdiği gibi daha yüksek per-

formansla çalışmasını sağlar. 

(c) İş Zenginleştirme 

İş görenin sadece işin icrasını yapmasına değil onun planlamasına, nasıl yapıla-

cağına ilişkin kararlara katılmasına imkan verilmesidir (Eren 2010: 548). Bireyle-

rin görevlerine ilişkin faaliyetleri geniş bir alana yayılır ve “rol esnekliği” sağla-

nır (Oktay 1996: 320). Bu yöntemde, devamsızlık ve iş gecikmelerini önleyip, 

verimliliği ise arttırmak amaçlanır. 

(d) İş Genişletme  

Birden fazla görevin biraraya getirilerek yeni geniş bir iş oluşturulmasıdır. İş 

genişletme, iş çeşitliliği sağlar, monotoluğu ve can sıkıntısını azaltarak iş görme 

arzusunu artırır (Eren 2010: 548).  

 (e) Katılımcı Yönetim 

Astların alınan kararlarda söz hakkının olmasıdır. Bu yolla çalışanlar, örgütün 

yönlendirilmesinde bir güç haline gelir, kararlarda, öneride bulunma ve bu 

önerilerin uygulanmaya konulmasında etkili olurlar (Kazancı 1997: 254). 

(f) İletişim 

Kurumlarda bilgiler, düşünceler, haberler iletişim sayesinde yayılır ve bireyle-

rin örgüt içi davranışlarını etkiler. Kurum içi iletişimin güçlü olması, çalışanla-

rın birbirinden haberdar olması, gerek çalışanlar gerekse yöneticiler için önemli 

bir motivasyon kaynağıdır.  

Kurum içinde yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya olduğu kadar yatay ileti-

şim kanallarının, düzenli çalışması sağlanmalıdır. Kurum içi halkla ilişkilerin 

sağlıklı çalışabilmesi ancak kurum içi iletişimin güçlü olmasıyla mümkün olur. 
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 (g) Eğitim ve Kişisel Gelişim Fırsatları 

Kurum, çalışanlarının kişisel gelişimleri için eğitim, seminer ve konferanslara 

ayrılan bütçeler sadece yapılan işin daha başarılı ve kaliteli olmasını sağlamak 

için yapılmış harcama değil, aynı zamanda çalışanların motivasyonu için yapı-

lan bir yatırımdır. Çalışanların eşit olarak bu fırsatlardan yararlanmalarına ola-

nak sağlanmalıdır. Bu tür fırsatlar çalışanın motivasyonunu olduğu kadar aynı 

zamanda kendine güvenini de artıracaktır 

(3) Ekonomik Araçlar 

Gerek örgütlerin kuruluş nedenleri gerekse çalışanların çalışma nedenlerinin 

temeli ekonomiktir. Örgütlerin amacı gelirlerini arttırmak yani kara geçmekken, 

çalışanların amacıysa yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak yeterli ücret 

elde etmektir. Para nitelikli personeli çekmede, işletmede tutabilmede ve onları 

daha çok çalıştırmada önemli bir fonksiyona sahiptir (Aşan 2007: 322) .  

(a) Ücret Artışı 

Ekonomik araçlar arasında en yaygın olanıdır. Ücret bireylerin çalışmalarının ve 

örgüt içinde yer almalarının en önemli nedenlerinden biridir (Budak vd. 

1994:206). Motivasyon aracı olan paranın kişileri ne derece etkileyeceği tartışılır. 

Çünkü paranın önemi kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılık gösterir. 

Buna rağmen ücret artışı çoğu insan için önem taşır. Çünkü birçok insan için 

yüksek gelir elde etmek tek araç olmasa da önemli bir özendirme aracıdır (Eren 

1993: 332). 

(b) Ekonomik Ödül 

Başarılı çalışanlara işe özendirmek ve kuruma bağlılıklarını sağlamak amacıyla 

ekonomik değer taşıyan ödüller verilebilir. Ödülden devamsızlığın azalması, 

performans artışı gibi sonuçlar beklenir. Ancak verilen ödül, çaba harcamaya ek 

performans göstermeye değer bulunduğu durumlarda etkili olur (Keenan 1996: 35).  

(c) Kara Katılma 

Kara katılma, motivasyonu sağlamak için, ücretler ve gelir vergileri dahil tüm 

maliyetler ödendikten sonra kalan muhasebe karının, çalışanlarca paylaşılması-

dır(Davis 1988: 649). Kar paylaşımı verimliliği olumlu yönde etkiler. Kazançları 

paylaşmak, çalışanları motive ederek, onların daha çok çalışmalarını sağlar 

(Pfeffer 1995: 30). 
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(d) Primli Ücret 

Çalışanların almış oldukları sabit ücretin dışında daha çok ve daha verimli ça-

lışmaya özendirmek amacıyla verilen ek ücrete prim denir (Sabuncuoğlu ve Tüz 

1995: 121). Bu sistem yapılan işle ücret arasında bağlantı kurar. Çalışkan kişile-

rin ödüllendirilmesine olanak tanır, verimlerini yükseltir, böylelikle devamlı 

kontrol edilmelerine gerek kalmaz (Mucuk 1993: 284). Ancak primli ücretin, 

bireyleri çalışmaya özendirirken kalitenin düşmesine ve iş kazalarının artması-

na da neden olabileceğini de belirtmek gerekir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma İstanbul il merkezinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları 

üzerine yapılmıştır. Bu araştırma oldukça uzun iş saatleri olan ve insanlarla 

birebir ilişki içinde çalışan, aynı zamanda ürettiği ürünleri anında tüketilen 

turizm sektörü çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 

otel işletmelerinde çalışanların aidiyet duygularını, motivasyonlarını, bunların 

performans ve verimliliğe etkilerini ölçmektir. Bu amaç çerçevesinde otel işlet-

melerinin çeşitli departmanlarında çalışanların aidiyet ve motivasyon durumla-

rı değerlendirilerek, halkla ilişkiler yöneticilerinin motivasyona yönelik yapa-

cakları çalışmalara ışık tutarak bireysel ve örgütsel düzeyde motivasyonun artı-

rılmasına ve aidiyet duygusunun oluşturulmasına, kurum içi halkla ilişkiler 

çalışmalarına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Araştırma anket yöntemiyle 

yapılmış, demografik değişkenlerin ve motivasyona ilişkin ifadelerin yer aldığı 

bir anket formu hazırlanmıştır. 325 otel çalışanına uygulanan anket toplam 25 

sorudan oluşmaktadır. Anket bir örnekleme yapılmadan, farklı departmanlarda 

hem yönetim kademesinden hem de departman çalışanlarından oluşan 3, 4 ve 5 

yıldızlı otel çalışanlarına uygulanmıştır.  

ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 istatistik pa-

ket program kullanılmıştır. Yüzyüze uygulanan anketin ilk 5 sorusu demografik 

özelliklere ilişkindir.  

Anket çalışmasının uygulandığı otellerin 60,8%’i 5 yıldızlı, 32,4%’ü 4 yıldızlı, 

6,8’i ise 3 yıldızlıdır. Bu çalışanların 31,2%’si ön büro, 20,7%’si kat hizmetleri, 

17,6%’sı yiyecek-içecek, 12,7%’si pazarlama, 16,4%’ü muhasebe-finans, 1,5%’i 

ise diğer departmanlarda görev yapmaktadırlar. Anketin uygulandığı çalışanla-

rın 5,2%’si lisans üstü,  35,2%’si üniversite,  17,5%’’si meslek yüksekokulu, 

13,2%’si meslek lisesi, 21,8’si lise, 6,8%si ise ilköğretim eğitimi almıştır. 55,2%’si 
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erkek, 44,8%’i ise kadındır. 20,4%’ü 18-25 yaş, 45,1%’i 26-35 yaş, 29,0%’ı 36-45 

yaş, 5,2%’si 46-55 yaş, 0,3%’ü ise 56 yaş üstündedir. Anketin uygulandığı çalı-

şanların 17%’si 1 yıldan az, 31,2%’si 1-2 yıldır, 32,1%’i 3-5 yıldır, 14,8%’i 6-10 

yıldır, 4,9%’u ise 10 yıldan fazla süredir aynı kurumda çalışmaktadır.   

 
Tablo 1. Çalışanların kendilerini Kurumda kendimi değerli hissetme durumlarına ilişkin dağılım 

tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 35 10,8 10,8 10,8 

Kesinlikle katılmıyorum 8 2,5 2,5 13,3 

Katılmıyorum 24 7,4 7,4 20,7 

Katılıyorum 146 44,9 45,1 65,7 

Kesinlikle katılıyorum 111 34,2 34,3 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Çalışmada çalışanların motivasyonuna doğrudan etkisi olan faktörler olan; bi-

reylerin kurum içinde kendilerini değerli hissedip hissetmediklerine, kurum 

içinde ilerleyebileceklerini düşünüp düşünmediklerine, tükenmişlik düzeyleri-

ne ve yönetimin motivasyon artırıcı teknikleri uygulayıp uygulamadığına yöne-

lik çeşitli sorular yöneltilmiştir.  

 
Tablo 2. Çalışanın kendisine kurumda  gelecek olmadığını düşünmesine  ilişkin dağılım tablosu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Geçerli Kararsızım 47 14,5 14,5 14,5 

Kesinlikle katılmıyorum 63 19,4 19,4 34,0 

Katılmıyorum 117 36,0 36,1 70,1 

Katılıyorum 78 24,0 24,1 94,1 

Kesinlikle katılıyorum 19 5,8 5,9 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

Çalışanların kurumda kendilerini değerli hissedip, hissetmediklerine yönelik 

soruya (Tablo1) ankete katılanların 44,9%’unun kendini değerli hissettiğine, 

34,2%’sinin ise kesinlikle değerli hissettiğini söylemesi motivasyonlarının yük-

sek olduğunu ve kurum içinde aidiyet duygusunun büyük oranda oluşturul-
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muş olabileceğini göstermektedir. Çalıştığı kurumda kendini değerli hissetme-

yen bir bireyin görevini layıkıyla yerine getirmesi oldukça zor olacaktır. Kendi-

ni değerli hisseden birey ise müşterinin beklentisini karşılayacak hatta beklenti-

sinin üzerinde hizmet verecektir.  

Tablo 3. Çalışanın çalıştığı kurumda ilerleyebileceğini düşünmesine ilişkin durum tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 32 9,8 9,9 9,9 

Kesinlikle katılmıyorum 9 2,8 2,8 12,7 

Katılmıyorum 45 13,8 13,9 26,5 

Katılıyorum 134 41,2 41,4 67,9 

Kesinlikle katılıyorum 104 32,0 32,1 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Çalıştığı kurumda önünün açık olduğu, yüksek performans gösterirse ilerleye-

bileceğini düşünen çalışan işini yaparken itina gösterir, müşteri memnuniyetini 

ön planda tutar. Ancak ilerleme olanağının olmadığını düşünen bireyin moti-

vasyonu düşük olduğu için hizmet verdiği müşterinin memnun olup olmaması 

onun için çok önemli olmayacaktır. Hizmet sırasındaki özensizlik ise kurumun 

itibarını olumsuz yönde etkileyeceği gibi kuşkusuz oluşturulmak istenilen itiba-

rın oluşturulamamasına da neden olur. Kurumda ilerleyebileceğini düşünenler 

41,2%, iken, bana bu kurumda gelecek yok diyenler ise 36,0% olarak görülmek-

tedir. (Tablo 2&3) Bu sonuçlar müşteri memnuniyeti ve kurumsal itibarın oluş-

turulması açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.   

 

Tablo 4. Çalışanın sabah işe gelirken mutlu olmasına ilişkin durum tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 32 9,8 9,9 9,9 

Kesinlikle katılmıyorum 10 3,1 3,1 13,0 

Katılmıyorum 29 8,9 9,0 21,9 

Katılıyorum 158 48,6 48,8 70,7 

Kesinlikle katılıyorum 95 29,2 29,3 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem  1 0,3   

Toplam 325 100,0   
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İşini severek yapan, çalıştığı kurumu evi gibi gören birey doğal olarak işinde de 

başarılı olacaktır. Üstleri tarafından takdir gören, iyi çalışma şartlarına sahip, 

yöneticileri tarafından teşvik edici övgü sözcükleri alan, miktarı küçük de olsa 

primler alan çalışan motive olur, iş yerine bağlılığı artar. Gerek fiziksel, gerekse 

duygusal çalışma koşulları iyi olmayan bireyin ise içinden çalışmak gelmez 

hatta psikolojik olarak iş yerine geldiğinde kendini hasta bile hissedebilir. Ça-

lışmanın uygulandığı çalışanların 48,6%’sı sabahları işe gelirken mutlu olduğu-

nu belirtirken 29,2%’si kesinlikle mutlu olduğunu belirtmiştir. (Tablo 4) 

7,7%’sinin içinden çalışmanın gelmemesi (Tablo 5), 98%’ünün ise iş yerine geldi-

ğinde ağrılarının olması (Tablo 6) motivasyon düşüklüğünün ve iş yerindeki 

mutsuzluğun yüksek oranda olmadığını göstermektedir.  

Tablo 5. Çalışanın iş sırasında içinden çalışmak gelmemesine ilişkin durum tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 24 7,4 7,4 7,4 

Kesinlikle katılmıyorum 105 32,3 32,4 39,8 

Katılmıyorum 154 47,4 47,5 87,3 

Katılıyorum 25 7,7 7,7 95,1 

Kesinlikle katılıyorum 16 4,9 4,9 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Tablo 6. Çalışanın iş yerine geldiğinde ağrılarının olmasına ilişkin durum tablosu 

  
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Geçerli Kararsızım 23 7,1 7,1 7,1 

Kesinlikle katılmıyorum 86 26,5 26,5 33,6 

Katılmıyorum 173 53,2 53,4 87,0 

Katılıyorum 32 9,8 9,9 96,9 

Kesinlikle katılıyorum 10 3,1 3,1 100,0 

T oplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Bireyin çalıştığı kurumda kendini değerli hissedip hissetmemesi motivasyonu 

dolayısıyla da verimliliği üzerinde doğrudan etkilidir. Otel çalışanlarının görev 

yaptıkları kurumda değerli hissedip hissetmediklerine yönelik sorularda ise 
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39,1%’i kendini kurum için önemli görürken, 18,8%’i kesinlikle önemli gördük-

lerini belirtmişlerdir. 47,7%’si kendini kurumda değerli görürken, 28,3%’ü ke-

sinlikle değerli görmektedir. Katılımcıların 39,8%’i kendisinin yerine daha az 

ücretle çalışacak birini bulsa dahi kurumun kendisinden vazgeçmeyeceği görü-

şündeyken, 20,3%’ü çalıştığı otelin kendisini kesinlikle işten çıkarmayacağını 

düşünmektedir (Tablo 7). Bu cevaplar çalışan ile kurum arasındaki bağın olduk-

ça güçlü, aidiyet duygusunun gelişmiş olduğunu göstermektedir.  

Tablo 7. Kurumun çalışanın yerine daha az ücretle çalışacak başka eleman bulduğunda kendisini 

işten çıkaracağına ilişkin dağılım tablosu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Geçerli Kararsızım 40 12,3 12,3 12,3 

Kesinlikle katılmıyorum 66 20,3 20,4 32,7 

Katılmıyorum 129 39,7 39,8 72,5 

Katılıyorum 62 19,1 19,1 91,7 

Kesinlikle katılıyorum 27 8,3 8,3 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem  1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

İş tatminine yönelik sorularda ise “benzer bir kurumda aynı pozisyonda bir iş 

beni tatmin etmez” cümlesine katılımcıların 30,5%’i katılmazken, 27,7%’si ka-

tılmaktadır (Tablo 8). Katılımcıların 13,8%’i imkanı olsa başka bir iş yerine geçe-

bileceğini ifade ederken, 37,8%’i geçmeyeceğini, 22,5%’i ise kesinlikle geçmeye-

ceğini ifade etmiştir (Tablo 9). Bu sonuçlar kurumsal bağlılığın ve iş tatmininin 

yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.   

 

Tablo 8. Başka bir kurumda benzer pozisyonda işin çalışanı tatmin etmemesine ilişkin dağılım tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 58 17,8 17,9 17,9 

Kesinlikle katılmıyorum 19 5,8 5,9 23,8 

Katılmıyorum 99 30,5 30,6 54,3 

Katılıyorum 90 27,7 27,8 82,1 

Kesinlikle katılıyorum 58 17,8 17,9 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   
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Tablo 9. Çalışanın imkanı olsa başka bir iş yerine geçmeyi arzu etmesine yönelik dağılım tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 62 19,1 19,1 19,1 

Kesinlikle katılmıyorum 73 22,5 22,5 41,7 

Katılmıyorum 123 37,8 38,0 79,6 

Katılıyorum 45 13,8 13,9 93,5 

Kesinlikle katılıyorum 21 6,5 6,5 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Çalışanlar işlerini ve çalıştıkları kurumu benimsedikleri oranda işlerin de sahip 

çıkarlar. Katılımcıların 47,1%’i kurumun işlerinin her zaman öncelikli olduğunu 

ifade ederken, 31,1%’i kurumun işlerinin kesinlikle öncelikli olduğunu ifade 

etmiş, sadece 3,1%’i kesinlikle öncelikli olmadığını ifade etmiştir (Tablo 10). Bu-

nun yanında çalışanların 42,2%’si görevini yerine getirirken kapasitesinin tü-

münü kullandığını ifade ederken, 31,7%’si kesinlikle kapasitesinin tümünü kul-

landığını ifade etmiştir. Öte yandan katılımcıların 5,9%’u kesinlikle kapasitesi-

nin gerektiği kadarını kullandığını ifade etmiştir (Tablo 11).  

 

Tablo 10. Kurumun işlerinin çalışan için her zaman öncelikli olmasına ilişkin dağılım tablosu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Geçerli Kararsızım 21 6,5 6,5 6,5 

Kesinlikle katılmıyorum 10 3,1 3,1 9,6 

Katılmıyorum 39 12,0 12,0 21,6 

Katılıyorum 153 47,1 47,2 68,8 

Kesinlikle katılıyorum 101 31,1 31,2 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   
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Tablo 11. Çalışanın görevini yerine getirirken kapasitesinin tümünü kullanmasına ilişkin dağılım 

tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 18 5,5 5,6 5,6 

Kesinlikle katılmıyorum 14 4,3 4,3 9,9 

Katılmıyorum 52 16,0 16,0 25,9 

Katılıyorum 137 42,2 42,3 68,2 

Kesinlikle katılıyorum 103 31,7 31,8 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Çalışma saatlerinin uzun olması motivasyonu olumsuz yönde etkileyen ve ça-

lışma performansını düşüren bir etkendir. Araştırmaya otel çalışanlarının 

32,9%’u çalışma saatlerinin uzun olduğunu düşünmektedir, 26,5%’i kesinlikle 

uzun olduğu görüşündeyken, 15,2%’si çalışma saatlerinin uzun olmadığını ifa-

de etmekte, 21,2%’si ise kararsız olduğu görüşündedir (Tablo12). 

 

Tablo 12.  Çalışma saatlerinin uzunluğuna ilişkin dağılım tablosu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Geçerli Kararsızım 69 21,2 21,3 21,3 

Kesinlikle katılmıyorum 12 3,7 3,7 25,0 

Katılmıyorum 50 15,4 15,4 40,4 

Katılıyorum 107 32,9 33,0 73,5 

Kesinlikle katılıyorum 86 26,5 26,5 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Kurumun motivasyona yönelik halkla ilişkiler çalışmaları olarak değerlendiri-

len sezon sonunda motivasyon amaçlı ve çalışanların arasındaki ilişkiyi güçlen-

direcek nitelikte organize edilen yemek, piknik vb. organizasyonları konusunda 

ise; katılımcıların 14,8%’i bu tür etkinliklerin organize edildiğini, 5,8%’si kesin-

likle organize edildiğini, 43,7%’si organize edilmediğini, 26,8%’i ise kesinlikle 

organize edilmediğini ifade etmişlerdir (Tablo 13). Bu tür organizasyonlar çalı-
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şanlar arasındaki ilişkileri güçlendirdiği gibi aynı zamanda motivasyonlarını da 

yükseltir. 

 

Tablo 13.  Sezon sonunda motivasyon amaçlı etkinlik yapılıp yapılmadığına ilişkin dağılım tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 28 8,6 8,6 8,6 

Kesinlikle katılmıyorum 19 5,8 5,9 14,5 

Katılmıyorum 48 14,8 14,8 29,3 

Katılıyorum 142 43,7 43,8 73,1 

Kesinlikle katılıyorum 87 26,8 26,9 100,0 

Toplam 324 99,7 100,0  

Eksik Sistem 1 0,3   

Toplam 325 100,0   

 

Mutlulukların paylaşıldıkça büyür, üzüntüler ise paylaşıldıkça azalır. Çalışanla-

rın gerek mutlu gerekse de acılı günlerinde çalıştığı kurumun yanında olması 

kuşkusuz aidiyet duygusunu güçlendirecektir. Halkla ilişkiler birimi bu tür özel 

günleri atlamaması, gerek maddi gerekse manevi olarak çalışanın yanında 

olunduğunun hissettirilmesi gerekir. Katılımcıların 44.3%’ü kurumlarının özel 

günlerinde yanlarında olduğunu ifade ederken, 35.1%’i kesinlikle yanlarında 

olduğunu ifade etmektedirler. Katılımcıların sadece 2.2%’sinin kesinlikle kuru-

mun özel günlerinde yanında olmadığını ifade etmesi otel işletmeleri açısından 

oldukça olumlu olarak görülmektedir.   

 

Tablo 14. Başarılardan sonra teşekkür, prim vb. özendirici davranışlarda bulunulmasına  ilişkin 

dağılım tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli Kararsızım 28 8,6 8,8 8,8 

Kesinlikle katılmıyorum 25 7,7 7,9 16,7 

Katılmıyorum 52 16,0 16,4 33,0 

Katılıyorum 141 43,4 44,3 77,4 

Kesinlikle katılıyorum 72 22,2 22,6 100,0 

Toplam 318 97,8 100,0  

Eksik Sistem 7 2,2   

Toplam 325 100,0   
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Çalışanları motive eden en önemli etkenler başarılarının takdir edilmesidir. Bu 

takdir maddi olabileceği gibi manevi özendirici davranışlarla da gerçekleşebilir. 

Katılımcıların 43,4%’ü çalıştığı otelin yönetiminin başarılı işlerinden sonra prim, 

hediye, teşekkür gibi özendirici davranışlarda bulunduğunu ifade etmiştir. 

22,2%’si ise kesinlikle bu tür özendirici davranışlarda bulunulduğunu belirtir-

ken, 16,0%’sı ise böyle bir davranışla karşılaşmadığını ifade etmektedir (Tablo14) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayanarak İstanbul ilinde faaliyet gös-

teren otel çalışanlarının uzun çalışma saatleri ve zor çalışma koşullarına rağmen 

genel olarak motivasyonlarının yüksek olduğu ve işlerini severek yaptıkları 

görülmektedir. Halkla ilişkilerin hedef kitlelerinden olan çalışanların, memnu-

niyet dereceleri dış müşterilerin alacakları hizmete yansıyacağından aynı za-

manda dış hedef kitleye yönelik hazırlanan çalışmalara da olumlu etkisi olacak-

tır. Araştırmadan elde edilen sonuç ayrıca turizm sektörü açısından da memnu-

niyet vericidir. Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip turizm sektöründe, 

çalışanların yaptıkları işten memnun olması sektörün gelişmesi açısından çok 

büyük önem taşır. Verilen hizmetin kalitesi, hizmet verenin o anki psikolojik 

durumuyla doğrudan ilişkili bir sektör olan turizm sektöründe otel çalışanının 

yaptığı işin takdir edilmesi, kendisine önem verildiğini, kurumun vazgeçilmezi 

olduğu hissetmesi, ihtiyaç duyduğunda yönetimin yanında olacağı düşünce-

sinde olmaları, başarılı oldukları takdirde görev yaptıkları kurumda ilerleyebi-

leceklerini düşünmeleri otel çalışanlarında aidiyet duygusunun yüksek olduğu-

nu göstermektedir. Çalışan devirdaymının yüksek olduğu kurumlarda kurum-

sal kimliği oluşturmak ve benimsetmek zor olur. Çalışanların başka bir iş yerine 

geçme düşüncesinin olmaması yada bu oranın düşük olması, kurumsal kimliğin 

oluşturulması ve benimsetilmesi açısından da olumlu bir durum olarak görül-

mektedir. 

Çalışma saatlerinin uzun olması motivasyonu düşüren bir etkendir. Otel işlet-

melerinde çalışma saatlerinin sektörün dinamikleriyle beraber çalışanların ihti-

yaçları da göz önünde bulundurularak düzenlendiği takdirde motivasyonun da 

daha da artacağı düşünülmektedir. Çalışanlara yönelik organize edilen patiler 

ve diğer sosyal etkinliklerin çalışanların motive ettiği unutulmamalıdır. Çalışan-

lar iş ortamının dışında sosyal ortamlarda birbirleriyle daha fazla kaynaşır ve 

sosyalleşirler. Aralarında oluşan bu olumlu iklim motivasyonu artırır, iş per-

formansına da yansır. Özellikle yoğun sezonun ardından çalışanları birbirleriyle 

kaynaştıracak, sezonda gösterdikleri yoğun çaba için teşekkür niteliğinde, yor-
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gunluk atıcı çeşitli etkinlikler düzenlenmesi kurum içindeki olumlu iklimi artı-

racaktır.   

Her ne kadar içsel motivasyon faktörleri de etkili olsa da çalışanların motivas-

yon düzeylerini daha da yükseltebilmek için ve kurumsal amaçlar doğrultu-

sunda işlerini severek, önemseyerek yapacak şekilde kendilerini geliştirmeleri 

için yönetim tarafından fırsat verilmeli halkla ilişkiler birimleri bu konuda yöne-

time danışmanlık yapmalıdır. Çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını önceden fark 

ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Türkiye için en önemli sektö-

relden biri olan turizm sektöründe çalışanların yüksek motivasyolu olması otel 

işletmelerinin kurumsal itibarını olduğu kadar ülkenin de itibarını yükseltrecek 

ve uluslararası turizm pastasından aldığı payın artmasına neden olacakır. İşin 

takdir edildiği bir çalışma ortamı hazırlanmalı, uygun çalışma saatleri program-

lanarak, hizmeti alanın da verenin de insan olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

Turizm sektörü yapısı gereği genç kişilerin istihdamının yoğun olduğu bir sek-

tördür. Deneyimi az olan çalışanların yaptıkları işi takdir edici yönetsel uygu-

lamalar motivasyonu olumlu yönde etkiler. İyi gelir, parasal ödül ve takdirle 

genç çalışanların motivasyonlarını daha da artırmak mümkün olacaktır.  

Özellikle kat hizmetleri, mutfak, teknik vb. departmanlarda çalışan eğitim dü-

zeyi düşük çalışanlar için kurum için önemli işleri yapmalarına olanak sağlan-

ması motivasyonu olumlu etkiler. Deneyimi az çalışanlara kurum amaçlarını ve 

felsefesini benimsetecek ve iş için yeterli bilgiye, beceriye sahip olmalarını sağ-

layacak düzenlemelerin yapılması verimliliklerini daha da artıracaktır.  

Turizm ve konaklama sektöründe çalışanlarında en az bu turizm tecrübesinden 

yararlanan konuklar kadar bulundukları ortamdan keyif almaları gerekir. Sek-

tör çalışanları;  

 -işlerinden keyif almayı, 

 -eğlenceli bir ortamda çalışmayı, 

 -ilginç ve tatmin edici bir iş ortamında olmayı, 

 -iş arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ederler.  

Bu nedenle otel işletmelerinin halkla ilişkiler birimi sorumluları  çalışma orta-

mının  çalışanlar için daha keyif verici ve eğlenceli bir hale getirilmesine çalış-

malıdırlar. Çok ciddi ve sıkıcı bir ortamdan kaçınılmalı ancak laubali bir orta-

mın da yaratılmamasına özen gösterilmelidir. Çalışanların sosyal olarak birbir-

leriyle etkileşimli çalışmaları sağlanmalı takım uyumu oluşturulmalıdır.  
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Yönetim çalışanlara nasıl davranırsa, çalışanların da otel müşterilerine aynı 

şekilde davranacağı unutulmamalıdır. Yönetimin çalışanlara davranışları moti-

ve edeci bir ortam oluşturabilir. Çok fazla kurallar koyarak, kısıtlayıcı bir ortam 

oluşturmaktan kaçınılması gerekir. Özellikle çalışanın yaptığı işle doğrudan 

ilgili konularda alınacak kararlarda katılımcı olmasının sağlanması, işle ilgili 

büyük değişiklikler yapılmadan önce danışılması kendini değerli hissetmesini 

sağlayacak ve değişiklikleri daha kolay kabullenmesini sağlayacaktır.  

Halkla ilişkiler birimi tarafından güçlü bir kurumiçi iletişim ağı oluşturulması, 

gerektiği zamanlarda bilgilendirmenin hızlı bir şekilde yapılması, sorunların 

ivedikle çözülmesi, işin yapılması için gerekli kaynakların mevcudiyeti, hedef-

lere ulaşmadaki engellerin ortadan kaldırılması, potansiyel değişikliklerin erken 

dönemde tartışılıp, nedenlerinin açıklanması ve çalışanların endişelerini ifade 

etmelerinin sağlanması gereklidir.     

Özellikle müşterinin yoğun olduğu yüksek zezonda sorunlar / zorluklar ortaya 

çıktığında çalışanlara bir takım oldukları hatırlatılı ve takım çalışmasına teşvik 

edilmelidir. Yönetim tarafından ne kadar zor şartlarda ve özveriyel çalıştıkları-

nın bilindiği ve bunun takdir edildiği mutlaka hissettirilmelidir. Her ne kadar 

başarının kendisi başlı başına bir ödül olsa da, yinede de yeterli değildir. Başarı-

sının fark edilmediğini hisseden bireyin motivasyonu da düşecektir. Takdir 

bireysel ya da takım olarak formal ya da informal şekilde yapılabilir (Ön büro 

ekibine, kat hizmetleri ekibine gibi). Bu sadece sözlü ya da yazılı bir teşekkür 

olabileceği gibi ayın / sezonun elemanı gibi daha formal şekilde de olabilir. Otel 

yönetimi çalışanlarına vereceği özel ödüller için, müşterileri otel çalışanlarını 

aday göstermeye teşvik edebilir. Bu tür ödüller çalışanlar için çok önemli moti-

vasyon kaynağı olacaktır. Ancak uygun olmayan durumlarda verilen ödüllerin 

düşük performansa da neden olacağı unutulmamalıdır. Bunların yanında otel 

işletmelerinde motivasyonu artırmak, bireyin performansını olumlu etkileye-

bilmek için; ekstra tatiller, ücretsiz izin olanakları, ücretsiz araç park yeri, do-

ğum günü, bayram vb. özel günlerde çikolata çiçek gibi küçük hediyeler, gezi-

ler, aile toplantılerı gibi sosyal etkinlikler, otelin bazı bölümlerinden indirimli 

yararlanabilme olanakları, çalışanlara özel restoran, ücretsiz içecekler, grup otel 

ise diğer otellere seyahat imkanları gibi farklı özendiriciler de uygulanabilir.        

Motivasyondan beklenen faydanın sağlanması için halkla ilişkiler birimi tara-

fından, çalışanı ve yöneticiyi birbirine yakınlaştıracak uygun örgütsel yapının 

oluşturulmalı, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilmelidir. Kurum dışı 

halkla ilişkilerde olduğu gibi kurum içi halkla ilişkiler de uzun süreli ve planlı 

bir çalışma gerektirir bu nedenle otel işletmeleri çalışanlarının motivasyonunu 
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yüksek tutmak için turizm sektörünün dinamikleri göz önünde bulundurularak 

uzun vadeli bir planlama yapılması gerekir. 
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ÖZ 

Turizm sektöründe 50 senedir hizmet vermekte olan ve 1960’lar dönemi için bir ekol olarak 
kabul edilebilecek TUSAN motel ve oteller zinciri, Türkiye turizminde daha önce uygulan-
mamış bir model oluşturması anlamında bir öncüdür. Aynı zamanda, bu zincire hizmet ve-
ren yapılar sahip oldukları nitelikli mimari dil ile 1960’lar turizm yapılarının birer temsilcile-
ridir. Çoğunlukla, yabancı turistlere yönelik kültür turizmini başlatmak amacıyla 1960 yılında 
kurulan TUSAN (Turizm Sanayi A.Ş.), 1962 yılında turistik-antik kentler rotası üzerinde aynı 
dile sahip 4 motel ve bir oteli inşa ederek ve 4 m/oteli kiralayarak hizmete sokmuştur. Ya-
pım tarihlerinden günümüze kadar, gerek konaklama hizmeti vererek turistlere, gerekse 
sosyal ve kültürel etkinliklere mekan sağlayarak çevre halkına hizmet vermiş olmaları dola-
yısıyla önemleri büyüktür. Çalışmanın amacı, TUSAN m/otellerin, Türkiye turizm tarihindeki 
öncü rolünü ve önemini vurgulamak ve aynı zamanda bu yapıları belgeleyerek mimarlık ta-
rihine not düşmek ve tüm bunların toplamından oluşan TUSAN kimliğinin altını çizmektir. 
Bu anlamda, çalışma, literatür araştırması, m/otellerin kullanıcılarından ve belediyelerden 
edinilen dokümanlar ve görsel malzemeler ve daha çok motellerin müdürleriyle ve beledi-
yelerdeki yetkili kişilerle gerçekleştirilen sözlü görüşmeler üzerinden TUSAN’ların ‘zincir 
tur’lara hizmet verecek bir ‘zincir turizm’ işletmesi olarak kuruluş öyküsünü aktaracak, 
m/otelleri tanıtacak, Türkiye turizm ve mimarlık tarihindeki önemini tartışacaktır. Bu öncü 
ve nitelikli örneğin derinlemesine araştırılması ve irdelenmesinin, hem turizm araştırmaları 
hem de modern mimarlık mirasının korunması ve belgelenmesi açısından turizm ve mimar-
lık disiplinlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Anahtar sözcükler: TUSAN, M/Otel Mimarisi, 1960’larda Turizm, Zincir Turizm, Zincir Tur, 
Kimlik. 

 

 

GİRİŞ 

Turizm sektöründe uzun denebilecek bir süre varlık göstererek önemli bir yer 

edinmiş olan TUSAN motel ve otelleri, hizmet verdiği yapıların nitelikli mimari 

dili açısından olduğu kadar, bir turizm işletmesi olarak Türkiye turizm tarihin-

de bir mihenk taşı olmasıyla da dikkat çekicidir. Çoğunlukla, yabancı turistlere 
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yönelik kültür turizmini başlatmak amacıyla 1960 yılında Mühendis Enver Mu-

radoğlu tarafından TUSAN (Turizm Sanayi A.Ş.) adında bir firma kurulmuş; 

Çanakkale, Bergama, Efes, Kuşadası, Pamukkale rotasında hizmet vermesi 

planlanan 5 adet m/otel inşaatı için uygun arsalar tespit edilip satın alınmış, 

ayrıca Kapadokya yöresinde ve Manavgat’ta 4 m/otel kiralanmıştır (Resim 1). 

TUSAN’lar, bu 9 m/otele ilaveten Uludağ ve Erdek’teki 2 otelle birlikte, otel 

sayısı 11’e çıkan, ‘zincir tur’lara göre şekillendirilen dönemin tek ‘zincir turizm’ 

işletmesidir (Resim 2). Muradoğlu’nun ifadesiyle, Çanakkale, Bergama, Efes ve 

Pamukkale gibi -bugün yerli ve yabancı turizm açısından oldukça tanınan ve 

yurtiçi ve yurtdışında tarihsel önemine yapılan vurguyla tanıtılan- kentler, TU-

SAN’ların inşa edildiği 60’lı yıllarda, turizm açısından oldukça bakirdi ve bu 

yörelerde önceden yapılmış herhangi bir turizm yatırımı bulunmamaktaydı 

(Muradoğlu 1996).  

Alanda yapılan literatür araştırmalarında görüldüğü ve TUSAN m/otellerde 

görev almış pek çok turizmci ile gerçekleştirilen sözlü görüşmelerde belirtildiği 

üzere, TUSAN m/otellerin 1960’lar dönemi için bir ekol olarak kabul edilebile-

ceği, hatta ‚günümüzde Türkiye’de turizmin nabzını tutan pek çok turizmcinin 

TUSAN ekolünden yetişmiş olduğu‛ (Ergül 2011) rahatlıkla söylenebilir. Tu-

rizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmiş bir okul olmasının yanı sıra, TUSAN 

m/oteller daha geniş bir çerçevede ele alındığında, Türkiye turizminde daha 

önce uygulanmamış bir model oluşturması açısından önemli bir yere sahiptir.  

TUSAN m/otellerin önemi, Türkiye turizmi açısından olduğu kadar Türkiye 

mimarlık tarihi açısından da büyüktür. Sahip oldukları güçlü mimari dil ve 

Uluslararası Üslup’a referans veren imgeleriyle, TUSAN m/oteller Türk Mo-

dern Mimarlık tarihinin kayda değer yapılarındandır (Savaşır ve Tuna Ultav 

2009). Bir taraftan konaklama yapıları tipolojisinin karakteristik imgelerini ta-

şımakta olan bu yapılar, öte yandan tasarım ve yapım tarihleri itibariyle döne-

min izlerini güçlü bir şekilde temsil etmektedirler. M/otel yapılarının müellifle-

ri, resmi belgelerde farklı mimarlar olarak görünmesine karşın, m/otellerin mi-

mari dilindeki benzerliğin verdiği ipucu ile yapılan araştırma sonucu da yapıla-

rın mimarının Ertem Ertunga olduğu bilgisine ulaşılmıştır.1 1962’de inşa edilen 

bu 5 yapının içinde bulunduğu coğrafi, tarihi ve mimari bağlamla kurdukları 

                                                                                 
1 Tusan m/otelleri yirmili yaşlarının başında henüz mezun olmadan tasarlamış olan Ertem Ertun-

ga, o dönemde hala İTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eğitimi almakta olduğu için projelere 

resmi olarak imza atamamıştır. Projelerde adı geçmemesine ve müelliflik alamamasına rağmen, 

m/otellerin mimari projelerini büyük bir heyecanla tamamladığını ifade etmiştir. E. Ertunga, sözlü 

görüşme, 31 Ocak 2011. 1950’lerin sonlarında ortaya çıkan yarışmalar yönetmeliğine göre, ‚*p+roje 

yapma yetkisi teknikerlerden alındı‛ (Vanlı 1994).  
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ilişki açısından benzerlikleri ve tarihçelerindeki tasarım-yapım-kullanım serü-

venlerindeki ortaklıkları da yapıların incelenmesini önemli kılmaktadır.  

TUSAN’LARIN KURULUŞ ÖYKÜSÜ 

TUSAN m/otellerin 1960’lar Türkiye turizmine ve mimarisine katkısını anlamak 

için 1950’ler ve 60’lar döneminin koşullarına kısaca göz atmak faydalı olacaktır. 

Bu yıllar Şevki Vanlı (1994) tarafından ‚sosyal ve ekonomik kabuk değiştirme, 

mimarlar için örgütlenme yılları‛ (113) olarak nitelendirilmektedir. ‚1947’de 

Marshall Planı’yla başlayan yabancı yardım sonrasında 1950’lerde Batı’yla işbir-

liği liberal ekonomi politikalarını güçlendirmiştir... Ekonominin bu şekilde ta-

mamen yön değiştirmesi, doğal olarak yeni yapı türleri ve yeni ulaşım biçimleri 

için bir ihtiyaç doğurmuştur‛ (Tapan 2007). Bu kapsamda karayolları teşkilatı 

kurulmuş, ithalatın artmasıyla Amerika’dan gelen mallar Türkiye piyasasına 

girmeye, inşaat sektörü devlet desteğiyle hızlanmaya başlamıştır (Vanlı 1994).  

Vanlı’nın altını çizdiği gibi, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmakta 

olan yeni dünya düzeni, Türkiye’de politikayı ve ekonomiyi olduğu kadar sos-

yal yaşamı ve mimariyi de etkilemiştir. Vanlı, dönemin Türkiye’deki mimari 

anlayışını şöyle ifade etmektedir:  

“Batı’yla kurulan yakın bağlar, yeni inşaat yöntemlerinin kullanımını gündeme 

getirmiştir. Üslup ve biçime ilişkin uluslararası kavramlar daha etkili hale gel-

miştir< Uluslararası Üslup’un fikirleri yakından izlenmektedir. Plan ve biçim 

çözümleri prizma üzerine kuruludur. Vaziyet planlarına, işlevsel geometrik ele-

manlar olan dikdörtgenler ve kareler hâkimdir. Cephelerde yaygınlıkla ızgara sis-

temi (grid) kullanılmaktadır.”2  

Türkiye’deki otel mimarlığının filizlenme sürecini 1950’lerde Emekli Sandı-

ğı’nın girişimlerine dayandıran Vanlı, özel sektör girişimlerinin bu sürece daha 

sonra katıldığını belirtmektedir.3 Devlet politikaları paralelinde4 başlayan ‚ka-

mu girişimiyle otellerin yapılması ve uluslararası işletme zincirlerinin büyük 

                                                                                 

2 Bu eğilimin ilk örneklerinden biri, Skidmore, Owings & Merill ortaklığı ve Sedat Hakkı Eldem 

tarafından gerçekleştirilen İstanbul Hilton Oteli’dir (Tapan 2007).  
3 Vanlı, bu süreci şöyle özetlemektedir: ‚1950’de dünyaya ilk açılışıyla birlikte, büyük ödünlerle 

Hilton işletmeciliği ile Emekli Sandığı yatırımcılığı İstanbul’da buluştular< Bunun arkasından 

İzmir Büyük Efes Oteli, Tarabya Oteli, Büyük Ankara Oteli, 1950’lerde peş peşe geldi... Kamunun 

1950’lerdeki girişimi arkasından, özel girişim olarak da Divan ve Çınar otelleri, Türkiye’de otelcili-

ğin öncüleri oldular... Bu dönemin ilk otelleri ve Büyükada Anadolu Kulübü’nün genel yaklaşımı 

petek balkonlu rasyonel yapılar, Türkiye’yi sarmıştır‛ (Vanlı 2007). 
4 ‚İmar çalışmalarına paralel olarak istimlakı ve dolaylı olarak imar uygulamalarını kolaylaştıran 

mevzuat geliştirilmeye başlanmış, 1958’de İmar ve İskan Bakanlığı kurulmuştur‛ (Vanlı 1995). 
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şehirlerimize uzanmasını sağlamış‛; Türk girişimcilerinin bundan etkilenmele-

rine neden olmuştur.5 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin kaynaklarında 

belirtildiği üzere ‚Turizm Bankası 1955’de, turizm politikalarının kurumsal 

aracı olarak özel sektöre kredi sağlamak, diğer kamu girişimlerinin turizm tesis-

leri kurması ve işletmesini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur‛ (Aktaran No-

hutçu 2002). Tarhan’ın ifadesiyle, ‚banka, özel girişimlere kredi ve teknik yar-

dım desteği sunmakla kalmayacak, ayrıca özel sektöre model oluşturacak yeni 

durumlar oluşturma fırsatları yaratacaktı (aktaran Nohutçu 2002). Bu öncü 

görevde önemli bir rol oynayan banka, bazı tarihi binaları satın alıp turistik 

kullanım amaçlı olarak yenilemiş ve TUSAN oteller zincirine kredi sağlamıştır 

(Nohutçu 2002). Bu anlamda TUSAN’lar, Türkiye’de 1950’lerde başlayan kamu 

girişimiyle otel inşasının hemen ardından 1960’ların başında özel sektörün de 

turizmde varlık göstermesine denk gelen süreci örneklemesi açısından da kay-

da değerdir. 

27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında 1961 Anayasası ile ‘refah devleti’ kavramı 

benimsenmiş, ülkede sanayileşme başlamış, sosyo-politik ve ekonomik gelişme-

ler gündemi belirlemiştir (Tekeli 2007). Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruldu-

ğu ve yeni işkollarının ortaya çıktığı bu dönemde karayolları ve mimari geliş-

meye başlamıştır (Tekeli 2007; Vanlı 1994). Türkiye’de turizmin gelişme aşama-

ları, ekonomik, politik, sosyal ve yönetsel politika değişimlerine paralel olarak 

ortaya çıkmıştır (Nohutçu 2002). Dinçer ve Dinçer’in aktardığına göre, 1966 

yılında 165 olan turizm işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 1990’ların 

başında 1500’lere ulaşmış olması (Dinçer ve Dinçer 1989), 1960’lı yıllarda Tür-

kiye’de turizmin gelmiş olduğu durumu göstermektedir. Türkiye’de ekonomi 

politikalarının geniş bir perspektifle tartışılmaya başlandığı 1960’lı yıllar, tu-

rizmin öneminin de kavranmaya başladığı yılları ifade etmektedir.6 Dolayısıyla, 

sosyal, kültürel, politik, ekonomik vb. anlamda çalkantılı bir dönem olan 

1960’ların hemen başında, TUSAN m/oteller’in Türkiye turizminde bir devir 

açtığını söylemek yanlış olmaz. Turizmin bir sanayi kolu olduğunu7 o dönemin 
                                                                                 

5 Dönemin konaklama yapılarıyla daha genel bir değerlendirme için bkz. Vanlı (2007). 
6 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).  
7 O.C.D.E.’nin Turizm Özel Komisyonu tarafından hazırlanan ve ‚L’Observateur‛ Dergisi’nde 

yayınlanan raporda turizm ‚hızla gelişen bir sanayi kolu‛ olarak nitelendirilmiştir. Arkitekt (1966) 

1966-04 (324): 178. Ayrıca 1960’lı yıllarda turistik otel inşaatlarında ‘Turizm Endüstrisini Teşvik 

Kanununun Turizm Müessesesine Ait Vasıflar Yönetmeliği’nin uygulanması zorunluydu (Köprülü 

1968). 
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Türkiye’sine kabul ettirmek için ‘turizm’ ve ‘sanayi’ kelimelerinin kısaltmasın-

dan oluşan çarpıcı bir isimle (Muradoğlu 1996), TUSAN (Turizm Sanayi A.Ş.) 

1960 yılında kurulmuş; BP ortaklığı ve A.B.D. Uluslararası Kalkınma Ajansı 

(United States Agency for International Development) desteğiyle turizm ala-

nında hizmet vermeye başlamıştır (Hurda 2010). 50 seneye yakın bir süre ismini 

muhafaza eden bir kurum olduğu için bugün Türkiye’nin pek çok yerinde TU-

SAN’ın Turizm Bakanlığı’nın bir kuruluşu olduğu sanılması da ilginçtir.   

Muradoğlu (1996) TUSAN’ların kuruluş öyküsünü şöyle aktarmaktadır:  

“*<+ 1960’ların başında Amerikalılar’ın bir girişimiyle, Türkiye’de turizmi teş-

vik etmek ve Türkiye’ye turizm bakımından yatırım yapmak amacıyla bir fon te-

sis edilmişti. Bu fon, takriben 4,5 milyon liralık bir fondu. O zamanlar 1 doların 

1 lira olduğu zaman değil de, aşağı yukarı 280 kuruş olduğu zamanlardı. Ve bu 

arada, biz Amerikalılar ile beraber<  Biz diyorum, çünkü TUSAN o zamanlar 

yoktu. Bizim Yol-Yapı şirketinin sahibi olarak ben bu işe talip oldum. Talip ol-

mamın sebebi de Uludağ Büyük Oteli kurmuş olmamdı”.  

Muradoğlu (1996), A.B.D. Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın kendisine teklif 

getirmesinden şöyle bahsetmektedir:   

“*<+ o tesisin *Uludağ Büyük Otel+ çok iyi bir tesis olduğunu ve böyle bir yatı-

rımın Türkiye’de teşvik edildiği takdirde, Türkiye’nin turizm potansiyelinin ar-

tacağını ve memlekete döviz gelirlerinin sağlanacağını vs. düşünerek bana bu 

teklifi yaptılar. Bu tesisi gördükten sonra böyle bir tesis yapar mısınız, dediler. 

Ben evvela göreyim bakayım nasıl bir yatırım olacak, dedim. Biz %50’sini koya-

cağız, siz %50’sini koyacaksınız; bizim koyacağımız rakam 4,5 milyondan fazla 

olamaz, siz de 4,5 koyduğunuz takdirde 9 milyonluk tesisler olacak bunlar, dedi-

ler”.  

TUSAN’ın kuruluş dinamikleriyle ilgili görüşler çeşitlidir: 27 Mayıs İhtila-

li’nden sonra ilk kurulan hükümetin turizmde yeni yatırımlar yapma kararı 

alındığı ve özellikle başbakan İnönü’nün o dönemde NATO işbirliğiyle gerçek-

leştirilen Ankara-Elmadağ’daki Atom Sığınağı gibi Türkiye’deki önemli yatı-

rımlarda adı geçen inşaat şirketi olan Yol-Yapı A.Ş.’nin sahibi, Amerika’da 

MIT’de İnşaat Mühendisliği eğitimi almış ve uzun yıllar yaşamış olan Enver 

Muradoğlu’nun 1960’lı yılların başında yurtdışından döndükten sonra, Türki-

ye’de turizm-otelciliğin başlatılmasında faydalı olacağı düşünülerek özel olarak 

görevlendirdiği söylenmektedir. TUSAN şirketinin şu andaki sahibi ve döne-

min müdürlerinden Şinasi Hurda’nın ifadesine göre, bu oluşumda devlet teşvi-

ki bulunmamaktaydı; TUSAN şahıs girişiminden ibaretti (Hurda 2010). Öte 
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yandan, otel müdürlerinden Ali Ergül ise, turizmin 60’lı yıllarda teşviklerle 

desteklendiğini, o dönemde turizm tesisi yapmanın ve yabancı ortak almanın 

özendirildiğini belirtmektedir. Yapılan görüşmelerde, dönemin koşullarına 

bağlı olarak ortaya çıkan mühendislik hizmetlerindeki durulmaya karşılık ola-

rak, şirketin yeni bir iş koluna geçmeyi tercih ettiği ve böylece, turizm alanın-

daki boşluğu doldurmayı amaçladığı da ifade edilmiştir.8    

M/otellerde, dönemin girişimci işletmecileri olduğu kadar 1961 yılında kurulan 

Ankara Turizm Otelcilik Okulu (Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi )9 mezunlarının pek çoğunun da stajyer olarak TUSAN’larda görev aldık-

ları bilinmektedir.10 Şinasi Hurda’ya göre, TUSAN’ların bugünkü yerini edin-

mesinde, A.B.D. Uluslararası Kalkınma Ajansı, Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra 

bu okulun da katkısı büyüktür. O devrede A.B.D. Uluslararası Kalkınma Ajansı 

nda bulunan John Foster Miller, bu okulun finansmanında, değerlendirilmesin-

de, yurtdışından (örn. İtalyan, Amerikalı, Danimarkalı) eğitmen bulunmasında 

katkı sağlamıştır (Hurda 2010). O dönemde ayrıca Wings ve Sunquest adlı iki 

önemli İngiliz şirketiyle çalışmakta olan ve müşterilerin çoğu İngiliz olan şirke-

tin, çalışanlarının bazılarını bilgi ve görgülerini artırmaları amacıyla İngiltere’ye 

staj yapmaya gönderdiği bilinmektedir (Benli 2011; Denizeri ve Ergül 2011). 

Tüm bu nedenlerle, TUSAN’lar, Türkiye’de turizm alanında daha önce uygu-

lanmamış bir model oluşturması anlamında da önemli bir yere sahiptir. 

TUSAN M/OTELLER ZİNCİRİ 

TUSAN’ların kurucusu Enver Muradoğlu, 1960’ların Türkiye bağlamı düşü-

nüldüğünde Türkiye’ye konaklamak için turist gelmeyeceği düşüncesiyle TU-

SAN’lar için ‘zincir oteller’11 fikrini ortaya atmış ve otellerin ‚zincir tur‛ kon-

septini ‚eskinin kervansaraylarında görülen‛, kısa süreli karayolu seyahati 

sonrasında konaklama fikrine göre şekillendirmiştir.12 Dolayısıyla, TUSAN 

motellerin planlamasında özellikle otobüs yolcu sayısının temel alındığı ve 

                                                                                 

8 Hatta Tusanlar’ın kuruluşu sırasında, Amerika’daki turizm tesislerinden esinlenmiş olabileceği 

düşünülmektedir (Hurda 2010).  
9 Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm 

Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olup, turizm alanında Türkiye'de ilk açılan orta dereceli okul-

dur. İlk defa 1961-1962 Öğretim yılında bir yıllık, otel teşkilatı ve eğitimi ile ilgili bilgiler vermek 

üzere açılmıştır. 1963-1964 Öğretim yılında 3 yıllık öğretim yapan şekle dönüşmüş ve Otelcilik 

Okulu adını almıştır. (http://www.otmlankara.k12.tr/index.php?lang=tur&page=2) 
10 Şinasi Hurda bu okulun Tusanlar’a eleman yetiştirdiğini belirtmektedir (Hurda 2010).  
11 Otel zinciri kavramının ortaya atılması 1908 yılına dayanmaktadır (Dinçer ve Dinçer 1989).   
12 Ali Ergül bu kurguyu eskinin kervansaraylarına benzetmektedir (Muradoğlu 2000). Böylelikle 

seyahatler hiçbir zaman 8 saati geçmeyecektir, turistler zincirin bir halkasında konaklama fırsatı 

bulacaklardır.  
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böylece motellerin oda sayısının genellikle 24, 48, 96 şeklinde otobüs yolcu sayı-

sının katları şeklinde olduğu görülmektedir. M/otellerin mimarı Ertem Ertunga 

TUSAN’ların kuruluşunda önemli bir role sahip olan A.B.D. Uluslararası Kal-

kınma Ajansı’ndan J.F. Miller hakkında anılarını ve m/otellerin kuruluş fikriyle 

ilgili düşüncelerini şöyle aktarmaktadır: ‚Mr. Miller Ankara’da oturan, fakat en 

büyük hayalinin ne olduğunu bir müddet sonra anladığım dünya tatlısı (bir 

kişiydi)... Türkiye’yi bu kadar seven insan görmedim. Bence çok anılması lazım 

gelen bir insandır Mr. Miller. Kendisi Amerikalı’dır ve bu insanın en büyük 

hayali, Amerika’dan gelecek olan grupların, ziyaretçilerin İstanbul’a indikleri 

zaman 15 günlük Türkiye’de kalış düzenleri içinde bir zincir kurmaktır. *TU-

SAN’larda+ amaçlanan, özellikle yabancı turistleri Türkiye’de bir tanesi bile 

olmayan, bir zincir karakterinde dizilmiş olan ve batının en güzel antik-turistik 

kentleri içinde yer alan bu otellerde konaklatmak; onlara bu kentleri de göstere-

rek 15 gün sonra tekrar İstanbul’dan memleketlerine uçurmaktı (Ertunga 

2011).‛ Çoğunlukla bağlantılı olunan acentelerin yönlendirdiği yabancı turistle-

rin yanı sıra, yaz aylarında kısmen yerli turistlerin de tesislerde konakladığı 

bilinmektedir (Benli 2011). 

Bir taraftan TUSAN’lar ‘zincir tur’a hizmet verecek tesisler olması hedeflenir-

ken, diğer taraftan da bu konaklama tesislerinin ne tür bir turistik tesis olacağı-

na karar verilmiştir. Amerika deneyimi olan Muradoğlu öncülüğünde, öncelik-

le turistik tesislerin Amerika’da nasıl sınıflandırıldığına bakılmış; tesislerin hem 

sosyal tesis özelliğine sahip olması hem de mütevazı olması hedeflenmiştir 

(Hurda 2010). Bu anlamda tesislerin daha çok ‚motorlu taşıtlarla yolculuk 

edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşı-

lamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel‛i olarak tanımlanan motel 

statüsünde, Kuşadası örneğinde ise ‚yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağ-

lamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla 

kurulmuş işletme‛ii olarak tanımlanan otel statüsünde kurulmasına karar ve-

rilmiştir. Çünkü örneğin Kuşadası için, gelenlerin öncelikli olarak denizden 

yararlanmaları, ikincil olarak civardaki Meryem Ana, Milet, Priene gibi antik 

kentleri de ziyaret etmeleri hedeflenmiştir (Hurda 2010).  

Bu fikirle kurulan TUSAN’lar, çeşitli turizm acenteleriyle anlaşarak çoğunluğu-

nu Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan ve Belçikalılar’ın oluşturduğu yabancı turist-

lere yönelik ‘zinciri turlar’a ev sahipliği yapıyordu. Yabancı turistlerin acenteler 

aracılığıyla İstanbul’a uçakla getirilip otobüsle İstanbul – Çanakkale – Bergama 

– Efes – Kuşadası – Pamukkale – Nevşehir – Ürgüp – Avanos- Manavgat – İs-

tanbul rotasında yaptıkları antik-turistik kent gezileri kapsamında konaklama-

ları, TUSAN m/otellerde gerçekleşmekteydi (Hurda 2010). Yerlerin seçilmesin-
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de Enver Muradoğlu, Mimar Ertem Ertunga, heyetin önemli bir üyesi olan John 

Foster Miller, Turizm Vekâleti müşavirlerinden ve BP’den yetkili birer kişiden 

oluşan ekip Çanakkale’den başlayarak turistlerin ilgisini çekecek arsaların tes-

pitini yapmıştır (Resim 3). Çanakkale’de Truva antik kenti, Bergama’da Berga-

ma antik kenti, Efes ve Kuşadası’nda Efes antik kenti ve Meryemana, Pamukka-

le’de Hiyerapolis ve Afrodisyas antik kentleri gibi tarihi yerler, arsaların yer 

seçimlerinde önemli rol oynamıştır. Bu m/otellere ilaveten TUSAN m/oteller 

arasında sayılmalarına rağmen, ağırlıklı olarak yerli turistleri ağırlayan Erdek 

TUSAN Otel ve Uludağ Büyük Otel’in ise bahsi geçen rotada gerçekleştirilen 

zincir turun bir parçası oldukları söylenemez.  

Hurda (2011), turizm acentelerinin TUSAN’a katkısı konusunda şunları aktar-

maktadır: ‚O devrelerde, hemen 1960’lı yılların sonunda Türkiye’deki turizm 

acentesi çok yetersiz olduğu için ve bilgili seyahat acentesi de bulunmadığın-

dan üniversite öğrencilerinin kurmuş olduğu Türk Talebe Birliği’nin katkısı 

olmuştur. Daha sonra bu birliğin –Öger Tur’un sahipleri Vural ve Ünal Öger 

kardeşler, Camel Enternasyonel Turizm Seyahat Acentesi sahibi Ergün Gönenç 

gibi- o zamanki üyeleri seyahat acenteleri kurmuşlardır.‛ Bu anlamda da Tür-

kiye turizminin gelişiminde payı olan TUSAN’ın, bizzat turist arayışında bu-

lunması öyküsünü ise Muradoğlu (1996) şöyle aktarmaktadır:  

“İngiltere’ye gidiyordum, İngilizler’le temas ediyordum. Almanya’ya gidiyor-

dum, Almanlar’la temas ediyordum. İsviçre’ye gidiyordum, İsviçreliler’le temas 

ediyordum ve hepsini tanıyordum. Türkiye’ye işte biz bu otelleri özel sektör ola-

rak kurduk. Bizle mukavele yapmalarını, turistleri bize getirmelerini temin ettir-

dim. Broşür bastırttım ilk olarak, afişler bastırttım. Bütün bu işleri de paralel 

olarak yürüttüm. Elbette bu sistem yürürken propagandayı da biz yapıyorduk 

yani, broşürler basıyor, Avrupa’ya gönderiyorduk. O zamanlar, ne broşür basma 

var, ne başka kolaylıklar. Bir taraftan, tur operatörleri bulmak da dertti*...+”. 

TUSAN m/otellerinin ilk örneğini 1938 yılında açılmış olan Uludağ Büyük Otel 

oluşturmaktadır (Resim 4 ve 5). TUSAN’ların öncül kuruluşu olan Yol-Yapı 

Ltd. Şti.’nin oteli kiralaması 1953-54 yıllarına denk gelmektedir.13 Muradoğlu, 

tesisi modern bir tesis haline getirecek şekilde devralmaya talip olur ve 1959 

yılında oteli yenilenmiş olarak hizmete sokar. ‘Oberj’ (Auberge) otel niteliğinde 

olan Uludağ Büyük Otel’in, Türkiye’de ilk dağ turizmini de başlatması açısın-

dan önemli olduğu vurgulanmalıdır. Muradoğlu’nun ifadesiyle, o zamanlar 

Türkiye’de kış turizminden daha çok, kayak yapma sporu bulunmaktaydı. Bu 

                                                                                 

13 Özel idare ile anlaşmalı olduğundan Tusan olarak değil Uludağ Büyük Otel olarak geçer (C. Benli 

ile sözlü görüşme, 20 Haziran 2011).   
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anlamda mevcut tesisler sadece kayak sporunu teşvik etmek için yapılmıştı. 

Ancak bu tesislerin hiçbirinin böyle modern bir otel imkanını barındırmaması, 

Uludağ Büyük Otel’in önemini artırmaktaydı. Uludağ Büyük Otel, 70’li yıllar-

dan devredilmesine kadar geçen süreçte TUSAN bünyesinde Panorama Otel 

adıyla hizmet verdikten sonra, işletme sözleşmesinin sona ermesiyle 80’li yılla-

rın ortalarında devredilmiştir (Benli 2011). Otel günümüzde farklı bir isimle 

hala hizmet vermektedir.   

Erdek’in merkezinde ve deniz kıyısında bulunan Erdek TUSAN Otel, şirketin 

kurulduğu ilk yıllarda, diğer TUSAN’lar yapılmadan önce şirkete kâr sağlaması 

amacıyla kiralanmış bir oteldir. O yıllarda, turizm alanında deneyim elde edile-

cek pek fazla otel olmadığından, çoğu TUSAN otel elemanlarının yetişmesinde 

ve şirketin otelcilik yönünde deneyim elde etmesinde önemli rol oynamıştır. 

Buradaki binayı 1961 yılında TUSAN kendisi tespit etmiş; aynı yıl TUSAN şir-

keti Ürgüp Belediyesi’nden kiraladığı binada Ürgüp TUSAN Otel’i hizmete 

sokmuştur. Şu anda Gül Plaj Otel olarak hizmet vermekte olan Erdek TUSAN 

Otel, açılış nedeni olarak belirtilen şirkete ciro yapma misyonunu tamamladık-

tan sonra, 1960’ların ortasında devredilmiştir (Hurda 2010) (Resim 6). Günü-

müzde halen Almira Otel olarak hizmet vermekte olan Ürgüp TUSAN Otel, 

70’li yıllarda TUSAN’ların çıkması ertesinde otelin müdürü tarafından kira-

lanmış, bir süre Büyük Otel adıyla hizmet verdikten sonra devredilmiştir 

(Uçargönül 2011) (Resim 7).  

Zincirin en önemli halkasını oluşturan ve aynı mimari yaklaşım içinde şirketin 

girişimiyle projelendirilip inşa edilen 5 otel (Çanakkale, Bergama, Efes, Kuşada-

sı ve Pamukkale) ise 1962 yılında hizmete girmiştir (Hurda 2010).14 Çanakkale 

TUSAN Motel, 1974’te motelin muhasebe müdürü tarafından satın alınmış ve 

balkonların odalara dahil edilerek odaların genişletilmesi, tek katlı olan iki blo-

ğa ikinci katın eklenmesi, yeni bir oda bloğunun eklenmesi, lokantanın ve lobi-

nin genişletilmesi gibi değişikliklerin gerçekleşilmesiyle Çanakkale TUSAN 

Otel olarak günümüze ulaşmıştır (Resim 8).  

İlk proje tarihinden bu yana iskân izni bulunmayan Bergama TUSAN Motel15, 

2000-2001 yılları arasında kiralandığı kişi tarafından kısa bir süre otel işlevinin 

dışında kullanılmıştır (Kanat 2008) (Resim 9). Bergama TUSAN Motel’in, 2000’li 

yılların başında üstlendiği ‘gece kulübü’ işlevi ile paralel olarak, yapının ana 
                                                                                 

14 Bergama, Nisan 1962’de; Kuşadası, Nisan 1962’de; Efes, Nisan 1962’de; Pamukkale, Mayıs 

1962’de; Çanakkale, Temmuz 1962’de açılmıştır. 
15 Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yıldıray Kanat’ın ifadesiyle yapının iskan 

ruhsatı bulunmamaktadır. 1961’de kısmi ruhsat alınmış; 1962’de para cezası verilerek mühürlen-

miştir. 
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girişine ciddi anlamda bir müdahale yapılmış ve yapının nitelikli mimari diline 

karşıtlık oluşturacak biçimde ‘post-modern’ olarak nitelendirilebilecek çeşitli 

elemanlarla ‘süslenmeye’ çalışılmıştır. 2001 yılından günümüze değin kullanım 

dışı olan yapının oldukça nitelikli olduğu düşünülen mimari dili, bu süreç için-

de yapılan bazı müdahaleler sonucunda kısmen nitelik kaybına uğramıştır (Sa-

vaşır ve Tuna Ultav 2009).   

Motelin müdürü tarafından satın alınıp kısa bir süre öncesine kadar hizmet 

vermiş olan Efes TUSAN Motel (Arın 2009), şu anda sadece restoran birimiyle 

kısmen hizmet vermektedir (Resim 10). Karayoluna bakan oda cephesi, aktif 

olarak hizmet veren tek birim olan restorana ait ilan panoyu taşımaya hizmet 

etmekte; bu da motelin mimari dilini ciddi bir şekilde bozmaktadır. Halen hiz-

met vermekte olan Kuşadası TUSAN Otel’de tadilat anlamında önemli değişik-

likler meydana gelmiş, 1983’ten itibaren ek kütlelerin eklenmesiyle oda sayısı 

etap etap 100’den 200’e çıkmıştır (Hurda 2010) (Resim 11). SIT alanı içinde ol-

ması nedeniyle herhangi bir yapısal değişikliğe izin verilmeyen Pamukkale 

TUSAN Motel ise, travertenlerin üzerinde olması nedeniyle yaklaşık 20 yıl önce 

istimlak edilerek yıkılmıştır (Yılmaz 2010) (Resim 12). 

Ege Bölgesi’ndeki bu 5 m/otele ve Kapadokya bölgesindeki Ürgüp TUSAN 

Otel’e ilave olarak 1968 yılında Nevşehir’de belediyeden kiralanan bir binada 

Nevşehir TUSAN Otel işletilmiş; daha sonra aynı şekilde Avanos TUSAN Otel 

açılmıştır. Şu anda Orduevi olarak hizmet vermekte olan Nevşehir TUSAN’ı o 

dönemki müdürü satın almış, uzun süre Orsan adıyla işletmiştir (Göncü 2011; 

Gönenç 2011; Uçargönül 2011) (Resim 13). Avanos TUSAN Otel’den ise, 1976 

yılında TUSAN’lar çıktıktan sonra başka bir işletme tarafından işletilmiştir. 92-

97 yıllarında tekrar hizmet verdikten sonra bir süre atıl kalmış, 2-3 sene önce-

sinde Kredi Yurtlar Kurumu’na devredilmiştir. Kurum binayı yakın zamanda 

kız yurdu olarak açmayı planlamaktadır (Deş 2011) (Resim 14). 

Manavgat-Alanya yolu üzerinde, Kızılot mevkiinde Petrol Ofisi’nin dinlenme 

tesisi olarak yapılmış bulunan ve zincirin son halkasını oluşturan Manavgat 

TUSAN Motel ise 1972 yılında kiralanmıştır (Resim 15).16 TUSAN’ların kira 

anlaşmasının bitmesiyle 80’li yılların başında boşaltmış olduğu Manavgat TU-

SAN Motel ise uzun süre Orman Bakanlığı’nın bünyesinde atıl durumda bekle-

dikten sonra şu anda Flora Garden Beach adıyla hizmet vermektedir (Çene 

2011; Denizeri 2011) (Resim 16). 

                                                                                 

16 Petrol Ofisi, tesisi kamp amaçlı yaptırmış, ancak kullanmadan Tusanlar’a kiraya vermiştir (A. 

Denizeri ile sözlü görüşme, 18 Ağustos 2011). 
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Tasarlanan m/otellerin yanı sıra, TUSAN’lar için kiralanan diğer tesislerde hiz-

met veren TUSAN’ların kiralanma nedenini, o dönemde TUSAN’lardan başka, 

organize olmuş, ‘zincir tur’a temellenen bir turizm anlayışına sahip başka bir 

şirketin bulunmaması olarak ortaya koymak mümkündür (Hurda 2010). Öte 

yandan, Ergül’ün de belirttiği gibi, 1970’li yılların ortalarında OLEYİS’in (Otel 

Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası) Türkiye genelindeki grevlerinden 

TUSAN şirketi de etkilenmiştir. Bunun üzerine şirketin sahibi Muradoğlu TU-

SAN m/otelleri o andaki sorumlu müdürlerine kiralamaya karar vermiş, süreç 

m/otellerin ilgili kişilere satılmasıyla sonuçlanmıştır (Ergül 2011). Ergül, aynı 

zamanda, TUSAN’ların Türkiye turizmindeki seyahatinde daha güçlü bir şekil-

de ilerleyememesinin önündeki en büyük engelin tesislerin yazlık yerlerde ol-

ması, yani sezonluk olmasına bağlamaktadır. Yazın başlangıcında zaten yavaş 

olan turizmin geliriyle kışın bu tesisleri ayakta tutmak zor olmuştur. Ergül’ün 

ifadesiyle, bu tesisler yılda 12 ay çalışacak bir yatırımla desteklenmiş olsa belki 

şu andaki gibi satılmış olmazlar ya da atıl halde kaderlerine terk edilmiş olma-

yacaklarını söylemek mümkündür (Ergül 2011). 

TUSAN’IN ÖNEMİ VE BAŞARISI 

1960’lar dönemi konaklama yapılarına referansları ile ‘mimari kimlik’ ve işlet-

menin oteller zincirinde yansıyan hizmet anlayışına bağlı olarak ‘kurum kimli-

ği’ olarak iki şekilde yorumlanması mümkün olan ‘TUSAN kimliği’ TUSAN 

m/otellerin 50 yıla yakın süren geçmişinde süreklilik gösteren en belirgin özel-

liktir. Şirketin kurulduğu günden itibaren inşa edilen kimliğinin önemli bir 

parçası olan ve  günümüze kadar değişmeden ulaşan anahtar biçimindeki logo-

su oldukça karakteristiktir.‚Türk misafirperverliğinin sembolü‛ (‚Key to Tur-

kish hospitality‛) ifadesi ile tamamlanan logo, TUSAN broşürlerinde, mönüler-

de, peçetelerde, perdelerde vb. pek çok nesne üzerine bastırılmıştır.17 Motellerin 

mimarı Ertunga’ya göre, mimari projeyle birlikte tasarlanan anahtar şeklindeki 

logo, kullanıcıya, *e)vinize hoşgeldiniz, kendinizi evinizde hissediniz, bu da 

anahtarınız‛ şeklinde bir mesaj iletmek üzere ortaya çıkmıştır (Resim 17).  

Bu anlamda, TUSAN’ların turizm ve mimarlık alanlarında getirdiği yenilikler 

anlamında iki açıdan önemi bulunmaktadır:  

Türkiye’de turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri 1940’lardan sonra 

fark edilmiş, 1963 yılından 1980’li yıllara kadar, zamanla gelişme eğilimi gös-

termiştir (Çımat ve Bahar 2003). Kitle turizmine yönelik paket turlarındaki pat-

lama 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika’dan başlayıp Fransa, İspanya, İtalya 

                                                                                 

17 Oteller satılmış olsa bile bazı nitelikleri koruma anlaşması yapılmıştır: örn. Logosu (Hurda 2010). 
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yolunu izleyerek 1980’lerde Türkiye’ye ulaşmıştır (İnceoğlu 2004). Bu şekilde 

Türkiye’de 1980’lerde yaygınlaştığı öngörülen kitle turizminin temellerini TU-

SAN’ların 1960’larda atmış olduğunu söylemek yanlış olmaz. 1960’larda Türki-

ye’de turizmin emekleme döneminde olduğu düşünülürse 9 zincir m/oteli ve 2 

kiralanan oteli ile TUSAN’ların ‚bir devre şahitlik etmesinin ötesinde, bir dö-

nemi kurtarmış‛ (Hurda 2010) olduğu da söylenebilir.  

M/otellerin 1960’larda açılmış olması o dönemin turizm politikalarını yansıtma-

sı açısından da önemlidir. Turizmin ekonomik gelişmenin ana ekseni olarak 

görüldüğü 60’lar, Türkiye’de turizm için kırılma noktalarından biri olarak gö-

rülmektedir. TUSAN’ların açılması, Türkiye turizm tarihinde tanımlanan 4 

dönem18 içinde Problem Tanımlama ve Formülasyon Dönemi olarak tanımla-

nan ve 1950-63 yıllarını kapsayan 2. Dönem ile Meşrulaştırma ve Müdafaa Dö-

nemi (1963-1982) olarak tanımlanan 3. Dönem arakesitinde yer almaktadır. 2. 

Dönem içinde kurulup, 3. dönemde gelişimini tamamlayan TUSAN m/oteller, 

liberal politikaları sahneye koyan Demokrat Parti iktidarının hemen ertesinde 

gelmesi açısından önemlidir.  

Turizm, 60 Darbesi’nden sonra 60-63 yılları arasında Türkiye’de bir geçiş dö-

nemi yaşamış, 63 yılına kadar devletin genel müdürlük birimi üzerinden yü-

rütmekte olduğu turizm faaliyetleri, o yılda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na 

dönüşmüştür. Barutçugil’e göre bu yıllarda turizm döviz ve ödeme dengesinde 

ciddi bütçe açıklarının üstesinden gelmek için hükümetin dikkate değer bir 

çözümü olarak görülmektedir (aktaran Nohutçu 2002). Bu anlamda ana hedef 

uluslararası talebi barındıran ve çeken bir turizm endüstrisi kurmaktır (Nohut-

çu 2002). Bu çerçevede, Turizm Bakanlığı’nın kaynaklarına göre 1962’de A.B.D. 

Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından turistik alanlarda otel ve motellerin 

inşası için yardım ve borç sağlamak amacıyla, Turizm Geliştirme Fonu kurul-

muş (aktaran Nohutçu 2002); bu fon TUSAN’ların kurulmasında da büyük 

önem taşımıştır. 3. dönem olan Benimseme ve Müdafaa Dönemi (1963-1982) ise 

5 yıllık kalkınma planlarının yapılmaya başlandığı döneme denk gelir. Bu dö-

nemin planlarında turizm, hizmet sektörü başlığı altında bir alt sektör olarak 

ele alınmıştır (Nohutçu 2002). Bu planda turizm endüstrisi yatırım ve işletmeci-

liği ile kredi dağıtımı sağlamak amacıyla 1955 yılında kurulan ‚Turizm Banka-

sı19’nın bünyesinin ıslah edilmesi, imkanlarının süratle genişletilmesi, turistik 

                                                                                 

18 Nohutçu’nun ifadesiyle Türkiye’de turizm Problem Öncesi Dönem (1923-1950), Problem Tanım-

lama ve Formülasyon Dönemi (1950-1963), Meşrulaştırma ve Müdafaa Dönemi (1963-1982) ve 

Uygulama Dönemi (1982-2000) olmak üzere dörde ayrılmaktadır (Nohutçu 2002: 1). 
19 Turizm Bankası, 1955′de İstanbul’da kurulan bir bankadır. 1958′e kadar Ziraat Bankası’ndan 

aldığı kredilerle kimi turistik işletmeler kurduysa da yeterince başarılı olamamıştır. TC Turizm 

Bankası adıyla anonim ortaklık tipinde bir devlet bankası olarak düzenlenmiştir. 8 Şubat 1962′de 
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tesislere yeterli ve turizm sanayinin gereklerine uygun krediler verilmesinin 

sağlanması‛ (Önen 2000) hususları yeralmaktadır.20  Dolayısıyla, TUSAN’ların 

kredi alarak yurtdışı turizmine açılmalarını bu dönem ve bahsedilen planlar 

çerçevesinde anlamlandırmak mümkündür. 

Mimari açıdan ise, TUSAN m/otellerin belirgin bir mimari kimliğe sahip oldu-

ğu söylenebilir. Hem tasarım ve yapım tarihleri itibariyle bir dönemin izlerini 

güçlü bir şekilde temsil etmekte, hem de konaklama yapıları tipolojisinin karak-

teristik imgelerini taşımaktadırlar. Kütle kompozisyonu, oranları, mekân örün-

tüleri ve nitelikleri, malzemeler ve detaylar gibi pek çok bileşenden oluşan mi-

mari dil ve hem inşa edildikleri hem de kullanımda oldukları bağlamla birlikte 

ele alındığında ortaya çıkan kimlik, TUSAN’ların 5 otelinde de benzerdir.21 

Mimar Ertunga da projelerdeki ortak kimliği ve akrabalığı özellikle hedefledi-

ğini belirtmektedir. Tasarım prensipleri temelde aynı olsa bile m/oteller, ko-

numlarına ve topoğrafya verilerine göre farklılıklar içermektedirler (Resim 18). 

Ertunga’nın ifadesiyle, ‚TUSAN’larda norm aynıdır, çünkü aynı kişinin İstan-

bul’dan kalkıp tekrar İstanbula gitmesi‛ gibi bir fikir çerçevesinde planlanmış-

lardır (Ertunga 2011).22 

Yalın, gösterişsiz fakat nitelikli kütleleri, rasyonel mimarileri ve işlevsel plan 

şemalarıyla modern bir dile sahip olan yapıların, bu özellikleriyle 20. Yüzyıl’da 

dünya çapında etkileri gözlenmiş olan Uluslararası Üslup’un Türkiye’de var 

olan örneklerinden olduğu söylenebilir. Modern mimarlığı oluşturan eleştirel 

niteliklerin kaybolarak ilkeleştiği ve bu durumun bir stile dönüşmüş hali olarak 

tariflenebilecek olan Uluslararası Üslup, ‘kütle yerine hacmin ifadesi’, ‘simetri 

yerine denge’ ve ‘süslemeden kaçınma’ olarak başlıca üç ilkeye temellenir. 

Uluslararası Üslup, bu ilkelerle tariflenmiş yalın geometrik formların, düz çatı-

ların, konsolların, sade ve net iç mekânların, süslemeden arınmış detayların, 

teknolojinin ve yeni malzemelerin benimsendiği mimari bir dille, modernist 

estetiğin katılaşmış hallerinden birine işaret eder. Yine de, bu mimari dilin gö-

                                                                                                                                                                                                      

İstanbul’da etkinliğe geçen Turizm Bankası, turizm sanayisi yatırım ve işletmeciliği ile kredi dağı-

tımını sağlamak amacıyla kurulmasına karşın, kredi dağıtımına ancak 1967′de başlamıştır   

(http://www.guncelyorum.com/2008/11/13/turizm-bankasi/). 
20 Sadece kitle turizmine odaklanmış olan ilk dört planda ‚turistik tesislerin ve kapasitelerin artırıl-

ması, turistik yatırımlara önem verilmesi, belli yörelerde yoğunlaştırılması, yatırımlara sağlanacak 

teşvik ve tedbirler, yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi, işletmeci ve çalışanlara getirilecek kolay-

lıklar‛ gibi hedefler kitle turizminin gelişimine yönelik olmuştur (Selek 2009). 
21 Karşılaştırma bu 5 otel üzerinden yapılacaktır. Çünkü Uludağ Büyük Otel, Erdek, Avanos, Ürgüp, 

Nevşehir, Manavgat Tusanlar kiralık olmaları sebebiyle mimari okumanın dışında tutulacaktır. 
22 ‚Evet, bir şeyin devamlılığını bilhassa iyi buldular ve devamlı yapalım dediler. Ben de yaptım. 

Biraz da ondan doğdu. Aynı konfor aynı sıcaklık...‛ (E. Ertunga ile sözlü görüşme). 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

750 

rüntüsünün ardında, mutlak soyutlamaya ve rasyonelliğe dayanan bir tasarım 

anlayışı ve evrensel bir estetik değere ulaşma amacı yatmaktadır. 

Bu çerçevede, TUSAN’larda, içinde bulunduğu ‘yer’ ile bütünleşmeyen ve doğa 

ile soyut bir ilişki kuran motel yapıları, yalın kütle biçimlenmesi, dengeli plan 

ve cephe organizasyonu, işlevin gereğince kurulmuş strüktür sistemi, sade cep-

he elemanları ve net detayları ile Uluslararası Üslup’a göndermeler yapmakta-

dır. İşlevselliğin bir gereği olarak, oda birimleri açık bir koridor üzerine çizgisel 

olarak dizilmiştir. Cephelerde kolaylıkla fark edilen ve dönemin otel mimarisi 

karakteristiğini yansıtan ‘petek balkon düzeni’, yapının da kütle şekillenmesin-

de en belirgin özellik durumundadır. Görsel süreklilik ile tekdüzelik arasında 

bir çizgide duran cephe dili, doluluk-boşluk ilişkisinin yanı sıra, motellerin 

bazılarında cephe ‘süsleme elemanları’ olan ‘betonarme griller’ ile karakteristik 

bir etkiye sahip olmaktadır (Resim 9 ve 10). Bu cephe elemanları sayesinde, bir 

taraftan cephede tekrar eden oda balkonlarının oluşturduğu boşluk dengelenir-

ken; diğer taraftan yapılarda, iç ve dış mekânları arasında görsel ve iklimsel 

anlamda bir eşik yaratılmaktadır. Yapıların en karakteristik mimari elemanları, 

rasyonel modernist dilini güçlendiren kesme taş kaplı sağır duvarlar, ters kiriş 

düz çatıları ve sade balkon korkulukları olarak sıralanabilir. Mimar Ertunga 

(2011), tasarımlarında taş duvarı vurgulu bir mimari öğe olarak kullanmasını 

şöyle aktarmaktadır: ‚Evet, taş çok karakteristik, ki o zaman hiçbir yerde kulla-

nılmıyordu. Hayret edilecek şeydi yani, yoktu taş. Kimse mimarisinde taş kul-

lanmıyordu... TUSAN motellerinin mimarisinde özellikle o vurgulandı. Çünkü 

tabiattan doğal çıkmış, yeşermiş bir mimariyi göstermeye kalkıyorduk; mo-

derndi, çok sertti çizgiler... Yalnızca güneş geldiği zaman dokusunu tanımlayan 

bir taşı değil, gri taşı, biraz açık gri bir taşı kullanmayı düşünmüştüm...‛ (Resim 

8; 9; 10 ve 12). İklimlendirme de, TUSAN m/otellerde gözetilen bir başka mima-

ri tasarım ölçütüdür. Mimar, motellerin çoğunlukla Ege bölgesinde olmasından 

kaynaklanan bir avantajı kullanarak, doğal iklimlendirme sağlayan bir plan 

çözümünü tercih etmiştir  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bugünkü durumlarına bakılarak, TUSAN m/otellerin bir turizm işletmesi ola-

rak, hızla değişen yaşam şekilleri, tüketim kültürü, moda vb. kavramlarıyla 

birlikte düşünüldüğünde, değişen eğilimler ve rekabet şartlarına ayak uydurma 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, 50 yıllık geçmişinde TUSAN motel-

lerin –karayolu seyahatlerinin azalması nedeniyle– kullanılmaz hale gelerek ya 

kapatıldıkları ya da başka işlevlerle yenilendikleri; TUSAN otellerin ise, farklı-
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lık yaratabildiği, yeniliklere ayak uydurabildiği, kurumsal çizgisini ve imajını 

sürdürebildiği oranda hizmet vermeye devam ettikleri görülmektedir. 

TUSAN’lar, dahil oldukları zincir tur konseptiyle ve bulundukları bağlamla 

kurdukları varoluşsal ilişkiler, tesis ve altyapı kurulumu, m/otel işlevinin gerek-

tirdiği mekansal örüntünün yanında, işletme olarak yapmış olduğu soysal ve 

kültürel açılımlarla turizm tarihimizde bir dönüm noktasına işaret etmektedir. 

Dönemin mimarlık dergileri incelendiğinde –her ne kadar o dönemde uluslara-

rası turizm için oldukça revaçta olsa da– motel kavramının Türkiye için yabancı 

bir kavram ve yeni bir olgu olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalarda, TU-

SAN m/otellerin yapılmış olduğu batı ve güney sahil kesiminde TUSAN’lardan 

önce yapılan turizm yatırımlarının yok denecek kadar az olduğu görülmekte-

dir. ‘Oteller zinciri’ olarak bulundukları yörelerde neredeyse tek oldukları söy-

lenebilecek olan TUSAN’lar, mimari ve turizm açısından öncü rol üstenmiştir. 

Tüm zorluklara rağmen kurulmuş ve yarım yüzyıla yakın adını, kimliğini ve 

tesislerini korumayı başarmış olan TUSAN m/otellerin 1960’ların Türkiye mi-

marlık pratiğinde turizm konaklama yapılarını temsil edebilecek kısıtlı sayıdaki 

örneklerden günümüze kadar ulaşan nadir örneklerden olmaları bu yapıların 

önemini arttırmaktadır. Bir kısmı günümüzde hala kullanılmakta olan bu 

m/oteller hem turizm uygulamalarının gelişimine öncülük etmiş, hem de bu 

anlamda bir devre şahitlik etmiştir.  

M/oteller turizm ve mimarlık mirası olmalarının yanı sıra sosyo-kültürel olarak 

da incelemeye değerdir. Dönemin önde gelen konaklama tesisleri içinde yer 

alması nedeniyle pek çok ünlüyü de konuk etmiş olan m/oteller, dönemin yazılı 

basını incelendiğinde aldığı övgüler dikkat çekmektedir. Bu nedenle, o dönemi 

temsil eden öncü birer mimarlık ürünü olarak ve turizmde ortaya koydukları 

bütünlükçü bir işletme modeli olarak değerlendirilmeleri, belgelenmeleri, ko-

runmaları, mimari miras ve kültür varlığı olarak geleceğe aktarılmaları gerek-

mektedir. Çalışmada vurgulanan, TUSAN m/otellerin turizm ve mimarlık di-

siplinleri açısından kazandığı anlamın birbirinden bağımsız düşünülmeyecek 

kadar içiçe olduğudur. Bu anlamda TUSAN’ların irdelenmesi hem turizm araş-

tırmaları açısından alana katkı sağlayacak, hem de 60’ların modern mimarlık 

mirasının korunması açısından önem kazanacak; daha sonra yapılacak disiplin-

lerarası çalışmalara ışık tutacaktır.  
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ÖZ 

İş sağlığı ve güvenliği konusu ülkemizde ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Özellikle 
resmi istatistiklere baktığımızda işyerlerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları oran-
larının ciddi ölçüde arttığı görülmektedir. Bu konuda ne kadar yasal düzenleme yapılırsa ya-
pılsın uygulamadaki işveren ve çalışanların konuya yaklaşımlarında ve bilinç düzeylerinde 
iyileşme olmadığı sürece kanımca konu ciddiyetini korumaya devam edecektir. Resmi ista-
tistiklere bakıldığı zaman, iş kazaları ve meslek hastalıkları turizm sektöründe çok sık karşı-
laşılmasa da uygulamada gerekli eğitim verilmediği görülmektedir. Bu eğitimler bir defaya 
mahsus verilmeyip, süreklilik arz etmesi ve çalışanlara bir mali külfet getirmemesi gerek-
mektedir. Bu makalede turizmde iş sağlığı ve güvenliğinde eğitimin ne denli önemli olduğu 
ve neler yapılması gerektiği konularına ayrıntılı olarak değinilecektir. 

Anahtar sözcükler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Turizm, Eğitim, İş Kazaları, Meslek Hastalığı 

 

GĠRĠġ 

Her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

sorunların çözümünde, eğitim öncelikli bir yere sahiptir. Bir toplumda gerçek 

anlamda bir iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği 

bilincinin oluşması ile mümkündür. Mevzuatımız ne kadar iyi düzenlenmiş 

olursa olsun, eğer ilgili tüm çevre ve kişilerde bu düzenlemeleri korumak ve 

işletmek konusunda yeterli kararlılık ve bilinç yoksa düzenlemelerin uygula-

mada bir işlerlik kazanması da mümkün değildir. Bu nedenle konuyla ilgili 

kişilerin eğitilmeleri şarttır (Süzek 2008: 799; Süzek 2001: 137). Bu husus 4857 

sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesinin gerekçesinde de belirtilmiştir. Gerekçede; 

sadece iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasının her zaman yeterli olma-

dığı, işverenlerin eğitim ödevinin de bulunduğu, sosyolojik bir gerçek olarak 

işçilerin bir bölümünün alınan tedbirlere uymakta ihmal gösterdiği, bunun ne-

deninin geniş ölçüde işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeteri kadar 

eğitilmemiş ve bilinçlendirilmemiş olmalarına dayandığı isabetli olarak vurgu-

lanmıştır (Ekmekçi 2005: 48). İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece denetimlerde 

halledilecek bir konu değildir. Konu bir bilinç sorunudur. Kanunla işverenlere, 

mailto:ooguz1@anadolu.edu.tr?subject=abstractModule%20-%20II.%20Disiplinlerarası%20Turizm%20Araştırmaları%20Kongresi&body=Sayin%20Özgür%20Oğuz,%20Web:%20http://www.abstractModule.com/2012dtak%20Email:%20ooguz1@anadolu.edu.tr%20Parola:%20oldcity
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işçileri mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler konusunda gerekli eğitimi 

verme görevi getirilmiştir (Günay 2005: 1766). 

ÇALIġANLARA EĞĠTĠM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 73. mad-

desinden farklı olarak, işverenlere, sadece tehlike ve tedbirlerden haberdar etme 

ödevi yüklemekle kalmayıp, daha geniş bir çerçeve çizerek, işçilerin denetlen-

mesi, bilgilendirilmesi ve periyodik olarak eğitilmesi görevlerini de düzenle-

mektedir (Soyer 2003: 33). Zararlı sonuçlardan işçilerin korunması için kanun 

koyucu, işverene görevler yüklemiştir. Buna göre, işveren, işçiye mesleki riskler, 

alınması gereken tedbirler konusunda gerekli eğitimi verecektir. Eğitimin usul 

ve esasları için yönetmelik çıkarılmıştır (RG 07.04.2004 25426 Çalışanların İş 

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik). Bu 

konuda çıkarılan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik, işverenlerce, işyerinde işçilere verilecek iş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili eğitimin kapsamını düzenlemektedir. Buna göre, işveren-

ler, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için çalışanları 

yasal ve hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, mesleki riskler ve 

alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları 

hazırlamakla yükümlüdürler. Ayrıca eğitimlerin düzenlenmesi ve çalışanların 

katılımını sağlamak ve eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yü-

kümlüdürler. Kısaca, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı, işyerinde iş sağlı-

ğı ve güvenliği bilincini oluşturmaktır (md. 8) (Bayram  2005: 1120). 

Turizm sektöründe genellikle güvenlik ve temizlik işlerinin yoğu olarak alt 

işverene verildiği gözlenmektedir. Böyle bir durumda eğitim yükümünden 

kimin sorumlu olacağı tartışması ortaya çıkmaktadır. Alt işverene ait çalışanla-

rın eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumlu olup, işveren geçici 

iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle de yükümlüdür. Eğitim verme 

yükümlülüğü açısından iş sözleşmesinin türü önemli olmayıp, eğitimde geçen 

sürelerde iş süresinde sayılmaktadır (İSGEY md. 4,6). İşveren gözetme borcu 

kapsamında kendi işçileri kadar, işyerindeki başka işverenlerin işçilerine karşı 

da sağlık ve güvenlik risklerine karşı eğitim vermekle yükümlüdür. İş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü olarak gözetme borcunun, edim dışı 

borç ilişkisi esasında bir işveren yükümlülüğü şeklinde ele alınması mümkün-

dür (Mollamahmutoğlu 2005: 750). Diğer yandan Avrupa Birliği Direktifleri 

doğrultusunda çıraklar ve stajyerler iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Kanun, 

tüzük ve yönetmeliklerde yer alan koruyucu hükümlerden yaralanacaklardır.  
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İş Kanunu’nun 77/II. fıkrasında, işverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konu-

sundaki yükümlülükleri daha açık ve kapsamlı olarak düzenlenmiştir.4857 sayı-

lı İş Kanunu’nun 77. maddesinde, bu eğitim yükümünün kapsamı çok daha 

geniş çizilerek, işverenlerin, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler 

yanında, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimini vermekle yükümlü bulundukları hükme bağlan-

mıştır (Ekmekçi 2005: 49). 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesinde, işçilerin 

yükümlülükleri işverenlerin yükümlülükleri ile birlikte ve “alınan her türlü 

önleme uymak” biçiminde tanımlanarak soyut bir nitelik kazanmıştır. Bu yü-

kümlülükler, işverenin sağlık ve güvenliği koruma yükümlülüğünü yerine geti-

rebilmesi için, işçilere iş talimatları kapsamında yüklenen görev ve sorumluluk-

lardır. 89/391 sayılı Çerçeve Direktifte olduğu gibi, 77. maddedeki işverenlerin 

yükümlülükleri daha somut, ayrıntılı ve sistematik bir biçimde ele alınmalıydı. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi 89/391 sayılı Çerçeve Direktifin ruhunu 

yansıtamamıştır. Yüzeysel olarak işveren yükümlülükleri ve işçi haklarından 

söz edilmiştir. Oysaki Çerçeve Direktifte yükümlülük ve haklar konusu gayet 

net ve açık bir şekilde risk değerlendirmesi esasları da gözetilerek ayrıntılı ola-

rak belirtilmiştir. 

Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, 4857 sayılı yeni İş Kanunu, 

Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki genel kuralları tanımlayan 

Çerçeve Direktif’te belirlenen bütünsel ve sistematik yaklaşıma yasal dayanak 

oluşturacak bir hukuki çerçeve oluşturmakta yetersiz kalmıştır. Çünkü bu İş 

Kanunu hazırlanırken ne ülke şartları ne de uluslararası standartların yeterince 

dikkate alınmamıştır. Kanımca bu şekilde yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenli-

ği mevzuatının iş sağlığı ve güvenliği alanında ulaşılmak istenen çağdaş bir 

yapıya kavuşması oldukça güç görünmektedir.  

EĞĠTĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YER VE KĠġĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMI 

Eğitim verme yükümü İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri için geçerlidir. 

Bu konuda işyerinde çalışan işçi sayısının veya işyerinde görülen işin girdiği 

risk grubunun veya yapılan işlerin sanayiden sayılıp sayılmamasının bir önemi 

yoktur. Bu nedenle turizm sektöründe de işverenlerin eğitim verme yükümü 

bulunmaktadır. 

Eğitim verme yükümlülüğünün kişi itibariyle kapsamına ise, öncelikle işverene 

bir iş sözleşmesiyle bağlı olarak çalışan kişiler girmektedir. Bu konuda iş söz-

leşmesinin türünün bir önemi yoktur. Belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan 

ve geçici iş sözleşmesine göre çalışanlar içinde bu eğitim verme yükümü vardır 

(Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, 
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R.G. 15.05.2004, 25463). Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesinin son 

fıkrasına göre çırak ve stajyerlerde bu eğitim hakkından yararlanmaktadır.  

İşyerinde çalışan alt işveren işçileri için esasen işverenin doğrudan bir eğitim 

verme yükümlülüğü öngörülmemiştir. Ancak Çalışanların İş Sağlığı ve Güven-

liği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin m. 4/II. fıkrasında, 

asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerinde, alt işverene ait işçilerin eğiti-

minden, asıl işverenin alt işverenle birlikte sorumlu olduğu düzenlenmiştir. 

İşyerinde geçici iş ilişkisiyle çalışan işçilerden farklı olarak asıl işverenin alt 

işveren işçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme zorunluluğu öngörülme-

miş olması, asıl işverenin alt işveren işçileri üzerinde doğrudan bir emir ve ta-

limat verme yetkisine sahip bulunmamasıyla açıklanabilir (Ekmekçi 2005: 51). 

EĞĠTĠMĠN UYGULANMASI 

Eğitimin Amacı 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amacı temel olarak, iş sağlığı ve güvenliği 

bilincinin oluşturulması, işçinin karşılaşabileceği mesleki riskler ve alınması 

gerekli önlemlerin öğretilmesidir. Eğitimin hedeflenen sonucu, eğitim amaçları 

ve öğrenme hedefleri biçiminde ifade edilmektedir.  

Eğitimde öğrenme hedefleri tercih edilen çalışma ya da beceri biçimini ve göz-

lemlenebilir davranışı ortaya koymalıdır. Eğitimin diğer bir amacı da doğru ve 

güvenli alışkanlıkları geliştirmektir. Eğitim sunumunun adayların değerleri ve 

öğrenme biçimlerine göre ayarlanması gerekmektedir. İşverenler, işçileri eğitim 

faaliyetleri aracılığıyla öğrenmeye motive etmek için her bir işçiyi konunun 

önemi bakımından ikna etmek zorundadırlar. Bu doğrultuda çalışanların işye-

rindeki iş kazaları ve meslek hastalılarına karşı bilinçli olmaları için bazı uygu-

lamalara başvurulmaktadır. 

- Eğitimin amaçları ve hedeflerini açıklamak, 

- Eğitimin işçilerin ilgileri, becerileri ve deneyimleri ile ilişkisini kurmak, 

- Eğitimin faydalarına hem işletme hem de işçi açısından işaret etmek 

(Demirbilek 2005: 137). 

Eğitimin Verilme Zamanı ve Türleri 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bir defaya mahsus bir kez verilmekle yerine 

getirilen eğitimler niteliğinde değildir. Bu durum Danıştay’ın iptal ettiği İş Sağ-

lığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 12. maddesinde de ayrıntılı olarak düzenlen-

miştir. Buna göre, bu eğitim özellikle; 
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- İşe başlamadan önce, 

- Çalışma yeri ve iş değişikliğinde, 

- İş ekipmanlarının değişmesi halinde, 

- Yeni teknoloji uygulanması halinde, yapılır. 

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerekti-

ğinde periyodik olarak tekrarlanır. 2004 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurul 

kararında “işverenin işçinin eğitimi ile ilgili mevzuatı vermesi yeterli olmayıp 

eylemli olarak bu bilgilerin kavratılması gerekir” diye özellikle vurgulamış-

tır(HGK 14.06.2004 T.E. 2004/21-365, K. 2004/369), (Bu karar Türk mevzuatında 

işverenin yükümlülükleri kısmında ayrıntılı olarak incelenmiştir). 

Söz konusu eğitimlerin, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin 

olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları 

dikkate alarak, gelişen teknolojik uygulamalar dikkate alınarak verilmesi ge-

rekmektedir. Bu gerekliliğe uygun olarak üç ayrı eğitim türü öngörülmüştür 

(Ekmekçi 2006: 103). 

Yeni eğitim, çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum 

sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. 

İlave eğitim, çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gi-

dermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere 

düzenlenen programlardır.  

İleri eğitim, çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve mes-

lekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır (Yıldız 2005: 55; Ek-

mekçi 2006: 103). 

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işyerinin ve işin niteliğine göre işve-

ren, daha farklı konularda da eğitim verebilecektir. Bunlar, genel iş sağlığı ve 

güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri, işyerindeki riskler, 

kaza ve hastalıklardan nasıl sakınılacağı, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde-

lerle ortaya çıkan riskler, yangından korunma, ilk yardım ve kurtarma gibi eği-

tim konularının işçilere verilmesi konusunda işveren sorumludur(Yıldız 2005: 55) 

Eğitim Masraflarının KarĢılanması 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 89/391 sayılı AB Çerçeve Di-

rektifi dikkate alınarak hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Taslağı’nın” 

çalışanların eğitimini düzenleyen 17. maddesinin 5. bendine göre “verilecek 
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eğitim çalışanlara veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitim-

lerde geçen süre çalışma süresinden sayılır”. Bu düzenlemeye benzer bir düzen-

leme, Danıştay’ın iptal ettiği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6. madde-

sinde de mevcuttu. İptal edilen hükme göre, eğitim giderlerinin işçiden alınması 

mümkün olmadığı gibi, bunun için dolaylı bir yük getirilmesi de mümkün de-

ğildir. Eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılacağı hükme bağlan-

mıştı. Kanımca, isabetli bir düzenlemeydi (Aksi Görüş; Ekmekçi 2005: 58). 

SONUÇ 

İş sağlığı ve güvenliği konusu her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de 

maalesef önemi kavranmamış bir konudur. Turizm gibi mevsimlik işçilerin çok 

çalıştığı bir alanda hem işverenlerimizin hem de çalışanlarımızın oluşabilecek iş 

kazaları ve meslek hastalıklarına karşı kaza ve hastalık olmadan önleme yoluna 

gidilmelidir. Bu konuda amacımız konuya duyarlı eğitime önem veren işletme-

lerimizin çoğalmasını sağlamaktır.  

Konuyla ilgili devlete, işverenlere, çalışanlarımıza ve halkın bilinçlendirilmesi 

konusunda medya ve üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Umarım 

en kısa zamanda işletmeler konunun önemi kavrar ve milli ekonomiye önemli 

ölçüde zararları olan iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri önemli ölçü-

de azalma yoluna girer. 
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ÖZ 

Son yılların en önemli faaliyetlerinden olan ve ülkemizde de her geçen gün gelişen turizm 
olgusu kendi içinde yeni arayışlar içindedir. Bu bağlamda farklı bir turizm anlayışı olan eko-
turizm, kapsamına uygun yerlerde gelişme göstermektedir. Çankırı İli Orta İlçesi sınırları 
içinde kalan Orta Havzası bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi 
kaynak değerleri sayesinde önemli bir peyzaj ve turizm alanıdır. Bu coğrafi potansiyel ekolo-
jik kriterler esas alınarak değerlendirildiği takdirde havza her yönden gelişecek ve önemli 
bir ekoturizm merkezi olacaktır. 

Anahtar sözcükler: Ekoturizm, Alternatif Turizm, Turizm Coğrafyası, Turizm Planlaması, 
Çankırı, Orta Havzası. 

 

 

GĠRĠġ 

Turizm kalkınmakta olan ülkeler/yöreler tarafından en çok döviz ve istihdam 

yaratan bir kaynak olarak görülmekte, kalkınmada kolay ve çabuk bir çözüm 

olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde ortaya çıkan ekoturizm, yeşil turizm, 

sorumlu turizm, sürdürülebilir turizm vb. gibi çevreyi ve ziyaret edilen desti-

                                                                                 

1 Bu çalışma; Coğrafya, Turizm ve Peyzaj Bilimleri arası işbirliği içinde ortaya çıkarılmış olup Coğ-

rafya ile ilgili kısımlar A. Dinç, Peyzajla ilgili kısımlar N. Koçan, Turizm ile ilgili kısımlar ise M. 

Sezgin öncülüğünde hazırlanmıştır.  
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nasyonu da gözetecek; o alana katkıda bulunacak turizm türlerinin en çok yö-

neldiği alanlar insan tarafından en az değiştirilmiş doğal alanlardır (Özgüç 2007).  

Günümüzde dinlenme, sağlık, heyecan ve eğlenceye dayalı turizm alanındaki 

gelişmelere bir de ‚eğitsel-bilimsel‛ temelli turizm eklenmiştir. Öyle ki eğitim, 

öğretim düzeyinin yükselmesi ile birlikte bilim tutkunlarının değişik konular 

çerçevesinde beklentileri de artmıştır. Dolayısıyla insanların yenilik ve çeşitlilik 

istekleri artmış ve yeni turizm ürünlerine ilgileri çoğalmıştır. Bu kapsamda ül-

kelerin doğal ve kültürel değerleri büyük önem taşımakta, özel ilgi alanları ve 

yöreleri turizm ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir. Doğal çevrenin coğrafi 

karakteri üzerine odaklanan jeolojik oluşumların bulunduğu yörelere yönelen 

turizm eğilimi bunlardan biridir.  

Bu çalışmada Çankırı İli’nin Orta İlçesi’ni de içine alan ‚Orta Havzası‛ incelen-

miş,  havzanın coğrafi özelikleri ile eko-turizm ilişkisi irdelenmiştir. Devrez 

Çayı Havzası’nda yer alan bu saha sınırları içerisinde özellikle Hüyükköy ve 

Sakaeli Köyleri ile Kalfat Beldesi’nin coğrafi ve jeolojik özelliklerine bağlı olarak 

ortaya çıkan ekoturizm potansiyeli incelenmiş ve alanda yapılabilecek turizm 

faaliyetleri değerlendirilmiştir. Coğrafi konumu, geçmişte değişik uygarlıklara 

ve kültürlere sahne olmuş toprakları, önemli doğal ve kültürel kaynaklarıyla 

yörenin ekoturizm potansiyeli ve bu potansiyelin turizm sektörüne kazandırıla-

bilmesi için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur.  

Çalışma alanının Çankırı’ya 65 km, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya 105 km, 

İstanbul’a 250 km’lik bir uzaklıkta olması, bozulmamış önemli doğal ve kültürel 

kaynak değerlerine sahip olması havzayı özgün kılmakta ve ekoturizm açısın-

dan potansiyel oluşturmaktadır. Alanın daha önce incelenmemiş bakir bir saha 

olması ve turizm bakımından önemli kaynaklara sahip olması bu çalışmanın 

yapılma nedenidir. Çalışma ekoturizmin yöreye sağlayabileceği katkıların öne-

mini ortaya konulması ve buna yönelik çözüm önerileri sunması bakımından 

kayda değerdir. 

COĞRAFYA ÜZERĠNDEKĠ JEOLOJĠK/JEOMORFOLOJĠK OLUġUMLAR VE 
EKOTURĠZM  

Günümüzde sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte oluşan aşırı kentleşme, yaşam 

koşullarının güçleşmesi ve diğer olumsuz etkenler, özellikle kentsel alanlarda 

yaşayan insanlar üzerinde büyük baskılar oluşturmaktadır. Bu baskılardan ka-

çış, turizm hareketlerine yansımakta ve klasik turizm anlayışının yerini doğal 

ortamlarda dinlence arayışlarına bırakmaktadır. Bunun sonucu olarak ortaya 
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çıkan yeni turizm arayışları son dönemde popüler bir yaklaşım olan ekoturizmi 

karşımıza çıkarmaktadır. 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) 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‛ (Kurdoğlu 2001). Uluslararası 

Ekoturizm Topluluğu TIES (The International Ecotourism Society); ‚ekoturizm, 

çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı 

seyahattir‛ olarak tanımlamıştır. 2002 yılı "Dünya Ekoturizm Zirvesi"nde ortak 

bir kararla ekoturizm, "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 benimsenmiştir (Novitas 2008). 

Ekoturizm, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin işlettiği küçük tesislerde, 

geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef almaktadır. Eko-

turizm amacına uygun gerçekleştirildiği takdirde, hassas ekosistemlerin ko-

runması ve bu bölgelerin içerisinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-

ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır (Altıparmak 2002). 

Yeryüzünün oluşumu esnasında meydana gelen jeolojik olaylar insan yaşamını 

etkilemiş ve insanları jeolojik olayların meydana getirdiği topografya/oluşumlar 

içinde yeni mekânlar üretmeye ve bu mekanlarda yaşamaya sevk etmiştir. Bu 

mekanlar coğrafya üzerinde insan yerleşimleri olarak kendini göstermiştir. Jeo-

lojik/jeomorfolojik oluşumların ekoturizm yolu ile değerlendirilmesi son yıllar-

da önem taşıyan bir gelişmedir.  

Bu tür jeolojik oluşumların başında, mağaralar, kaya oyma yerleşimleri ve yer 

altı şehirleri başta gelmektedir. Bu alanlar doğanın güçlüklerinden sığınarak 

güvenli bir mekan arayışı anlayışından gelişmiş daha sonraları ise kültür ve 

medeniyetlerin gelişmesiyle insanların korunma ve inançlarını yaşamaları için 

kullandıkları mekanlar olmuştur. Mağara, kaya oyma yerleşimleri ve yer altı 

şehirleri mevcut arazinin ve kayaların şekillendirilmesi ile oluşturulan mekanlar 

olarak dayanıklı, korunaklı ve uygun mikrokliması ile insan yaşamına elverişli 

yapılar olarak yıllarca tercih edilmiştir. 

Plato yüzeyinden ırmak vb. (su kaynağı) tabanına doğru eğimli bir yüzey üze-

rinde birbirine paralel uzanan vadiler, önce aralarında keskin sırtlar meydana 

getirmekte daha sonra bu sırtlar yanlardan gelen daha küçük su akıntıları, bu-

zul veya rüzgar etkisi ile koniler, piramitler ve sütunlar biçiminde parçalanmak-
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tadır. Süpürülerek bu duruma gelmiş eski kütle üstünde bazalt veya ignimbrit 

adı verilen sert kaya parçaları varsa, bu kaya parçaları alttaki piramidin üstünde 

bir baş veya örtü gibi yer alarak altındaki sütunu parçalanmaya karşı korumak-

tadırlar. Bu sütun biçimlerinin oluşması için bu sert kaya parçaların bulunması 

şart olmamakla birlikte üstü kaya parçasıyla korunmuş olan sütunlara ‘‘periba-

cası’’ adı verilmektedir. Yağmur sularının bu denli etkili ve güçlü yüzey akıntısı 

olarak gelişmesine en önemli etken ise bitki örtüsünün azlığı ve tüflerin geçi-

rimsiz olmasıdır (Ardos ve Pekcan 1997).  

Yer altı şehirleri sarmal şekilde tüneller (koridor) ile farklı kullanım amaçlı oda-

lardan (galeriler) oluşmaktadır. Bu odalar günlük kullanım alanları, kilise, şa-

pel, mezarlık, vaftizhane ve şaraphane gibi dini birimleri de içermektedir. Dini 

mekanlar genellikle belirli bir derinlikten sonra bulunmaktadır. Yer altı şehirle-

rinde kendilerine özgü savunma, havalandırma, aydınlatma sistemleri, su ihti-

yacını gidermek için açılan su kuyuları mevcuttur. Galerilerin alçak, dar ve 

uzun olmasının nedeni düşmanın hareketlerini kısıtlamak içindir. Ayrıca bu 

koridorların duvarlarına aydınlatmak maksadıyla kandil ve mum koymak için 

küçük nişler oyulmuştur.  

Bütün bu oluşumlar jeolojik/jeomorfolojik özellikleri, doğada ender bulunan 

özgün görünümleri ile dikkat çekmekte ve bilimsel ve görsel özellikleriyle jeolo-

jik miras ögesi olarak nitelenmektedirler. Jeolojik/jeomorfolojik etken ve süreç-

lerle gelişmiş, yerkabuğunun evrimini anlatan, doğa olaylarının izlerini belgele-

yen, doğada ender bulunan ve görsel güzelliği olan doğa alanlarını ve yapıları 

tanımlayan jeolojik miras alanları, doğal ve kültürel kaynak değerleri ile birlikte 

ekoturizm olarak değerlendirilmektedir. Bu alanlar ulusal önemlerinin yanı sıra 

tüm insanlığın ortak kaynak değerlerinden biri olarak algılanmaktadır. Bu tür 

alanlarda gerçekleştirilen ekoturizm doğa uzmanları ve eğitimcilere inceleme, 

diğer ziyaretçilere ise yeryüzünün geçmişini anlama ve öğretme fırsatı vermek-

tedir (Koçan 2011).  

EKOLOJĠK TURĠZM PLANLAMASI 

Günümüzde doğal kaynakların hızla tüketiliyor olması, aşırı nüfus artışı, çevre 

kirliliği ve bu sorunların önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar/planlamalar 

önem kazanmıştır. Turizm planlaması öncelikle kaynakların belirlenmesi, kul-

lanımı, geliştirilmesi ve stratejilerin üretilmesi aşamalarını içermektedir. Bu 

yaklaşımın temel amacı sosyal ve ekonomik planlamalarla ekolojik süreçlerin ve 

kaynakların sürdürebilirliğini sağlamak, alan kullanımına ilişkin doğru kararla-

rın alınmasına yardımcı olmaktır.  
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Turizm planlamasına ekolojik yaklaşım, planlama sürecinde çevresel etki değer-

lendirmesini beraberinde getiren, tarım, sanayi, hizmetler, ulaşım ve turizm gibi 

çeşitli sektörel arazi kullanım yer seçimi kararlarını, ham madde üretimi, enerji 

sağlanması ve doğal kaynak kullanımı gibi eylemlerin etkilerini ve çevre plan-

lama sürecinde sürdürülebilir korumanın gerçekleştirilmesini sağlayan bir yak-

laşımdır (Cengiz 2005). 

Turizm planlaması, odak noktalarının çekicilik ve olanaklarına bağlı olarak 

turistleri alana çekmek ve ekonomik gelişmeyi artırmak üzerine yoğunlaşmak-

tadır. Ekonomik gelişme ile gelir artışı ve iş olanakları sağlamaktadır (Dowling 

1993). Böylece kırsal alanlardan kentlere doğru olan göç akımları dengeli bir 

duruma kavuşacak ve bu bağlamda da kentler özellikle de metropol bölgeler-

deki göç baskısı kontrol altına alınmış olacaktır. 

Alan ölçeğindeki ekoturizm planlarında alandaki turizm çekicilikleri belirlen-

mekte, ekoturizm merkezlerinde ulaşım ve ekolojik tur güzergahlarını içeren 

tasarımlar yapılmaktadır. Bölgesel ekoturizm planlamasında bölgenin yapısına 

uygun politika ve stratejiler belirlenmektedir. Turist ulaşım noktaları, temel ve 

ikincil ekoturizm aktiviteleri belirlenerek bölgesel ekoturizm deseni ortaya çı-

kartılmaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevre faktörleri yerel halkın katılımı için 

gerekli unsurlardır. Çevre koruma stratejileri için eko turist aktivitesini bölge 

içinde dağıtmak ya da belirli noktalarda odaklanmasını sağlamak için zonlama 

yapmak zorunludur (Weaver 1998). 

Turizm ve çevre arasında güçlü bir ilişki vardır. Çünkü turizm çevresel kaynak-

lara bağlı olarak gelişim gösterir. Çevresel, doğal ve kültürel özelliklerin her biri 

turizm için ilgi çekici özelliklerdir. Bu nedenle turizmde doğanın ve çevrenin 

korunması önemli bir husustur. Doğal varlıkların turizm ile aşırı ve dengesiz 

kullanımı ve peyzajın bozulması, çevrede doğal yaşam düzeyini de bozmakta, 

ekosistemler ortadan kalkmakta ve istenmeyen olumsuz sonuçlar oluşmaktadır 

(Bayer, 1990). 

Turizm olgusundaki çevre duyarlılığı esas alındığında, turizmin günümüz in-

sanlarının istek ve beklentileri ile çevre arasında bir köprü kurması olasıdır. Bu 

köprü ekonomik açıdan verimli, toplumsal açıdan sorumlu, çevresel açıdan 

bilinçli olmayı gerektirmektedir (Dinç 1995).  

MATERYAL-YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyali Çankırı İli, Orta İlçesi’ne bağlı Hüyükköy ve Sakaeli 

Köyleri ile Kalfat Beldesi’dir. Çalışmada yardımcı materyaller olarak Çankırı 

Belediyesi, Kalfat Belediyesi, Hüyükköy Muhtarlığı, Sakaeli Köyü Muhtarlı-
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ğı’ndan alınan yazılı dokümanlar ile sözlü görüşmelerden alınan veriler kulla-

nılmıştır. Alan farklı zamanlarda yapılan arazi çalışmaları ile yerinde gözlen-

miş, fotoğraflar çekilmiş ve alanın ekoturizm potansiyeli değerlendirilmiştir. 

Kurumlardan alınan haritalar ve önceki çalışmalardan elde edilen veriler üze-

rinden çalışma alanını oluşturan üç yörenin (Kalfat Beldesi, Hüyükköy, Sakaeli 

Köyü) sınırları oluşturulmuştur. Alanla ilgili yapılan değerlendirilmeler sonu-

cunda havzada yapılabilecek turizm etkinlikleri belirlenmiş ve üç ayrı alan için 

öneri geliştirilmiştir. Geliştirilen öneriler Photoshop CS5 yazılımıyla görselleşti-

rilmiştir. 

ARAġTIRMA BULGULARI 

ÇalıĢma Alanının (Orta Havzası) Yeri ve Sınırları 

Orta Havzası; Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde, Kızılırmak 

Nehri’nin önemli bir kolu olan Devrez Çayı Havzası içerisinde bulunmaktadır. 

Bu çalışmaya konu olan Orta Havzası içerisinde (özellikle üzerinde durulacak 

olan) Hüyükköy ve Sakaeli Köyleri ve Kalfat Beldesi; idari olarak Çankırı İli, 

Orta İlçesi sınırlarında yer almaktadır (Şekil 1).  

Çalışma alanının belirlenmesinde yerleşim yerlerinin içinde yer aldığı, coğrafi 

bir ünite olan Orta Havzası sınırları esas alınmıştır. Bu havzanın coğrafi özellik-

lerine bağlı olarak ortaya çıkan turizm potansiyeli değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Orta havzası lokasyon haritası 

Fiziki Coğrafya Özellikleri 

Çalışma sahası coğrafi olarak Karadeniz Bölgesi’nde olmakla birlikte Orta Ana-

dolu Bölgesi sınırında olması nedeniyle önemlidir. Yani çalışma sahası pek çok 

bakımdan iki bölge arasında geçiş özelliği göstermektedir.  
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Jeolojik Özellikler 

Havzanın jeolojik özelliklerine bakıldığında 3. ve 4. zamana ait formasyonların 

geniş yer kapladığı görülmektedir. Bu sahanın belli bölgelerinde volkanik, bazı 

kesimlerde ise kireçli-killi formasyonlar görülmektedir. Havzada Alt-Orta Mio-

sen yaşlı Gölsel Kireçtaşı-Marn-Seyl ve yine Alt-Orta Miosen yaşlı ayrılmamış 

volkanitler en çok görülen formasyonlardır. Ayrıca önemli miktarda linyit taba-

kaları da tespit edilmiştir. Havzayı çevreleyen dağlık alanlar metamorfik seri ve 

bu serileri örten Neojen formasyonlardan, ova kesimi ise eski ve yeni alüvyon-

lardan oluşmuştur. Yine havza üzerinde Devrez Irmağı boyunca uzun şeritler 

halinde alüvyonlar yer tutmaktadır. 

Ancak Orta Havzası’nı en çok etkileyen coğrafi unsur Devrez Vadisi’nden geçen 

Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattıdır. Bu fay hattının bulunduğu alan uzun ve dar 

bir çöküntü havzasıdır. Kuzeydeki Köroğlu Dağları sistemi içinde faylanmala-

rın etkisi bir takım çukur alanlar oluşturmuştur. Orta İlçesi’nin içine yerleştiği 

çanak; böylesi bir yapı içine yerleşmiş havza özelliği taşıyan bir alandır. Bu alan 

Devrez Çayı tarafından drene edilmektedir (Şekil 2) (Gökmen 2007). 

Bilindiği gibi fay hatları kırıklı yapıları nedeniyle deprem riskinin en fazla ol-

duğu sahalardır. Orta Havzası da geçmiş yıllarda depreme maruz kalmış ve bu 

tehlikenin halen var olduğu bir sahadır. Muhtelif yıllarda farklı şiddette büyük 

depremler (1050, 1943, 1944, 1951) yaşanmış olup en son 2000 yılında 5,9 şidde-

tinde bir deprem (Orta Depremi) yaşanmıştır. 

 
Şekil 2. Orta havzası fiziki haritası 

Kaynak: Gökmen, 2007’den değiştirilerek alınmıştır. 
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Jeomorfolojik Özellikler 

Çalışmaya konu olan saha pek çok kaynakta ‚Orta Havzası‛ olarak ifade edil-

mekte olup aslında Devrez Çayı ve kolları tarafından parçalanmış bir plato sa-

hasıdır. 

Havzanın etrafı dağlarla çevrilmiş olup kuzey kesimleri Köroğlu Dağları bün-

yesindeki dağlarla sınırlandırılmıştır. Havza; kuzeyde Dumanlı Dağı, batıda 

Elden Dağı, güneyde Aydos Dağı, doğuda ise Sanı Platosu ve bünyesindeki 

Kaşkaya Tepe (1824 m) ile çevrilidir. Bu dağlık sahaların yüksekliği 2.100 m ile 

1.500 m arasında değişmektedir. Karadeniz Bölgesi ile Orta Anadolu Bölgesi 

arasında sınır çizen bu dağlar coğrafi faktörler üzerinde etkin olmakta iklim, 

ulaşım, ticaret ve tarım gibi pek çok faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir. 

Havzanın yüksekliği 1.200-1.300 m arasında olup örneğin Orta İlçe Merkezi’nin 

yüksekliği 1265 m.dir. Bazı kaynaklarda Orta İlçesi’nin bulunduğu sahaya Ço-

ban Ovası ismi verilmişse de burası bir havza karakterindedir (Gökmen 2007). 

Havzanın etrafını çevreleyen dağlık alanlar farklı jeolojik dönemlere aittir. Gü-

neyde yer alan Aydos Dağları’nın Permo-Trias yaşlı volkano-sedimanter uzantı-

ları dışında Üst Miyosen bazalt yapıların ağırlıklı yer tuttuğu görülmektedir 

(Gökmen 2007). 

Ġklim Özellikleri 

Havzanın iklim özellikleri incelenirken Orta İlçesi’nde meteoroloji istasyonunun 

bulunmaması nedeniyle yakınlardaki istasyon verilerinden yararlanılmıştır. Bu 

istasyonlar Çankırı Merkez, Çerkeş, Eldivan ve Ilgaz’dır. 

Meteoroloji istasyonlarının uzun yıllık ortalamalarına göre Çankırı Merkez’de 

11,3°C, Eldivan’da 10,5 °C, Çerkeş’te 7,9°C ve Ilgaz’da 10,5°C sıcaklık tespit 

edilmiştir. Orta Havzası’na en yakın istasyonların Eldivan ve Çerkeş olduğu 

ancak havzanın yüksekliğinin diğer bölgelere göre daha düşük olduğu göz 

önüne alındığında havzanın yıllık sıcaklık ortalamasının 8-12°C arasında oldu-

ğu düşünülebilir. Yine Ankara Merkez ve Çubuk istasyonu verilerinin de 11°C 

civarında olması bu fikri desteklemektedir (Çankırı İl Meteoroloji Müdürlüğü 

2010). 

Havza genelinde Orta Anadolu'nun karasal iklim özellikleri görülmekte olup 

yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Havzada sıcaklıkların kış 

aylarında karasal iklimin özelliklerine bağlı olarak iyice düştüğü görülür. Saha; 

Batı Karadeniz Bölümü’nde bulunmasına rağmen yüksek dağlar sıcaklıkların 
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düşmesine sebep olmaktadır. Ancak bu bölge içerisinde en ılıman geçen yöre 

yine de Orta Havzası olup bunda etrafının dağlarla çevrili olması etkili olmuştur. 

Sahada yağış miktarı da değişkenlik göstermektedir. Çankırı Merkez’de 399 mm 

olan yağış, Eldivan’da 485,2 mm, Ilgaz’da 484,4 mm, Çerkeş’te 380 mm’dir. 

Havzanın yağış rejimi ise Orta Anadolu Bölgesi’nin karasal yağış rejimi ile Ka-

radeniz ardı kontinental yağış rejimi arasında bulunmaktadır (Çankırı İl Meteo-

roloji Müdürlüğü 2010). 

Çankırı Merkez’de en çok yağış Mayıs, Nisan, Aralık ve Ocak, Çerkeş ve Il-

gaz’da Mayıs, Haziran, Eldivan’da ise Aralık, Mayıs ve Nisan aylarında görül-

mektedir. Yani Orta Anadolu’ya yakın bölgelerde daha çok ilkbaharda görülen 

yağışlar kuzeye doğru kış ve sonbahar mevsiminde görülmektedir. 

Hidrografya 

Havzadaki en önemli hidrolojik birimler Kızılırmak’ın önemli kollarından biri 

olan Devrez Çayı ve kollarıdır. Havzanın batı ve güney sınırlarını çizen Elden 

ve Aydos Dağları’ndan kaynağını alan bu küçük dereler daha sonra birleşerek 

Devrez’i oluşturur. Semerözü ve Ortaköy yaylaları yakınındaki Emeklidede 

Tepesi’nden kaynağını alan en uzun kol Tutmaçbayındır Köyü’nden geçer. Bu-

rada derin bir dirsek çizerek kuzeydoğudaki Yuva Köyü’ne yönelir. Buradan 

itibaren Orta Havzası içinde ilerleyen çay Orta İlçe Merkezi’nden geçerek Sa-

kaeli Köyü’ne oradan da Sünürlü’ye ulaşır. Buradan Kurşunlu İlçesi’nin Köpür-

lü Köyü’ne kadar dar ve derin vadi içinde ilerler.  

Devrez’in Sakaeli ile Sünürlü arasındaki bölgesinde Alt ve Orta Miyosen yaşlı 

piroklastikleri, andezit ve bazaltları yararak yaklaşık 20 km uzunluğunda dar ve 

derin bir vadi oluşturmuş olması bu sahayı coğrafi anlamda önemli kılmaktadır. 

Çünkü bu sahanın henüz bozulmamış çok güzel doğa güzelliklerine sahip ol-

ması ve diğer bölümde detaylı anlatılacak olan Gelin Kayaları’nı oluşturması 

çok önemlidir. Çalışma sahası dışına çıkan Devrez Çayı; Çukurca Köyü’nden 

itibaren Kuzey Anadolu Fay zonuna girer ve doğuya Ilgaz İlçesi’ne doğru ilerler. 

Havza Karadeniz’e dökülen Kızılırmak açık havzası içinde yer almaktadır. Ay-

rıca Devrez’i oluşturan bu küçük dereler iklim şartlarına (sıcaklık ve yağış) bağlı 

olarak rejimleri bozuktur. Yağışlı dönemlerde sel karakterli bu derelerde taşkın-

ları önlemek için taşkın koruma tesisleri inşa edilmiştir. Aynı küçük dereler yaz 

aylarında kurumaktadır.  
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Havza dışında yer alan ve Çankırı İçme Suyu Projesi kapsamında inşa edilmiş 

olan Güldürcek Barajı aynı zamanda Orta İlçe Merkezi ve Kalfat Beldesi’nin de 

içme suyunu sağlaması bakımından önemli bir su kaynağıdır. 

Toprak Özellikleri 

Havzada değişik toprak türleri görülmekle birlikte daha çok kireçsiz kahverengi 

orman toprağı, kolüvyal ve alüvyal topraklar egemendir. Havzanın etrafının 

dağlık olması ve buraların genelde çıplak araziler şeklinde görülmesi toprak 

erozyonuna sebep olmuştur. Bu sebeple akımla yada derelerin kısa mesafeler-

den taşıyarak eğimin azaldığı yerlerde bıraktıklara maddelerle oluşmuş olan 

kolüvyal topraklar yaygındır. Orta İlçesi ve çevresinde doğal eğimin %o20’yi 

aştığı ovalık alanlar bu topraklarla kaplıdır. Daha düz alanlarda ve vadi taban-

larında ise verimli alüvyal topraklar görülür. 

Havzada Devrez Irmağı kıyıları hariç sulu tarım yapılan alan sınırlı olup bu da 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerini etkilemektedir. 

Bitki Örtüsü 

Havzada bitki örtüsü yok denecek kadar az olup sadece yüksek kesimlerde 

karaçam ve kızılçam ağaç topluluklarına rastlanılmaktadır. Ayrıca Devrez Vadi-

si boyunca söğüt başta olmak üzere farklı ağaç türlerine de rastlanmaktadır. 

Sahanın eski bir yerleşim alanı olması bitki tahribini ve antropojen step formas-

yonlarının görülmesine sebep olmuştur. İlçenin yüzölçümüne göre (54.300 ha.) 

orman arazisi 3026 ha. olup bu da %5,6’ya denk gelmektedir (Çankırı İl Tarım 

Müdürlüğü 2010). 

Orta Havzası’nın BeĢeri Coğrafyası 

Yerleşme Özellikleri 

Çok eski bir geçmişi olan yörede özellikle ilçe statüsündeki Orta’nın ve Kalfat’ın 

önemli bir tarihi geçmişi vardır. Pek çok kaynakta Orta İlçesi’nin kuruluşunun 

M.Ö.3000'li yıllara kadar uzandığı; Hititler, Paflagonyalılar, Romalılar,  Bizanslı-

lar, Selçuklular ve Danişmentliler ile Türkmenlerin bölge üzerinde hakimiyet 

kurduğu, daha sonra Osmanlı topraklarına katıldığı belirtilmektedir. 

Havzada yapılan kazılar sonucu elde edilen pek çok tarihi eser bu geçmişi doğ-

rulamaktadır. Örneğin bu bölgeden çıkarılan küp mezarlar ve yapı taşları bu-

gün Çankırı Müzesi’nde sergilenmektedir. Kazılar sırasında ortaya çıkan su 

kanalları, toplu halde bulunan insan iskeletleri,  mezarlar, ev temelleri ile Kara-

ağaç Yaylası’ndaki (ören şehri) harabeler, Kalfat Yaylası’ndaki yıkık harabeler 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

770 

ve Kayılar arazisi içindeki Kartal Kaya Kalesi gibi yerlerin bulunuşu, ilçenin ve 

çevresinin çok eski çağlarda kurulduğunu ve o çağlardan beri yerleşim yeri 

olduğunu göstermektedir. İlçeye bağlı köylerin bazılarının adlarının Kayı, Do-

durga, Bayındır, Yuva, Büğdüz ve Salur gibi Oğuz Türklerine bağlı boy isimleri 

oluşu Türk boylarının buralara yerleştiklerinin ispatıdır (Orta Kaymakamlığı 

2011). 

İlçenin eski adı Karî Pazarı (okuyanların toplandığı yer anlamında) olup halk 

arasında Karapazar olarak bilinir. Sonraları ilçenin ismi Ortaköy olarak değişti-

rilmiş, 19.06.1957 tarih ve 7033 sayılı Kanunla İlçe olmasına Bakanlar Kuru-

lu’nca karar verilmesi ve 01.04.1959 tarihinde İlçe olmasıyla birlikte ‚Orta‛ ola-

rak düzenlenmiştir. Bu ismin verilmesinde İlçe Merkezi’nin ilçeye bağlı olan 

köylere ve kasabalara mesafesinin ortalama bir uzaklıkta olması etkili olmuştur 

(Orta Kaymakamlığı 2011). 

2010 yılı verilerine göre Orta; biri ilçe merkezi olmak üzere 6 belediye, 22 köy ve 

39 köyden küçük kır yerleşim birimi (19 tanesi mahalle) olan bir ilçedir. Orta 

İlçesi’nin toplam yüzölçümü 543 km2’dir.  

Geçmişten günümüze kadar yerleşmeye sahne olan ilçede genellikle toplu yer-

leşmeler egemen olup, ilçede ahşap ve taştan yapılan meskenlerin yerini beto-

narme binalar almaktadır.  

Nüfus Özellikleri 

Eski tarihi geçmişe sahip olan havzadaki yerleşim alanları maalesef tarih bo-

yunca göç sorunu yaşamışlardır. Göç özellikle Cumhuriyet’ten sonra metropol-

lere doğru yoğun göç yaşanan bir hüviyet kazanmıştır. Günümüzde Ankara’da 

Pursaklar’da Çankırılılar mahallelerinin oluşmuş olması bir tesadüf değildir. 

Yine havzada dikkati çeken bir diğer husus yöre halkının kışın büyükşehirlerde, 

yazın ise köyünde yaşamasıdır. Bu da yöredeki nüfusun mevsimler arasında 

bile sürekli değiştiğini göstermektedir. Örneğin Hüyükköy 70 hane iken bunun 

15-20’sinin, Sakaeli’nde ise 300 haneden nerdeyse 200 tanesinin kışın ayrıldığı, 

yazın tekrar geri dönüş yaptığı belirtmiştir.2 

Nüfus özellikleri incelenirken havzada yer alan Orta İlçesi ve köylerinin nüfus 

verilerinden yararlanılmıştır. 2010 yılı TUİK verilerine göre ilçede 14.453 kişi 

yaşamakta olup bu nüfusun 10.792’si kırsalda yaşamaktadır (Tablo 1).  

 

                                                                                 

2 Bu bilgi başta muhtarlar olmak üzere yöre halkı tarafından ifade edilmiştir. 
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Orta Havzası’nın Ekonomik Coğrafyası  

Havza genelinde gerek kırsal kesimde gerekse ilçe merkezinde en önemli eko-

nomik faaliyet türünü tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Genellikle buğday, 

arpa, fiğ tarımı ve mera hayvancılığı yapılmaktadır.  

 

Tablo 1. Orta ilçesi 2010 nüfusu (TUİK, 2010) 

 Yerleşim Adı Toplam Erkek Kadın  Yerleşim Adı Toplam Erkek Kadın 

1 Orta (Merkez) 3.661 1.898 1.763 16 Kırsakal 28 14 14 

2 Buğurören 166 78 88 17 Kısaç 79 37 42 

3 Büğdüz 166 80 86 18 Ortabayındır 120 60 60 

4 Derebayındır 94 45 49 19 Özlü (B) 894 461 433 

5 Dodurga (B) 1.807 910 897 20 Sakaeli 271 128 143 

6 Doğanlar 54 26 28 21 Sakarcaören 108 49 59 

7 Elden 211 104 107 22 Salur 105 46 59 

8 Gökçeören 109 55 54 23 Sancar 69 32 37 

9 
Hasanhacı 121 56 65 

24 Tutmaçba-
yındır 

83 44 39 

10 Hüyükköy 115 53 62 25 Yaylakent(B) 2.168 1.098 1.07 

11 İncecik 77 30 47 26 Yenice 148 74 74 

12 Kalfat (B) 1.955 983 972 27 Yuva 103 54 49 

13 Karaağaç 87 42 45 28 Elmalık(B) 989 515 474 

14 
Kayılar 462 247 215 

 Bucak top-
lamı 

10.792 5.423 5.369 

15 
Kayıören 203 102 101 

 İLÇE TOPLA-
MI 14.453 7.321 7.132 

 

İlçede sanayinin gelişmemiş olması, tarım ve hayvancılığın sınırlı bir şekilde 

yapılıyor olması nedeniyle nüfusun büyük bir bölümü başta Ankara ve İstanbul 

gibi büyükşehirler olmak üzere farklı şehirlere göç etmiştir. Kalan nüfusun 1/4'ü 

ilçe merkezinde, geri kalan kısmı belde ve köylerde yaşamaktadır. 

Orta Havzası’nın bugüne kadar keşfedilmemiş doğal, coğrafi, kültürel ve tarihi 

güzellikleri değerlendirilirse önemli bir ekoturizm merkezi olacak potansiyele 

sahiptir. Orta İlçesi’nin Çankırı’ya 65 km., Ankara’ya 110 km. uzaklıkta olması 

bu potansiyelin kullanılması bakımından önemli olacaktır. 
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Alanın Ekoturizm Açısından Coğrafi Mekan Unsurları 

Çalışma alanı coğrafi konumu ile Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu ve İstan-

bul gibi önemli şehirlere yakın olması ile turizm açısından önemli bir fırsat ta-

şımaktadır. Çankırı Üniversitesi ve yerel yönetimlerin turizme olumlu bakışları 

önemli bir destek oluşturmaktadır.     

Alan ekoturizm kapsamında değerlendirilebilecek önemli biyolojik, jeolojik 

doğal değerler ile yöresel kültür, el sanatları, yemekleri vb. kültürel değerlerin 

yer aldığı bir kompozisyon sunmaktadır. Alan farklı doğa turizmi faaliyetlerine 

olanak sağlayan topografik yapıya sahiptir. Alanda altyapı ve turistik tesislerin 

planlanması ve gerçekleştirilmesi için uygun ortam bulunmaktadır ve turizme 

yönlendirilebilecek yerel işgücü varlığına sahiptir. 

Orta İlçesi’nin Turizm Özellikleri 

Çankırı İli’ne bağlı ilçelerden biri olan Orta İlçesi, merkezde 3.661 kişinin yaşa-

dığı, karasal iklim özelliklerinin görüldüğü, halkın geçim kaynağının tarımsal 

faaliyetler olduğu bir yerleşim yeridir (Şekil 3). Ayrıca Çankırı ile Ankara, Çan-

kırı, İstanbul geçiş güzergahları üzerinde olması Orta İlçesi’ni daha önemli kıl-

maktadır. (Ekici 2001). 

Yapılan araştırmalara göre gerek Orta ilçesi gerekse bağlı köylerinin Paleolitik 

döneme kadar uzanan bir geçmişi bulunmaktadır. Bu bölge hakkında en kap-

samlı çalışma R. Matthews başkanlığında 1999 yılında Paflagonya ve TAY Pro-

jesi kapsamında gerçekleştirilen yüzey araştırmalarıdır. Bu çalışmalar sırasında 

en eski yerleşim yerinin Hasanhacı Köyü olduğu tespit edilmiştir. Salur Kö-

yü’nde Alt, Epipaleolitik ve Orta Paleolitik döneme ait aletler, olası Neolitik ve 

Kalkolitik malzeme ve Son Tunç Çağı'na ait Frig çanak çömleği bulunmuştur. 

Ayrıca höyüğün yanındaki tarlada İlk Tunç Çağı'na ait çanak, çömlek ve bronz 

parçalara rastlanmıştır. Orta İlçesi ile Yaylakent Beldesi arasında henüz açılma-

mış üç adet höyük bulunmaktadır. Bu höyükler açıldığında ilçenin tarihi daha 

da belirginleşecektir (Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010). 

Bulunan el aletleri bölgede insanın yaşadığını, çanak-çömlek ise bölgenin insan-

lar tarafından iskan edildiğini, (Eski Taş/Yontma Taş) günümüzden 10.000 yıl 

öncesine dayanan bir tarihi olduğunu göstermektedir. Ayrıca havzanın Hititler 

Dönemi’nde etkin şekilde kullanıldığı bu döneme ait Hitit tabletleri, küp mezar-

lar ve yapı taşlarından anlaşılmaktadır (Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

2010). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1999
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paflagonya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=TAY_Projesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=TAY_Projesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasanhac%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Salur,_Orta
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Epipaleolitik&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paleolitik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Neolitik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalkolitik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%A7_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frig
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lk_Tun%C3%A7_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaylakent,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6y%C3%BCk
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Kalfat Beldesi yaylasındaki Kaya Kalesi, kalıntılar ve Çankırı Kültür Müdürlüğü 

önünde bulunan aslan heykelleri, Sakaeli ve Yenice Köyleri’nde bulunan Pafla-

gonya Dönemi'ne ait olduğu ileri sürülen inler, Hüyükköy'de bulunan yer altı 

şehri, Karaağaç Köyü yaylasında bulunan Ören Şehri Harabeleri, Doğanlar Kö-

yü’nde bulunan kaya resimleri, Kayılar Köyü arazisi içinde bulunan Kartal Ka-

yası, Sakaeli Köyü arazisinde bulunan Pehlivanoğlu Dağı Harabeleri ilçedeki 

diğer tarihi eserlerdir. İlçe Merkezi’nin doğusunda Devrez Vadisi'nde Kurşunlu 

İlçe sınırında MÖ. 1500 yılına tarihlenen Hitit Kalesi de bölgede yerleşik düzene 

geçişin oldukça eskilere dayandığını göstermektedir. 

Tüm bunların ışığında yerleşim yeri seçiminde etkili olan iklim uygunluğu, su 

kaynakları, verimli toprak, güvenlik gibi pek çok kriterin havzada sağlanmış 

olduğu söylenebilir. Şayet bu tarihi ve coğrafi değerler değerlendirilebilirse ilçe 

için önemli bir kazanç oluşacaktır. 

 

 

Şekil 3. Orta ilçesi idari haritası  

Kaynak: Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2010. 

 

Hüyükköy Yer Altı Şehri 

Hüyükköy; Çankırı İli’ne 55 km, Orta İlçesi’ne 10 km uzaklıktadır. 115 kişinin 

yaşadığı köy 70 hanedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 

Köyde genellikle buğday ve arpa yetiştirilir. Köyü diğer köylerden farklı kılan 

yakınındaki yer altı şehridir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalfat,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sakaeli,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenice,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paflagonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paflagonya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0n&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCy%C3%BCkk%C3%B6y,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karaa%C4%9Fa%C3%A7,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fanlar,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kay%C4%B1lar,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sakaeli,_Orta
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%9Funlu,_%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M.%C3%96._1500&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%9Fday
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arpa
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Yer altı şehri; Hüyükköy’ün güneybatısında, köye 200 m mesafede Höyüktepesi 

denilen mevkide bulunmaktadır. Tepenin batı ve kuzey yönünde birbirine ya-

kın üç ayrı galeri girişi bulunmaktadır (Şekil 4a).  

2006 ve 2008 yıllarında Çankırı Müze Müdürlüğü’nce yer altı şehrinde arkeolo-

jik temizlik çalışmaları yapılmış bunun sonucunda iki katlı yer altı şehri ortaya 

çıkarılmıştır. Bu yer altı şehrinin küçük kilisesi, keşiş odaları, sarnıcı, ambar, 

mutfak gibi diğer yaşam alanları bulunmuştur. Çalışma sonucunda yer altı şeh-

rinde 6 farklı seviyede, yatay ve dikey olarak birbirine bağlanabilen 21 mekan 

ve küçük bir kilise ortaya çıkarılmıştır (Şekil 4b). Bu çalışmalarda elde edilen 

arkeolojik veriler sonucunda (seramikler ve cam takı eşyaları) yer altı şehrinin 

genel bir tarihlendirmeyle Erken Hristiyanlık Dönemi’nde (MÖ.3-5 yy.) kulla-

nıldığı anlaşılmıştır. Yer altı şehrinin bulunduğu tepe taban seviyesinden 30 

metre yükseklikte olup kumtaşından oluşan kayaç içerisine oyulmak suretiyle 

ve gizli ibadetlerde kullanılmak üzere yapılmıştır (İbiş 2008). 

 

 
Şekil 4a. Hüyükköy yer altı şehrinden bir görünüş 

Şekil 4b. Hüyükköy yer altı şehri planı 

 

Hüyükköy Yer Altı Şehri’nde bir kişinin zorlukla geçeceği basık ve kıvrımlı 

tüneller galeriler arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Yer altı şehrinde uzun 

koridorları ve diğer mekanları aydınlatmak amacıyla kandil ve mumlar koymak 

için duvarlara küçük nişler oyulmuştur. Yer altı şehrinin galerilerine geçiş ram-

pa ve merdivenlerle sağlanmıştır. Bağlayıcı tüneller belli bir mesafe sonrasında 

geniş bir alanda birleşmektedir. Bu birleşme alanları bir dağılım noktası ve 

merkez görevi üstlenmektedir. Odalarda oturmaya yarayan zeminden 35-40 cm. 

yükseltilmiş platform bulunmaktadır.  
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Sakaeli Köyü Kaya Yerleşimleri (Mezarları) ve Mağaraları, Gelin Kayaları ve 

Yukarı Devrez Vadisi 

Sakaeli Köyü Kaya Yerleşimleri (Mezarları) ve Mağaraları: Sakaeli Köyü; Orta 

İlçe merkezine 7 km uzaklıkta, Türkmen geleneklerinin yaşatıldığı tipik bir 

Türkmen köyü olup göç olayının yoğun yaşandığı bir merkezdir. TUİK (2010) 

verilerine göre 271 kişinin yaşadığı köyde özellikle yaz aylarında nüfus 2000 

kişiyi bulmaktadır. Nüfusun bu kadar değişken olmasının nedeni, yöre halkının 

ekonomik sebeplerden dolayı Ankara’ya göç etmiş olmasına rağmen, bu kişile-

rin yaz aylarını burada geçirme isteğidir. 

Jeolojik yapının Devrez Çayı tarafından işlenmesi sonucunda Sakaeli Köyü’nde 

özel bir turizm alanı oluşmuştur. Sakaeli Köyü coğrafi ve kültürel dokusu ile 

önemli bir yerleşim alanıdır. Yukarı Devrez Çayı’nın kenarında kurulmuş olan 

köyün kuzey kesimleri dik yamaçlar ile sınırlanmıştır. Güneybatı-kuzeydoğu 

istikametinde dar bir şerit halinde Devrez Çayı ile çakıltaşlı tortul kayaç özelli-

ğindeki dik yamaçlar arasında sıkışıp kalmış olan Sakaeli Köyü’nde, yaklaşık 

130-150 civarında kaya oyuğu yer alır. Bulunduğu yer 30 metreye kadar yükse-

len dik kesitli arazi yapısına dayanmış durumdadır. Bu oyuklarda yöre halkı 

tarafından Dokuz İnler, Suluin, Kule, Teknein ve Büyük Kaya olarak adlandırı-

lan kaya mezarları ve mağaraları görülmektedir. Günümüzde bu oyuklar ile 

köydeki yaklaşık 200 hane iç içe girmiş durumdadır. Oyuklar bazı yapılara ek 

oda, bazılarına kiler, bazılarına bodrum ve samanlık, ahır, kümes ile odunluk 

gibi ilaveler oluşturmuş, günlük yaşama adapte edilmiştir. Oyuklar, çeşitli yük-

seklik ve boyutlarda olup; tek tek birbirine geçilen, basamakla inilen iki odalı, 

bölmeli, aydınlatma pencereli, kare, dikdörtgen, dairevi planlı, düz kubbe ve 

semerdam tavanlı, 1,5x2,5 m ile 10x10 m taban, 2,5x3,5 m tavan yüksekliğinde-

dir (Şekil 5a) (Matthews 2001; 2009). 

Sakaeli Köyü içinden geçen Devrez Çayı yaklaşık 3 km sonra büyük bir mende-

res çizer (Şekil 5b). Yaklaşık 1 km’lik bir alanda 180°’lik bir yay çizen akarsu bu 

özelliği sayesinde doğal bir güzellik oluşturur. Bu kadar dar bir alanda oluşan 

bu büyük menderes bize arazi de farklı özellikte kayaçların olduğunu ve akar-

suyun bu sert malzemeyi aşındıramayarak yolunu değiştirmek zorunda kaldı-

ğını gösterir.  

Ayrıca havzanın KAF hattı içinde olması ve lokal fayların olması da etkendir. 

Vadinin menderes yaptığı sapakta görülen diğer bir coğrafi şekil ise yöre halkı 

tarafından ‚Gelin Kayaları‛ adı verilen peribacalarıdır. 
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Gelin Kayası Peri Bacaları: Çankırı’ya 68 km mesafedeki Orta İlçesi’nin, 8 km. 

kuzeydoğusunda yer alan Sakaeli Köyü’nün 3 km. kuzeydoğusunda yer alır. 

Gelin Kayası Peribacası oluşumları ile Delikçi güneyi önü mevkii civarında 20 

kadar kaya oyuğu bulunmaktadır. Peribacaları konglomera ve tüflü kayaç yapı-

sının rüzgar ve suların aşındırması sonucunda oluşmuştur (Şekil 5c). Günü-

müzde Kapadokya yöresinde de görülen bu oluşumları görmek için gelen turist 

sayısı düşünüldüğünde bu oluşumların kıymeti daha iyi anlaşılacaktır. 

 

Şekil 5a. Sakaeli Köyü’nün görünüşü ve Devrez Çayı 

Şekil 5b. Sakaeli Köyü ve Kaya yerleşimleri (mezarları) 

Şekil 5c. Gelin Kayası Peri Bacaları 

Şekil 5d. Paşasultan Karaçamı (Anıt Ağaç) 

 

Paşasultan Karaçamı (Anıt Ağaç) 

Orta İlçesi’nin Yenice Köyü, Paşasultan Türbesi Mevkii’nde bulunmaktadır. 

Karaçam (Pinus nigra) ağacının boyu 15 m. gövde çapı 4 m. dir. Tek gövdeden 

oluşan ağacın çevresi 4 metre, yüksekliği ise yaklaşık 15 metredir. 5 metreden 

sonra 2 çatal dallar aşağı doğru asılarak yere kadar inmiş, çatallardan biri kırık, 
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8 adet dal yandan çatlayarak aşağıya doğru asılmış durumda olup, ağacın 400–

500 yıllık olduğu tahmin edilmektedir (Şekil 5d). 

Salur Höyük 

Orta İlçesi’nin Salur Köyü, Höyük Mevkii’ndedir. Höyük Çankırı’nın yaklaşık 

48 km batısında, Orta İlçesi’nin 5 km kuzeybatısında, Salur Köyü’nün yaklaşık 

1,5 km kuzey doğusunda yer almaktadır. Höyük yaklaşık olarak 100x150 metre 

boyutlarında, 5 m yüksekliğinde oval bir görünüm arz etmektedir. Höyüğün 

deniz seviyesinden olan yüksekliği, en yüksek noktasında 1.325 metredir. Hö-

yükte bulunan çanak çömlek parçalarına göre Kalkolitik, Erken Tunç, Orta Tunç 

ve Demir Çağı’nda iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Höyüğün 50 metre kuze-

yinde, Salur Höyük’e bitişik olan arazide Eski Tunç Çağı Nekropolü yer almak-

tadır. Yine bu alanda Salur Erken Tunç Çağı Nekropolü bulunmaktadır (Çankırı 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010). 

Kalfat Beldesi 

Kalfat Beldesi’nde yer alan Asmaca, Sekmini, Ağacin kaya oyma yerleşimleri 

jeomorfolojik anlamda eğitsel-bilimsel değer taşıyan doğal anıtlar olup etkileyici 

bir araştırma alanıdır. Alan özgün görünümüyle çevreden ayırt edilmekte, tu-

rizm açısından ilgi çekmektedir. 

Kale Höyük (Kalfat): Höyük Çankırı İl Merkezi’ne 71 km, Orta İlçe Merkezi’ne 

6-8 km olan Kalfat Kasabası’nın 3 km uzağındaki Kale Mevkii’ndedir. Kalfat 

Beldesi’nin kuzeybatısındadır. Alana stabilize bir yolla ulaşmak mümkündür. 

Alanın batı ve güneyi Asarözü Deresi ile sınırlanmaktadır. Höyüğün yüksekliği 

30 m kuzey ve güney doğrultusundaki genişliği 100 m civarındadır. Üç ayrı kot 

görülmektedir (Şekil 6a).  

Höyük üzerinde yapılan yüzey araştırmasında el yapımı ve çark yapımı siyah 

ve kırmızı perdahlı Erken ve Orta Tunç Çağı seramikler, sileks ve obsidyenden 

işlenmiş taş aletler ele geçmiştir. Eski ve Orta Tunç Dönemleri’nde iskan edildi-

ği gözlenmiştir. Höyük üzerinde kaçak kazı çukurları mevcuttur (Şekil 6a). 

Asmaca Kaya Yerleşimi ve Nekropol Alanı (Kalfat): Asmaca Mevkii, yoldan 

yaklaşık 500 m içeride Asmaca Deresi’nden 100 m içerde yer almaktadır. Alan-

da Roma Dönemi kayaya oyulmuş yerleşim yeri ve nekropol alanı bulunmakta-

dır (Şekil 6b). Mezarlardan toplanan seramik ve arkeolojik malzemenin etüdün-

den Roma Dönemi’ne ait mezarlar olduğu belirlenmiştir. Bunların yanı sıra 

Ağıllar-Gölet Mevkii yerleşim alanı Kalfat Beldesi görülmeye değer yerlerdir. 
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Ağacin Kaya Yerleşimi (Kalfat): Ağacin Mevkii Çağşak Çayı’nın batı kenarında 

bir tepe üzerinde yer alan insan eliyle işlenmiş kaya yerleşimleridir. Asmaca 

Mevkii’ne yaklaşık 2–3 km uzaklıktadır. Kayalar ev şeklinde oyulmuştur. Oyuk-

larda bir oda, pencere, havalandırma bacaları kandil nişleri mevcuttur (Şekil 6c). 

 

 
Şekil 6a. Kale Höyük (Kalfat) 

Şekil 6b. Asmaca Kaya Yerleşimi ve Nekropol Alanı (Kalfat) 

Şekil 6c. Ağacin Kaya Yerleşimi (Kalfat) 

Şekil 6d. Sekmini Kaya Yerleşimi (Kalfat) 

 

Sekmini Kaya Yerleşimi (Kalfat): Sekmini Mevkii, iki tepe üzerinde doğal kaya-

lara insan eliyle oyulmuş mağaralardır. Birbirine bağımlı birkaç odadan ibaret-

tir. Bölmelerin içinde kandil nişleri havalandırma bacaları mevcuttur. Mağara 

gözleri 2-3 m genişliğinde ve yüksekliğindedir. Derinlikleri 4 ile 25 m arasında 

değişmektedir. Giriş kısımlarına yakın zamanda taş duvar örülerek ağıl olarak 

kullanılmaktadırlar (Şekil 6d). 

Yaylakent yolu üzerindeki Yaylakent Tümülüsü, Canbazzade Ahmet Efendi 

Cami, pek çok köy odası görülmesi gereken diğer önemli yerlerdir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Hüyükköy, Sakaeli Köyleri ve Kalfat Beldesi çok çeşitli jeolojik birimlerin gö-

rüldüğü aynı zamanda doğal, kültürel ve tarihi yapısıyla da dikkat çeken bir 

alandır. Yöre zengin jeolojik çeşitliliği ve peyzajı ile hem ekonomi açısından 

önem taşımakta hem de ekoturizm açısından fırsatlar oluşturmaktadır. Ancak 

bölgede şu anda turizm planlaması yapılmamış durumdadır. Bu nedenle koru-

ma ve kullanım durumu düşük ve kontrolsüzdür.  

Çalışma alanını oluşturan Orta Havzası’nda merkez yerleşmelerinde (Hüyük-

köy, Sakaeli Köyleri ve Kalfat Beldesi) tanıtım faaliyetlerinin yapılacağı, sergi ve 

toplantıların yapılacağı bir merkez gerekmektedir. Her üç merkezde bu amaçla 

kullanabilecek halihazırda boş yapılar bulunmaktadır. Kurulacak merkezde 

kitap, broşür, bilimsel tanıtım belgelerinin dağıtılması turistlerin alanla ilgili 

doğru bilgi almasını sağlayacaktır. Çalışma alanında doğa müzesi kurulması 

yılın her dönemi için tur alternatifi oluşturabilecektir. Alanda coğrafi potansiye-

lin, jeolojik unsurların iyi gözlenebileceği alternatif yürüyüş parkurları ile bilgi-

lendirme ve yönlendirme tabelalarının yapılması gerekmektedir. Yörede yapıla-

cak bilim ve doğa turlarının gelirleri çevre koruma ve geliştirme uygulamaları 

için ekonomik getiri sağlayacaktır. 

Alanda eğitim ve bilimsel etkinlik dışında yerel sanat ürünlerinin tanıtım ve 

satış standları, otopark, kafeterya, yöresel yiyecek üniteleri gibi hizmet mekan-

larına ihtiyaç bulunmaktadır. Yörenin yerel kültürünü yansıtan ürünler (el sa-

natları, yemek vb.) tanıtılıp pazarlanmalıdır. Alanda yöresel bal üretimi ve pa-

zarlanması ile ilgili sistem oluşturulmalıdır. Tur şirketleri ile bağlantı kurularak 

hedef pazarda farkındalık yaratılmalıdır. 

Ekoturizm uygulamaları kırsal alanların sürdürülebilir gelişimi ve kalkınması 

için iyi bir fırsat oluşturmaktadır. Bu nedenle yönetim planı için turizm altyapısı 

ve yöre halkının destekleri gerekmektedir. Yöreden yerel kılavuzlar yetiştirmek, 

köy etnografya galerisi ve köy ürünleri satış birimleri oluşturmak turizm planı 

dahilinde hedeflenmelidir. 

Çalışma alanı olan Orta Havzası’nda (Hüyükköy, Sakaeli Köyü ve Kalfat Belde-

si) ekoturizme yönelik alan önerileri geliştirilmiştir. Yapılacak peyzaj planlama 

çalışmaları alanın optimum kullanımını düzenlemek ve doğa koruma hedefleri-

nin uygulanmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çevre kaynak-

larından yararlanarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması ve insan yaşam kali-

tesinin artırılması açısından önemli ve değerlidir. 
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Hüyükköy’de ekoturizme yönelik olarak mevcut köy giriş yolunu takiben yaya 

yürüyüş yolu ve bisiklet yolu önerilmiştir. Yer altı şehrinin koruma zonu belir-

lenmiş ve çevresindeki ağaçlandırma alanının geliştirilmesi düşünülmüştür. 

Hüyükköy yer altı şehrinde diğer seviyedeki mağara ve alanların biran önce 

temizlenerek ortaya çıkarılması ve düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. 

Ağaçlandırma alanında piknik vb. gibi etkinlikler de yapılabilecektir. Höyükte-

pesi’nde doğal peyzaja hakim bakı noktaları işaretlenmiştir. Bu alanda seyir 

terası oluşturulması panoramik köy peyzajının algılanması ve doğa fotoğrafçılı-

ğı etkinlikleri açısından önemli olacaktır. Mevcut köy konağının bitişiğindeki 

alan çeşitli kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinlikler için kullanılabilecek mekan 

olarak ayrılmıştır. Köy konağı mevcutta kullanılabilir durumdadır. Bu konağın 

bir bölümü ziyaretçi merkezi olarak da kullanılabilir. 2 katlı köy konağı 24 odası 

ile ziyaretçilere kısa vadeli konaklama olanağı da sunmaktadır. Köyde bulunan 

mevcut spor sahasının bitişiğindeki alanda doğa sporcuları için kamp ve konak-

lama alanı önerilmiştir. Köyde bulunan ve bazı özel günlerde kullanılan boş köy 

odaları ziyaretçilere yönelik satış ve tanıtım üniteleri olarak kullanılabilir. Plan-

lamada temel amaç, ziyaretçilerin alanda bulunan doğal ve kültürel değerleri 

daha iyi tanıması, sadece günübirlik değil konaklamaları içeren ziyaretlerle 

turistlerin alanda daha uzun süre kalarak yöresel ekonomiye katkılarının artı-

rılmasıdır (Şekil 7).  

Sakaeli Köyü’nde ekoturizm kapsamında, Devrez Çayı’nı takiben yaya ve bisik-

let yolu önerilmiştir. Devrez Çayı boyunca piknik, kampçılık, doğa izlem, doğa 

fotoğrafçılığı, sportif balıkçılık ve kayıkla gezinti yapılabilecek etkinliklerdir. 

Manzaraya hakim yüksek dağlık ve kayalık alanlar manzara izlemi, fotoğrafçı-

lık, doğa sporları için önerilmektedir. Jeolojik ve arkeolojik unsurlar eğitsel 

amaçlı da kullanılabilecektir. Alandaki farklı topografik yapı ve coğrafi potansi-

yel birçok ekoturizm faaliyeti için önem taşımaktadır (Şekil 8).  

Kalfat yöresinde bulunan önemli doğal unsurların yakın çevresinde mevcutta 

herhangi bir yerleşim veya turizm işletmesi yoktur. Burada planlamada temel 

amaç alanın özgünlüğünün korunması, özellikle de eğitsel, bilimsel ve sportif 

yönünün güçlü tutulması yönündedir. Bu kapsamda alanda kalıcı ve doğayı 

tahrip edici yoğun kullanımlar yerine hedef kitleye hitap edecek günübirlik 

kullanımlar ile kamp alanları önerilmiştir (Şekil 9).  

Çalışma alanının coğrafi potansiyeli göz önüne alındığında, alanda yapılabile-

cek alternatif ekoturizm aktiviteleri olarak; dağcılık, kaya tırmanışı, kampçılık, 

doğa yürüyüşü, doğa fotoğrafçılığı, doğa sporları, dağ bisikleti, yaban hayatı 

(bitki ve hayvan) gözlemleri, kuş gözlemciliği, manzara seyri, piknik, köy evi 
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yaşantısı, sportif balıkçılık, avcılık, kayıkla gezinti, tarihi çevre ziyaretleri, bel-

gesel yapımı, çiftlik turizmi, kaplıca turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, 

festival turizmi, jeoloji eğitimi vb. etkinliklerin güçlü bir potansiyel taşıdığı or-

tadadır.   

 

 
Şekil 7. Hüyükköy turizm planlaması 

 

 
Şekil 8. Sakaeli Köyü turizm planlaması 
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Şekil 9. Kalfat Yöresi turizm planlaması 
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ÖZ 

Bu araştırmanın amacı yöneticilerin kişilik özelliklerinin, işgörenlerle yaşadıkları çatışmaları 
yönetmede kullandıkları yöntemlerle arasındaki ilişkiyi belirleyebilmektir. Araştırmada, veri 
toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma, İstanbul ve Antalya 
bölgesinde görev yapan otel yöneticileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Otel yöneticilerinin 
kişilik özellikleri ile çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıy-
la korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, otel 
yöneticilerinin kişilik özellikleri en fazla sorumluluk özelliğinde yoğunlaştığı belirlenirken, 
otel yöneticilerinin işgörenlerle aralarındaki çatışmaları yönetmede en fazla kullandıkları 
yöntemlerin ise problem çözme, uzlaşma ve örgütsel önlemler alma yöntemleri olduğu be-
lirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, yöneticilerin kişilik özellikleriyle bazı çatışma yönetme yön-
temleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Kişilik Özellikleri, Çatışma Yönetimi, Çatışma Yönetme Yöntemleri, Otel 
Yöneticileri 

 

 

GİRİŞ 

Herhangi bir işletmede yöneticilik görevini yerine getirmekte olan kişilerin ba-

şarısında astlarıyla aralarındaki iletişim biçimleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Yöneticilerin iletişim sürecinde başarılı olmaları, insan ilişkilerindeki bilgi ve 

yetenekleriyle doğru orantılıdır. Bu bilgi ve yetenek gereksinimi, sektör türü ne 

olursa olsun tüm işletmelerde çalışanların yönlendirilmesinde oldukça belirgin 

bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, örgütlerde oldukça sık sorun kaynak-
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larından biri olan ve örgütsel ilişkilerde meydana gelen çatışma ve çözümlen-

mesine ilişkin izlenen yollar, yönetimin etkinliği ile doğrudan ilişkili bulunmak-

ta ve zaman zaman ciddi yönetim sorunlarının doğmasına yol açmaktadır (Ba-

rutçugil 1989: 115). Doğal olarak örgüt içerisinde bir faaliyeti yerine getiren 

herhangi bir kişinin, örgüt içindeki işlevsel ve toplumsal çevresi ile etkileşimin-

de, kendi kişiliğinin büyük rolü vardır (Aydın 2000: 30).  Bireyin dış dünya ile 

olan ilişkisini nasıl ve ne şekilde kuracağını belirleyen önemli bir olgu olan kişi-

liği, bireyi hayatta tutan, onu yönlendiren ve hem kendisi hem de çevresiyle 

olan ilişkilerini belirleyen bir güç olarak tanımlamak mümkündür (Soysal, 2008: 

4). Dubrin (1994) ise kişiliği; bireyin yaşama biçimi olarak tanımlamıştır. Kişiliği 

oluşturan temel faktörler genel olarak konuyla ilgili yazında  (Kaynak 2007; 

Soysal 2008; Çınar 2007); bedensel (fizyolojik-biyolojik), kültürel, aile, sosyal-

leşme süreci (sosyal yapı ve sosyal sınıf), durumsallık ve diğer faktörler olarak 

gruplandırılmaktadır. Bu kapsamda, bireylerin doğuştan gelen özellikleri ile 

sonradan toplum içinde kendi yaşantısıyla şekillendirdiği özelliklerin toplamı 

olarak da tanımlanabilecek (Özdevecioğlu 2002: 115) kişilik, örgüt içindeki dav-

ranışların da belirleyicilerinden kabul edilmektedir. Nitekim kişilik, bireylerin 

davranışlarını belirleyen özellikleri de içerisinde barındırmaktadır.  

Bireyler örgüt içindeki bir takım ilişkilerde kendilerine ulaşan etkilere, kendi 

kişiliklerine uygun tepkiler verebildiklerinden, tepki biçimlerine göre bazen 

çatışma ortaya çıkabilmektedir (Aydın 2000: 30). Genç ve Demirdöğen (1995: 

40); zıtlaşma, anlaşmazlık, uyumsuzluk ve birbirine ters düşme temeline da-

yandırdıkları çatışmayı; iki veya daha fazla kişi veya grup arasında çeşitli kay-

naklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlamışlardır. Eren (2001) ve Bayrak 

(1996), örgüt içindeki çatışmaları yönetmeyi, yönetimin karşılaştığı en güç so-

runların başında ve yöneticilerin zaman ve enerjilerini önemli ölçüde alan konu-

lardan biri olarak kabul etmektedir. Örgütsel etkinlik açısından da son derece 

önemli olan çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareket eden yöneticile-

rin, çatışmayı kabul alanına almaları ve çatışmayı yönetme yaklaşımını benim-

semeleri, Açıkalın (1996)’ın da belirttiği gibi etkili bir yöneticilik biçimi olarak 

kabul edilmektedir. Diğer taraftan, çatışmanın etkin yönetimi, çatışmaya bakış 

açısıyla doğrudan ilgilidir (Ural 1997; Pelit 2003). Bundan dolayı çatışma, mut-

laka kaçınmak ya da kurtulmak gereken bir olgu olarak görülmemelidir. Aksine 

çatışma, örgüt amaçları doğrultusunda etkin bir şekilde yönlendirilerek ve ele 

alınarak yönetilmesi gereken bir olgu ya da sorun kaynağı olarak kabul edilme-

lidir (Ural 1997; Şimşek 2001). Bu yüzden örgüt içerisinde yaşanan anlaşmazlık-

lar örgütün etkinliği için yöneticilerin ilgilenmesi gereken en önemli konular 

arasındadır (Pelit 2003). Diğer taraftan, yöneticilerin örgütte baş gösteren çatış-
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malara yaklaşım tarzları, doğal olarak onların kişilik özelliklerinden de etkile-

nebilmektedir.  

Yöneticilerin gerek doğuştan gerekse sonradan geliştirdikleri kişilik özellikleri, 

örgütsel ortamda işgörenlerle birtakım ilişkilerinden dolayı ortaya çıkabilecek 

çatışmanın yönetilme biçimine de yansıyacaktır. Söz konusu bu yansıma biçi-

minin ne şekilde olduğuna veya olabileceğine yönelik, konuyla ilgili alanyazın-

da çeşitli araştırmalar (Antonioni, 1998; Eren 2001; Koçel 2003; Moberg 1998; 

Moberg 2001; Newstrom ve Davis 2002; Ohbuchi ve Fukushima 1997; Rahim 

2002; Trimmer vd. 2002; Üngören 2008) bulunmakla birlikte, özellikle yapısı 

gereği emek-yoğun bir özellik gösteren otel işletmelerindeki mevcut durumu 

belirlemeye yönelik araştırma sınırlılığı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, bu 

araştırmanın amacı, otel yöneticilerin kişilik özelliklerinin astlarıyla yaşadıkları 

çatışmaları yönetme yöntemleri ile ilişkisini belirleyebilmektir. Konuyla ilgili 

mevcut durumun otel işletmeleri açısından ortaya konulmasına yönelik araş-

tırmalara olan ihtiyaç böyle bir araştırmanın yapılması noktasında bir gerekliliği 

ortaya çıkarmış ve turizm sektöründe profesyonel düzeyde en önemli örgüt-

lenme yapı ve olanaklarına sahip olan beş yıldız otel işletmeleri yöneticileri 

üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırma, Türkiye’nin en önemli iki büyük turizm merkezi olan İstanbul ve 

Antalya bölgesinde faaliyette bulunan beş yıldızlı otel yöneticileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılabilirlik ölçütleri göz önüne alınarak İs-

tanbul ve Antalya’da 10’ar adet olmak üzere toplam 20 adet beş yıldızlı otel 

işletmesi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup, bu işletmelerde çalışan 250 

yöneticiye (genel müdür/müdür yardımcısı, ve departman müdürleri) anket 

uygulanmış ve 221 anket (İstanbul:105; Antalya:116) değerlendirmeye alınmış-

tır. Araştırmaya katılan otel işletmeleri yöneticilerinin %73,8’i (n=163) erkek ve 

%26,2’si (n=58) kadın olup, %7,2’si ilköğretim (n=16), %45,2’si ortaöğretim 

(n=100) ve %47,5’i (n=105) ise üniversite mezunudur. 

Araştırmada, yöneticilerin işgörenlerle aralarındaki çatışmaları yönetmede kul-

landıkları yöntemleri ve kişilik özelliklerini tespit etmeye yönelik verilerin top-

lanmasında anket yönteminden yararlanılmıştır. Yöneticilerin kişilik özellikleri-

ni tespit etmeye yönelik, Costa ve McCrae (1985) tarafından geliştirilen ve Türk-

çe çevrisi (Gülgöz 2002) de yapılan ‚beş kişilik faktörü (NEO Beş Faktör)‛ ölçe-

ğinden yararlanılmıştır.  Konuyla ilgili alanyazın incelendiğinde, çalışmalarda 

kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla geliştirilen çeşitli kişilik envanteri/ölçekleri 

genel olarak ‚beş faktör boyutlarını‛ ölçmekte veya ‚beş faktör boyutlarıyla‛ 
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ilişkili sonuçlar ortaya koymaktadır (Selengil 2004; Yelboğa 2006; Taşçı ve Erol 

2007). Bugüne kadar geliştirilen kişilik özellikleri ölçekleri içerisinde beş faktör 

modelinin yaygın olarak kullanılmasının/kabul görmesinin temel nedenlerin-

den biri, söz konusu bu ölçeğin insan kişiliğini tanımlamakta geçerli ve güveni-

lir olduğuna yönelik araştırma sonuçlarını ortaya koymasından kaynaklanmak-

tadır (Hough ve Öneş 2001; Yelboğa 2006). Belirtilen bu model işletme literatü-

ründe birçok çalışmada da (Antonioni 1998; Barrik ve Mount 1991; Costa vd. 

1986; Gülgöz 2002, Özdevecioğlu 2002; Selengil 2004; Taşçı ve Erol 2007; Yelbo-

ğa 2006; Yürür 2009) kullanılmış olmakla birlikte, işletme yöneticileri üzerinde 

de uygulanmıştır (Yürür 2009). Fakat ilgili ölçekte yer alan 10 ifadenin çift ifa-

deyi (Ör: kendime güvenen ve sosyal birisiyim) içermesinden dolayı, söz konu-

su bu çift ifadeler ikiye bölünerek her biri, bir ifade haline getirilmiş ve toplam 

20 ifade elde edilmiştir. Kullanılan söz konusu beş faktör modeli, ‚dışa dönük-

lük‛, ‚uyumluluk/uzlaşılabilirlik‛, ‚sorumluluk‛, ‚duygusal denge/tutarlık‛ ve 

‚yaşantıya/gelişime açıklık‛ olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek-

teki beş faktöre ilişkin verilen her bir özelliği/ifadeyi yöneticinin gösterme sıklı-

ğı 5’li Likert ölçeği (1=Hiçbir zaman, 5=Her zaman) şeklinde sorgulanmıştır.  

Örgütsel çatışmaların yönetilmesi ile ilgili yöntemlerin belli başlıları ilgili litera-

türde (Ural 1997; Ataman 200; Peker ve Aytürk 2002); problem çözme, üstün 

amaçlar belirleme, kaynakların genişletilmesi, kaçınma, yumuşatma, uzlaşma, 

güç kullanma, davranışsal eğitim verme, ikili ve karşılıklı konuşma, diğer bir 

ifade ile görüşme yönteminin öneminin üzerinde durulmakla birlikte; çatışma-

nın yönetilmesiyle ilgili, çatışmanın tür ve niteliğine göre birçok yöntemin bu-

lunduğunu belirten Eren (2000), örgütsel çatışmanın çözümüne ilişkin kullanı-

lan ve yukarıda belirtilen yöntemleri de içeren çatışma yönetme yöntemlerini; 

bilmezlikten gelme veya kayıtsız kalma, geciktirme, inandırma, yumuşatma, 

kura çekme, sorun çözme, hakemin görüşüne başvurma, politik yaklaşımlar, 

pazarlık etme ve karşılıklı ödün verme, oylama, çatışmaların etkilerini değerle-

me, meşgul etme, yeni olanaklar bulma, grup veya bireyler arası ilişkileri artır-

ma yöntemleri şeklinde sıralamaktadır. Örgütlerin nitelikleriyle ilgili olarak 

örgüt içi çatışmaların pek çok türü olsa da, en çok rastlanan çatışma türlerinden 

biri ‚ast-üst‛ ilişkilerinden doğan çatışmalardır (Dökmen 2001; Pelit 2003). Ni-

tekim bu araştırmanın ana konusunu da; örgüt içinde meydana gelen çatışma-

lardan olan ast-üst arasındaki çatışmalar oluşturduğundan, örgütsel çatışma 

yönetiminde en çok kabul görüp kullanılan yöntemlerden olan kaçınma, taviz 

verme, uzlaşma, hükmetme, örgütsel önlemler alma ve problem çözme yöntem-

lerini içeren ve Pelit (2003)’in ‚otel işletmeleri yöneticilerinin astlarıyla araların-

daki çatışmaları yönetme yöntemleri‛ adlı araştırmasında kullandığı ‚örgütsel 
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çatışmayı yönetme yöntemleri formu‛ kullanılmıştır. Ölçekte yer alan altı ça-

tışma yönetim yöntemini içeren ifadeler (toplam 30 ifade) de 5’li Likert ölçeği ile 

derecelendirilmiştir. Verilen ifadelerin içerdiği davranışları çatışma sırasında 

yöneticilerin gösterip göstermediği sorgulanmıştır. Elde edilen veriler, istatistik 

paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması için 

içerik ve yapısal geçerlik ölçütlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda, araştır-

mada kullanılan ölçeklerin, içerik geçerliğinin sağlanmasına yönelik ilgili ölçek-

ler uzman görüşü kapsamında, akademisyenler tarafından incelenmiş ve ‚anke-

tin kapsam, içerik, ifade sayısı, anlaşılırlık, yeterlilik vb. gibi hususlar hakkın-

daki görüş ve katkılar alınmıştır. Buna ek olarak, bir grup üniversite öğrencisine 

anketler dağıtılarak anketteki tüm ifadelerin anlaşılıp anlaşılmadığı sorgulan-

mak suretiyle bir geri bildirim sağlanmıştır.   

 
Tablo 1. Anketin kapsadığı boyutlar ve geneline ilişkin yapılan güvenirlik analizi sonuçları 

Faktörler (Boyutlar) 
İfade 
Sayısı 

Cronbach’s 
Alfa 

Özdeğer 
Varyansı 
Açıklama 

Oranı 

Kümülatif 
Varyans 

Ç
a

tı
şm

a
 

Yö
n

et
m

e 
Yö

n
te

m
le

ri
 Kaçınma 5 0.84 7,061 23,538 23,538 

Taviz Verme 5 0.75 6,128 20,427 43,965 

Uzlaşma 5 0.69 3,109 10,364 54,329 
Hükmetme 5 0.67 2,603 8,677 63,006 

Örgütsel Önlemler 
Alma 

5 0.76 1,188 3,960 66,966 

Problem Çözme 5 0.88 1,080 3,601 70,567 

Toplam/Genel 30 0.84 

K
iş

ili
k 

Ö
ze

lli
kl

er
i 

Dışa Dönüklük 4 0.82 5,840 29,198 29,198 

Uzlaşılabilirlik 4 0.69 4,086 20,428 49,626 
Sorumluluk 4 0.65 1,264 6,322 55,948 

Duygusal Denge 4 0.81 1,176 5,879 61,827 
Yaşantıya açıklık 4 0.74 1,051 5,255 67,083 

Toplam/Genel 20          0.78 

 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliğinde ise faktör analizinden 

faydalanılmıştır. Diğer taraftan araştırmada elde edilen verilere ilişkin faktör 

analizi uygulanmadan önce verilerin faktör analizi uygulamaya uygun olup 

olmadığının tespiti için KMO ve Barlett’s testi anlamlılık değerleri her iki ölçek 

için kontrol edilmiş ve çatışma yönetme yöntemlerine ilişkin ölçek için KMO 

değeri 0.92 ve Barlett’s testi anlamlılık değeri de p=0.000; kişilik özellikleri ölçeği 

için se KMO değeri 0.88 ve Barlett’s testi anlamlılık değeri de p=0.000 olarak 

bulunmuştur. Söz konusu bu sonuçlar, verilerin faktör analizi için uygun oldu-

ğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, gerek kişilik gerekse çatışma yönetme 
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yöntemlerini belirlemeye yönelik kullanılan ölçeklere ilişkin uygulanan faktör 

analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde, çatışmayı yönetme yöntemleri ölçeğine ilişkin faktör 

analizi sonucunda 30 ifadeden oluşan ölçeğin, 6 faktörden oluştuğu ve söz ko-

nusu bu 6 faktörün toplam varyansın %70.57’sini açıkladığı görülmektedir. Kişi-

lik özellikleri ölçmeye yönelik 20 ifadeden oluşan ölçek, 5 faktör altında top-

lanmış olup, ölçekteki 5 faktörün toplam varyansı açıklama oranı ise %67.08 

olmuştur. Yine ölçeklere ilişkin güvenirlik analizi Tablo 1’de sunulmuştur. Söz 

konusu sonuçlar, özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmalar için güvenilir 

sonuçlar olarak kabul edilebilir niteliktedir. Bu kapsamda, bu araştırmada kul-

lanılan ölçeklerin, gerek her bir boyutuna gerekse geneline ilişkin güvenirlik 

katsayıları ölçeğin güvenilir olduğu (Sekaran 2003; Şencan 2005; Ural ve Kılıç 

2006) şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırmada, yöneticilerin işgörenlerle aralarındaki çatışmaları yönetmede kul-

landıkları yöntemler ve kişilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin tüm boyutla-

ra ilişkin standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri verilerek yöneticilerin 

göstermiş oldukları çatışma yönetme yöntemleri ve kişilik özellikleri sıralanmış 

ve yorumlanmıştır. Ayrıca yöneticilerin çatışmaları yönetmede kullandıkları 

yöntemlerin ve kişilik özelliklerinin çalışılan otel işletmesinin bulunduğu ko-

numa/ile göre (Antalya; sayfiye, İstanbul; şehir) karşılaştırılmasında t-testinden 

yararlanılmıştır. Yöneticilerin göstermiş oldukları kişilik özellikleriyle astlarıyla 

aralarındaki çatışmaları yönetmede kullandıkları yöntemler arasındaki ilişkinin 

belirlenmesinde ise korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon katsa-

yısının; 0-0,20 arasında olması durumunda ‚çok zayıf‛; 0,20-0,40 arasında olma-

sı durumunda ‚zayıf‛; 0,40-0,60 arasında olması durumunda ‚orta‛; 0,60-0,80 

arasında olması durumunda ‚kuvvetli/yüksek‛ ve 0,80-1 arasında olması du-

rumunda ise ‚çok kuvvetli/çok yüksek‛ şeklinde niteleme yapılmıştır (Büyü-

köztürk 2003: 32; Akgül ve Çevik 2003: 359). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada, yöneticilerin işgörenlerle aralarındaki çatışmaları yönetmede kul-

landıkları yöntemleri ve kişilik özelliklerine ilişkin aritmetik ortalama ve stan-

dart sapma değerleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi, yöne-

ticilerin kişilik özelliklerine ilişkin en yüksek aritmetik ortalama ‚sorumluluk‛ 

( =4,02) özelliğinde gerçekleşirken; onu, ‚dışa dönüklük‛ ve ‚uzlaşılabilirlik‛ 

özellikleri izlemektedir. Yöneticilerin kişilik özelliklerine ilişkin en düşük dü-

zeydeki aritmetik ortalamaya sahip özellik ise ‚yaşantıya açıklık‛ ( =3.33) 

özelliği olmuştur. 
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Tablo 2. Yöneticilerin kişilik özellikleri ve çatışma yönetme yöntemlerine ilişkin aritmetik ortalama 

ve standart sapma değerleri 

Faktörler (Boyutlar) Sıra   s.s. 

Kişilik Özellikleri 

Sorumluluk 1 4.02 0.60 
Dışa Dönüklük 2 3.71 0.77 

Uzlaşılabilirlik 3 3.61 0.55 
Duygusal Denge 4 3.44 0.65 

Yaşantıya açıklık 5 3.33 0.92 

Çatışma Yönetme 
Yöntemleri 
 

Problem Çözme Yöntemi 1 4.02 0.74 

Uzlaşma Yöntemi 2 3.57 0.74 
Örgütsel Önlemler Alma Yöntemi 3 3.34 1.49 

Hükmetme Yöntemi 4 3.25 0.90 
Taviz Verme Yöntemi 5 2.88 0.79 

Kaçınma Yöntemi 6 2.84 0.91 

 

Yöneticilerin işgörenlerle aralarındaki çatışmaları yönetirken kullandıkları yön-

temlere ilişkin en yüksek düzeyde aritmetik ortalama puanına sahip yöntem 

‚problem çözme‛ yöntemi ( =4,02) olurken; onu ‚uzlaşma‛ ve ‚örgütsel ön-

lemler alma‛ yöntemi izlemektedir. Çatışma yönetim yöntemlerinden en düşük 

aritmetik ortalamaya sahip yöntem ise ( =2.84) ‚kaçınma‛ yöntemi olmuştur. 

Araştırmada, yöneticilerin işgörenlerle aralarındaki çatışmaları yönetmede kul-

landıkları yöntemlerin ve kişilik özelliklerinin çalışılan otel işletmesinin bulun-

duğu konuma/ile göre (Antalya: sayfiye, İstanbul şehir) karşılaştırılmış ve her-

hangi bir farklılık gözlenmemiştir (p>0,05).  

Tablo-3’te yöneticilerin kişilik özellikleri ve çatışmayı yönetmede kullandıkları 

yöntemler arasındaki ilişkiye yönelik gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuç-

ları yer almaktadır.  

 
Tablo 3. Yöneticilerin kişilik özellikleri ve çatışmayı yönetmede kullandıkları yöntemler arasındaki 

ilişkiye yönelik korelâsyon analizi sonuçları 

Kişilik  
Özellikleri 

Pearson 
Korelasyon 
Katsayısı 

Kaçınma 
Taviz 

Verme 
Uzlaşma Hükmetme 

Örgütsel 
Önlemler 

Alma 

Problem 
Çözme 

Dışa Dönük r -0,201* -0,247* 0,080 0,445** 0,325** 0,535** 

Uzlaşılabilirlik r 0,286** 0,357** 4,126** -0,246** -0,025 0,170* 
Sorumluluk r -0,203* -0,370** 0,158 0,465** 0,412** 0,324** 

Duygusal  
Denge 

r 0,256** 0,148 0,423** -0,223* -0,066 0,146 

Yaşantıya Açıklık r -0,178* -0,165* 0,231* 0,103 0,475** 0,361** 

       *p<0,05;  **p<0,01 
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Yöneticilerin kişilik özellikleriyle çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ko-

relasyon matrisi Tablo 3‘de verilmiştir. Korelâsyon matrisi incelendiğinde bazı 

değişkenler arasında pozitif ve bazı değişkenler arasında negatif olmak üzere 

önemli ilişkiler tespit edilirken (p<0,05), bazı değişkenler arasındaki korelesyon 

katsayısı ise önemli bulunmamıştır (p>0,05). Buna göre, kişilik özellikleriyle 

çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ilişkiler aşağıda özet olarak yorum-

lanmıştır. 

“Dışa dönük” kişilik tipi ile çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ilişkiler: Dışa 

dönük kişilik özelliğiyle; ‚problem çözme‛ (r=0,535) ve ‚hükmetme‛ (r=0,445) 

yöntemleri arasında orta kuvvette-pozitif önemli bir ilişki, ‚örgütsel önlemler 

alma‛ yöntemi arasında zayıf-pozitif önemli bir ilişki (r=0,325),  ‚taviz verme‛ 

(r=-0,247) ve ‚kaçınma‛ (r=-0,201) yöntemleri arasında zayıf-negatif bir ilişki ve 

‚uzlaşma‛ yöntemi arasında ise önemli olmayan (p>0,05) bir ilişki tespit edil-

miştir. Buna göre, dışa dönük kişilik özelliğine sahip yöneticiler, işgörenlerle 

aralarındaki çatışmaları yönetmede sırasıyla en çok problem çözme, hükmetme 

ve örgütsel önlemler alma yöntemlerini tercih etmektedirler. Araştırmada orta-

ya çıkan dışadönük kişilik tipi ile problem çözme arasında ortaya çıkan pozitif 

olumlu ilişki konu ile ilgili literatürdeki araştırmalarla (Antonioni 1998; Mober 

2001; Yürür 2009) paralellik göstermektedir. Dışadönük kişilik özelliğine sahip 

yöneticilerin kaçınma ve taviz verme yöntemlerini daha az kullanmaları, top-

lum içinde olmayı seven, aktif konuşkan kişilik özelliklerine sahip olmalarından 

kaynaklanabilir. 

 “Uzlaşılabilirlik” kişilik tipi ile çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ilişkiler: Uz-

laşılabilir kişilik özelliği ile ‚uzlaşma‛ yöntemi arasında çok yüksek kuvvette –

pozitif önemli bir ilişki (r=4,126), ‚taviz verme‛ (r=0,357) ve ‚kaçınma‛ (r=0,286) 

yöntemi arasında zayıf-pozitif önemli bir ilişki, ‚problem çözme‛ yöntemi ara-

sında çok zayıf-pozitif önemli bir ilişki (r=0,170), ‚hükmetme‛ arasında zayıf-

negatif bir ilişki (r=-0,246), ‚örgütsel önlemler alma‛ yöntemi arasında önemli 

olmayan bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre uzlaşılabilir kişilik özelliğine sa-

hip yöneticiler, işgörenlerle arasındaki çatışmaları yönetmede en sık sırasıyla 

uzlaşma, taviz verme ve kaçınma yöntemlerini kullanmaktadırlar. Uzlaşma 

yöntemi, uzlaşılabilir kişilik özelliğine sahip yöneticilerin en fazla kullandıkları 

yöntem olması bakımından (Gümüşeli 1994), kaçınma yöntemi ile pozitif ilişki-

lerin ortaya çıkması ve hükmetme yöntemi ile negatif ilişkili olması bakımından 

literatürdeki diğer çalışmalarla tutarlılık göstermektedir (Yürür 2009). Buna 

karşın konu ile ilgili literatürde uzlaşma yöntemi ile kişilik özellikleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamasına karşın (Antonioni 1998; Yürür 2009), bu araş-

tırmada farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu araştırmada ortaya çıkan bu sonuç, 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

792 

uzlaşılabilir kişilerin iyi huylu, yardımsever ve yumuşak kalpli olmalarından 

dolaylı, çok fazla çatışmaya girmeden sorunları kolayca çözme isteklerinden 

kaynaklandığı şeklinde değerlendirilebilir. 

“Sorumluluk” kişilik tipi ile çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ilişkiler: Sorum-

lu kişilik özelliği ile ‚hükmetme‛ (r=0,467) ve ‚örgütsel önlemler alma‛  

(r=0,412) yöntemi arasında orta kuvvette-pozitif önemli bir ilişki, ‚problem 

çözme‛ yöntemi arasında zayıf kuvvette-pozitif önemli bir ilişki (r=0,324), ‚taviz 

verme‛ (r=-0,370) ve ‚kaçınma‛ yöntemleri arasında (r=-0,203) zayıf kuvvette-

negatif ilişkiler ve ‚uzlaşma‛ yöntemi arasında önemli olmayan bir ilişki tespit 

edilmiştir. Buna göre, sorumlu kişilik özelliğine sahip yöneticiler, işgörenlerle 

arasındaki çatışmaları yönetmede sırasıyla en sık, hükmetme, örgütsel önemle-

ler alma ve problem çözme yöntemlerini kullanmaktadırlar. Sorumlu kişilik 

özelliği ile problem çözme yöntemi arasında ortaya çıkan pozitif olumlu ilişki 

ile benzer olarak ilgili literatürde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Yürür 2009). 

Sorumlu kişilerin hükmetme ve örgütsel önlem alma yöntemlerini daha çok 

kullanmaları, sorumlu kişilerin kararlı tavrından kaynaklanabilir. 

“Duygusal denge” kişilik tipi ile çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ilişkiler: 

Duygusal dengeye sahip kişilik özelliği ile ‚uzlaşma‛ yöntemi arasında orta 

kuvvette-pozitif önemli bir ilişki (r=0,423), ‚kaçınma‛ yöntemi arasında zayıf 

kuvette-pozitif önemli bir ilişki (r=0,256),  ‚hükmetme‛ yöntemi arasında zayıf 

kuvvette-negatif bir ilişki (r=-0,223); taviz verme, örgütsel önlemler alma ve 

problem çözme arasında önemli olmayan ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre, 

duygusal denge kişilik özelliğine sahip yöneticiler, işgörenlerle arasındaki ça-

tışmaları yönetmede sırasıyla en sık, uzlaşma ve kaçınma yöntemlerini kullan-

maktadırlar. Bu sonuçlar, Çetin (2008)’in çalışmasındaki duygusal dengeye sa-

hip kişilerin çevrelerine karşı daha fazla uzlaşma stratejisini kullandıklarına 

yönelik bulgu ile ve Yürür’ün (2009) araştırmasında ortaya çıkan kaçınma ile 

duygusal denge arasındaki pozitif ilişkiye ilişkin bulgularla benzerlik göster-

mektedir. Duygusal denge kişilik özelliğine sahip kişilerin problem çözme yön-

temini kullanmaları hususunda anlamlı bir ilişki ortaya çıkmaması, Moberg 

(2001)’in araştırmasında da duygusal denge kişilik özelliğine sahip kişilerin 

problem çözme yöntemini kullanması sonucunu desteklemektedir. 

“Yaşantıya Açıklık” kişilik tipi ile çatışmayı yönetme yöntemleri arasındaki ilişkiler: 

Yaşantıya açıklık kişilik özelliği ile ‚örgütsel önlemler alma‛ yöntemi arasında 

orta kuvvette-pozitif önemli bir ilişki (r=0,475), ‚problem çözme‛ (r=0,361) ve 

‚uzlaşma‛ (r=0,231) arasında zayıf kuvvette-pozitif önemli bir ilişki, ‚kaçınma‛ 

(r=-0,178) ve ‚taviz verme‛ (r=-0,165) arasında çok zayıf kuvvette-negatif bir 
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ilişki ve hükmetme arasında önemli olmayan bir ilişki tespit edilmiştir. Buna 

göre, yaşantıya açık kişilik özelliğine sahip yöneticilerin işgörenlerle yaşadıkları 

çatışmada en sık kullandıkları yöntemler, sırasıyla örgütsel önlemler alma, 

problem çözme ve uzlaşmadır. Kaçınma yöntemi ile yaşantıya açıklık kişilik tipi 

arasındaki negatif ilişkilere yönelik, konu ile ilgili literatürde de (Yürür 2009) 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Buna ek olarak, yaşantıya açık kişilik özelliği ile 

problem çözme yöntemi arasındaki olumlu ilişkiler ilgili literatürdeki diğer 

çalışmalarla (Antonioni 1998; Moberg 2001) da benzerlik göstermektedir. Yaşan-

tıya açık kişilerin örgütsel önlemler alma ve problem çözme yöntemlerini daha 

fazla kullanmaları, meraklı, öğrenmeye açık ve yenilikçi olmaları ile açıklanabilir. 

SONUÇ 

Otel yöneticilerinin kişilik özelliklerinin işgörenlerle yaşadıkları çatışmaları 

çözmede kullandıkları yöntemler ile ilişkisini belirlemeyi amaçlayan bu araş-

tırmada, Antalya ve İstanbul illerinde faaliyet gösteren otellerdeki 221 yönetici 

üzerinde anket uygulanmıştır. Yöneticilerin kişilik tiplerini belirleyebilmeye 

yönelik sorulara ilişkin ortalamalar incelendiğinde, ‚sorumluluk‛ kişilik tipinin 

en fazla ortalamaya sahip olduğu, ‚yaşantıya açıklık‛ kişilik tipinin ise en dü-

şük ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Otel yöneticilerinin işgö-

renlerle yaşadıkları çatışmaları çözmede en fazla kullandıkları yöntemin ‚prob-

lem çözme‛, en az kullandıkları yöntemin ise ‚kaçınma‛ olduğu sonucuna ula-

şılmıştır.  

Araştırmada, yöneticilerin işgörenlerle aralarındaki çatışmaları yönetmede kul-

landıkları yöntemlerin ve kişilik özelliklerinin, otel işletmesinin bulunduğu 

konuma/ile göre (Antalya: sayfiye, İstanbul şehir) herhangi bir farklılık taşıma-

dığı belirlenmiştir. 

Otel yöneticilerinin kişilik özellikleri ile çatışmayı çözmede kullandıkları yön-

temler arasındaki ilişkileri belirleme amacıyla yapılan korelasyon analizi sonu-

cunda, bütün kişilik tiplerinde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre; 

 Dışadönük kişilik özelliğine sahip yöneticilerin en fazla kullandıkları yön-

tem problem çözme iken, en az kullandıkları yöntem ise taviz vermedir. 

 Uzlaşılabilir ve duygusal dengeli kişilik tipine sahip yöneticilerin en fazla 

kullandıkları yöntem uzlaşma iken, en az kullandıkları yöntem ise hük-

metmedir. 

 Sorumlu kişilik tipinin en fazla kullandığı yöntem hükmetme iken, en az 

kullandıkları yöntem ise taviz vermedir. 
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 Yaşantıya açık kişilik tipinin en fazla kullandığı yöntem örgütsel önlem-

ler alma iken, en az kullandıkları yöntem ise kaçınmadır. 

Turizm sektörünün emek-yoğun yapısı dikkate alındığında, yöneticilerin işgö-

renlerle karşı karşıya gelmesi ve daha fazla çatışma yaşaması muhtemeldir. 

Turizm sektöründe çalışanların moralinin hizmet sürecine yansıma olasılığı çok 

yüksek olduğundan, yöneticilerin çatışmaları yönetmede çok dikkatli olmaları 

gereklidir. Çatışmalardan etkin bir şekilde yararlanabilmek ve örgüte katkı ola-

rak dönüt alabilmek, yöneticilerin çatışmaları yönetme yöntemleriyle yakından 

ilgilidir. Bu kapsamda, turizm sektöründeki yöneticilerin kaçınma ve taviz ver-

me gibi çatışmaları erteleyen ya da örgüte katkı olarak dönüşünü sağlama olası-

lığı düşük olan yöntemlerden uzak durmaları önemlidir. Bu kapsamda, araş-

tırmada ortaya çıkan, yöneticilerin kişilik özellikleri ile çatışmayı yönetme yön-

temleri arasındaki anlamlı ilişkiler, özellikle yönetici istihdamı açısından önem-

lidir. Bu kapsamda yönetici istihdamında, dışadönük, sorumlu ve yaşantıya 

açık kişilik tipleri ön plana çıkmaktadır. Sonuçta, söz konusu kişilik özellikleri-

ne sahip yöneticilerin, çatışmayı çözmede kullandıkları yöntemlerden dolayı, 

çatışmalar örgüte katkı olarak yansıyabilecektir.  
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ÖZ 

Günümüzde, dünyanın en hareketli ve hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm, sağladığı 
yüksek ekonomik girdiler ile sosyal ve kültürel değerler kapsamında ülkelerin ulusal ve ulus-
lar arası politikalarında önemli yer tutmaktadır. Her yıl milyonlarca insan değişik amaçlarla 
turizm hareketlerine katılmaktadır. Turizm faaliyetleri içinde yaz sezonu dışında da devam 
ederek sektöre dinamizmi getiren en önemli turizm çeşitlerinden birisi futbol turizmidir. 
Futbol turizminin gerçekleşebilmesi ve amacına hizmet edebilmesi için spor tesislerinin ve 
çim sahaların uluslararası standartlarda inşa edilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetim ve 
kullanılmaları gerekmektedir. Bu çalışmada, futbol turizminin önemi üzerinde durulmuş, 
futbol turizminin önemli bileşenlerinden biri olan çim yüzeylerin planlama, tasarım, onarım 
ve yönetim hizmetlerinde peyzaj mimarlarının rolü vurgulanmıştır.  

Anahtar sözcükler: Futbol, Futbol Sahaları, Peyzaj Mimarlığı, Spor Turizmi, Turizm. 

 

GĠRĠġ 

Turizm, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine, doğanın 

insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan, ticaretle sanayinin gelişmesine 
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paralel olarak giderek artan dinlenme gereksinimleri ve ulaşım araçlarının ku-

sursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve toplumların birbirine 

daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olay olarak tanım-

lanmaktadır (Kozak vd. 2010). Çok boyutlu bir kavram olan turizm, insanların 

devamlı ikamet ettikleri çevrelerden ayrılarak sosyal, kültürel ve ekonomik 

özellikleri içeren bir süreci değişik çevrelerde yaşamalarını ve kısa-orta-uzun 

süreli olarak konaklamalarını ifade etmektedir.  

Her yıl milyonlarca kişi değişik amaçlarla uluslararası turizm hareketlerine 

katılmaktadır. Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler, hızlı kentleş-

me, nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler, uluslar arası turizm hareketini gelişti-

ren önemli unsurlardan bazılarıdır. Uluslar arası turizm hareketlerinin temelini, 

bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye turizm amaçlı seyahat eden kimseler oluş-

turmaktadır (Kozak vd. 2010). Turistlerin daha uzun süre konaklama yapmaları, 

daha fazla harcamada bulunmaları ve döviz getirmeleri neticesi bölgenin eko-

nomik yapısına olumlu katkıları nedeniyle, uluslararası turizm oldukça önemli-

dir. 1974 ile 1980 yılları arasında yaşanan durgunluğa karşı turizm dünyada en 

hızlı gelişen endüstrilerden biri haline gelmiştir (Kozak vd. 2010). Turizm çeşit-

leri birçok kişi tarafından farklı sınıflandırmaları içermektedir. T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından tanımlanan turizm çeşitleri; Sağlık ve termal tu-

rizm, kış turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, kongre turizmi, 

golf turizmi, gençlik turizmi, yat turizmi, botanik turizmi, ipek yolu, inanç tu-

rizmi, hava sporları, dağcılık, akarsu-rafting turizm, su altı dalış, kuş gözlemci-

liğidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011). Bu sınıflandırma direk spor turizmi 

adı altında bir çeşit bulundurmasa spor turizminin bazı türlerini içinde barın-

dırmaktadır.  

Son 20 yıllık süreçte Türkiye’ye gelen turistler incelendiğinde klasik deniz-kum-

güneş tatili amaçlı gelenlerin oranında düşüşler olduğu buna karşın diğer ne-

denlerle gelenlerin oranlarında artış olduğu belirtilmektedir (Demir vd. 2004). 

Tablo 1’de, 1993-2005 yılları arasında yabancı ziyaretçilerle gümrük kapılarında 

yapılan anketlere dayalı olarak turistlerin geliş amaçları ve bunların yüzdesel 

dağılımları ortaya konulmuştur.  Tablo 1’den de görüleceği üzere turistlerin 

ülkemize geliş amaçları arasında sportif ilişkilerin yer alması spor turizmi kav-

ramının ülkemizde gelişimini belirten bir durumdur. 

Turizmin önemli alt bölümlerinden biri olan spor turizminin tanımına bakıldı-

ğında, çok farklı yorumlarla ve bölümlendirmelerle karşılaşmak mümkündür. 

İlk tanımlar 1960’ın sonu ve 1970’in başı gibi ortaya atılmış ve sportif faaliyetler-

le birleştirilen turizm türü olarak açıklanmıştır. Genel olarak spor turizmi ta-
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nımlarında, turizm tanımının gerektirdiği seyahat etme deneyimi ve sporun 

tanım itibariyle gerektirdiği fiziksel aktivitenin birleştirildiği görülmektedir  

(Türkiye Golf Federasyonu 2008). Spor turizminin bir kolu olan futbol turizmi, 

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Futbol turizmi, çevreyle etkileşiminin 

maksimum olduğu ve ülkemizin özellikle güney bölgeleri için önemli bir eko-

nomik getiri sağlayan bir turizm çeşididir. 

 

Tablo 1. Yabancı ziyaretçi profili ve harcamalardaki gelişmeler (Türkiye İstatistik Kurumu, 2006). 

Yabancı ziyaretçilerin geliş amaçlarına göre dağılımları 

  

Yıllar 

2005 2004 2001 1998 1997 1996 1993 

Gezi, Eğlence 49,59 46,29      

Kültür 9,56 9,08 9,2 9,86 10,45 13 9 

Sportif ilişkiler 1,80 1,88 1,3 1,03    

Yakınları ziyaret 8,66 7,88 7,9 5,91 6,28 4,5 4 

Sağlık 0,95 0,94 1,0 0,55    

Dini 0,84 0,49 0,3 0,25    

Alışveriş 7,77 8,14 8,3 5,73 5,94 4,4 11 

Toplantı, konferans, kurs, seminer 2,76 3,44      

Görev 6,17 8,36  8,90 5,51 10 6 

Ticari ilişkiler, Fuar 4,94 6,94 5,0     

Transit 2,35 1,53      

Eğitim 0,71 1,38  1,06    

Diğer 3,90 3,67      

Harcama Toplamı   2005   2004      

Genel toplam 100,00 100,00      

 

Bu çalışma, futbol turizminin ayrılmaz bir parçası olan çim futbol sahalarının 

planlanması, tasarımı, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve yönetimi aşa-

malarında peyzaj mimarlığı meslek disiplininin sahip olduğu rolü vurgulamak 

ve peyzaj mimarlarının bu aşamalarda aktif görev almaları gerekliliğini belirt-

mek üzere hazırlanmıştır. 

SPOR VE FUTBOL TURĠZMĠ 

Günümüzde turizm aktiviteleri içinde spor çok çeşitli şekillerde ortaya çıkmak-

tadır; Spor turizmi, insanların aktif ve pasif olarak spora katılım amacına ulaş-

ması için turizm hizmetlerinin insanlara sunulmasıdır. Turizmde spor ise, tu-

ristlerin turizm sırasında spor yaparak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının devamı-

nın sağlanması amaçlanmaktadır. Spor etkinlikleri sayesinde turistlere sporun 

bireysel ve sosyal faydalarının sunulması ile onlara daha zengin ve mutlu bir 

ortamın sağlanması amaçlanmaktadır (Çekin vd. 2008). 
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Spora ilgi duyan kişilerle, aktif olarak spor yapan kişi, grup ya da takımlar ile 

bunların idarecileri ve seyircilerinin turizme katılmalarından doğan ilişkiler 

bütünü spor turizmi olarak tanımlanmaktadır (Sarıçay 2009). Gibson’a (1998) 

göre ise spor turizmi, kişilerin eğlenmek amacıyla sürekli yaşadıkları yerden 

ayrılarak spor aktivitelerini seyretmek veya katılmak üzere seyahat etmeleridir. 

Genel olarak spor turizmine yönelik faaliyetler de üç grupta değerlendirilmek-

tedir. Birincisi aktif olarak faaliyetlere katılacak olanlara yönelik turizm faaliyet-

leri, ikincisi doğrudan faaliyetlere katılmayıp seyirci olarak katılacak olanlara 

yönelik turizm faaliyetleri, üçüncüsü ise aktif sporcu olmayıp, sportif faaliyet-

lerde bulunak isteyenlere yönelik turizm faaliyetleridir.   

Uluslararası spor organizasyonları sayısı ve bu organizasyonlara katılan sporcu 

sayısı her geçen gün artarken, profesyonel sporcuların antrenman ve eğitim gibi 

faaliyetleri için yaptıkları seyahatler de büyük bir hızla gelişmektedir (Deveci-

oğlu 2010). , Bu gelişmeler ise olağanüstü fırsatlarla dolu bir pazarı yaratarak 

turizm ve seyahat ürünü sunucularının önüne getirmektedir. Spor Turizmi 

Uluslararası Konseyi’nin (STIC) resmi yayın organı Journal of Sport Tourism’de 

yayınlanan bir araştırmada spor turizminden elde edilen gelirlerin, dünyadaki 

toplam turizm aktivitesinin yüzde 32’sini oluşturduğu belirtilmektedir. Bu oran, 

dünyada elde edilen yaklaşık 476 milyar dolar tutarındaki turizm geliri üzerin-

den hesaplandığında 152 milyar dolara tekabül etmektedir. Spor turizmi olduk-

ça yüksek gelir getiren kazançlı bir turizm kolu olarak görüldüğünden, bazı 

kentler kendilerini spor kenti olarak tanıtmaya özel itina göstermekte ve bu 

alanda alt ve üstyapı yatırımlarını geliştirmektedir (Tursab 2002). Kurtzman 

(1995) tarafından son 20 yılda spor turizmine olan ilginin aşağıdaki nedenlerden 

dolayı arttığı belirtmektedir:  

1. Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinin (Olimpiyat Oyunları, Dünya 

Kupası, Avrupa şampiyonası gibi) popülaritesinin artması,  

2. Sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin daha iyi anlaşılması,  

3. Hükümetlerin ve liderlerin, sporun hem ekonomi hem de uluslararası 

ilişkiler açısından öneminin farkına varması,  

4. Teknoloji ve ulaşım imkanlarındaki gelişmeler sayesinde spor tutkunu 

insanların daha mobil hale gelmesi. 

Spor turizmi Türkiye’de de büyük potansiyeli olan alanlardan biri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2001 yılında gerçekleştirdiği Yaban-

cı Ziyaretçiler Anketi’ne göre ‘Sportif aktiviteler/ilişkiler’ amacı ile gelen yaban-

cı turist sayısının yaklaşık 150 bin kişi olduğu ve bu rakamın aynı yıl Türkiye’ye 
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gelen toplam yabancıların yüzde 1,3’ünü oluşturduğu ifade edilmektedir (De-

vecioğlu 2010). 

Spor turizminde yer alan ürünlerden birisi de futbol turizmidir. Futbol turizmi, 

turizmde atıl kapasitenin doğduğu dönemlere bir hareketlilik kazandırmak için 

ortaya çıkmış bir turistik ürün çeşididir. Futbol turizmi diğer turizm çeşitlerin-

den oldukça farklı bir özelliğe sahiptir. Katılımcıların aktif olarak yer almasıyla 

oluşan futbol turizmi aynı zamanda takımların ve oyuncuların özelliklerinden 

dolayı bölgeye seyircileri ve taraftarları çekerek ek turizm talebi de yaratabil-

mektedir (Demir vd. 2004). Futbolun, turizm sektörü de dahil olmak üzere dış-

sal etkileriyle birlikte günümüzde dünyada yarattığı toplam gelirin 150 milyar 

dolara ulaştığı tahmin edilmektedir.  Futbol turizmi, tüm turizm çeşitleri içinde 

önemli bir konumda yer almaktadır. Çünkü futbol turizmi ile kısa sürede, ülke-

ye gelen turist sayısını ve sağlanan turizm gelirlerini arttırmak mümkündür. 

2002 yılında G. Kore/Japonya’da ve 2006 yılında Almanya’da oynanan dünya 

kupası maçları için belirtilen ülkelere 2,5 milyon kişinin üzerinde turistin gittiği 

belirtilmektedir (Sarıçay 2006).  

Türkiye’de son zamanlarda futbol turizmine yönelik faaliyetler giderek artmak-

tadır. Özellikle Antalya civarında, bu pazardaki gelişmelerin Türkiye’ye yansı-

maları oldukça önem arz etmektedir. Antalya ülkemizin en fazla turizm talebi 

yaratan bölgesidir. Bölgede genel olarak; tatil amaçlı turizm çeşidi dışında diğer 

turistik ürün çeşitlerinden de söz etmek mümkündür. Bunlar içinde en önemli-

lerinden biri olan futbol turizmi, Antalya için önemli bir ekonomik gelir kaynağı 

konumuna gelmektedir (Dulupçu vd. 2011). Ayrıca futbol turizminin hareketli-

liği, yaz ayları dışında da devam edebilmektedir. Genel olarak kış döneminde 

ülkemize gelen yabancı turist sayılarında önemli azalma görülmektedir (Tablo 

2). Bu dönemde turizmin dinamizmini sağlamak üzere futbol turizmine yatırım 

yapmak ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önem taşımaktadır. 

 

Tablo 2. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin aylara göre dağılımı, (TURSAB, 2012). 

(Bin kişi) 

Yıllar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam 

2010 809 953 1414 1744 3147 3500 4358 3719 3486 2840 1491 1166  28,632 

2000 334 354 435 721 986 1.079 1.526 1.419 1.369 1.178 602 424 10.427 

1990 115 143 242 429 529 559 707 777 667 526 367 323 5.384 

 

Günümüzde Avrupa’nın birçok büyük futbol takımı Antalya’yı antrenman 

kampı olarak tercih etmeye başlamıştır. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar 70 takı-
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mın tercih ettiği Antalya'ya son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinden kulüple-

rin akın ettiği, özellikle devre arasında Antalya'ya kamp için gelen takım sayısı-

nın 1100'den fazla olduğu, bu takımların sadece otellere bıraktıkları döviz mik-

tarının ise 40 milyon doları bulduğu belirtilmektedir(kaynak, yıl).  Önümüzdeki 

yıllarda ise yeni antrenman sahalarının katkısıyla çok daha fazla sayıda takımın 

Antalya`da kamp yapması beklenmekte ve futbol turizmcisinin gelir hedefinin 

2010 yılı için hedeflenen 60 milyon Euro’nun (Devecioğlu 2010) üzerinde olacağı 

tahmin edilmektedir. 

FUTBOL TURĠZMĠNDE ÇĠM SAHALARIN ÖNEMĠ 

Futbol turizminin en önemli bileşenlerinden bir tanesi, futbolun oynandığı çim 

zeminin fiziksel ve görsel özellikleridir. Futbolun oynandığı zemin olarak çim 

sahalar; futbolcular, teknik görevliler ve izleyiciler bakımından en önemli odak 

noktasıdır (Cockerham 2008; FIFA 2011a). İzleyiciler genellikle bir futbol saha-

sının kalitesini çim sahanın genel görünüşüne bakarak değerlendirirler (Puhalla 

vd. 2010). Çim sahada uygulanan biçim deseni ve bu sayede elde edilen renk 

kontrastları bile genel görünümü etkileyen önemli estetik faktörlerden biridir 

(Cockerham 2008) ve kreatif biçim desenine sahip tamamı çim ile kaplı sahalar 

en çok ilgi ve beğeni toplayan sahalardır. Futbol oyuncuları, kulüpleri ve fede-

rasyonları ise futbol sahalarının kalitesi konusunda daha fazla ilgi ve kaygı 

duymaktadırlar (Cereti vd., 2004). Çim sahalarda en yüksek kalitenin sağlana-

bilmesi futbol oyununun temel şartlarından biridir ve yüksek öncelik verilmesi 

zorunludur (Cockerham 2008; FIFA 2011a). Bu bakımdan bir futbol sahası tesis 

edilirken daha ilk aşamalardan itibaren çim sahalarının tesisi ve bakımı konula-

rında uzman olan kişilerle çalışmak ve kullanılacak altyapı ve çim zemin çeşi-

dinden, futbolcuların en iyi performansını mümkün kılacak ve gereksiz düşme 

ve sakatlanmalara engel olacak şekilde sahaya ilişkin temel kararların dikkatlice 

alınması gerekmektedir (FIFA 2011b).  

Üst düzey profesyonel maçların ve uluslararası karşılaşmaların oynandığı fut-

bol sahalarında oyunun oynandığı çim sahanın standart ölçüleri 105 m X 68 m 

olarak belirlenmiştir (FIFA 2011b). Özellikle yeni inşa edilmekte olan stadyum-

ların oyun sahalarında bu boyutlar tavsiye edilmektedir (Puhalla vd. 2010). 

Futbolda teknik-taktik elementlerin optimum düzeyde uygulanmasında saha 

kalitesi büyük ölçüde belirleyici olmaktadır (Puhalla vd. 2010).   Futbol sahaları 

doğal çim alanlar içinde bakımı en zor olan alanlardan birisidir (Puhalla vd. 

2010).  Bu zorluklar; iklim koşulları, aynı zeminde üst üste çok sayıda maç oy-

nanması sonucu çimlerin aşırı yıpranma ve sıkışması ve bakıma ayrılan yüksek 

maliyet olarak sıralanabilir (Cockerham 2008; Karakulak 2007).  Çoğu ülkede 
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futbol sezonu, çim türlerinin aktif büyüme ve gelişmeyi yavaşlattıkları ve/veya 

durdukları Sonbahar-Kış dönemini kapsamaktadır.  Özellikle kış döneminde, 

yoğun kullanılan bu sahalardaki çimlerin kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi 

başlı başına bir sorundur (Puhalla vd., 2010). Bu sorunlar standartlar doğrultu-

sunda, uygun bir altyapı sistemi, doğru çim tür ve çeşitleri kullanılarak tesis 

edilmiş ve iyi bir şekilde yönetilen futbol sahalarında minimum düzeye indirilir 

(Emmons 2000).  

Özellikle kış aylarında yoğun kullanım ve ezilme nedeniyle çim ile kaplı alan 

oranı azalarak, çıplak toprak yüzeyi artmakta, çimden boşalan bu alanlarda 

yabancı ot yoğunluğu artmakta ve saha yüzeyi homojenliğini kaybederek pü-

rüzlü ve gayri muntazam hale gelmektedir (Emmons 2000; Cereti vd. 2004). 

Sonucunda oyun kalitesi düşmekte ve sakatlanma riski artmaktadır (Baker ve 

Canaway 1991). Bu kapsamda çim yüzeyler, futbol turizminin en önemli bile-

şenlerinden birisidir. Bu bakımdan bir ülkedeki mevcut çim sahalarının kalitesi 

futbol turizminde destinasyon seçiminde önemli rol oynamaktadır (İçöz vd. 

2009). 

FUTBOL SAHALARININ PLANLANMASI, TASARIMI VE YÖNETĠMLERĠ  
SÜREÇLERĠ VE PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEK DĠSĠPLĠNĠ 

Spor sahaların planlanması, tasarımı, çim yüzeylerin onarımı ve yönetimi, pey-

zaj mimarlığı meslek disiplininin temel çalışma alanlarından bir tanesidir. Bu 

sahaların inşa edilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, bu alanda 

eğitim almış peyzaj mimarlarının görev ve yetki alanına girmektedir.  

2009 Yılı Üniversiteye giriş puanlarına göre, 18 Üniversitenin 5 farklı Fakültesi 

bünyesinde (Ziraat, Orman, Mimarlık, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi,  Güzel Sanatlar Fakültesi) peyzaj Mimarlığı eğitimi verilmektedir. 

Verilen bu eğitim temelde aynı olmakla birlikte bölge özelliklerine göre bazı 

farklılıklar göstermektedir. Peyzaj mimarlığı bölümlerinin tamamında lisans 

düzeyinde, bazı peyzaj mimarlığı ana bilim dallarının yüksek lisans ve doktora 

programlarında ise ileri düzeyde olmak üzere spor sahaları, tasarımları ve yö-

netimleri ve çim bitkileri üzerine dersler verilmektedir (Tablo 3) 

Bu dersler kapsamında futbol sahaların tasarım aşamasından başlayarak, alana 

uygulanması, genel bakım işlemleri, onarımı ve yönetimi konusunda gerekli 

teorik ve uygulamalı bilgiler öğrencilere verilmektedir. Alınan eğitimin bir par-

çası olarak peyzaj mimarlığı meslek disiplini, çim alanlar ve spor alanları plan-

lama ve tasarımı konularında yetki sahibidir. Bu yetki T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Meslek Araştırma 



Bildiriler 

 

805 

ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından tanımlanmıştır. Tanıma göre; ‚Peyzaj 

Mimarı, Peyzaj tasarımı alanında, topluma açık yeşil alanların (parklar, mey-

danlar, dinlenme alanları, yaya yolu ve bölgesi, kıyı bantları, botanik bahçeleri, 

hayvanat bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları, otopark vb.) 

yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür‛ denilmek-

tedir. 

Tablo 3. Türkiye’de bazı üniversitelerde çim alanlar yapım ve yönetimi konularını kapsayan lisans, 

yüksek lisans ve doktora dersleri (Orj., 2012). 

Üniversiteler 
Dersler 

Lisans Yüksek Lisans Doktora 

Akdeniz Üniversitesi Çimler ve Yer Örtücü Bitkiler 

Spor Alanları Planlama ve 
Tasarımı 

Golf ve Spor Saha-
ları Bakım ve 

Yönetimi 
Çim ve Peyzaj Bitkileri 
İleri Bakım Teknikleri 

Ege Üniversitesi Çim alanlar 
Spor Alanları Planlama ve 

Uygulama Tekniği 
 

Ankara Üniversitesi Çim alanlar 
Spor Alanları Planlama ve 

Tasarımı 
 

Süleyman Demirel Üniver-
sitesi 

Çim Alan Tesis ve Bakımı Çim Alan Tekniği  

Bartın Üniversitesi Çim Alanları Tesis Tekniği   

İstanbul Üniversitesi Yer Örtücü Bitkiler   

 

Anlaşılacağı üzere Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini, ülkemiz turizm sektö-

ründe gün geçtikçe gelişen futbol turizminin önemli bileşenlerinden çim futbol 

sahalarının planlama ve tasarımını yapmakta ve yönetim faaliyetlerini yürüt-

mektedir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Son yıllarda turizm, Türkiye Ekonomisi için çok önemli bir sektör 

haline gelmiştir. Bunda turizmin yarattığı doğrudan etkilerin ya-

nında, ekonomide yarattığı katma değer, yarattığı istihdam olanak-

ları ve dış ticaret açığının yarattığı döviz sıkıntısına karşın turizmin 

ülkeye getirdiği döviz gelirinin önemli rol oynadığının altı çizil-

mektedir (Devlet Planlama Teşkilatı 2006). 

 Spor turizminin önemli bir paydası olan futbol turizmi ise; ekono-

mik, sosyal ve kültürel etkileri bakımından ülkeler için büyük önem 

arz etmekte ve giderek gelişen bir sektör olarak dikkat çekmektedir. 

 Turizm sektöründe ölü dönem olarak bilinen kış ayları, ulusal ve 

uluslar arası futbol kulüplerinin devre arası kamp dönemi olması 
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sebebiyle futbol turizmi açısından hareketli geçmekte ve ülkelerin 

turizm girdileri açısından önem taşımaktadır. Bu bakımdan turizm 

sektöründe ölü dönemi canlandırmak kara dönüştürmek üzere fut-

bol turizmini geliştirmek ayrıca önem arz etmektedir. 

 Türkiye ve özellikle de Antalya, futbol turizmi açısından bugün İs-

panya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir ( İçöz vd. 2009).  Giderek 

artan bu talebe cevap verebilmek üzere futbol tesislerinin ve çim 

futbol sahalarının sayısı giderek artmaktadır. 

 Futbol turizminde çim futbol sahalarının sayısı kadar sahaların kali-

tesinin de arttırılması destinasyon seçiminde eşit derecede önemli-

dir. Futbol kulüpleri kamp yeri seçimi için, yörenin iklim şartları 

yanında oyun kalitesine etkisi bakımından saha kalitesine de önem 

vermektedirler. Saha kalitesi gereksiz sakatlanmaların önüne geç-

mesi ve oyun kalitesini arttırması yanında, izleyicilerin görsel ola-

rak keyif alabilmelerini de sağlamaktadır. Bu bağlamda futbol ku-

lüpleri kendi sahalarında sağlamaya çalıştıkları çim yüzey kalitesi-

ni, futbol turizmini gerçekleştirmek üzere gittikleri tesislerde de 

aramaktadırlar. Dolayısıyla temel bileşenlerinden birisi çim sahalar 

olan futbol turizmi yalnızca otel kalitesi ve konaklamadan ibaret 

değildir. 

 İnşa edilecek çim futbol sahalarının ulusal ve uluslararası alanlarda 

hizmet verebilmesi için FIFA standartlarına uygun olarak projelen-

dirilmesi ve bilimsel temellere dayalı bakım, onarım ve yönetiminin 

yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan yeni sahalar inşa edilirken, 

çim futbol sahaları hakkında eğitim almış uzman kişilerle çalışılma-

sı gerekmektedir.  Bu uzmanların bölgenin iklim koşulları, seçilen 

alanın özel koşulları, çeşitli toprak tipleri ve çim yetiştiriciliği konu-

larında yeterli bilgiye sahip olmaları şarttır. Bu bilgi ve birikim, 

Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalla-

rında zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında aktarılmakta, ayrıca 

konu ile ilgili bilimsel düzeyde çalışmalar yürütülmekte ve tezler 

yayınlanmaktadır.   

 Sonuç olarak çim futbol sahalarının istenilen faaliyetlere imkan sağ-

layabilmeleri ve futbol turizmine hizmet edebilmeleri için ilk tesis 

aşamasından, sürdürülebilir şekilde kullanımları ve yönetimi aşa-

masına kadar tüm aşamalarında peyzaj mimarlarının aktif olarak 

görev almaları gerekmektedir. 
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ÖZ 
Türkiye’nin kültürel ve doğal mirasının zenginliği göz önüne alındığında, şimdiye kadar mi-
ras yönetim uygulamalarına gereken önemin verildiği söylenemez. Türkiye’nin doğal mira-
sına bir örnek olarak Ankara’ya bağlı Çamlıdere ilçesinde bulunan fosil ormanını verebiliriz. 
Çamlıdere fosil ormanı, Erken ve Orta Miyosen dönemine ait Galatya Volkanik sahasındaki 
ormanların biyolojik çeşitliliğine dair önemli bilgileri barındırmaktadır. Pek çok araştırmacı-
ya göre, dünyadaki örnekleriyle (Yunanistan’da bulunan Lesvos Fosil Ormanı, Amerika’da 
bulunan Arizona Fosil Ormanı, vb.) karşılaştırıldığında, Çamlıdere Fosil Ormanı jeopark ol-
mayı fazlasıyla haketmektedir. Çamlıdere Fosil Ormanı’nın bir jeoparka dönüştürülmesi ça-
lışmaları Kızılcahamam-Çamlıdere Jeopark ve Jeoturizm Projesi (KÇJJP) sayesinde başlamış-
tır. Bu çalışmalar bölgeye gelecek olan turist sayısını artırarak bölge ekonomisinin gelişme-
sine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, Türk mevzuatının da zorunlu kıldığı kapsamlı 
bir Miras Yönetim Planının (MYP) yapılması gerekmektedir. Bu bildiride, KÇJJP’de yer alan  
Çamlıdere Fosil Ormanı’nın mevcut durumunu koruma ve geliştirmesine yardımcı olacak 
kapsamlı bir MYP için yedi planlama adımı önerilmiştir. Bu adımlar: 
(1)paydaşların belirlenmesi, (2)  jeolojik bir araştırma yapılması ve fosil ormanının değerinin 
belirlenmesi, (3) güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, (4) amaç bildirgesinin hazırlanması, (5) 
bileşen planlarının belirlenmesi, (6) bileşen planlarının uygulanması, (7) durumun izlenme-
si ve ilerleme sürecinin değerlendirilmesidir. Sonuç olarak, KÇJJP planları, bu bildiride öneri-
len adımlar izlenerek önemli ölçüde geliştirilebilir. 

Anahtar sözcükler: Fosil Ormanı, Çamlıdere, Miras Yönetim Planı 

 

GİRİŞ 

Kültürel ve doğal mirasımız bizim kim olduğumuza, kökenimizin nereden gel-

diğine ve doğal çevremizin nasıl oluştuğuna dair ipuçlarını veren insanlık tari-

hinin bilgi arşivleridir. UNESCO tarafından 1972 yılında benimsenen Dünya 

Miras Protokolü’nde Doğal Miras, ‚jeolojik, biyolojik ve fiziksel oluşumları 

içeren doğal vasıflar ve doğal güzelliği açısından, korunmasının gerekliliği ba-

kımından veya bilimsel açıdan olağanüstü evrensel değere sahip doğal sit alan-

ları (UNESCO 1972)" olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bilimciler, antropologlar, 

mailto:fatma.ertem@turizm.gov.tr
mailto:tgreen@uark.edu
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arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlar arşivlenen verileri yararlı bilgiler hali-

ne getirmek için çalışmaktadırlar. Geçmişin korunması ve geçmişle ilgili mirasın 

gelecek nesillere aktarılması sürecine Miras Yönetimi (MY) denir. Kerber (1994: 

3) Miras Yönetiminin genel bir tanımını vermiştir: 

“Tarih öncesi ve tarihi kalıntıları koruma, kullanma, ayrıntılı inceleme, ya da 

korumama kararı alma, bu işleri yapmak için mevzuat ve yaptırımları da içeren 

yollar ve metodlar geliştirme gibi doğal ve kültürel mirası etkileyen her türlü 

faaliyet için kullanılan genel kapsamlı bir terimdir (Kerber 1994: 3).”  

Bir varlığı korumak için yasal ve mali sınırları bilmek ve bir prosedür, bir yön-

tem takip etmek gerekir. Yöntemler ve prosedürler, varlığın neden önemli ol-

duğu ve yasal ve mali sınırlar; kanunlarda, yönetmeliklerde ve işlevsel kılavuz-

larda (hareket planlarında) açıklanmıştır. Yasal çerçeve, bir bölgedeki belirli bir 

varlığın korunmasını kolaylaştırmak için önemli bir planlama çabası gerektirir. 

Bu planlama çabasına genel olarak Miras Yönetim Planı (MYP) denir. 

Tufan Erdoğan adlı bir jeolog tarafından 2004 yılında, Çamlıdere Fosil Ormanı 

bulunmuştur (Gümüş 2008). Çamlıdere, Ankara’nın yaklaşık 70 kilometre ku-

zeybatısında bulunmaktadır. Çamlıdere Fosil Ormanı, Erken ve Orta Miyosen 

dönemine ait Galatya Volkanik sahasındaki ormanlara ait biyolojik çeşitlilik ile 

ilgili bilgiler barındırmaktadır (Akkemik vd. 2009) . Pek çok araştırmacıya göre 

(Atabey ve Saraç 2005; Gümüş 2008; Akkemik vd. 2009) dünyadaki örnekleriyle 

karşılaştırıldığında (Yunanistan’da bulunan Lesvos Fosil Ormanı veya Ameri-

ka’da bulunan Arizona Fosil Ormanı gibi) Çamlıdere Fosil Ormanı jeopark ol-

mayı kesinlikle hak etmektedir. 

Jeopark, özel jeolojik bir öneme sahip, ender doğal güzelliği olan, estetik deko-

ratif değeri olan ve belirli bir alanda diğer doğal güzelliklerle ve ilgili kültürel 

özelliklerle bütünleşmiş güzel manzaralı bir alan olarak tanımlanmıştır (Global 

Jeoparklar Ağı). Çamlıdere Fosil Ormanı yakın bir gelecekte bilinen bir jeopark 

olacak ve bölge halkının temel bir gelir kaynağı olacaktır. Alandan ilk bulgula-

rın bulunmasından bu yana sadece altı yıl geçtiğinden, Çamlıdere Fosil Orma-

nı’nın Jeopark alanına dönüştürme süreci henüz yeni başlamıştır. Bu aşamada 

kapsamlı bir miras yönetim planına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bildiri şu alt bölümlerden oluşmaktadır. Dünyada miras yönetimi kavramı-

nın kısa tarihçesi, yasal ve kurumsal düzenlemeleri ikinci bölümde anlatılacak-

tır. Üçüncü bölümde literatürde ve düzenleyici hükümlerde yer alan miras yö-

netim planlarından bahsedilecektir. Dördüncü bölümde Çamlıdere Fosil Orma-
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nının değeri anlatılacaktır. Beşinci bölümde ise miras yönetim planı için öneriler 

verilecektir. Bildiri, sonuç ve gelecek çalışmalardan bahsetmekle bitirilecektir. 

DÜNYADA MİRAS YÖNETİMİ  

Birinci ve İkinci Dünya Savaşında yaşanan yıkımların modern anlamda miras 

yönetiminin gelişimini ateşlediği söylenebilir. Özellikle İkinci Dünya Sava-

şı’ndan sonra, uluslar kendi miraslarını barış ortamında korumanın önemini 

kavramışlardır ve bunu sağlayacak Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve 

UNESCO gibi kurumların temellerini atmışlardır. 1972 yılında imzalanan Dün-

ya Mirası Sözleşmesi, miras yönetimi tarihinde çok önemli bir kilometre taşıdır 

ve bu konuda dünya çapında genel geçerliliği kabul edilmiş bir belgedir.  

Avrupa Konseyi, farklı yıllarda ve farklı şehirlerde birbirine benzer konuları ele 

alan çeşitli sözleşmeler imzalamış (Avrupa Konseyi 1954; 1979; 1992; 2000; 

2005), bazen yeni sözleşmeler sadece daha önceki sözleşmelerin revizyonunu 

olmuştur. Bu sözleşmelerin çoğunluğu kültürel miras üzerinde yoğunlaşıp üç 

ortak hedefe odaklanırlar: Avrupa’da kültürel mirası koruma bilincini artırmak, 

bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri arasında işbirliği kurmak ve kültürel mirası 

yönetmek için kılavuzlar sağlamak. 

Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), düzenleyici hükümlerini fark-

lı alt dallarda uzmanlaştırarak daha geniş bir alana dağıttı. ABD İçişleri Bakan-

lığı’na bağlı Milli Park Hizmetleri (İngilizce karşılığı: National Park Services-

NPS), ABD'de doğal ve kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol oynamak-

tadır. Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Kültür ve Kültürel ve Tabiat Varlık-

ları Müdürlüğü (İngilizce karşılığı: Directorate of Culture and Cultural and 

Natural Heritage) ABD’de bulunan Milli Park Hizmetleri’nin kurumsal eşdeğe-

ridir. Bu müdürlük, sözleşmelerin uygulanmasını izlemekte ve Avrupa Konseyi 

ve üye devletlerarasındaki ilişkiyi yönetmektedir. 

UNESCO, kültürel ve doğal mirasın korunmasında en etkili uluslararası kuru-

luştur. UNESCO tarafından başlatılmış olan ‚Dünya Mirası‛ kavramı şimdi 

hemen hemen her ülke tarafından benimsenmektedir. Dünya Mirası Listesi, 

olağanüstü evrensel değere sahip varlıkları barındıran ülkelerin  uluslararası 

yardım alması için benzersiz bir fırsat sağlamaktadır (World Heritage Center 

2008). UNESCO Küresel Jeopark Ağı hala emekleme dönemindedir; ancak küre-

sel bir ağ kurulması, dünyanın jeolojik mirasının geleceği için umut vericidir. 
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MİRAS YÖNETİM PLANLARI 

Miras yönetim planı (MYP), günlük yönetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağını ve 

mirası yönetenlerin detaylı çalışma kararlarının çerçevesini belirleyen bir politi-

ka ve öncelikler dokümanıdır (Natural England 2008). UNESCO Dünya Mirası 

Listesi'ndeki her bir varlık için bir MYP hazırlanması ve uygulanması zorunlu-

dur (World Heritage Center 2008). 

Uluslararası miras yönetim planı klavuzları (Operational Guidelines 2008; Burra 

Charter 1999) ve literatürdeki örnekler (Sullivan 1997; Feilden ve Jokilehto 1998; 

Orbasli 2007) incelendiğinde iyi bir MYP’nin şu özelliklere sahip olması gerekti-

ği söylenebilir: Etkin bir MYP açık ve net olmalıdır. MYP, bir mirasın yönetimi 

için her zaman başvurulacak bir kılavuz görevi ifa etmelidir. MYP hazırlama 

sürecinde öncelikle gerekli olan tüm taraflar, görüşlerinden yararlanmak için bir 

araya getirilmelidir. Bir varlığın mevcut durumunun belgelendirilmesi esastır. 

Uydu görüntüleri, haritalar, tarihsel ve arkeolojik arşivler vb. içeren bu belgeler 

bir varlığın önem derecesinin belirlenmesini destekler. Bu noktada, hiç bir şey 

yapmamak ya da MYP ile bir varlığın kullanımını geliştirmek gibi koruma se-

çenekleri kilit oyuncular tarafından ele alınmalıdır. Ardından, varlığın güçlü ve 

zayıf yönleri mevcut kaynak kapasiteleri ile değerlendirilmelidir. Daha sonra, 

söz konusu varlığın misyonu ve vizyonu belirlenmelidir. Misyon ve vizyonu 

uygulanabilir hale getirmek için ziyaretçi yönetimi, varlık yönetimi, fiziksel 

koruma ve afet yönetimi gibi alanlarda taktik planlama yapılmalıdır. Son ama 

en önemli adım, MYP nin uygulanması ve gözden geçirilmesidir. 

Türkiye’deki MYP ile ilgili yasal çerçeve uluslararası standartlara uygundur; 

ancak Türkiye‘nin sahip olduğu zengin kültürel ve doğal varlıklara henüz yete-

rince uygulanmamıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863), 

kültürel miras yönetimi için bir temel oluşturur. Alan Yönetimi ile Anıt Eser 

Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (KVMGM, 2005) Türkiye’deki MYP’nin 

detaylı olarak açıklandığı tek yönetmeliktir. Türkiye’de MYP ile ilgili kanun ve 

düzenleme olduğu halde olması gerektiği şekilde etkin olarak uygulanmamak-

tadır. Bunun nedeni, hükümet yetkililerinin bu yeni yasaların önemini tam ola-

rak benimseyememeleri ve bazı finansal kısıtlardan dolayı kanun ve yönetme-

liklerin uygulanmasının sürekli olarak takip edilmemesidir.  

MYPler, kültürel ve doğal mirasın etkin bir şekilde korunması ve gelecek nesil-

lere aktarılması için çok önemlidir. MYPler belirli bir varlığın yönetimi için bir 

kılavuz gibi hizmet eder ve çeşitli aşamalardan geçerek hazırlanır. Çeşitli kilit 

oyuncularının görüşlerine değer vermek ve onları planlama sürecine dahil et-
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mek, MYPnin uzun ömürlü olmasına neden olur. Bir varlığın mevcut durumu-

nun belgelendirilmesi, gelecekteki gelişimi ve değerinin belirlenmesi için bir 

temel sağlar. MYP’nin uygulanması ve yeniden gözden geçirilmesi en önemli 

aşamadır;  çünkü söz konusu varlığın korunmasını tehdit eden fiziksel ve sosyal 

çevre değişiklikleri bu aşamada göz önüne alınır.  

ÇAMLIDERE FOSİL ORMANININ DEĞERİ 

Bu fosil ormanı,  volkanik patlamalar sonucu meydana gelmiş taşlaşmış ağaçlar, 

kütükler ve kökler içermektedir. Bütünlüğü bozulmamış taşlaşmış ağaç örnek-

leri ve kırılan ağaç parçaları eni 400 m ve boyu 250m olan eğimli bir sahada 

dağılmış halde bulunmaktadır. Bölgede kazı çalışmaları başladığında henüz 

gün ışığına çıkmamış fosilleşmiş ağaçlar tüm ihtişamı ile ortaya çıkarılacaktır 

(Atabey ve Saraç 2005). Bu bölge, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-

fından Birinci Derece Sit Alanı olarak ilan edilmiştir; ancak o günden bu yana ne 

kazı ne de etrafı tel örgüyle çevirme çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle, 

yağmalama Çamlıdere Fosil Ormanı’nın gelecek nesillere aktarılmasındaki en 

büyük tehlikelerden biridir. 

Çamlıdere Fosil Ormanı, Pelitçik köyü sınırları içinde yer almakta olup Çamlı-

dere ilçe merkezinin 10 km güneybatısında yer almaktadır. Bölgenin güney 

sınırının büyük bir kesimi Çamlıdere (Bayındır) Baraj Gölü ile çevrilidir. Koor-

dinatları 40°26' K 32°24' D olan Fosil Ormanı bölgesi deniz seviyesinden yük-

sekliği 1100 m’dir (Akkemik vd. 2009). Gümüş (2008), tezinde Fosil Ormanının 

bulunduğu kor bölgenin 5 km2 ve tampon bölgenin de 300 km2 olduğu tespitin-

de bulunmaktadır. Şekil 1’de Fosil Ormanının yeri gösterilmiştir. Şekil 2’de 

Gümüş (2008)’ün tezindeki kor ve tampon bölgeler gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Çamlıdere’nin yerini gösteren harita (Google Earth™). 
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Şekil 2. Tampon (A) ve Kor bölgeleri (B) (Gümüş 2008). 

 

Çamlıdere Fosil Ormanı, Erken-Orta Miyosen (18,2-16,9 milyon yıl önce) döne-

minde  meydana gelen Galatya Volkanik Sahası’nda yer almaktadır (Muratçay 

2006) ve burada anılan jeolojik zamanlarda oluşmuş ormanların biyolojik çeşitli-

liliği ile ilgili bilgiler barındırmaktadır (Akkemik vd. 2009). Erken-Orta Miyosen 

döneminde volkanik açıdan  aktif halde bulunan  Ankara ve çevresinde bu dö-

nemde meydana gelen volkanik bir patlama sonucu  bölgeye yayılan lavlar bu 

alandaki ağaçları yıkarak gövdelerini kütüklerinden ayırmıştır. Piroklastik akış 

sadece kütükleri (Kenrick ve Davis 2004) bırakarak ağaçların gövdelerini taşı-

mıştır. Volkanik patlama sonucu ortaya çıkan kül bulutları dağılan ağaç kökle-

rinin üstünü kaplamıştır (Türkecan vd. 1991; Koçyiğit vd. 2003). Çamlıdere Fosil 

Ormanı bulunmadan  önce, bölgede Juniperus ve Cupressus adlı ahşap malzeme 

korunmuş olarak bulunmuştur (Akkemik vd. 2006). Şekil 3 ve 4’te bazı taşlaş-

mış ağaç örnekleri verilmiştir. Çamlıdere Fosil Ormanı’nda bulunan taşlaşmış 

ağaçların kök, gövde ve dallarının yüzeyleri silisleştiği için, Türkiye'deki diğer 

fosilli bölgelerden farklıdır (Akkemik vd. 2009). Çamlıdere Fosil Ormanın’da 
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yapılan ve cinse göre tasniflemeyi amaç edinen bir çalışmada araştırmacılar 

alanda yaygın bir şekilde bulunan Taxodium ve Sequoia adında taşlamış ağaç 

örneklerine ulaşmışlardır (Akkemik vd. 2009).  

 

 
Şekil 3. Taşlaşmış ağaç örnekleri 

 

 
Şekil 4. Bölgedeki taşlamış ağaçlardan oluşan bir yığın 
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Çamlıdere Fosil Ormanı jeolojik bir değere sahiptir ve jeopark olmayı birçok 

nedenden dolayı haketmektedir. İlk olarak, bu bölgedeki fosil kütükleri yer 

altında olduğundan çok iyi korunmuştur (Akkemik vd. 2009). İkincisi, Çamlıde-

re Fosil Ormanı, Erken Miyosen biyotik ve ekolojisini anlamak içim önemli bir 

örnektir (Gümüş 2008). Üçüncüsü, fosil kütükleri kolay erişilebilir bir alanda 

yoğun biçimde bulunmaktadır (Atabey and Saraç 2005). 

Fosiller, jeolojik çağlar ve dünyanın oluşumu ile ilgili araştırmalara önemli bilgi-

ler sunar. Şimdiye kadar bulunan fosillerin çoğu kalıp tipinde fosilleşmişlerdir 

(Gümüş 2008). Bu tip fosilleşmede, yüksek sıcaklık ve basınç fosil morfolojisini 

bozmaktadır. Diğer taraftan, taşlaşma (İngilizce karşılığı: petrification) yoluyla 

fosilleşmede madde silisleşir ve morfolojisi korunur. Dolayısıyla, yaşamış canlı-

lar ve ekolojik karakteristikler hakkında daha çok bilgi barındırırlar (Gümüş 

2008).  Şekil 5 ve 6’da kalıp ve silişleşme yoluyla fosilleşmiş iki örnek gösteril-

miştir (Gümüş 2008).    

 
Şekil 5. Kalıp tipinde fosile bir örnek (Gümüş 2008). 

 

 
Şekil 6. Silisleşme tipinde fosile bir örnek (Gümüş 2008). 
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Çamlıdere Fosil Ormanı, Arizona Fosil Ormanı ve Lesvos Fosil Ormanına ben-

zer şekilde belirli bir jeolojik zaman hakkında karakteristik bilgi barındırmakta-

dır. Arizona Fosil Ormanı, 1906 yılında Ulusal Anıt olarak tanınmıştır ve kap-

samlı bir MYP ile korunmaktadır. Bu orman, her sene yaklaşık yarım milyon 

ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır (NPS tarihsiz). 30 Ocak 2008 itibariyle Ari-

zona Fosil Ormanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin geçici aday listesine ya-

zılmıştır. Lesvos Fosil Ormanı ise hem Avrupa Jeopark Ağında hem de UNES-

CO’nun Global Jeopark Ağında yer almaktadır (Zouros 2003). Bu iki fosil orma-

nı da iyi bir şekilde korunmaktadır. Doğru bir şekilde korunur ve üzerinde ge-

rekli araştırmalar yapılırsa, Çamlıdere Fosil Ormanı da Galatya Volkanik Saha-

sının oluşumuna ve Erken-Orta Miyosen jeolojik zamanlarına ışık tutacaktır.   

Dünyadaki taşlaşmış odunların çoğunluğu kömür madenlerinde ve zor erişile-

bilir yerlerde bulunmaktadırlar. Diğer taraftan, Çamlıdere Fosil Ormanı kolay-

lıkla erişilebilir bir konumda bulunmaktadır. Çamlıdere Fosil Ormanı’nın he-

men yanıbaşındaki Pelitçik köyünde insan yerleşiminin bulunması bu gerçekliği 

doğrulamaktadır. Kolay erişilebilir olması, Çamlıdere Fosil Ormanını bilimsel 

araştırmacılar ve jeoturizm meraklıları için çekici kılmaktadır. Ayrıca, Ankara, 

ülkemizin başkenti ve ikinci en büyük nüfusa sahip ilidir ve Çamlıdere Fosil 

Ormanına sadece 100 km uzaklıkta bulunmaktadır. Dahası Ankara’da saygın 

birçok üniversite bulunmaktadır ve Çamlıdere’ye araştırmacılar kolaylıkla gidip 

gelebilirler.  

MİRAS YÖNETİM PLANI İÇİN ÖNERİLER 

5 Ağustos 2009 tarihinde Çamlıdere Fosil Ormanı’nına yaptığım ziyarette Çam-

lıdere Belediye Başkanı Caner Can ile bir araya geldim ve yaklaşık bir saat Çam-

lıdere Fosil Ormanı’nın mevcut durumu hakkında bilgi aldım. Ziyaretim esna-

sında fosil orman sahasında bulunan yüzeyde bulunan fosilleşmiş ağaçların 122 

adet fotoğrafını çektim ve fosil ormanının topoğrafya haritasını edindim. Kızıl-

cahamam-Çamlıdere Jeopark ve Jeoturizm Projesi (KÇJJP), Çamlıdere Fosil Or-

manı’nın öneminin tanınması açısından önemli bir adım olmasına rağmen, 

bünyesinde Çamlıdere Fosil Ormanı’na özel bir MYP olmayışı büyük bir eksik-

liktir. KÇJJP’nin bütünü için kapsamlı bir miras yönetimi planı hazırlanması bu 

bildirinin kapsamı dışında bırakılmıştır. Burada, Çamlıdere Fosil Ormanı’na 

özel bir MYP için öneriler, Türkiye’deki yasal çerçeve, Arizona Fosil Ormanı ve 

literatürdeki miras yönetim planlama prensipleri temel alınarak tespit edilmiş-

tir. Bu öneriler ışığında hazırlanacak Çamlıdere Fosil Ormanı MYP, KÇJJP’nin 

bir parçası olmalıdır. Çamlıdere Fosil Ormanı MYP için aşağıdaki yedi planlama 

adımı tavsiye edilmiştir: 
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(1) paydaşların belirlenmesi,  

(2)  jeolojik bir araştırma yapılması ve fosil ormanının deşerinin belirlenmesi,  

(3) güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi,  

(4) amaç bildirgesinin hazırlanması,  

(5) bileşen planlarının belirlenmesi,  

(6) bileşen planlarının uygulanması  

(7) durumun izlenmesi ve ilerleme sürecinin değerlendirilmesi. 

Bu yedi planlama adımı Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve 

Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-

kında Yönetmelik’te Yönetim Planları için listelenen gereksinimleri karşılamak-

tadır. Birinci ve ikinci planlama adımı bu Yönetmeliğin dokuzuncu maddesin-

deki "Mevcut Durum" ve "Alan Analizi" bölümlerine karşılık gelir. Üçüncü ve 

dördüncü planlama adımı, Yönetmeliğin dokuzuncu maddesindeki ‚Alanın 

vizyonunun belirlenmesi ve esas politikaların oluşumu‛ bölümünü kapsamak-

tadır. Beşinci ve altıncı adımlar, Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinin "Çalışma 

programı, zamanlama ve projelerin belirlenmesi" bölümünü kapsar. Son olarak, 

yedinci adım, Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinin  "izleme, değerlendirme ve 

eğitim süreçlerinin tanımlanması" bölümünü kapsar. Bu nedenle, MYP adımla-

rının Türk mevzuatının genel şartlarını taşıdığı söylenebilir. 

SONUÇ 

Bu bildiride, Çamlıdere Fosil Ormanı’nı koruma ve geliştirme çabalarına rehber-

lik edecek kapsamlı bir MYP geliştirilmesi için öneriler vermiştir. Çamlıdere 

Fosil Ormanı için kapsamlı bir MYP hazırlanması konusunda gösterilen çabalar 

Çamlıdere Fosil Ormanı’nın değerinin belirlenmesi ve erken proje planlaması 

aşamasındadır. Bu tezde sunulan öneriler, Türk yasal çerçevesi ve uluslararası 

miras yönetimi planlama ilkeleri ile uyumludur. Ayrıca, bu öneriler Arizona’da 

bulunan başarılı bir fosil ormanı koruma örneğinden yararlanılarak hazırlan-

mıştır. 

Jeoturizm, uzun vadede Çamlıdere halkı için önemli bir gelir kaynağı olacak ve 

bölge dışına göçü önleyecek önemli bir etmen olacaktır. Çamlıdere ekonomisi 

hayvancılık ve tarıma dayalı olup; sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomiye 

sahip değildir. Yöre halkının atalarından gelen kültürel değerlerinin yörenin 

doğal zenginlikleri ile bütünleştirilerek hem Çamlıdere Fosil Ormanı’nına sür-

dürülebilir bir koruma sağlanacak, hem de turizm gelirlerinin bölge ekonomisi-

ne katkı sağlamasıyla bölge sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olacaktır. 
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Türkiye'de miras yönetiminde uygulanacak yasal çerçeve Anadolu'nun zengin 

kültürel ve doğal hazinelerini korumak için yeterli olgunluğa henüz erişmemiş-

tir. Diğer taraftan, mevcut kanun ve yönetmelikler de olması gerektiği gibi etkin 

bir şekilde uygulanmamaktadır. Çamlıdere Fosil Ormanı, bir Jeopark oluştu-

rulmasındaki gereksinimlerini anlamak ve bu konuda gerekli mevzuatı geliş-

tirmek için önemli bir fırsattır. 

Gelecekteki bir çalışma olarak, yerel halk, sivil toplum kuruluşları, yerel yöne-

tim ve devlet temsilcileri tarafından Çamlıdere Fosil Ormanı için geniş kapsamlı 

bir Miras Yönetim Planı (MYP) hazırlanmalıdır. Bu aşamada halkın konu ile 

ilgili olarak bilinçlendirilmesi için görsel ve işitsel tanıtımlar (sunum, broşür 

dağıtımı vb.) yapılmalıdır. Çamlıdere Fosil Ormanı için geniş kapsamlı bir MYP 

hazırlandıktan sonra Global Jeoparklar Ağı, UNESCO ve Avrupa Birliği gibi 

uluslararası kuruluşlara mali yardım için başvurulmalıdır. Daha sonra bu oluş-

turulan kapsamlı MYP, bölgede devam eden KÇJJP ile bütünleştirilerek uygu-

lamaya konulabilir. 
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ÖZ 

Çalışmanın amacı, el sanatlarının kültür turizmiyle ilişkisi ve el sanatı örneklerinden olan yö-
resel ayakkabıların kültür turizmi içinde değerlendirilebileceği ortaya konularak ilgili yörele-
rin bu açıdan tanıtımlarına katkı sağlamaktır. Araştırma yöntemi betimsel nitelikli tarama 
modelidir. Bu kapsamda Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerindeki yöresel ayakkabı 
üreticilerinin demografik özellikleri, yöresel ayakkabıların üretimi, satışı, karşılaştıkları güç-
lükler ve önerileriyle ilgili veriler elde edilmiştir. El sanatlarının özünden uzaklaştırılmadan, 
kültür turizmiyle olumlu etkileşimleri sağlanması hususunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Kültür turizmi, El Sanatları, Yöresel Ayakkabı. 
 

GİRİŞ 

İnsanların turizm hareketlerine katılma nedenlerinin biri de gidilen yörelerdeki 

kültürel değerleri tanımak ve deneyimler kazanmaktır. Kültür turizmi, sadece 

tarihi yapıların ziyaret edilmesi olarak algılanmamalı, yöredeki yaşam şekli, 

gelenek ve görenekler, el sanatları gibi diğer kültürel unsurlar da dikkate alın-

malıdır. 

El sanatları yabancı turistler için turizm deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Keyifli bir tatilde eve alınan iyi kalite bir el sanatları ürünü, güzel anılar bırak-

makta ve diğer kişilerde de görme isteği uyandırarak onları yöreyi ziyaret et-

meye teşvik etmektedir (Tourism and Handicrafts 2006). Görüldüğü üzere el 

                                                                                 

1 Bu çalışma “Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis İllerindeki Yöresel Ayakkabıların İncelenmesi” adlı yük-

sek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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sanatları turizme katkı sağlamaktadır. Diğer açıdan bakıldığında da turizm 

faaliyetleri el sanatlarına olumlu ve olumsuz şekilde etkileyebilir. El sanatları, 

turizm çerçevesinde değerlendirilirken, onları sadece satışa sunulan turistik 

ürün olarak değerlendirmemek, ürünlerin özünden uzaklaşmadan gelecek ne-

sillere de aktarımını sağlayacaktır. 

Ayakkabı insanoğlunun ihtiyacını karşılayan zaman zaman da insanın statü 

sembolü haline getirilmiş olan bir aksesuardır. Anadolu’da geleneksel sanat 

uğraşı olan ve bugün birkaç atölye haricinde yok olmuş olan yöresel ayakkabı-

ların büyük bir sabır evresinden geçtiği gerçektir.  

El sanatlarının birçok alanı gibi yöresel ayakkabılar da günümüzde gelişen tek-

nolojik ve ekonomik hayatın içinde layık olduğu yeri alamamıştır. Birkaç usta-

nın kişisel çabalarıyla bu sanatı icra ederek yaşatmaktadırlar. Ancak hayat ko-

şullarından dolayı, emeğin karşılığını alamayan yöresel ayakkabı ustalarının bu 

mesleği bırakmalarına neden olmaktadır. 

Yöresel ayakkabılar ile uğraşanların azalması, üretimin azalmasına dolayısı ile 

bu ürünlerinin daha az kitleye ulaşmasına neden olmakta, böylece yöresel 

ayakkabılar sekteye uğratmaktadır. Ulaştığı kitlenin az olması ve yeteri kadar 

tanıtılmaması, yöresel ayakkabıların istenen rağbeti görmemesine neden olmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında el sanatlarının kültür turizmiyle ilişkisi ve el sanatı 

örneklerinden olan yöresel ayakkabıların kültür turizmi içinde değerlendirilebi-

leceği ortaya konularak ilgili yörelerin bu açıdan tanıtımlarına katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. 

Araştırmalarda ele alınan yöresel ayakkabılar bütün bu olumsuzluklara rağmen 

varlığını halen devam ettirmektedir. Yapılan bu ürünler, çoğunlukla turistik 

amaçlıdır ve yöre halkının çok az kitlesi ayakkabı olarak kullanmaktadır. 

Çalışma kapsamında kültür ve sanat, el sanatları içerisinde yöresel ayakkabılar, 

el sanatları ve kültür turizmi ile çalışma sahası olan Gaziantep, Kahramanmaraş 

ve Kilis illeri hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

KÜLTÜR VE SANAT 

Kültür, bir toplumda tarihsel süreç içinde ortaya çıkan ve nesilden nesile aktarı-

lan her türlü maddi ve manevi özelliklerin tamamı olarak ifade edilebilir. 

Kültür, toplumsal bir üründür. İnsanlar arası etkileşimden doğar ve gelişir. 

Öğrenme ile kazanılır ve sosyal katılım yoluyla aktarılır. Kültür değişebilir ve 

bu değişim uyum yoluyla gerçekleşir. Aynı zamanda kültür bütünleştirici bir 
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özelliğe sahiptir. Kültür öğeleri arasında bir uyum vardır. Kültür öğelerinden 

biri olan sanat da önemli bir yere sahiptir (Kozak ve Bahçe 2009: 144-145). 

Sanat, düşüncelerin, amaçların, duyguların, durumların başkalarına iletilme-

sine yönelik yaratıcı insan etkinliğidir (Alpaslan 2003: 1). Bir diğer ifadeyle 

sanat, dillerin anlatım gücü, anlatım ve ülke sınırları aşarak insanlar arasın-

da anlaşma sağlayabilen ve varlığın ortaya çıkışından bu güne kadar etkisini 

sürdürmüş olan bir kültür unsurudur (Züber 1971: 12).  

Sanat ve sanat ürünleri; çağdan çağa ve toplumdan topluma farklılık göstermiş, 

çok farklı biçimlerde değerlendirilmiş, buna karşın bütün insanlık tarihi boyun-

ca insanoğlunun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve bütün insanlık tarihi 

boyunca var olmuştur. İnsanoğlunun milyonlarca yıl öncesine varan uzun geç-

mişi içerisinde, taş yontma ve mağara resimleriyle başlayan sanat, günümüzün 

modern anlayışıyla birlikte değişip gelişmiş ve kültürümüzde önemli bir yer 

almıştır. Toplumun geçmişteki anlayış biçimlerini, duygu ve düşüncelerini biz-

lere aktaran en önemli unsurlardan biri de el sanatlarımızdır (Durgut 1999: 1). 

EL SANATLARI  

El sanatlarımız, yüzyıllar boyu Türk Kültür ve anlayışını kendine özgü desen, 

renk ve uygulama teknikleriyle ortaya koymuştur. Türk halkının yaratıcılık 

fikrini geliştirmiş, milli sanat zevkinin kuşaklara aktarılmasında da, geleneğe ve 

göreneğe dayanan anlatımıyla, dönemin en iyi yansıtıcısı olmuştur. Diğer ülke-

lerin sahip olmadığı çok zengin bir geçmişe sahip olan el sanatlarımız bir mille-

tin kültür ve kişiliğinin en canlı, önemli belgeleri olarak kabul edilmektedir 

(Şahin, 1998:1). El sanatları ürünleri kültürel mirasımızı geçmişten geleceğe 

taşımaktadır. El sanatları UNESCO tarafından SOKÜM (Somut Olmayan Kültü-

rel Miras) kapsamında değerlendirilmektedir. 

El sanatı somut bir ürüne dönüşmeden önce geleneklerden süzülen bilgi, anla-

yış, görgü, tasarım, stil, zaman gibi soyut boyutların etkisinde şekillenir (Öter 

2010: 176).  

YÖRESEL AYAKKABILAR 

Türk sanatında güzel örnekler veren deri sanatımız yüzyıllar boyunca Al-

tay’lardan Anadolu’ya, Anadolu’dan Avrupa’ya teknik ve süsleme özelliklerini 

taşımış, geliştirmiş ve tanıtmıştır.  

Anadolu’nun fethinden önce göçebe bir yaşam süren Türk toplulukları ihtiyaç-

larının karşılanmasında hayvansal ürünleri kullanmışlardır. Orta Asya kültür 
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tarihine bakıldığında derinin günlük hayatta vazgeçilmez bir yeri olduğu gö-

rülmektedir (Tezcan 1997: 92). Deri insanoğlunun taş ve ağaçtan sonra ilk ve en 

çok kullandığı doğal kaynaklardandır  (Kanbay 1993: 82).  

Türk ayakkabıcılığı ile ilgili en eski tarihsel belge İbni Batuta Seyahatnamesinde 

anlatılmaktadır. 14. yüzyıla ait belgelerde babuççu, başmakçı, dikici, haffaf, 

kavaf gibi ayakkabıcılık terimleri geçmektedir(Akalın 1993: 3). 

Anadolu’nun pek çok yerinde görülen el sanatlarımızdan bir tanesi de yöresel 

ayakkabılardır (Yönter 2005: 54). Türk halkının zevk üstünlüğünü, zekâsını, 

incelik ve yaratıcılığını yansıtır. Zengin çeşit ve köklü geçmişe sahip olan yöre-

sel ayakkabılar güzellik ve estetik duygularıyla topluma iyi ve güzeli görmede 

yardımcı olurken aynı zamanda yöredeki maddi imkânları sınırlı ailelerin ge-

çim kaynağı olmaktadır. Kullanım amacı, yaşanılan coğrafya, alışkanlıklar ve 

gelenekler ayakkabının biçim ve işlevlerinde büyük rol oynamıştır. Tarih bo-

yunca çok sayıda kavim ve milletin hüküm sürdüğü Kahramanmaraş, Gazian-

tep ve Kilis ilinde geçmişten günümüze bölgeye özgü birçok ayakkabı türü ya-

pıla gelmektedir. 

EL SANATLARI VE KÜLTÜR TURİZMİ 

El sanatları özellikle kültür turizmi kapsamında korunarak pazarlanabilecek 

somut olmayan kültürel miras kapsamındadır. Somut Olmayan Kültürel Miras 

(SOKÜM) kavramının geçmişi 2003 yılı Ekim ayında Paris’te toplanan UNES-

CO’nun 32. Genel Konferansında imzalanan sözleşmeye dayanmaktadır. ‚So-

mut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması‛ adını taşıyan sözleşme Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylanmış ve 21 Ocak 2006 gün ve 26056 

Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir (Arıoğlu 2006: 186-187). El sanatları 

kapsamında yer alan yöresel ayakkabılar da bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Dünyadaki turizm anlayışı değişmeye başlamış, doğa ile bütünleşme, geçmiş 

kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yaşam tarzı, inanç sistemleri, 

el sanatları alış-veriş ortamları, eğlence biçimleri ilgi çeker olmuştur. Gelişen ve 

değişen turist profili dikkate alındığında turizme katkı sağlama anlamında çe-

şitli projeler de beraberinde gelmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı,‘İnanç turizmi, Destinasyon Kampanyaları ve Tu-

rizm Kentleri projeleri, İpek Yolu ve İpek Yolunun Ustaları projeleri ile kültürel 

turizmi geliştirmeye çalışmaktadır (www.turizm.gov.tr). Korumayı da içeren 

her değerlendirme projesi belli bir maliyete yol açar ve bu nedenle kültür mira-

sının turizm kanalıyla pazarlanmasında özgünlüğün yitirilmemesi gerekmektedir. 
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Turizmde ürün çeşitlendirme politikalarında turizm merkezlerine ait kültürel 

miras verileri önemli yararlar sunar. Ancak, kültürel mirasın turizme eklemle-

nerek turistik ürüne dönüştürmek hassas bir konudur (Öter 2010: 176). 

Günümüzde Türkiye'deki kullanımı ile el sanatı ürünlerin bir bölümü genellikle 

yerel özellikli, doğal hammaddelerden el becerisi ve basit aletlerle, toplumda 

belli bir gereksinmeyi karşılamak amacıyla üretilirler. El sanatları terimi ile nite-

lenen alandaki ürünler, geçmişten çağa taşındığı için genelde korunması ve 

değişmemesi istenen ürünlerdir (Öztürk 2005: 71-72). 

Bir şeyin kültürel değer olarak tanımlanması ve korumayla ilgili yasal düzen-

lemeler kapsamına alınabilmesi için süreklilik, tarihsellik, belgesellik, özgünlük 

gibi belli değerler taşıması ve bu değerlerin ona belli nitelikler kazandırması 

gereklidir. Kültürün temelinde zaten bir koruma söz konusudur. Koruma her 

şeyden önce bir bilinç sorunudur. Söz konusu bilinçlenme kültürel değerin ko-

runmasında doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olan kamu ve özel kurum-

ların korumaya ilişkin geliştirecekleri stratejileri ilgili uzmanlar, akademik ku-

ruluşlar, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu ile paylaştıkları ölçüde sağlanabilir. 

Bu açıdan konu ele alındığında kültürel, ekonomik ve sosyal boyutu olan bir 

dizi eylemi kapsayan koruma olgusu ortak bir katılımı ve disiplinlerarası bir 

çalışmayı zorunlu kılmaktadır (Öztürk 2007: 19-20). 

Usta’nın (2001) ifade ettiği üzere Kültür ve turizm arasındaki ilişki; kültürün 

turizme yol açması ve turistlerin gittikleri gezdikleri yerlerin kültürüne etkileri 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Usta 2001: 87). Bu etkileşimin sonuçlarının yöre-

sel el sanatları açısından olumlu olabilmesi için el sanatlarının kültür turizmi 

içerisinde özünden uzaklaşmadan gelecek nesillere ve bu kültürü tanımak üzere 

gelen kişilere aktarılması gerekmektedir. 

Kültürel turizm festival, folklor, tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklerine katılmak, 

geçmiş ve yaşayan uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak, tarihi yerleri ve 

toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapılan gezidir (Aydın 1990: 27). 

Kültürel öğelerin turistik ürün tasarımında kullanımı özgünlük ve kalite sağla-

makta ve turistlerin ziyaret deneyimini zenginleştirmektedir. Hediyelik eşya 

alışverişi turistlerin başlıca harcama alanlarından biridir ve bu harcamalarda 

kültürel bağlamı olan el sanatları başlı başına bir çekicilik olarak turizmde önem 

taşımaktadır (Öter 2010: 175). Turizm, yerel kalkınmanın sağlanması ve yerel 

halkın yaşam kalitesini arttırarak pozitif etkilerde bulunmaktadır. Ayrıca; yerel 

halkın kendi kültürel kaynaklarından dolayı gurur duyması, bu kaynakların 

geliştirilmesi ve korunması için katılımda bulunmasını sağlamaktadır (Uslu ve 

Kiper 2006: 307). 
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GAP Bölgesinde binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde oluşan kültürel mirasın 

korunması değerlendirilmesi ve turizm açısından öneminin vurgulanması GAP 

kapsamında önemle üzerinde durulan bir olgudur. GAP’ın amaçlarından biri 

olan sürdürülebilir kalkınma kapsamında kültürel mirası gelecek nesillere ak-

tarmayı sağlayacak kültürel süreklilik de yer almaktadır. Bölge Kalkınma İdare-

si Başkanlığı (GAP-BKİ), Bölgenin kültürel mirasını sadece restorasyon, kentsel 

tasarım, kazı ve kurtarma çalışmaları olarak değerlendirmemekte olup, bölge-

nin sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik ve istihdam boyutuyla kalkınmasını sağ-

layacak ‚Alt Bölgesel Kalkınma Planı‛ yaklaşımıyla ele almaktadır 

(www.gap.gov.tr). 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Kültür alanında nitelikli insan gücü ihtiyacının 

karşılanması, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve 

tanıtımla ilgili eksikliklerin giderilmesi konuları önemini korumakta ve Ülke-

mizin kültür turizmi alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesi gereği devam 

etmektedir. Kültür turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları 

bağlamında, otantik özellikleriyle korunarak turizme açılan yöresel örneklerin 

çoğaltılmasının destekleneceği ve başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere, 

maddi kültür ürünlerimiz ihraç ürünlerine dönüştürüleceği ifade edilmektedir 

(DPT 2006). 

Kültür Turizm Bakanlığı’nın, turizmin ülke sathına ve tüm yıla yaygınlaştırıl-

ması politikası çerçevesinde yürüttüğü çalışmalardan birisi olan ‚İpek Yolu 

Projesi‛ ile kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından olan ve çoğu doğaya 

ve çevresel etkenlere yenik düşmüş bulunan hanların (kervansarayların) ko-

runması, bir koruma -kullanma dengesi içinde yaşatılarak ‚Tarihi İpek Yo-

lu‛nun canlandırılması planlanmıştır (www.kulturturizm.gov.tr). Bu kapsamda 

yer alan, ülkemizin güneyindeki illerden biri de Kahramanmaraş’tır. 

Coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri doğu ile batı arasında bir köprü 

işlevi gören Anadolu, İpek Yolunu en önemli kavşak noktalarından biri olmuş-

tur. Orta Çağ’da, İpek Yolları Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden fazla gü-

zergâhı izleyerek ve Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya uzan-

mıştır. Ayrıca, Ege kıyılarında Efes ve Milet, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, 

Akdeniz’de Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak deniz yolu ile 

de Avrupa’ya ulaşmıştır.  

Gaziantep’te de İpek Yolu’nun izlerini görmek mümkündür. Adana-Osmaniye 

ile Malatya-Kahramanmaraş’tan gelen, Gaziantep Sam köyü- Başpınar’da birle-

şip kentin Şehitkâmil merkez ilçesinden geçerek doğuya doğru Birecik-

Şanlıurfa’ya giden yol, halkın belleğinde hâlâ ‚İpek Yolu‛ olarak bilinmekte ve 



Bildiriler 

 

827 

söylenmektedir. Suriye-Halep ve Hatay’dan gelip, Kilis’te birleşerek, Gaziantep 

ve Adıyaman’a doğru giden yol da tarihî İpek Yolu’nun Anadolu’ya açılan ka-

pısı durumunda olmuştur (Kılınç 2011).Bu kapsamda yer alan çalışmalardan 

biri de İpek Yolu Kalkınma Ajansının yürüttüğü İpek Yolu Ustaları Projesi’dir. 

Bu projede Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illeri yer almaktadır.  

GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ VE KİLİS İLLERİ 

Gaziantep ili tarih ve folklor zenginliği, mutfak kültürü el sanatlarının çarpıcı 

güzelliği ve çeşitliliği ile ülkemizin en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden 

birisi olarak GAP’ın cazibe ve büyük bir kentidir. Gaziantep ilini özellikle tanı-

tan iki önemli unsur vardır. Birisi Gaziantep mutfağı diğeri ise el sanatlarıdır. El 

sanatları olarak; bakırcılık, gümüş işlemeciliği, yemenicilik, Antep işi el işlemesi 

ve sedefçilik yapılmaktadır (Karaman ve Söylemezoğlu 2010: 27). 

Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinden önce, yörenin tüm tarihsel süreçlerini 

yaşamış olan Kilis’in de Orta Tunç çağından beri önemli bir yerleşim merkezi 

olduğu bilinmektedir (Büyük Larousse 1986: 6768). İldeki temel ekonomik et-

kinlikler tarım, ticaret ve küçük sanayidir (Yurt Ansiklopedisi,1982: 3052). Kilis 

geçmişte önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Burada tabaklık, bakırcılık, yeme-

nicilik, kuyumculuk, iplikçilik, kilimcilik, el işlemeciliği v.b. sanatlar canlıdır  

(Yurt Ansiklopedisi 1982: 3052).  

Kahramanmaraş ve çevresinin de kültür ve turizm olgusu içinde ayrı bir yeri 

vardır. Kahramanmaraş, Akdeniz iklim kuşağında olmakla beraber Orta Ana-

dolu ve Doğu Anadolu iklim kuşaklarıyla sınır teşkil etmektedir. Güney illeri-

mize göre daha serindir. Akarsu ve kaynak suları bakımından zengindir. Bu 

durum Kahramanmaraş için büyük bir turizm potansiyeli oluşturmakta-

dır.(www.kahramanmaraskulturturizm.gov.tr) Kahramanmaraş'ın el sanatları, 

geniş ve derin tarihi sebebiyle büyük zenginliğe sahiptir. Aradan geçen binlerce 

yıla rağmen bugün de çeşitli alanlarda birbirinden güzel eserler veren Kahra-

manmaraşlı ustaların büyük emek ve sabırla sürdürdükleri el sanatları Türk el 

sanatlarının binlerce yılık sürekliliğini de gözler önüne sermektedir. İşte bütün 

bu çarpıcı özelliklerden dolayı Kahramanmaraş'ın Türk el sanatları tarihinde 

önemli bir yeri vardır. Yurdumuzun birçok yörelerinde olduğu gibi Kahra-

manmaraş'ta dokumacılık diğer el sanatları da Külekçilik, Dericilik, Saraççılık, 

Fırıncılık, Köşkercilik, Nalbantlık, Semercilik, Cilt Sanatı, Keçecilik, Gümüş 

İşlemeciliği, Demircilik, Aba Dokumacılığı, Kalaycılık, Aleflik, Bekerecilik, Bo-

yacılık, Tarakçılık, Çulfacılık, Mobilyacılık, Çıkrıkçılık, Tenekecilik, Değirmenci-

lik, Tabaklık, Hallaççılık, Kavaflar, Kazezler, Sıracılık, Masmalacılar, Mazmun-
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lar, Şerbetçilik, Tüfekçiler, Yazmacılar, Yemeniciler, Tasçılar, Duvarcılar, Çöm-

lekçiler  (Usta 2005). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada betimsel nitelikli tarama modeli araştırmanın yöntemi olarak be-

nimsenmiştir.  

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliy-

le betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan 

olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez 

(Karasar 2009: 77).  

ARAŞTIRMANIN EVRENİ 

Araştırmanın evrenini, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis İlindeki yöresel 

ayakkabı üreticileri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılmış ve 35 yöresel 

ayakkabı üreticisine anket uygulanmıştır. Anket kısaca tanıtılarak, yöresel 

ayakkabı üreticilerine dağıtılmıştır.  

Verilerin analizinde SPSS 16.0 (Statistical Package For Social Sciences) prog-

ramı kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%)  ve frekans (f) dağılımları 

hesaplanmıştır. Elde edilen değerlere göre tablolar hazırlanmış ve yorumlar 

yapılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmanın genel amacı doğrultusunda aranan cevaplara ilişkin 

toplanan verilerin istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgular ve bu 

bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır.   

 

Tablo 1. Çalışanların eğitim durumlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı 

Eğitim durumu f  % 

İlköğretim 29 82,9 

Lise 6 17,1 

Cinsiyet   

Kadın 3 8,6 

Erkek 32 91,4 

Tablo 1’de yer alan verilere göre yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan 

bireylerin % 82,9’u ilköğretim, % 17,1’i ise lise mezunu olduğu görülmektedir. 
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Bu sonuca göre ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğu ilköğretim mezunu 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 1 incelendiğinde yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireylerin % 

8,6’sı kadın, % 91,4’ü erkektir.  

Buna göre yöresel ayakkabı üretimi ile uğraşan bireylerin çoğunluğu erkektir.  

 

Tablo 2. Çalışanların mesleği seçme nedenini, bulundukları iş yerindeki görevlerini, işletmede çalı-

şan eleman sayısını ve kaç yıldır bu işle meşgul olduklarını gösteren dağılım 

Mesleği Seçme Nedenleri f % 

Baba Mesleği Olduğu İçin 21 60,0 

Bu Mesleğe İlgi Duyduğu İçin 1 2,9 

Ekonomik Kazanç Elde Etmek İçin 13 37,1 

Bu Alanda Eğitim Aldığım İçin _ _ 

İş Yerindeki Görevler f % 

İsletme sahibi aynı zamanda usta 13 37,1 

Ortak aynı zamanda usta 3 8,6 

Ortak aynı zamanda çırak 5 14,3 

Kalfa 14 40,0 

Eleman Sayısı   

1–3 Kişi 1 2,9 

4–6 Kişi 2 5,7 

7–9 Kişi 13 37,1 

10 Kişiden Fazla 19 54,3 

İşle Meşgul Olunan Yıl    

1–5 Yıl 5 14,3 

6–10 Yıl 9 25,7 

11–15 Yıl 6 17,1 

16–20 Yıl 11 31,4 

20 Yıldan Fazla 4 11,4 

Toplam 35 100,0 

 

Tablo 2’de ki sonuçlara göre yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireyle-

rin mesleği seçme nedenleri % 60’ı baba mesleği olduğu için, % 2,9’u bu mesleğe 

ilgi duyduğu için, % 37,1’i ekonomik kazanç elde etmek için yaptığı görülmektedir.  

Bu sonuca göre yöresel ayakkabı üreticilerinin büyük bir kısmı bu mesleği baba 

mesleği olması sebebiyle seçtikleri görülmektedir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireylerin 

bulundukları iş yerlerinde % 37,1’i işletme sahibi aynı zamanda usta, % 8, 6’sı 

ortak aynı zamanda usta, % 14,3’ü ortak aynı zamanda çırak, % 40’ı kalfa oldu-

ğu gözlenmiştir.  
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Bu sonuca göre anketi cevaplayanların büyük bir kısmı bulundukları iş yerle-

rinde işletme sahibi ve usta olduğu gözlenmektedir.  

Tablo 2’ye göre yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireylerin işletmele-

rinde çalışan eleman sayısının % 2,9’u 1–3 kişi arasında, % 5,7’si 4–6 kişi arasın-

da, % 37,1’i 7–9 kişi arasında ve % 54,3’ünün de 10 kişiden fazla olduğu görül-

mektedir.  

Yukarıdaki tablodaki sonuca göre anket uygulanan işletmelerin büyük bir ço-

ğunluğunda 10 kişiden fazla çalıştığı görülmektedir. 

Tablo 2’de yer alan verilere göre yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan 

bireylerin % 14,3’ü 1–5 yıl arasında, % 25,7’si 6–10 yıl arasında, %17,1’i 11–15 yıl 

arasında, %31,4’ü 16–20 yıl arasında ve %11,4’ününde 20 yıldan fazla bu işle 

ilgilendiği görülmektedir.  

Bu sonuca göre anketi cevaplayanların büyük bir çoğunluğu bu işle 16–20 yıldır 

ilgilendikleri görülmektedir.  

 

Tablo 3. Ayakkabı yapımında tercih nedenlerini ve ayakkabıların özelliklerini gösteren dağılım 

Yöresel Ayakkabıların Tercih Nedeni f % 

Moda Akımına Uygun Olması 1 2.9 

Geleneksel Özelliğe Uygun Olması 30 85.7 

Kullanıma Uygun Olması 2 5.7 

Kaliteli Olması 2 5.7 

Yöresel Ayakkabıların Özelliği   

Geleneksel Görünümde Olmasına 28 80.0 

Ürünün Kaliteli Olmasına 4 11.4 

Günün Modasına Uygun Olmasına 2 5.7 

Kullanışlı Olmasına 1 2.9 

Toplam 35 100.0 

Tablo 3’de yer alan verilere göre yöresel ayakkabıların % 2,9’u moda akımına 

uygun olmasından, % 85,7’si geleneksel özellikte olmasından, % 5,7’si kullanı-

ma uygun olmasından, % 5,7’side kaliteli olmasından dolayı tercih edildiği gö-

rülmektedir.  

Buna göre yöresel ayakkabıların çoğunluğu geleneksel özelliğe uygun olmasın-

dan dolayı tercih edildiği görülmektedir.  

Bu tabloya göre yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireylerin ürettiği ve 

pazarlamasını yaptığı yöresel ayakkabıların % 80’i geleneksel görünümde olma-

sı, % 11,4’ü ürünün kaliteli olması, % 5,7’si günün modasına uygun olması, % 

2,9’u kullanışlı olması özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.  
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Bu sonuca göre yöresel ayakkabı üreticileri en çok ayakkabıların geleneksel 

görünümde olmasına dikkat ettiği belirlenmiştir.  

 

Tablo 4. Yöresel ayakkabı üreticilerinin üretimden elde etikleri aylık kazançlarını ve en çok hangi 

aylarda satış yapıldığını gösteren dağılım 

Aylık Kazanç f % 

500 – 1000 TL 2 5,7 

1001- 1500 TL 24 68,6 

1501 – 2000 TL 9 25,7 

2001 TL ve üzeri _ _ 

En Çok Satış Yapılan Mevsim   

İlkbahar ( Mart, Nisan, Mayıs) 4 11,4 

Yaz ( Haziran, Temmuz, Ağustos) 27 77,1 

Sonbahar ( Eylül, Ekim, Kasım) 4 11,4 

Kış _ _ 

Toplam 35 100,0 

 

Tablo 4’e göre yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireylerin aylık ka-

zançlarının % 5, 7’si 500 – 1000 TL arasında, % 68, 6’sı 1001- 1500 TL arasında, % 

25, 7’si 1501 – 2000 TL arasında olduğu görülmektedir.  

Tablo 4’de bakıldığında yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireylerin  

% 11,4’ü ilkbahar (mart, nisan, mayıs), % 77,1’i yaz (haziran, temmuz, ağustos), 

% 11,4’ü sonbahar (eylül, ekim, kasım) mevsiminde satış yaptığı görülmektedir.  

Yukarıdaki görülen sonuca göre ankete katılan işyerlerinin en çok yaz(haziran, 

temmuz, ağustos) mevsiminde satış yaptığı gözlenmektedir. Bu aylarda çok 

satışın olmasının nedenleri arasında turizm etkisi ve yazın bu ayakkabıların 

giyiliyor olması yer almaktadır.  

Tablo 5’te yer alan verilere göre yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan 

bireylerin % 8,6’sı yeterli ve kaliteli ham madde bulunamaması, % 5,7’si yeterli 

ve teknolojik makinelerin azlığı, % 22,9’u çalışacak kalifiye eleman azlığı, % 

37,1’i hammaddelerin pahalılığı, % 25,7’si üretilen ürünlerin reklâmının yapıla-

maması gibi güçlüklerle karşılaştıkları görülmektedir,  

Bu sonuca göre yöresel ayakkabı yapımında çalışanların büyük kısmı hammad-

delerin pahalılığı gibi güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 
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Tablo 5. Çalışanların karşılaştığı güçlükler ve karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi için verdikleri 

önerilere göre dağılımı 

Güçlükler f % 

Yeterli ve Kaliteli Ham Madde Bulunamaması 3 8,6 

Yeterli ve Teknolojik Makinelerin Azlığı 2 5,7 

Çalışacak Kalifiye Eleman Azlığı 8 22,9 

Hammaddelerin Pahalılığı 13 37,1 

Üretilen Ürünlerin Reklâmının Yapılamaması 9 25,7 

Öneriler f % 

Yöresel Ayakkabı Üreticilerinin Desteklenmesi 11 31,4 

Kalifiye Eleman Yetiştirilecek Bölümler ve Kursların Arttırılması 5 14,3 

Yöresel Ayakkabı Üretimini Artıracak Desteğin Sağlanması (Kredi, Kooperatif Gibi),  7 20,0 

Yöresel Ayakkabı Tasarımlarının Yurtiçi ve Yurtdışında Tanıtılması 12 34,3 

Toplam 35 100,0 

 

Tablo 5 incelendiğinde yöresel ayakkabı yapımında ankete katılan bireylerin 

karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde % 31,4’ü yöresel ayakkabı üreticileri-

nin desteklenmesi, 14,3’ü kalifiye eleman yetiştirilecek bölümler ve kursların 

arttırılması, % 20’si yöresel ayakkabı üretimini artıracak desteğin sağlanması 

(kredi, kooperatif gibi), %34,3’ü de yöresel ayakkabı tasarımlarının yurtiçi ve 

yurtdışında tanıtılması gibi önerilerde bulundukları görülmektedir.  

Buna göre yöresel ayakkabı yapımında karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi 

için çoğunlukla yöresel ayakkabı tasarımlarının yurtiçi ve yurtdışında tanıtılma-

sı gerektiği önerisi verilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

El sanatlarının kültür turizmiyle ilişkisi ve el sanatı örneklerinden olan yöresel 

ayakkabıların kültür turizmi içinde değerlendirilebileceğini ortaya koyarak ilgili 

yörelerin bu açıdan tanıtımlarına katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışma 

kapsamında 35 yöresel ayakkabı üreticisine uygulanan anketle elde edilen veri-

ler aracığı ile elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

Yöresel ayakkabı üreticilerinin eğitim durumlarının ilköğretim ve lise mezunu 

olduğu görülmektedir.  

Yöresel ayakkabı üretimi ile uğraşan bireylerin çoğunluğu erkektir. Kadınların 

yüzde oranlarının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.  

 Ayakkabı üreticilerinin bu mesleği seçme nedenleri arasında; baba mesleği 

olduğu için,  mesleğe ilgi duyduğu için, ekonomik kazanç elde etmek için seçti-

ği görülmektedir. Yöresel ayakkabı üreticilerinin büyük bir kısmı bu mesleği 

baba mesleği olduğu için yapmaktadır. Yöresel ayakkabı üretimi, geçmişten 
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günümüze, babadan oğla geçen ata yadigârı bir sanat olarak süregelmiştir. Yö-

resel ayakkabı üretimi, bu kısır döngüden kurtarılması için toplumun diğer 

kesimlerinden de bu işe ilgi ve yeteneği olan kişiler tespit edilip desteklenmeli-

dir. Bunun için yöresel ayakkabı üretimi ile ilgili kurslar açılmalı, bu kurslarda 

işinin ehli ustalar tarafından yeni sanatkârların yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

Yöresel ayakkabı üreticilerini turizm faaliyetleri kapsamında ekonomik açıdan 

geliştirebilecek çalışmalar yapılması gerekmektedir. Böylece bu kültürel değerin 

sürekliliği de sağlanabilecektir. 

Yöresel ayakkabı üreten bireylerin bulundukları iş yerlerinde; işletme sahibi, 

ortak, usta, çırak ve kalfa konumunda bulundukları görülmektedir. İpek Yolu 

Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen İpek Yolu Ustaları Projesi kapsamında 

çalıştırdıkları eleman sayısına göre ustaların teşvik edilmesi söz konusudur. 

Ancak bunun için fiziksel şartların sağlanması ve bireylere ekonomik getirisinin 

olması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.  

İş yerlerindeki eleman sayılarının 1–3 kişi, 4–6 kişi, 7–9 kişi, 10 kişi arasında 

değişmektedir. Yöresel ayakkabı işletmelerinde çalışan eleman sayısının çoğun-

luğu 10 kişiden fazladır. Kişiler bu işle 1–5 yıl, 6–10 yıl, 11–15 yıl, 16–20 yıl ara-

sında ilgilendiği görülmektedir. Çalışanların büyük kısmı ise 16–20 yıldır bu işle 

ilgilenmektedir. 

Yöresel ayakkabı üreten bireylerin ürettiği ve pazarlamasını yaptığı yöresel 

ayakkabıların geleneksel görünümde olması, ürünün kaliteli olması,  günün 

modasına uygun olması, kullanışlı olması özellikleri üzerinde yoğunlaşmakta-

dırlar. Ayakkabı üreticilerinin büyük bir kitlesi ise ayakkabıların geleneksel 

görünümde olmasına dikkat ettiği gözlemlenmiştir. Bu durumun ürünü satın 

alan kişilerden gelen talebin bu yönde olmasıyla alakalı olduğu düşünülebilir. 

Aynı zamanda bu üreticilerin geleneksel görünümde üretim yapmaları el sanat-

larının özünden uzaklaşılmaması ve sadece kâr amaçlı değerlendirilmemesi 

hususunda önem arz etmektedir. 

Üreticiler ayakkabı modellerini kendi isteği doğrultusunda seçmektedir. Yöresel 

ayakkabı üreten bireyler yöresel ayakkabıların moda akımına uygun olmasın-

dan,  geleneksel özellikte olmasından, kullanıma uygun olmasından,  kaliteli 

olmasından dolayı tercih edildiği görülmektedir. Yöresel ayakkabıların çoğun-

luğu geleneksel özelliğe uygun olmasından dolayı tercih edilmektedir. Günü-

müzde yeni kültürler tanımak ve bu kültür içinde yer almak isteyen turist profi-

li dikkate alınmalıdır. Ürünlerin turistlere sadece satışının yapılması değil, aynı 

zamanda yapım aşamalarını gözlemlemelerinin sağlanması ve hatta yapımında 
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onların da emeklerine yer verilmesi ürünün ve dolayısıyla kültürün daha iyi 

tanıtılmasına katkıda bulunacaktır. 

Yöresel ayakkabı üreten bireylerin yöresel ayakkabı yapımında aylık kazançları 

500 -1000 TL, 1001- 1500 TL, arasındadır. Yöresel ayakkabı üreticilerinin aylık 

gelirinin çoğunlukla 1001- 1500 TL arasında olduğu görülmektedir Üreticiler en 

çok yazın satış yapmaktadır. Az da olsa sonbahar ve ilkbaharda da satış olduğu 

ancak kış aylarında bu ürünleri satan iş yerlerinin durgun olduğu yapılan an-

ketlerden anlaşılmaktadır. Yaz aylarında satışların artma nedeninin turizm faa-

liyetleri olduğu söylenebilir. Turizmin bu yörelerde sürdürülebilirliğinin sağ-

lanmasıyla diğer aylarda da ürünlerin turistlerle buluşması sağlanabilir. 

Çalışanların büyük bir kısmı çalıştıkları atölye ortamının yeterli olduğunu be-

lirtmektedirler. Kısmen yeterli olduğunu belirtenlerin yüzde oranlarının olduk-

ça düşük olduğu görülmektedir. Çalışanlar atölye ortamında genellikle güçlükle 

karşılaşmaktadırlar. En çok ise hammaddelerin pahalılığından kaynaklanan 

güçlüktür. Karşılaştıkları bu güçlüklerin giderilmesi için ise yöresel ayakkabı 

üreticilerinin desteklenmesi, kalifiye eleman yetiştirilecek bölümler ve kursların 

arttırılması, yöresel ayakkabı üretimini artıracak desteğin sağlanması (kredi, 

kooperatif gibi), yöresel ayakkabı tasarımlarının yurtiçi ve yurtdışında tanıtıl-

ması gibi önerilerde bulundukları görülmektedir. Yöresel ayakkabı yapımında 

karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi için çoğunlukla yöresel ayakkabı tasarım-

larının yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması gerektiğini önermektedirler.  

Yöresel ayakkabılar geleneksel ve çağdaş çizgilerle eski değerini kazanması 

şüphesiz günümüze ulaşan örneklerin araştırılması, belgelenmesi ve korumaya 

alınması ile yakından ilişkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı ilgili 

birimler ve üniversitelerde bu alanda çalışan eğitimciler ve araştırmacılar destek 

vererek bu sürecin hızlanmasına yardımcı olmalıdır.  

Genel olarak el sanatları yeteri kadar tanınmamaktadır. El sanatlarının tanıtımı-

nın sağlanması için kültür turizmi kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı sergi, sem-

pozyum, panel, konferans, fuar ve festivallere katılarak, el sanatları hakkında 

insanlar bilgilendirilmeli ve dikkatleri çekilmelidir.  

El sanatları içinde yer alan yöresel ayakkabılar deriden yapıldığından fiyatının 

yüksek olmasına sebep olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için deri üretimi ile 

ilgili faaliyetlerin, devletin ilgili kuruluşları tarafından desteklenerek bu işin 

kolaylaştırılıp, seri hale getirilmesi, bunun da fiyatlara yansıması sağlanmalıdır. 

Fiyatların makbul olması, yöresel ayakkabılara rağbetin artmasını, yöresel 

ayakkabıların daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlayacaktır.  



Bildiriler 

 

835 

El sanatları üreticilerinin önerileri dikkate alınarak, el sanatlarının turizme ve 

turizmin de el sanatlarına katkı sağlaması yönünde kurumlar arası koordinas-

yondan yararlanılmalı, disiplinlerarası çalışmaların önemi kavranmalıdır. 
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ÖZ 
Selçuk ilçesinde bulunan bir çeşmenin yapımında kullanılan mezar taşlarının kayıt altına 
alınması, tasvirlerinin yapılarak diğer örneklerle karşılaştırılması ve de zamanla tahrip olan 
bu eserlerin korunmaya alınmasına ilişkin çabalarımız gereği bu çalışmaya başladık. Bölgede 
yapılan fiili araştırmalar ile akademik çalışmalar sentezlenmiştir. Çeşmenin yapımında dev-
şirme malzeme olarak kullanılan Beylikler Devrine ait mezar taşlarının, dönemine ilişkin bil-
gi veriyor olması, taşların kitabeleri, çeşmede kullanılan mezar taşlarının önemini arttırmak-
tadır. Yazılı taşların, kullanımından kaynaklı olarak taşların kitabe bölümlerinin okunması 
imkânsız hale gelmiştir. Bu sebeple, çeşmede kullanılan sandukalara ilişkin bilgiler verirken 
yazılı taşların konumuna ve çeşmenin yapım yöntemlerine ilişkin bilgiler verebilmekteyiz. 
Tüm bu verilerin Sanat Tarihi açısından değerlendirilmesiyle analiz edilmiş ve korumasına 
dair öneride bulunulmaktadır. Sonuç olarak zamanla tahrip olan çeşmeyi kayıt altına alarak 
bu bölgeye dikkat çekmekle birlikte Sanat değeri ve turizm potansiyeline olumsuz etkileri-
nin de önüne geçmiş olacağız. 

Anahtar sözcükler: Sanat Tarihi, Beylikler Devri, Selçuk, İzmir. 
  
    

GİRİŞ 

Karakolyanı Camii Çeşmesinin konumu ve özellikleri itibariyle verebileceği 

bilgilerin değerlendirilmesiyle tarihe katacağı bilgilerin ne kadar önem arz etti-

ğini bilmekteyiz. Bu bağlamda gün geçtikçe tahrip olmaya açık olan ve zamanla 

taşıdığı özellikleri yitiren bu çeşmenin bir an önce kayıt altına alınması ihtiya-

cıyla başladığımız araştırmaların sonucunda, ulaştığımız bilgileri ve tanımlama-

ları akademik araştırma hayatına dâhil etme düşüncesiyle yola çıkmaktayız. Bu 

süreçte edindiğimiz bilgileri paylaşmaya ve bu bölgenin dikkat çekerek korun-

masına odaklanıyoruz. 

YÖNTEM 

Ayasuluk bölgesinin mezar taşlarının araştırılması ve bu bölgedeki bulguların 

belgelendirilmesinde tutarlı bir gidişat sağlamak amacıyla öncelikle alan tara-

ması ve bölgenin tanınması üzerine çalışılmıştır. Bölgedeki mezar taşlarının 

tespiti ve mezar taşlarının ilişkilendirildiği alanlar göz önüne alınmıştır. Beylik-

ler devrine ait mezar taşlarının, Karakolyanı Camii Çeşmesinde inşa sırasında 
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kullanılmış olması da araştırmalarımızı çeşme üzerinde yoğunlaştırmamıza 

sebebiyet vermiştir. Çeşmenin doğru açılardan fotoğraflandırılması ve ayrıntıla-

rın da kayıt altına alınmasıyla çalışmalarımız devam etmiştir. Daha sonra çeş-

menin inşa sürecine ilişkin değerlendirmeler de yapılarak tarihlendirme yönte-

mine gidilmiştir. Bu çalışmalara sözlü tarih çalışmaları da yapılarak değerlen-

dirme sürecindeki katkıları ve doğruluk olasılıkları göz önüne alınarak bağdaş-

tırmalar yapılmıştır. Son olarak çeşmenin tarih süreci içerisindeki değerine de-

ğinilerek, korunması için gerekli önlemlerin alınmasına dair bilgiler verilmiştir. 

Fotoğraflandırma çalışmaları belgelememizde en önemli çalışma olmuştur. Bu 

çalışma, ayrıntıların kayıt altına alınması ve daha sonrasındaki değişimlerin de 

görülebilmesi açısından önemli bir aşamadır. Araştırma ve tanımlama yönte-

mimizde ise kaynak taramasının yapılması aşamasında hakkında yeterli çalış-

manın olmadığı da anlaşılarak ayrıntılı tanımlamaya gidilmiştir. Tüm bu çalış-

malar, daha sonraki yapılacak çalışmalara bir ön bilgi ve yorum gücü katması 

açısından da değerlidir. 

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Yalnız bırakılmış bir tarihin izleri olarak, dikkatimizi çeken bir eser; İzmir’in 

Selçuk ilçesinde, göz önünde duran, fakat fark edilmeyen bir yapıt. Devşirilen 

erken dönem malzemeleriyle kendini korumaya çalışan ve fark edilmeyi bekle-

yen bir yaratı, Karakolyanı Camii Çeşmesi… Karakolyanı Camii ile Selçuk Devlet 

Hastanesi arasında, Efes Müzesinin güney kısmında Dr. Sabri Yayla Bulvarı 

üzerinde, şimdiki Cemal Öz Kaynak park alanında yer alan çeşme, Karakolyanı 

Cami’nin doğusunda konumlanmaktadır. Güney ve batı yönünde olmak üzere 

sadece iki cephesinden su verecek şekilde yapılmış, kuzey ve doğu yönleri ise 

arka cephe olarak düşünülmüştür. (Resim KYCÇ-1- Karakolyanı Camii Çeşme-

si) Kareye yakın planlı olarak, bölgeden devşirme malzemelerle yapılmış olan 

çeşmenin düzensiz bir inşası vardır. İnşa edilen devşirme malzemeler incelen-

diğinde, daha öncesinde tuğla, taş ve mermer malzemelerin gelişigüzel dizimiy-

le yapılmış olduğunu söyleyebilirken, herhangi bir yapıdan moloz olarak çıkmış 

ve daha özelliği bozulmayarak, dağılmamış olan malzemelerin bu çeşmenin 

inşa aşamasında kullanılmış olabileceğini de söyleyebiliyoruz. (Resim KYCÇ-2) 

Çeşmenin yapımında yoğunlukla kullanılan malzeme olarak bu bölgede bulu-

nan Beylikler Devri mezar taşlarının ve sandukaların, çeşmenin güney ve batı 

cephelerinde, devşirme malzemelerin şekillerine göre yerleştirilerek kullanıldı-

ğını görmekteyiz. (Resim KYCÇ-2) Kuzey ve doğu cephelerde ise, molozlarla 

oluşturulan zeminin üzerine yerleştirilmiş biçimde yer alan su deposu, yüzey-

de, daha sonraki bir dönemde yapıldığını söyleyebileceğimiz harç ile sıvanarak 
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sağlamlaştırılmıştır. Bu harcın yukarıda bittiği hizadan itibaren, iç kısımdan taş 

ve takoz tuğla örgünün biraz daha devam ettiğini görmekteyiz, bu görünüm, 

harç sıvanın altında, taş-tuğla malzeme ile örülmüş bir duvarın bulunma ihti-

malini güçlendirmektedir. (Resim KYCÇ-2) Güney cephenin doğuya doğru 

uzayarak çıkıntı yapmış olması, bu çeşmenin daha geniş olabileceği fakat kuzey 

ve doğu cephelerin yıkılarak daha sonraki bir dönemde tamir edilme amacıyla 

bu iki cephenin deponun da daraltılmasıyla tekrar yapılmış olabileceği ihtima-

lini de düşündürmektedir. Bu harçla sıvanmış olan doğu duvarının, güney cep-

he duvarından daha alçak, zeminden ve duvardan daha içeride yapılmış oldu-

ğu barizdir.(Resim KYCÇ-2) Çeşmenin yapım aşamalarına dair verdiğimiz bu 

bilgilerden sonra konumuza istinaden asıl geçmek istediğimiz noktaya geçerek 

cephe incelemeleriyle başlayabiliriz.  

BATI CEPHE 

Çeşmenin batı cephesinde, devşirilmiş mermer malzemeler kullanılmaktadır. 

Bu cephedeki kemerde, dallı rûmi süslemelerle süslenmiş bir sandukanın ikiye 

bölünmesiyle –ki bu kırılmış bir sanduka da olabilir- oluşturulan iki parçanın 

birer kısa kenarının çapraz yontulması sonucu oluşan iki kenarın birbirine bir-

leştirilerek yerleştirilmesiyle sivri kemerin üst kısmı oluşturulmuş ve buradan 

da çeyrek daire formunda iki mermer yerleştirilmesiyle kemerin oturduğu di-

key iki blok mermere geçiş sağlanmıştır. (Resim KYCÇ-3) Bu dikeydeki iki blo-

ğun oturduğu yatay bir mermer blok ise su oluğunun (yalak) uzun kenarını 

oluşturmuştur. Şu ana kadar bahsettiğimiz mermer bloklardan sandukada süs-

leme unsuru bulunmakta iken su oluğunun uzun kenarını oluşturan bloğun 

yüzeyinde ise sağa doğru eğimli çekilmiş bir yere kadar paralel çizgilerden bah-

sedilebilir. Su oluğunun diğer uzun kenarında ise, batı yöne bakan yüzeyinde 

bütünlüğünü kaybetmiş olan üç adet yay biçimli çizgilerin yan yana sıralandı-

ğını görüyoruz. Bu şekiller devşirilmiş malzemenin önceki kullanımına aittir. 

Kemer köşeliklerinde ise; birbirine yakın fakat farklı boyutlardaki kemerin for-

muna göre şekil almış dört düzlemin kullanılmasıyla bu yüzey kapatılmıştır. 

Kemerin iç kısmındaki yüzeyin ise, boyut olarak en büyüğünün en altta olduğu 

ve yatayda farklı yüksekliklerdeki üç mermer düzlem ile kapatıldığı görülmek-

tedir. En altta bulunan geniş mermer yüzeyin, aynı hizadaki iki noktasından 

birer delik açılarak suyun dışa aktarıldığını görmekteyiz. Bu iki su deliğinin 

çevresinde düzenlenmiş olan ve ayna taşı izlenimi veren, kazınarak süslemenin 

yüksek bırakılmasıyla ortaya çıkarılmış, içbükey ve dışbükey iki yayın birleşti-

rilmesiyle oluşturulan ve sivri kemerli görünüm kazandırılarak kemerin sivril-

diği noktalara ise üç yapraklı birer rûmi eklenen bir kullanıma yer verilmiştir. 
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Oluğun uzun kenarını teşkil eden yatay mermer bloğun üzerine yerleştirilmiş 

olan dikey bloklara oturan sivri kemerin iki yanına çeşmenin köşelerini belirle-

yen iki mermer blok ise dikey olarak yerleştirilmiştir. Bu iki bloğun üzerine de, 

iki tarafa da olmak üzere, birer tane dikdörtgen prizma mermer blok yerleştiri-

lerek, kemerin sivrildiği noktanın geçilmesi sağlanmış, buna bağlı olarak da 

kemer köşe alınlıkları oluşturulmuştur. Güney cephe ile batı cephenin kesiştiği 

kenara yerleştirilmiş olan dikey mermer bloğun üzerinde kareye yakın dikdört-

gen şekiller üçer santim derinliğinde girinti yapmaktadır. Bu izler, malzemele-

rin devşirme olduğunu ve daha önce farklı bir yerde kullanılmış olabileceği 

doğrultusundaki fikirlerimize bir nevi destek olmaktadır. Kuzeybatı köşede yer 

alan dikey bloğun altına batıya doğru çıkıntı yapacak biçimde yerleştirilmiş 

olan -bir söylemle testi seti olarak kullanılma amacıyla da yerleştirilmiş olan- 8 

cm. kalınlığında bir beylikler devri mezar taşının bulunduğunu görmekteyiz. 

(Resim KYCÇ-4) Bu mezar taşı ilk yerleştirildiğinde yüzeyinde kartuşları ve 

kitabelerinin bulunduğunu, dikey olarak yerleştirilen bloğun altında kalan ve 

kenarlarından dikkatle bakıldığında görünebilen yazılarıyla bize söylemektedir. 

Zamanla çeşmeden su temini sağlayacak kişilerin bu taşın dışarıda kalan kısmı-

na basmalarıyla yazılı bölümler silinmiş ve aşınarak düz bir yüzey halini almış-

tır. Üzerine yerleştirilen dikey mermer blokla bu mezar taşının birleştiği kenar-

da ise yine yazıların kalan izleri görülebilmektedir. (Resim KYCÇ-5) Dikeyde 

yerleştirilen bu blok mermerlerin üzerine, iki kısa kenarı iki yana oturacak bi-

çimde yatay olarak yerleştirilen bir mezar taşının kullanıldığını görmekteyiz. 

Çeşme genişliğine dar gelmiş olan bu taş ortalanmış, iki yanına tuğla ve taş 

malzeme yerleştirilerek aynı seviyeye getirilmiş ve üzerine beş-altı sıra taş-tuğla 

malzeme ile duvar örülmüştür. Örülen bu duvarın üzerinde ise yine yatayda 

yerleştirilen beylikler devrine ait bütün bir mezar taşının kullanıldığını görmek-

teyiz. (Resim KYCÇ-6) Burada dikkatimizi çeken durum ise bu beylikler devrine 

ait mezar taşının sağlam durumda olmasıdır. Güney cephede de bir mezar taşı-

nın yatay yerleştirilmesi ve bu taşın da kısa kenarının bahsettiğimiz batı cephe-

de yer alan mezar taşının, yetmediği mesafeyi tamamlayarak genişliği sağladı-

ğını söyleyebiliriz. Bu bölümün de üzerine, iki köşeden yıkılmış olan ve şu anki 

durumuyla üçgen biçimde bir görünüme sahip olan on sıra tuğlanın kalmış 

olduğunu görmekteyiz. Unutmayalım ki tuğlaların yıkılmasından sonra bu 

görünümü almış olduğundan kesinlikle bahsedebiliyoruz. (Resim KYCÇ-3)  

GÜNEY CEPHE 

Çeşmenin güney cephesine bakıldığında ise, yine batı cephede gördüğümüz 

gibi devşirme malzeme olarak mermer taşlarla birlikte yer yer beylikler devrine 
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ait mezar taşları da kullanılmıştır. Yalak bölümünün oluşturulmasında, güney 

sınırında iki ayrı mermer bloğunun kullanımı görülürken yanlarda ve çeşme 

altında da bütün blok mermerlerin kullanıldığı görülmüştür. Güney-batı köşede 

bahsettiğimiz dikey mermer bloğun desteği olarak güney-doğu köşede ise bey-

likler devrine ait yan ve ön yüzeyleri yazı ve süslemeli bir sanduka taşının di-

key yerleştirilerek kullanıldığını görmekteyiz. (Resim KYCÇ-7) Bu iki dikey 

bloğun arasına yerleştirilen iki dikey mermer levha üzerine köşelerinden otu-

ran, iki ters eğmeçli ve yarım daire formlu içbükey mermer levhanın iki yanına 

dikey dikdörtgen iki levha ile yüzey zemini eşitlenmiş ve bunun da üzerine 

yatay bir sanduka yerleştirilmiştir. Burada dikkati üzerine çeken öğe ise yatay-

da yerleştirilen sandukadır. Beylikler devrine ait olan bu sanduka, ortasında bir 

kabaranın bulunuşu haricinde çevresindeki bezeme formu bakımından bölge-

deki çalışmalarımıza aldığımız Kümbet Mescidi önündeki 1 nolu sandukalı 

kapak taşının sandukası ile benzeşmektedir. Aynı zamanda bitkisel bezeme, 

ortasındaki kabara ve çevresindeki geçme ile de Kümbet Mescidi önündeki 2 

nolu sandukalı kapak taşı ile kısmen benzerlik taşımaktadır. Bu sandukanın 

üzerine yatay olarak yatırılmış iki parçaya bölünen bir mermer bloğun bulun-

duğunu söyleyebiliriz. Belirsiz1 olmakla birlikte bu mermer levhanın mezar taşı 

olma ihtimali de bulunmaktadır. İki yanda dikeyde yerleştirilen ve güney-doğu 

ve güney-batı köşelerde yer alan blokların üzerine, mermer ve tuğla yerleştirile-

rek seviye eşitlenmiştir. Eşitlenen seviye üzerine ise yatırılmış olan ve üzerinde 

erken dönemden izlerin de bulunduğu bir mermer levhanın varlığından bahse-

dilebilir. (Resim KYCÇ-8) Bu levhanın doğu köşeye yerleştirilen bir blok taşla 

seviyesi yine eşitlenerek üzerine tuğla, mermer ve taş malzeme ile duvar örül-

müştür. Örülen bu duvarın üzerine de biri büyük olmak kaydıyla iki mezar taşı 

yatırılarak üzerine altı sıra tuğla örülmüştür. Bu katmanlarda örülen duvarların, 

taş, tuğla ve mermer dizisinin düzensiz bir teknikle örüldüğünü ama kendi 

içinde sağlamlığını tamamlayan bir düzen barındırdığını söyleyebiliriz. (Resim 

KYCÇ-8) Lülelerin verildiği bölümde ise üç mermer levhanın üst üste yerleşti-

rilmesiyle ayna taşı görünümü oluşturulmuştur. İki lülenin çevresinde ise batı 

cephede görülen ayna taşı süslemesi tekrar uygulanmıştır.  

KUZEY VE DOĞU CEPHE 

Kuzey cepheye bakıldığında ise doğu cephenin daha geniş olduğu ve kuzey 

cephe ile birleştiği köşeden taşıntı yaparak kuzeye doğru 55 cm.lik bir çıkıntıyla 

                                                                                 

1 Mezar taşı olduğuna dair bir iz yerleştirilme biçiminden dolayı görülememektedir. Fakat kalınlık 

ve boy ile bölge mezar taşlarının özellikleri dikkate alındığında mezar taşı olduğu ihtimalini daha 

güçlü bulmaktayız. 
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devam ettiği görülür. Bu görünümün sebebini, çeşmenin kuzey ve doğu cephe-

lerinin yıkılmış olmasına ve daha sonraki bir dönemde de daha dar bir cephe 

duvarının harçla sıvanarak yapılması sonucuna dayandırmaktayız. Sonradan 

yapıldığını ise taş-tuğla malzeme ile oluşturulan zeminden daha içeriden duva-

rın başlatılmış olmasına ve malzemenin farklı olmasına bağlamaktayız. Bu çı-

kıntı yapan duvarın taş, tuğla ve mermer malzeme ile yapıldığını, bizim için de 

önemli bir durum olacak bir kullanımın varlığını söyleyebiliriz. Bu önemli kul-

lanım, bu duvarın alt seviyesinde köşesi çıkıntı yaparak iki tablasının varlığı 

görünür şekilde yerleştirilmiş olan beylikler devrine ait dikdörtgen formlu bir 

mezar taşıdır. (Resim KYCÇ-9)  

Karakolyanı Caminin doğusunda yer aldığından bahsettiğimiz bu çeşmenin 

yapımına ilişkin bilgileri verdikten sonra, bölgede yaptığımız sözlü tarih çalış-

malarından bahsetmeliyiz, bu çeşmenin bulunduğu alanda bir mermer atölyesi 

olduğundan söz edilmektedir. Diğer bir bilgi ise Karakolyanı Caminin bulun-

duğu bölgede ve batısında bir mezarlık alanından bahsedilmesidir. Burada bu-

lunan mezar taşlarının güvenli bir ortamda olması açısından İsabey Camii avlu-

suna ve Efes müzesi deposuna taşınması da dikkate alındığında Karakolyanı 

Camii haziresinin de oluşturulduğu sırada mezar taşlarının hazireye gelişigüzel 

dikilmesi söz konusu olmuştur. Bu bilgilere dayanarak burada bir mezarlığın 

varlığından bahsedebilirken bu mezarlığa yakın bir mermer atölyesinin de ol-

duğu ihtimali yüksektir. Bu mermer atölyesinin alanı jandarmaya ait olduğu ve 

jandarma tarafından boşaltıldığı da halk arasında söylenmektedir. Eğer bu ih-

timal göz önüne alınırsa, bu boşaltım sırasında mermer atölyesinin içinde oldu-

ğunu düşündüğümüz çeşmeye dokunulmayarak bırakıldığı ihtimali de düşü-

nülebilir. İşte bu çeşmenin mermer atölyesinin çeşmesi olduğu düşüncense gidi-

lirse, bu çeşmede kullanılan malzemelerin, özellikle mezar taşlarının; kırılmış, 

atık mezar taşları olabileceği de söylenebilir. Fakat kırılmamış ve sağlam du-

rumda olan mezar taşları ise bu düşünceye yanlışlık ihtimali verirken, kullanı-

lan bazı bütün taşların eskimemiş olduğu ve kenar keskinlilerinin hâlâ aşınma-

dığı dikkate alındığında ilk düşüncemizin doğru olma ihtimalinin daha yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu çeşmenin mermer atölyesine ait olduğunu ve mer-

mer atölyesine işlenmek için gelen malzemelerin ve atık mezar taşlarının bu 

çeşmenin yapımında kullanıldığını ve de taş-tuğla malzemelerden de faydalanı-

larak çeşmenin yapılmış olduğunu düşünmekteyiz. 

Günümüz de ise halkın bir bölümü Karakolyanı Camii Çeşmesi diye adlandır-

maktadır. Bir bölümü ise çeşmeye ait bir isim olmadığını veya ismini bilmedik-

lerini söylemişlerdir. Bir kaynakta ise Ala Çeşme olarak bahsedilmektedir. (Telci 

2010) Karakolyanı Camii Çeşmesi ismi ise camiye yakın olmasından çıkmış 
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olabileceği de tarafımızca düşünülmektedir. Çeşmenin, küçük boyutlu bir ca-

miye bu kadar mesafede yapılmış olma olasılığı, bir külliye olmadığı takdirde, 

düşüktür. Bu yüzden, çeşmenin camiye bağlanmasından çok mermer atölyesine 

ait olduğunun bilinmesinden yanayız. 

SONUÇ 

Çeşmenin malzemesine, yapım şekline, inşa özelliklerine ve bölgedeki sürece de 

bakıldığında, mermer atölyesine ait olduğu sonucuna vardığımız çeşmede kul-

lanılan atık mezar taşlarını da dikkate alırsak, mezar taşlarının eski yazı ile ya-

zıldığı ve mezar taşlarının döneme göre şekillendiği konusunda bir düşünce ile 

yola çıkarak çeşmenin o döneme yakın, günümüzden daha eken bir dönemde 

yapılmış olabileceği yargısına varabiliriz. Yakınındaki Karakolyanı Caminin 

tarihlendirilmesi kendisine yakın dönemde yapılmış olduğu bilinen İsabey Ca-

mine göre yapılarak, Karakolyanı Camine de yapım tarihi olarak XIV. yy. ve-

rilmiştir. Hazirenin oluşumu, mezarlığın ortaya çıkış süreci ile ilgili bir takım 

düşünceler değerlendirilirse ve çeşmenin bahsettiğimiz özellikleri de dikkate 

alındığında çeşmenin, mermer atölyesinin işlevine de dayanarak XIV. veya XV. 

yy. da yapılmış olabileceği kanısındayız. Fakat XIV. yy.da yapılmış olan çeşme-

lerin formuna benzemekle birlikte inşası daha basit olmuştur. Bunu da mermer 

atölyesinin kendi içinde sadece kendine ait kullanabileceği bir çeşme olarak 

yapmış olduğuna bağlayarak, çeşmenin yapımındaki özensizliği ve kusurları 

açıklayabilmekteyiz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi çeşmenin, Karakolyanı 

Caminin ve hazirenin bulunduğu bu alanın, daha önceden mezarlık alanı olarak 

kullanıldığı ve de bu alanda Karakolyanı Caminin haricinde bir takım yapı ka-

lıntılarının bulunduğunu kanıtlayan görsel belgeler bulunmaktadır. Selçuk Be-

lediyesi Kent Belleği Arşivinden temin ettiğimiz fotoğraflarda bu bölgede bulu-

nan ve beylikler devrine ait olan mezar taşlarının varlığı ile yapı kalıntıları dik-

kat çekmektedir. Burada yapılacak bir kazı çalışmasının, mevcut bilgilerimizi 

daha da fazla aydınlatacağı konusunda hemfikiriz. Bu bağlamda bakacak olur-

sak, Karakolyanı Cami’nin batısında bulunan ve incelemeye aldığımız taşların 

bir kısmı SBKBA -1- (Selçuk Belediyesi Kent Belleği Arşivi -1-) numaralı fotoğ-

rafta görülmektedir. Burada dikkat çeken diğer bir nokta ise daha önce de öne 

sürdüğümüz gibi mezar taşlarının sonradan bu alana gelişigüzel dikildiğini ( -ki 

burada mezar taşlarının tamamını kastetmiyoruz) ve fotoğrafın çekildiği dö-

nemde alanda olmayan mezar taşlarının günümüzde bu alanda dikili olduğunu 

görmekteyiz. Aynı zamanda caminin kuzey-doğu konumunda da dikdörtgen 

formlu mezar taşlarını kısmen görmemiz mümkündür. (SBKBA -1-) Caminin 

kuzey-doğu alanını daha ayrıntılı görebildiğimiz SBKBA -2- numaralı fotoğrafta 
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ise bahsettiğimiz dikdörtgen formlu mezar taşları görülebilmektedir. Burada da 

dikkatimizi çeken nokta, daha önce bahsettiğimiz düşüncemizi destekleyebile-

cek bir belge olarak değerlendirdiğimiz bu fotoğrafta Karakolyanı Cami’nin 

çevresinde görülen yapı kalıntılarıdır. Caminin seviyesine de bakılarak çeşitli 

fikirler yürütülebilecek olan kalıntılar hakkında bize en iyi bilgiyi bu alanda 

yapılacak olan bir kazı çalışması verecektir. Bizim temel aldığımız konu, mezar 

taşları olduğundan fotoğrafı bu konuda değerlendirerek sunmaktayız. Dileği-

miz diğer çalışmalarla bu alanların bilgi aydınlığına kavuşmasıdır. (SBKBA-2-) 

Mezar taşlarının genel durumu, caminin ve alanın durumuna dair bilgi veren 

diğer bir fotoğraf ise SBKBA-3- fotoğraf numarasıyla verilmiştir. Bu fotoğrafta 

ise caminin doğu duvarına yakın olan ve şu anda caminin doğu kaldırımının 

kıyısında bulunan, kısmen günümüzdeki taşların olabileceği düşünülebilecek 

olan mezar taşları görülmektedir. Sonuç olarak bahsettiğimiz alanın doğusunda 

bulunan çeşmeye yönelik bilgi ve fikirlerimiz bunlardır. Yapıldığı dönemden 

günümüze kadar gelmiş olan çeşmenin üzerinde günümüze yakın etkilerin de 

varlığından söz ederek, çeşmenin zamanla bir takım değişikliklere uğramış 

olduğunu, bu etki ve değişiklikleri günümüze kadar taşıdığını belirttik. Bölgede 

bulunan çeşmenin yapımında kullanılan mezar taşlarının ve malzemenin özel-

liklerine değinerek sonuçta çeşmenin tarihlenmesi için belli fikirlere ulaştık. 

İncelediğimiz çeşmenin, üzerindeki devşirme malzemeleriyle birlikte, dikkate 

alınarak korunması ve değerinin kaybedilmemesi dileğindeyiz. 

DEĞERLENDİRME 

Bölgenin turizm potansiyeli dikkate alındığında, Efes antik kentinden ve bölge-

nin tarihi dokusundan dolayı turizm gezi güzergâhında olan Selçuk ilçesi, ala-

nın düzenine ve görünümüne önem vermelidir. Bu bağlamda işlediğimiz çeş-

me; Efes Antik kenti, İsabey Camii, Efes Müzesi ve Selçuk ilçesinin güzergâhı-

nın kesiştiği noktada dikkat çekmektedir. Çeşmenin tahrip olmuş görüntüsü-

nün yanı sıra sprey boyalarla üzerine yazılan kelimelere kadar tahribat açıkça 

görülmektedir. Her yıl milyonlarca ziyaret alan ilçenin eserleri, turistler tarafın-

dan yanlış tanınmakta ve yorumlar da olumsuz olmaktadır. Tüm bunlar dikkate 

alınarak, eserlerin korunması, düzenlenmesi ve uygun koşullarda sergilenmesi 

en öncelikli teklifimizdir. 

Sonuç olarak, sözü geçen bölgenin birçok noktasında tahribata uğramış, kırıla-

rak tarihi değerini ve önemini yitiren; 13. ve 14. yy.lara ait olan Beylikler devri-

ne ait olan mezar taşları ile Erken Osmanlı dönemine ait, yazılı bilgiler veren 

mezar taşlarının yanında; gün be gün zarar görerek tarihi değerini ve belge 

niteliğini kaybeden bir yapı bulunmaktadır. En kısa sürede korunmasına dair 
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önlemlerin alınmasının yanı sıra dönemine ilişkin verdiği bilgilerin de değer-

lendirilmesi gerekmektedir. Bu konudaki bilimsel çalışmaların artması ve konu 

edinilen bölgenin değerinin bilinmesine dair çalışmalar sürdürülmelidir. 

TEŞEKKÜR 

Tüm bu çalışmaların yapılmasında; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 

İzmir Bölge Müdürlüğü’ne çalışma iznini vermelerinden dolayı, Selçuk Kayma-

kamlığı İlçe Müftülüğü’ne bölgede fotoğraf çekimi iznini vermelerinden dolayı, 

Selçuk Belediyesi Kent Belleği Arşivi’ne alan ile ilgili eski fotoğrafları paylaşma-

larından dolayı, Selçuk Belediyesi Arkeologu Yusuf YAVAŞ’a bilgi paylaşımın-

dan dolayı ve Selçuk Belediyesi Avukatı Özge TÜRKBAY’a yardımlarından 

dolayı teşekkür ederim. 
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ÖZ 
Turizm, dünyada hızla yükselen bir trendle toplumlar ve ülkeler üzerindeki etkilerini farklı 
bağlamlarda yeniden üretmektedir. Artık yerleşik turistlerle birlikte turizm, ekonomiden si-
yasete, dinden aile yaşamına kadar pek çok alanda kültürel değişmeler, sosyal etkileşimlerle 
ilişkilendirilmekte ve uluslararası politikaların da ana gündem konusu olabilmektedir. Yerle-
şik turistlerin en belirgin özellikleri, yerleştikleri yerlerde etkili bir iletişim ağının oluşmasın-
da önemli bir aktör olarak ortaya çıkmalarıdır. Bu iletişim ağı aynı zamanda belli bir değişim 
sürecinin de ortaya çıkmasına kaynaklık etmektedir. Bu bağlamda hazırlanmış olan çalışma 
temelde turizm olgusuna sosyolojik bir bakış getirmekle birlikte konuyu kültürel değişme-
lerle ilişkilendirerek ele almaktadır. Çalışmanın temel hareket noktası yerleşik turistlerin 
kültürel değişmeler üzerine yaptığı etkiyi “FİNİKE” örneğinde tartışmaktır. Çalışma Finike’ye 
yerleşen turistlerin, yerli halkın sosyal, dini, ahlaki, kültürel bağlamda sahip oldukları tutum-
lar, algılamalar ve anlayışlar üzerindeki etkilerini çözümlemiştir.   

Anahtar sözcükler: Toplum, Kültürel Değişim, Turizm, Finike.   

 

GİRİŞ  

Günümüzde milyonlarca insan, devamlı yaşadıkları yerlerden geçici süreler için 

başka yerlere hareket etmektedir. Bu hareket, 21. yüzyıla özgü modern bir olgu 

gibi görünmesine karşın çeşitli amaçlarla yer değiştirme, insanlık tarihi kadar 

eskidir. İnsanlar yüzyıllar boyunca çok çeşitli amaç ve nedenlerle bulundukları 

yer dışında farklı coğrafyalara hareket etmişlerdir. Dinamik bir yapıya sahip 

olan bu hareket çeşitli dillerde değişik kavramlar ile ifade edilmektedir (Kozak 

vd. 2000). Bu hareket çeşitliliği içerisinde önemli bir olgu olarak turizm olgusu 

görülmektedir. 

Dünyanın küresel bir köy haline gelmesiyle birlikte, insan hayatı etkilendiği gibi 

toplumsal yapılar da bu değişimden etkilenmiştir. Dünya üzerinde yaşayan 
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insanlar arasındaki mesafelerin azalması ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle 

iletişimin rahat bir hale gelmesi, insanların ve toplumların birbirlerine yakın 

olmasının önünü açtığı görülür. Bilgi bu araçlar aracılığıyla çok hızlı mesafe kat 

ederken, insanlar da ulaşım araçları sayesinde rahat hareket edebilir hale gel-

miştir. Bu süreç, aynı zamanda insan hareketleri olarak tanımlanan göçlerin 

farklılaşmasına yol açarken; gezme, eğlenme ve seyahat amaçlı bir takım top-

lumsal hareketliliklerin de yaygınlaşmasının önünü açmıştır. Literatürde turizm 

faaliyetleri olarak tanımlanan bu hareketler sonucunda bir takım toplumsal 

etkileşimler yaşanmaya başlamış ve bu etkileşimlerle birlikte yerel toplumun 

gelenekleri üzerinde bir takım değişimler gözlenmiştir.   

Turizm, küreselleşmeyle birlikte sınırların ortadan kalmasıyla birlikte birbirine 

yabancı insanların ve birbirine uzak kültürlerin birbirlerine yakınlaşmasını sağ-

larken, aynı zamanda çift yönlü olarak bir toplumsal değişim sürecinin tetikle-

yicisi olmaktadır. Bu değişimler, iki açıdan gündeme gelmektedir. Özellikle 

turizmin bugün tartışılan çeşitlerinden birisi olan yerleşik turistler olgusunda, 

bir taraftan turist yerleştiği bölgenin kültürünü kazanma yönünde yeniden bir 

kimliklenme süreci yaşarken, diğer taraftan içerisinde bulunduğu kültürel ya-

pının insanını da aynı bağlamda etkilemektedir. Bu değişimi ve yönünü şu şe-

kilde görselleştirmek mümkündür:  

 

Tablo 1. Yerleşik turistler ile yerel kültür arasındaki ilişki biçimleri 

Yerel Kültürde Değişimin Yönü  Yerleşik Turistin Toplumsallaşma Yönü  

 

 

Yerel Halk  

Maddi Değişim  

 

Yerleşik Turist 

İleriye Dönük Toplumsallaşma  

İleriye Dönük 
Değişim  

 

Geriye Dönük 
Değişim  

 
Geriye Dönük Toplumsallaşma 

 
Geriye Dönük Soyut Değişim 

 

Turizmin kültürel değişimlerle ilişkisi değerlendirildiğinde iki ana nokta karşı-

mıza çıkmaktadır. Bu noktalardan birisi ‚yerel kültürde değişim‛ iken diğeri 

‚yerleşik turistin toplumsallaşma‛ yönüdür. Yerel halk söz konusu olduğunda 

maddi ve soyut değişim iki alt başlık olarak tanımlanabilir. Yerel kültürde 

maddi değişimler ileriye dönük olabileceği gibi geriye dönük de olabilmektedir. 

Maddi değişimler, genelde hızlı gerçekleşen değişimlerdir ki toplumsal yapılar-

da tespit edilmesi kolay olur. Oysa geriye dönük soyut değişimler vardır ki 

bunlar genelde din, ahlak, gelenek, inanç gibi soyut olgular söz konusu oldu-
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ğunda karşımıza çıkarlar ve toplumda tartışmaların yönü de daha çok bu nokta 

üzerinden gider. Yerleşik turistin toplumsallaşması söz konusu olduğunda tab-

loda da görüleceği üzere yerleşik turist için ileriye dönük olumlu bir toplumsal-

laşma sürecini yaşayabilecekken, aynı süreci geriye doğru dönük de yaşayabil-

mektedir. Günümüzde toplumlarda yaşanan ve devletlerin müdahale ettiği 

alanlar da bu değişimlerin koordineli bir şekilde yönetilmesi için politikalar 

üretilmesine imkan sağlamaktadır.  

Devlet politikaları söz konusu olduğunda ülkenin tanıtılması ve turistlerin ilgi-

sini çekecek seviyede pazarlanması, turistlere sunulan hizmetler ve vaatler gibi 

pek çok konu karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bir başka ülkeye yerleşme amaçlı 

göç eden yabancı turistlere konut sahibi olma hakkı verilmesi, aynı zamanda 

ülkenin cazip olması noktasında da etkili olmaktadır. Nitekim Sağır’ın bir ça-

lışmasında da belirttiği gibi küreselleşme ve göçler, çağının sarmaladığı top-

lumsal yapılarda turizmin artan önemi, onun sosyolojik boyutuyla ilişkili ol-

makla birlikte, devletler için de özel alanlara müdahale anlamında bir risk un-

suru olarak değerlendirilmesiyle de ilişkili olmuştur. Bu bağlamda turizm olgu-

sunda “turist mi göçmen mi yabancı mı sakin mi?” sorusundan hareketle, turizmin 

gezme-seyahat anlamından öte, farklı ülkelere kalıcı olarak yerleşen turistlerin 

ve bunların yaşam alanlarının söz konusu edildiği görülmektedir (Sağır 2011). 

Bu yaşam alanlarına bir takım yasalar çerçevesinde elde etme olanağına sahip 

olan turistler, söz konusu yaşam alanında hayatlarını devam ettiren bireyleri 

etkilemesi noktasında önemli bir rol üstlenmişlerdir.  Ayrıca sosyal etkileşim ve 

değişimin önemli unsurlarından biri olan turizm olgusu çoğunlukla sanayileş-

miş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru gerçekleştiğinden, gelişmiş olan 

ülkelerden gelen turistler, kendi ülkelerinin değerlerinin taşıyıcısı durumunda-

dırlar (Bal, 1995).   

Bu bağlamdan yola çıkarak, Sağır’ın “Kültürel Bütünleşme Bağlamında Antalya’nın 

Finike İlçesine Yerleşen Turistlerin Sosyolojik Çözümlemesi” adlı makalesindeki 

verilere bakılacak olursa, Finike’ye yerleşen turistlerin % 100’ünün Avrupa ül-

kelerinden geldikleri görülmektedir. Bu bağlamda sanayileşmekte olan ülkeler-

den gelişmekte olan ülkelere (Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye) doğru turizm 

hareketinin varlığından bahseden Bal’ın düşüncelerinin, Sağır’ın çalışmasındaki 

verilerin sonuçlarında doğrulandığı görülmektedir.  

Hazırlanmış olan bu çalışma turizm olgusundan yola çıkarak bahsi geçen deği-

şimleri Finike Örneği’nde çözümlemiştir. Çalışma daha önce Finike’de yerleşik 

turistler üzerine Sağır tarafından yapılan ‚Kültürel Bütünleşme Bağlamında 

Antalya’nın Finike İlçesine Yerleşen Turistlerin Sosyolojik Çözümlemesi‛ baş-
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lıklı çalışmanın bütünleyicisi olarak tasarlanmıştır. Buna göre ilk çalışmada 

daha önce Tablo 1’de de ifade edildiği gibi yerleşik turistler kısmı yerleşik tu-

ristler ile yapılan mülakatlar ile çözümlenmişti. Bu çalışmada ise yerli halk ile 

yerleşik turistler arasındaki etkileşim, yerli halk ile yapılan anketle çözümlen-

miştir. Anketler Finike evreninde 200 kişiyle yapılmıştır. Sorularda aile, evlilik, 

din, inançlar, kültür, giyim-kuşam, eğlence, yemek yeme biçimleri gibi pek çok 

kültürel unsurları kapsayacak şekilde önermelerden oluşturulmuş ve anket 

çalışması bir ay süresince katılımcılara uygulanmıştır.  

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE TURİZM İLİŞKİSİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ  

Turizm faaliyeti belirli bir çevrede gerçekleşir ve genelde bu çevre yöre insanı 

tarafından da kullanılır. Dolayısıyla turizm hareketi yöre insanına ait yaşamsal 

döngünün bir parçası durumundadır ve yerel halkın yaşamını sosyo-ekonomik, 

kültürel ve çevresel açılardan ciddi şekilde etkiler. Ancak turizm faaliyetleri her 

zaman istihdam, ilin ekonomisinde iyileşme, yaşam standardında gelişme v.b. 

şeklinde olumlu etkiler yaratmadığı gibi, bazen de doğal, kültürel ve toplumsal 

değerlere geri dönüşü olmayan zararlar da verebilir. Çünkü bilinmektedir ki 

toplumsal yapıya rağmen turizmde gerçekleştirilecek bir gelişme, hem yerel 

halkın var olan toplumsal değerlerine, ahlâki kurallarına, kişisel davranışlarına, 

aile içi ilişkilerine, zanaatsal faaliyetlerine, geleneksel gösterilerine zarar verebi-

lir (Mathieson ve Wall 1989). Turizm olgusunun sadece ekonomik faktörü göz 

önünde bulundurulurken, toplumsal ve kültürel açıdan etkisini göz önünde 

bulundurulmadığı zaman, yerli halkın kültürel ve toplumsal değerlerine zarar 

vereceğinin kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır.  

Toplumsal yapı kavramı temelde toplumu oluşturan başlıca öğeleri, bunların top-

lum bütünü içindeki yerlerini ve aralarındaki ilişkileri ve böylece işleyişlerindeki düzen-

lilikleri anlatır. Bu düzenlilik insan bedeninin bir bütün oluşuna benzetilmekte-

dir. Buna göre bir insanın beden ve zihin faaliyetleri bir bütün olarak tüm öğele-

rinin birbirine bağımlı, düzenli ilişkilerin sonucudur. İlişkilerdeki denge ve 

uyumun bozulması faaliyet bütününü de etkileyecektir. Toplumsal yapı ve onu 

meydana getiren öğeleri böyle bedensel bir işleyişe benzetmek mümkündür 

(Berber 2003). Bu bağlamda toplumsal değişim ve turizm ilişkisine bakılacak 

olursa, denge(sizlik) konusu, turist ile yerli arasındaki ilişki ve iletişimin niteli-

ğini belirlemede önemli bir unsur olarak görülmektedir.  

Burada turizmin oluşturduğu değişimlerden bahsetmezden önce toplumsal 

değişim kavramından ne anlaşılması gerektiğini kısaca aktarmakta fayda var-

dır. Pek çok bilimsel araştırmada sıklıkla kullanılan kavramlardan birisi olma 

özelliğine sahip toplumsal değişme, temelinde belli bir toplumsal ilişkiler biçimi 
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bulunduran bir kavramdır. Bu anlamda değerlendirildiğinde toplumsal değiş-

me aynı zamanda ilişkilerin değişmesi gerçekliği olarak açıklanabilmektedir 

(Ergun 1984). Değişme kavramı aynı zamanda bir durumdan yeni bir duruma 

geçişi de ifade etmektedir. Bu anlamda düşünüldüğünde tarihsel süreçlerde 

hiçbir toplumsal yapının statik kalmadığı, bir şekilde kendini değiştirerek bu-

güne taşıdığı görülmektedir (Doğan 1998). Ozankaya (1984) toplumsal değişim 

kavramında şu tanımlamayı yapmaktadır: ‚Toplumun herhangi bir dönemdeki 

düzenine özgü yerleşik özdeksel ve tinsel öğelerinde yeni özelliklerin oluşmasıdır.‛  

Toplumsal değişme tanımlarında ön plana çıkartılan temel unsurlar aynı za-

manda toplumların tarihlerinde ortaya çıkan yenilikleri, gelenekler üzerinde 

yaşanan tartışmaları da kapsamaktadır. Nitekim Tezcan’ın (1981) toplumsal 

değişmenin aynı zamanda sosyo-kültürel değişme olduğu konusundaki yargısı, 

bu tespiti güçlendirmektedir. Öyle ki Tezcan’a göre toplumsal değişme, top-

lumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri belir-

leyen toplumsal kurumların değişmesidir. Kongar (1993) da benzer bir tanım-

lama yapmaktadır. Kongar’a göre de toplumsal değişme toplumun yapısındaki 

geniş bağlamdaki değişmelerdir. Toplumun yapısı kurumların belirlediği ilişki-

lerden meydana geldiğine göre değişme ilişkilerin değişmesidir. Bir başka de-

yişle bu ilişkileri belirleyen kurumların değişmesidir. Bütün bunların ardında 

da toplumsal bireylerin, yani aktörlerin davranışı aynı zamanda değişimlerin de 

temel başlatıcısı olmaktadır. Toplumsal değişmeler, çok farklı araçlarla ortaya 

çıkabilir. Bu çalışmaya konu olması bakımından turizm olgusu da bu temel 

araçlardan birisidir.  

Turizm toplumsal değişim sürecini başlatmada, sürdürmede ve topluluğun dışa 

açılmasında etkisini daha çok yönlü ve daha kısa sürede gösteren bir asli et-

mendir. Bu bakımdan turizm, tarımsal uğraşların egemen olduğu küçük kasaba 

topluluklarında iş-güç yerlerindeki fonksiyonel farklılaşmanın ve kalıplaşmanın 

ileri düzeylerde biçimlenmesine, pazar ekonomisine bağımlılığın giderek art-

masına, yaşama standardının ve tüketim normlarının yükselmesi doğrultusun-

da değişmesine, dış çevre ile ilişkilerin yoğunlaşmasına, tercih ve değer yargıla-

rının dışa kapalılığı yansıtan kalıplardan sıyrılmasına elverişli ortam ve koşullar 

yaratarak toplumsal değişimin sosyo-ekonomik muhtevada oluşumunu gerçek-

leştirir (Eralp 1974). Buna göre yerli halk, turizm aktivitesi ve turizmin getirileri 

karşısında kayıtsız kalamayacak ve iletişime geçecektir. Burada çalışmanın ana 

odağı ise, toplumun iletişime geçişinden sonraki etkilenişi ve geleneksel toplum 

yapısında yaşanacak değişim olmuştur. 
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Buna göre turizm geleneksel yapıyı değiştirirken hem sosyal sistemi hem de 

kültürel sistemi etkilemektedir. Ayrıca toplumsal değişmeler içerisinde turizm, 

toplumsal yapının içsel bir öğesi olmaktan çok dışsal bir öğesi olarak tanımla-

nabilir. Başka bir ifade ile turizm bir dış dinamik özelliği taşımaktadır. Çünkü 

turizm, geleneksel yapıdan geçiş aşamasında olan toplumlar için tartışılmaz bir 

biçimde dış dinamiktir. Turizm faaliyeti içerisinde yaşanan ilişki ve iletişimin 

sıklığı ve yoğunluğu değişmenin hızını belirlemektedir (Kongar 1972).  

Toplumsal açıdan turizm olgusunun oluşturduğu değişim alanı, turist ve onu 

kabul eden ülke halkı olarak iki şekilde de incelenebilmektedir (bkz. Tablo 1). 

Gelişmiş ülkeden dinleme-eğlenme amacı ile gelen turist bulunduğu bölgede 

rahat bir şekilde hareket etmek isteyeceği için bölge halkının alışkın olmadığı 

davranışlarda bulunması haline tepki ile karşılaşır ve bu ortamdan rahatsızlık 

duyabilir. Böyle durumda turist kabul eden ülke halkı da sahip olunan gelenek, 

görenek, dil, din, yaşam biçimi gibi kültürel değerleri korumak için savunmaya 

geçer. Böyle bir toplumsal iletişim ortamında ise, turist aktif, turist kabul eden 

yöre halkı da pasif bir konumda yer alır. Diğer bir anlatımla, turist kabul eden 

ev sahibi yöre halkı, turistin düşünce ve davranış biçimlerinden etkilenmeye 

başlar. Turistlerin gittikleri bölgede yabancı olmaları yöre halkının dikkatlerini 

kendine çeker. Ev sahibi bölge halkı gözünde turistler, zengin ve seyahat edebi-

lecek kadar boş zamana sahip kişiler olarak algılanırlar (Gürbüz 2002). 

Bir toplumda meydana gelen bir takım değişimlerin, aslında o toplumu bir bü-

tün olarak etkilediğini ve meydana gelen kültürel değişimin aynı zamanda top-

lumsal değişimi ortaya çıkarttığı söylenebilir. Toplumsal ya da kültürel değişi-

mi gerçekleştirecek birçok toplumsal unsur ya da dinamik bulunmaktadır. Bu 

unsur ya da dinamikler ekseninde gerçekleşen değişimler, bir toplumun kültü-

rüne yansımakta ve o toplumun yaşam biçimini ve hayata bakış açısını o ölçüde 

değiştirmektedir. Bu unsur ya da dinamiklerden günümüzde en işlerlik kaza-

nanlardan birisi de ‚turizm” unsuru ya da dinamiği olmuştur (Dikici 2010). 

Turizm, kültürler ve coğrafyalar arası bir geçiş olduğundan, hem seyahat ettiği 

toplumu hem de kendi toplumunu ilgilendirdiğinden aynı zamanda sosyolojik 

temelli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmin bahsi geçen sosyolojik 

boyutunda seyahatler sırasında kurulan ilişkiler ağı içerisinde ortaya çıkan ve 

farklı toplumlar arasında gerçekleşen karşılıklı etkileşimler, kültürden geleneğe, 

bilgiden değerlere pek çok yapıda değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişim-

ler, aynı zamanda hem toplumları hem de insanları değiştirmekte onları yeni-

den boyutlandırmaktadır (Sağır ve Uslu 2010). 
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Yabancıların Türkiye’ye yerleşmesi özellikle de kıyı ilçelerimize ve daha küçük 

yerleşim bölgelerinde sosyal hayatı oldukça etkilemektedir. Küçük yerleşim 

bölgelerinin büyük şehirlere göre daha gelenekçi, daha iç içe geçmiş bir yaşam 

sürmesi bu durumda büyük rol oynamıştır. Alman, İngiliz ve diğer milletlerden 

vatandaşlar komşumuz, arkadaşımız, müşterimiz, hatta işverenimiz olmuşlar-

dır. Çoğu gelişmiş Avrupa ülkelerinden gelen bu yabancılar ülkelerinde kanık-

samış oldukları bazı şeyleri ülkemizde de görmek istemişler, bazı ülkemize has 

sevdikleri şeyleri de kolayca benimsemişlerdir. Ülkemize gelen yabancılar ara-

sında emekli göçü olarak nitelendirilen şekilde geldiği gibi, yerleşip, iş kurup, 

hayatının tümünü buralarda geçirmek isteyen gençler de vardır (Koylu 2007). 

Bu bağlamda gerek emekli göçü, gerekse Türkiye’ye yerleşip işini kurarak ha-

yatlarını devam ettiren yabancı turistlerin, bu süreçte entegre olmaları, sosyal 

etkileşim açısından ele alınmadığı sürece olumlu ve olumsuz taraflarını görmek 

imkansız olacaktır.  

Turistler başka yerlere gitmekle buralarda yeni insanlarla, toplumlarla temasa 

geçmekte ve değişik sosyal ilişkiler kurmaktadır. Turistler bir yandan gittikleri 

yerleri sosyal açıdan etkilemekte, diğer taraftan da bu yerlerden kendileri de 

etkilenmektedir. Turizm, ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel bir alış 

veriştir. Turizmin sosyal kültürel etkileri negatif veya pozitif sonuçlar doğurabi-

lir. İnsan etkileşimli bir sektör olmasından mevcut kültürler arasında var olan 

sosyal değer ve ekonomik farklardan dolayı turizmin sosyal etkilerinin olması 

oldukça doğal karşılanabilmektedir. Konu ile ilgili yorumcunun kim olduğuna 

bağlı olarak toplumsal etkilerin olumlu ya da olumsuz olduğu savunulabilinir 

(Doğan 1987). 

Turizmin etkilerinin doğasını bilmek sorunları çözmez ama bu etkilerin kaynak-

larını anlamak ve turistler ile yerel halk ve çevre arasındaki etkileşimleri anla-

mak eşit önemdedir. Bu kaynaklar genellikle ikiye ayrılmaktadır; turist faktörü 

ve turistik bölge faktörü. Turist faktörü, turistlerin turistik bölgeye getirdiği 

etkilerdir ve demografik elemanlar, sosyal farklılıklar ve ziyaretçi sayısı gibi 

elemanları içermektedir. Turistik bölge faktörü, bölgeye ait olan, seyahat zinciri 

ve döngüsü, turizmin yerel halk tarafından algılanışı ve kabullenilişi ve yerel 

yaşam ve liderlik gibi konuları içermektedir (Tütüncü 2008). Böylece bölgeye 

yerleşen turistlerin demografik özelliklerinin saptanması, elde edilen verilerin 

kullanılarak daha sağlıklı sosyolojik çözümlemelerin yapılabilmesini sağlaya-

caktır. Bu analizlerin neticesinde toplumsal değişim ve turizm ilişkisi bağla-

mında daha sağlıklı adımların atılması sağlanabilir. 
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TURİZMİN OLUŞTURDUĞU KÜLTÜREL DEĞİŞİMLERİN FİNİKE  

ÖRNEĞİNDE SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ  

Hazırlanmış olan bu çalışma iki başlıkta tasarlanmış ve uygulanmıştır. İlk baş-

lıkta çalışmanın amaç ve temel problemi belirtilmiş, arkasından turizm olgusu 

ile toplumsal değişme arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın 

bu kısmında ise kültürel değişmelerin oluşturabileceği etki alanları, Finike Ör-

neği’nde uygulanmış anketlerle çözümlenmiştir. Çalışmanın en belirgin özelliği 

daha önce ifade edildiği gibi Finike’de yerleşik turistler üzerine Sağır’ın (2011) 

yapmış olduğu çalışmanın, yerel halk bağlamının tamamlanmasının amaçlan-

mış olmasıdır.  

Araştırmanın Metodolojisi  

Hazırlanış olan bu çalışma, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada tasar-

lanmıştır. Araştırmanın uygulama kısmı Antalya’ya bağlı Finike ilçesinde ger-

çekleştirilmiştir. Finike’nin nüfus yapısı 2010 Türkiye İstatistik Kurumu verile-

rine göre şu şekildedir:  

 

Tablo 2. Finike ilçesinin nüfus durumu  

  İl/İlçe Merkezleri 

Toplam Erkek Kadın 

Finike 11.329 5.662 5.667 

 Belde/Köyler 

Finike 34.809 17.439 17.370 

 Toplam 

 Toplam Erkek Kadın 

Finike 46.138 23.191 23.037 

 

Finike ilçesi, Antalya’ya başlı önemli turistik merkezlerden birisidir. Finike, 

tarih boyunca önemli bir yükleme ve boşaltma liman kenti olmuştur. Denizci bir 

millet olan Fenikeliler, Finike ve Akdeniz'in değişik limanlarından yükledikleri 

malları, başka limanlara satarak, kendi devirlerinde ticareti geliştirmişler ve 

zengin olmuşlar. Tarihin seyri içinde Finike limanının durgun zamanları da 

olmuştur. Cumhuriyet döneminde de uzun süre atıl kalan limanda, uzun yıllar 

sadece balıkçı tekneleri barınmıştır. 1966 yılında balıkçı tekneleri ve yatların 

fırtınalı havalarda barınabilmeleri için yeni bir barınak yapımına başlanmış ve 
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bu barınak, 1970 yılında tamamlanmıştır. 1990’lı yıllardan sonra Finike için 

önemli gelişmelerden birisi kabul edilen Finike Marina, Finike'nin coğrafi ve 

kültürel konumuyla yat turizmini birleştirerek, ilçeye ve ülke ekonomisine 

önemli katkılar sağlamaktadır. Bu konum Finike marinasını önemli bir yatçılık 

merkezi yaparak, Finike'ye de uluslararası bir liman kenti ve yat turizmi merke-

zi statüsü kazandırmıştır.1 

Araştırma, Finike merkez ile sınırlandırılmış ve anketler 200 kişiye yaptırılmış-

tır. Anketlerin yaptırıldığı örneklem alanı seçilirken özellikle yerleşik turistlerle 

uzun süreleri etkileşim kurmuş meslek alanları ve kişilerin olmasına dikkat 

edilmiştir. Araştırmanın daha önce aynı alanda yerleşik turistlerle yapılan mü-

lakat çözümlemeleri üzerine kurulu ‚Kültürel Bütünleşme Bağlamında Antalya’nın 

Finike İlçesine Yerleşen Turistlerin Sosyolojik Çözümlemesi” başlıklı makale çalışma-

sının eksik kalan diğer ayağının tamamlanmasıdır. Araştırmada zaman başta 

olmak üzere pek çok maddi kısıt, anketlerin sınırlı sayıda yapılmasına neden 

olmuştur. 

Tablo 3. Demografik verilerin dağılımı 

Cinsiyet Sayı Yüzde  Yaş Aralığı Sayı Yüzde 

Erkek 135 67,5  18 yaş ve altı 24 12 

Kadın 65 32,5  19-25 32 16 

Medeni Durum Sayı Yüzde  26-32 50 25 

Evli 104 52  33-39 39 19,5 

Bekar 80 40  40-49 36 18 

Dul/Boşanmış 16 8  50 yaş ve üstü 19 9,5 

Meslek Dağılımı Sayı Yüzde  Eğitim Durum Sayı Yüzde 

Çiftçi 45 22,5  İlkokul 35 17,5 

Esnaf 60 30  Ortaokul 58 29 

Turizm 23 11,5  Lise 80 40 

Memur 29 14,5  Üniversite 23 11,5 

Diğer 43 21,5  Lisansüstü 4 2 

 

Demografik Veriler 

Ankete katılanların cinsiyet dağılımına bakılacak olursa, 200 kişilik grup içeri-

sinde % 67,5 oran ile erkek katılımcı yer alırken, % 32,5 oranında bayan katılım-

cının olduğu görülmektedir. Buna göre ankete katılım sağlayan 200 kişi arasın-

da 135 erkek ve 65 bayan bulunmaktadır. Katılımcıların medeni durumlarının 

dağılımına bakıldığında, katılımcıların % 52’sinin evli, % 40’ının bekar ve % 

8’inin de dul/boşanmış olduğu tespit edilmiştir. 

                                                                                 
1 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.finike.gov.tr/ 
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Ankete katılanların mesleklerinin dağılımına bakıldığında; katılımcıların % 30’u 

esnaf, % 22,5’i çiftçi, % 14,5’i memur, % 11,5’i turizm şeklinde cevap verirken, % 

21,5 oranında ise diğer (ev hanımı, öğrencilik, işçilik vb) seçeneğinin cevaplan-

dığı görülmektedir. Çalışmada turistlerle doğrudan iletişim kurabilen meslek 

alanları özellikle tercih edilmiştir.  

Ankete katılanların yaş dağılımına bakılacak olursa; katılımcıların %25’i 26-32 

yaş aralığı, % 19,5’i 33-39 yaş aralığı, % 18’i 40-49 yaş aralığı, % 16’sı 19-25 yaş 

aralığı, % 12’si 18 yaş ve altı, % 9,5’i 50 yaş ve üzeri şeklinde cevap vermiştir. 

Katılımcıların eğitim durumlarının dağılımına bakılacak olursa; ankete katılım 

sağlayanların % 40’ı lise mezunu, %29’u ortaokul mezunu, % 17,5’i ilkokul me-

zunu, % 11,5’i üniversite mezunu olduğu görülürken, % 2’si de lisansüstü eği-

time sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Çevrede yaşayan yabancı turistlerin yerli halk üzerindeki toplumsal değişime etkisine 

yönelik verilen cevapların sayısal dağılımı 

Finike’de yerleşik turistler ile yerel halk arasındaki etkileşimde ortaya çıkan 

değişimler, ankette birkaç farklı başlıkta ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Katı-

lımcıların önermelere verdikleri yanıtlar doğrultusunda değişimlerin olduğu ya 

da olmadığı biçimler, tablolara farklı oranlarda yansımıştır.  

 

Tablo 4. Din/inanç ve ahlaki değer/tutumlarda değişme olduğunu düşünme 

 

K a t ı l ı y o r u m
 

K a t ı l m ı y o r u m
 

K a r a r s ı z ı m
 

Yüzde Yüzde Yüzde 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu ahlak kuralla-
rında değişim olmuştur. 

50 19 31 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu inanç/dini 
görüş bakımından değişim olmuştur. 

78 4,5 17,5 

 

Katılımcıların değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi olan din, inançlar ve 

ahlak olgularını ön plana çıkarttıkları görülmüştür. Tabloya bakıldığında bu 

konuda katılımcılara iki önerme yöneltilmiştir. Bunlardan birisi “ahlak kuralla-

rında değişim olmuştur” önermesine katılımcıların %50’si katılıyorum şeklinde 

yanıt vermiştir. Aynı şekilde “inanç/dini görüş bakımından değişim olmuştur” ifa-

desini de katılımcılarına %78’i onaylamıştır.  

Toplumsal değişmelerde insanların yoğun olarak üzerinde tartıştıkları ve değer-

lendirme yaptıkları görünür olgular kuşkusuz çoğunlukla din, ahlak ve inançlar 

olmaktadır. Özellikle kültürel değişmeler, muhafazakar ya da geleneksel top-

lumlarda yoğun olarak bu kavramlar üzerinden tartışılır ki Türkiye’de turizmin 
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etkilediği alanlar söz konusu olduğun yapılan bir çok çalışmada bu tepki ve 

değişim alanlarına dikkat çekilmektedir (Bkz. Tuna 2008; USAK Raporu 2008).  

 

Tablo 5. Yemek ve eğlence anlayışlarında değişme olduğunu düşünme 

 

K a t ı l ı y o r u m
 

K a t ı l m ı y o r u m
 

K a r a r s ı z ı m
 

Yüzde Yüzde Yüzde 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu yemek yeme 
alışkanlıklarında değişim olmuştur. 

16 49,5 34,5 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu dinlenen 
müzik tarzında ve eğlence anlayışında değişim olmuştur. 

23,5 44,5 32 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu giyim tarzın-
da değişim olmuştur. 

27,5 30 42,5 

 

Katılımcılara yöneltilen önermelerde bir diğer grup ‚yemek yeme alışkanlıkları 

ve müzik tarzında/eğlence anlayışında değişmeler olup olmadığı‛ noktasına 

odaklanmıştır. Sonuçlara bakıldığında katılımcıların ‚çevrede yaşayan yabancı 

turistlerde etkilenme sonucu yemek yeme alışkanlıklarında değişim olmuştur‛ 

önermesine %49,5’inin katılmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde ‚çevrede 

yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu dinlenen müzik tarzında ve 

eğlence anlayışında değişim olmuştur‛ önermesine ise katılımcıların %44,5’inin 

katılmadığı görülmüştür. Ancak giyim konusundaki tutumları merak edildi-

ğinde ‚yabancı turistlerden etkilenme sonucu giyim tarzında değişim olmuş-

tur‛ önermesinde %42,5 gibi bir çoğunluk kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Bir önceki sonuçlarla kıyaslandığında yerel halkın bu konudaki tutumlarının 

birçok noktada olumsuz olmadığı tespit edilmiştir.  

Kültür değişmelerinde dikkat çeken en önemli özelliklerden birisi kültürün 

maddi öğelerinin hızlı değişmesidir. Soyut unsurlar ise maddi öğelerle kıyas-

landığında daha yavaş ve zamana yayılmış bir biçimde değişmektedir. Bu du-

rumu ‚kültürel gecikme‛ kavramıyla açıklayan W. Ogburn’a göre her toplumda 

iki kültür yer almaktadır. Bu kültürlerin birisi maddi kültür iken diğer değerler 

ya da soyut kültür olarak tanımlanabilir. Bu iki kültür, genellikle bir arada 

uyumlu ve dengeli bir şekilde bulunmaktadır. Ancak kimi zaman değişimlerin 

hızlı yaşandığı toplumlarda maddi kültür hızlı değişmekte, soyut kültür öğeleri 

ise daha yavaş değişmektedir. Bu iki arasında oluşan boşluk ise tam da 

Ogburn’un tanımladığı biçimde kültürel gecikme ya da kültürel boşluk olarak 

tanımlanmaktadır (Akt. Turhan 2010).  
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Tablo 6. Aile ve evlilik anlayışlarında değişme olduğunu düşünme 

 

K a t ı l ı y o r u m
 

K a t ı l m ı y o r u m
 

K a r a r s ı z ı m
 

Yüzde Yüzde Yüzde 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu aile yaşantı-
sında değişim olmuştur.  

65 10 25 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu evlilik anlayı-
şı (evlilik yaşı, evlilik biçimi) üzerinde değişim olmuştur.  

60 7,5 32,5 

 

Çalışmada merak edilen konuların başında da aile ve evlilikler konusunda 

meydana gelen değişimlere yerel halkın nasıl bir tutum takındığıdır. Sonuçlara 

bakıldığında ‚yabancı turistlerden etkilenme sonucu aile yaşantısında değişim 

olmuştur‛ önermesine katılımcıların %65’i katıldıklarını ifade ederken, benzer 

şekilde ‚yabancı turistlerden etkilenme sonucu evlilik anlayışı üzerinde değişim 

olmuştur‛ önermesine katılımcıların %60’ı katıldıklarını belirtmişlerdir.  

Turistlerin gelmesiyle, değer ve inanç yapısının değiştiği, giyim ve yaşam biçi-

minde geleneksel kalıpların terk edildiği, dilde yabancı sözcüklerin arttığı, sana-

tın gerçek ana ve özelliklerini yitirdiği konusunda pek çok tartışmanın çeşitli 

çalışmalarda gündeme geldiği görülmüştür  (Carter ve Beton 2004; Smith 1989; 

Murphy 1985; McIntosh ve Goeldner 1990; Sharpley 1994). Türkiye’de de benzer 

tartışmaların gündeme geldiği görülmekle birlikte aile ve evlilik üzerindeki 

tartışmalarda ‚yabancılarla evlilikler‛in ve ‚bu evlilik biçimlerinin aileleri 

olumsuz etkilediği‛ gündeme gelmektedir. Bu konuda yakın bir zamanda ya-

pılması bakımından Çisel Ekiz Gökmen’in (2011) ‚Türk Turizminin Yabancı 

Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar‛ 

başlıklı araştırmasının konuyla ilişkili olan bazı noktalarını vermek mümkündür.  

Çalışmada tespit edilen en önemli noktalardan birisi, göçmen kadınların büyük 

çoğunluğunun göç öyküsünün bir Türk erkeğiyle evlenerek vatandaşlığına 

geçmeleriyle sonuçlanması ya da göç öyküsünün başlangıcını bu evliliklerin 

oluşturmasıdır. Çalışma sonuçlarına göre Marmaris’te yaşayan göçmen kadınla-

rı Türk erkekleri ile yapmış oldukları evlilikler dolayısıyla iki grupta değerlen-

dirmek mümkündür. Birincisi, Türkiye’ye gerek çalışmak gerekse tatil amacıyla 

tek başına gelen ve sonrasında tanıştıkları Türk vatandaşı erkeklerle evlenen 

göçmen kadınlardır. Çalışmada görüşme yapılan göçmen kadınlar ile Türk er-

kekleri arasındaki evliliklerde eşler arasında önemli bir yaş farkı olduğu tespit 

edilmiştir. Göçmen kadınlar eşlerinden yaklaşık olarak 10 yaş daha küçüktür. 

Bazı göçmen kadınların eşi ile arasındaki yaş farkı 20-25 yaşa kadar çıkabilmek-

tedir. Göçmen kadınlardan 19’u Türk eşleriyle evliliklerini ortalama olarak 20–

25 yaşlarında iken gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu 19 göçmen kadından biri 

haricinde hepsi ilk evliliğini Türk erkekleri ile yapmışlardır. Göçmen kadınlar 
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Türk erkeklerini, genellikle ‘fakir, işsiz, içkici ve sadakatsiz’ olarak tanımladık-

ları kendi ülkesinin erkeklerine tercih etmektedirler. Göçmen kadınlar, evlen-

mek için Türk erkeklerini tercih etme nedenlerini ise çoğunlukla ‘çünkü onlar 

evine çok bağlılar’ olarak açıklamışlardır. Görüşmecilerin ve Muğla İl Nüfus 

Müdürü’nün da ifade etmiş olduğu üzere, Türk erkeklerinin göçmen kadınlarla 

evlenmeyi tercih etmesinin nedeni ise, Türk kadınlarla karşılaştırıldıklarında 

altın, takı ve düğün istemedikleri için daha ‘ucuz’ olmalarıdır (Gökmen, 2011).  

Turizmin benzer etkilerinin yurtdışında da bazı ülkelerde yoğun olarak tartışıl-

dığı görülmektedir. Örneğin Boissevain ve Inglott (1979) yaptıkları araştırmada 

turizmin Malta’da aile bağlarını zayıflattığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmaya 

göre diskoteklerin ve başka eğlence yerlerinin açılması, çocukların ailelerinden 

uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. Bu durum, ataerkil aile yapılarını sarmakta-

dır. Benzer sonuçlara ulaşan bir başka araştırmada Tsartas (2003) tarafından 

yapılmıştır. Yunan Adaları ve sahil kesiminde yaptığı araştırmalarda aile içi 

kararlarda babanın etkinliği, zamanla azalmaya başlamış ve aile üyeleri turiz-

min etkisiyle özgürlüklerine kavuşmaya başladıklarını ortaya koymuştur. Tu-

rizmin aile üzerindeki değişimlerine odaklanılmasındaki temel kaygı ise Akat’ın 

(2000) da ifade ettiği biçimde meydana gelecek değer değişmelerinin ya da ça-

tışmalarının ilk önce aile içi ilişkileri ve daha sonra ise çevre ilen olan ilişkileri 

etkileyecek olmasına duyulan inanç oluşturmaktadır.  

 

Tablo 7. Sosyal yaşantı ve kültürel hayat üzerinde değişme olduğunu düşünme 

 

K a t ı l ı y o r u m
 

K a t ı l m ı y o r u m
 

K a r a r s ı z ı m
 

Yüzde Yüzde Yüzde 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu sosyal yaşantı 
üzerinde değişim olmuştur 

55,5 15 29,5 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu kültürel hayat 
üzerinde olumsuz değişim olmuştur. 

42,5 15 42,5 

 

Çalışmada daha makro olgular olması bakımından kullanılan bir diğer kavram-

lar ise ‚sosyal yaşantı ve kültürel hayat‛ olmuştur. Buna göre katılımcılara yö-

neltilen ‚yabancı turistlerden etkilenme sonucu sosyal yaşantı üzerinde değişim 

olmuştur‛ önermesine katılımcıların %55,5’i katıldıkları tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde ‚yabancı turistlerden etkilenme sonucu kültürel hayat üzerinde olum-

suz değişim olmuştur‛ önermesi de katılımcıların %42,5’inin onayladıkları gö-

rülmüştür. Burada sosyal yaşantı kavramı, kültürün sosyal hayattaki pratik 

karşılıkları bağlamında kullanılmıştır. Aile yaşantıları, evlilikle ilgili tutumlar, 

ibadet pratikleri, ekonomik davranışlar ve ticaret hayatı gibi birçok olgu bu 
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kavramla ifade edilmiştir. Kültürel hayat olgusu içerisinde ise daha soyut de-

ğerler, inançlar, adetler ve alışkanlıklar gibi kavramlar dahil edilmiştir. Bu ifa-

deler, katılımcıların soruları algılamadığı noktalarda aslında kavramlarla neyin 

ifade edilmek istendiğinin aktarılması amacıyla kullanılmıştır.  

 

Tablo 8. Bazı alışkanlıklar, komşuluk ilişkileri, mülk satın almanın oluşturduğu değişimlerdeki 

tutumlar 

 

K a t ı l ı y o r u m
 

K a t ı l m ı y o r u m
 

K a r a r s ı z ı m
 

Yüzde Yüzde Yüzde 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu (konuşma 
tarzı, jest ve mimikler gibi) bazı alışkanlıklarda değişim olmuştur.  

17 54,5 28,5 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerden etkilenme sonucu komşuluk 
ilişkileri üzerinde değişim olmuştur. 

10,5 65 24,5 

Çevrede yaşayan yabancı turistlerin konut/mülk almasından dolayı 
yerel yaşam üzerinde olumsuz değişim olmuştur. 

15,5 50 34,5 

 

Yerel halkın kültürel değişmelerin en az etkisinin olduğunu düşündüğü öner-

meler, birkaç noktanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bazı önermelerde 

kendini ortaya koymuştur. Örneğin tablodaki sonuçlara bakıldığında katılımcı-

ların ‚yabancı turistlerden etkilenme sonucu konuşma tarzı, jest, mimikler gibi 

bazı alışkanlıklarda değişim olduğunu‛ düşünmedikleri tespit edilmiştir. Ben-

zer şekilde komşuluk ilişkilerinde de herhangi bir değişikliğin gözlenmediğini 

ifade eden katılımcılar, yabancıların mülk satın almalarının da sosyal yaşantıla-

rında herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı konusunda tutumlar sergiledikleri 

görülmüştür.  

SONUÇ  

Günümüzde toplumların giderek yakınlaşması ile birlikte kültürel etkileşimler 

pek çok açıdan dikkat çeker bir aşamaya geçmiştir. Buna göre karşı karşıya ge-

len kültürler, birbirlerinde paylaştıkları ortak alanlar oluşturmakla birlikte çoğu 

zaman kendilerini farklılaştırarak kurmaktadır. Hazırlanmış olan bu araştırma-

ya konu olması bakımından turizm olgusunun kültürler arası etkileşimde 

önemli bir sosyolojik olgu olduğu görülmektedir. Turizmin temel niteliği sosyo-

lojik açıdan farklı kültürleri karşılaştırmakla birlikte ortak paylaşım alanları 

oluşturmasıdır. Bu bağlamda fiziki mekanlarda bir araya gelip uzun bir süre 

yaşamaya başlayınca kültürel değişmeler ve etkilenmeler de kendiliğinden 

gündeme gelmektedir. Özellikle yerel halkın kendini farklılaştırmaya başladığı 

noktalarda karşımıza çıkan unsurlar, aynı zamanda bu çalışmaya konu olması 

bakımından da kültürel değişmeleri açıklayıcı araçlardır.  
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Hazırlanmış olan bu çalışma turizmin sosyolojik niteliklerine odaklanarak tu-

rizm-kültürel değişme ilişkisine Finike Örneği’nde çözümlemiştir. Çözümleme-

de ön plana çıkan temel noktalar, değişimlerin yerle halkın tutumlarında ve 

davranışlarında hangi bağlamlarda ortaya çıkabildiğini de göstermesi bakımın-

dan önemlidir. Bu noktadan hareketle Finike’de yerleşik turistlerin kültürel 

değişmelerdeki etkisini maddi ve soyut olarak tanımlamak mümkün olmuştur. 

Maddi olarak tanımlanan değişimlerde, müzik ve eğlence anlayışlarında yaşa-

nan değişimler, giyim-kuşam değişimleri, turistlerin satın aldığı konutların 

oluşturmuş olduğu etki alanları, gündelik alışkanlıklardaki değişimler gibi bir-

çok nokta tespit edilmiş, yapılan anket çalışmalarında yerel halkın bu değişim-

leri olumsuz değerlendirilmediği görülmüştür. Ancak soyut değişmeler söz 

konusu olduğunda yerel halkın bu konudaki tutumlarının olumsuz olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmada soyut değişmeler içerisine ise din, inançlar, gelenek-

ler, aile ve evlilik anlayışları gibi olgular sokulmuştur. Nitekim çalışmada dün-

yada yapılmış bazı araştırmalardan örneklendirmeler yapılarak turizmin top-

lumlarda oluşturabileceği etkilerin yoğun şekilde bu kavramlar üzerinden tartı-

şıldığı görülmüştür.  

Son olarak birkaç noktayı da çalışmanın sonuçlarının somutlaştırması bakımın-

dan belirtmek gerekir. Çalışma daha önce Finike’de yerleşik turistlerin ‚kültürel 

bütünleşmeleri‛ bağlamında yapılmış olan çalışmanın devamı olarak düşünül-

müştür. Çalışma boyunca belirgin bir şekilde ifade edilmemiş de olsa çalışmada 

kültürel değişmelerde söz konusu edilen temel odağın, Finike’deki yerleşik 

turistler olduğu temel varsayımımız olmuştur. Ayrıca çalışmada anketler, yerle-

şik turistlerle doğrudan etkileşimi olan sınırlı sayıda yerel halkla yapılmaya 

çalışılmış, çalışmanın bir sonraki aşamasında ise anket alanının genişletilerek 

makale olarak yapılması planlanmıştır.  
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ÖZ 
Bu çalışma, bir yandan dünyamızı, ülkemizi ve dolayısıyla turistik değerlerimizi tehdit eden 
çevre sorunlarına dikkat çekerek önlemleri irdelemeyi, öbür yandan karşı karşıya olduğu-
muz sorunun boyutlarını ortaya koyarak çevre bilinci oluşmasına ve sorunların çözümüne 
katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında insanoğlunun tarih boyunca 
(özellikle de 19. ve 20. yüzyılda boyutlanan) dayanılmaz ve yaşanılmaz bir hal alan iki müca-
delenin içinde ola geldiği görülmektedir. Bu mücadelelerden biri kendi türüne karşı verdiği 
mücadeledir ki bu silahları, silahlar savaşları, savaşlar ise ölümleri getirmiştir. Sadece geride 
bıraktığımız yüzyılda meydana gelen iki dünya savaşında 70 milyon insan ölmüş bir o kadarı 
da sakat kalmıştır. Konumuzu oluşturan ikinci mücadele biçimi olan insanoğlunun doğayı 
yenme çabası ise tekniği, teknik sanayileşmeyi, sanayileşme ve teknolojik gelişme de çevre 
ve turistik değerlerlerin tahribatını beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda dünya hızla 
kirlenerek giderek yaşanmaz hale gelmeye başlamıştır. Bugün dünyanın geldiği noktada in-
sanoğlunun önünde, ısınmakta olan bir yerküre, ozon tabakasına yönelik tehlike, tarım top-
raklarını yutan çölleşme, hızla aratan nüfus ve yaşanmaz hale gelen kentler, açlık,  yoksulluk 
ve daha kirli bir çevre durmaktadır. İnsanoğlu 21. yüzyıla merdiven dayadığı yıllarda bu ha-
zin tabloyu görünce büyük bir “U dönüşü” yaparak kendisiyle ve doğayla barışma sürecini 
başlatmıştır. Kendisiyle barışma insan hakları ve demokrasi gibi kavramları geliştirirken, do-
ğayla barışma çevre bilincini ortaya çıkarmış, bu kavramlar günümüzde artık küresel hale 
gelmiştir. Özellikle kaynakları tüketen, çevreyi ve turistik (tarihi, kültürel ve tabiat) değerleri 
tahrip eden kalkınma biçimini yadsıyan sürdürülebilir kalkınma çabaları yoksulluğun elimine 
edilmesiyle beraber başta su ve toprak olmak üzere doğal kaynakları, gelecek kuşakları dü-
şünerek kullanmayı öngörüyor. Çünkü insanoğlunun insanca bir düzende, üstelik karnı tok 
sırtı pek bir biçimde yaşaması artık yetmiyor. Gelinen noktada bütün bunlarla birlikte temiz 
ve rahat bir çevrede yaşamak önem kazanıyor. Üstelik gidecek başka bir dünya, yaşanacak 
başka bir yeryüzü de yok. Bu çalışma öncelikle yukarıda çizilen perspektif içinde dünyada ve 
Türkiye’de yaşanan temel çevresel ve turizm ile ilgili sorunları ortaya koymaya çalışırken, 
“çocuklarımızdan emanet aldığımız yerküreyi” geleceğe temiz bırakmanın yol ve yöntemle-
rine ilişkin öneriler üzerinde durarak bir model sunmaya çalışacaktır. 

Anahtar sözcükler: İnsanoğlunun İki Büyük Mücadelesi, Çevresel Ve Turistik  Sorunlar ve Fe-
laketler, Küreselleşme Ve Çevre, Çözümün Anahtarı Ve Çevre Bilinci, Yeni Bir Turizm Anlayışı 
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GİRİŞ  

Çevre bugün artık küresel ve önemli bir sorun haline gelmiştir. Bundan 15-20 

yıl önce çevre dahil bir çok sorun bulunduğu ülkenin sınırları içinde ele alınıp 

tartışılırken bugün insan hakları, demokrasi ve çevre kavramları gibi birçok 

kavran uluslar arası kimlik kazanmış bulunuyor. İnsan Hakları ve demokrasi 

insanların insanca yaşamasının kaidelerini ortaya koyarken, ekonomi insanların 

karnı tok sırtı pek yaşaması için işlev önemli bir görüyor. İnsanoğlunun insanca 

bir düzende, karnı tok sırtı pek bir biçimde yaşaması artık yetmiyor, çünkü 

insanoğlu gelinen noktada bütün bunlarla birlikte temiz ve rahat bir çevrede 

yaşamak istiyor. Üstelik gidecek başka bir dünya, yaşanacak başka bir yeryüzü 

de yok. İşte bundandır çevre hem önemli hem de küresel bir sorun. 

Küreselleşme, tek bir mekan olarak tüm dünyanın küçük bir köy haline gelmesi, 

global insan koşullarının açığa çıkışı, mal ve hizmetlerin serbestçe dolaştığı bir 

dünya düzenidir (Özer 2005). Bu çerçevede bir çok unsur gibi çevre de artık 

küreselleşmiştir. Bu nedenle son yıllarda ardı ardına yaşanan felaketler insanoğ-

lunun dikkatini çevreye çekmiştir. 

Görülmemiş derecede sık doğal afetlere sahne olan dünyamız, son iki yılda 

depremler, kasırgalar, su basmaları ve seller, tsunamilerle boğuştu. Birleşmiş 

Milletlerin doğal afetlerin azaltılması için çalışan biriminin United Nations In-

ternational Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) 2006 Ocak ayı sonunda 

açıkladığı can kaybı ve maddi hasar verilerine göre 336 bin 400 kişi yaşamını 

kaybetmiş; 307 milyon kişi evsiz barksız kalmış ve zarar görmüştür. Maddi 

hasar toplamıysa 252 milyar ABD dolarıyla rekor seviyeye ulaşmış ve Amerikan 

sigorta şirketlerini zora sokmuştur. Bu maddi hasarın en büyük bölümünü ise, 

125 milyar ABD dolarıyla Katrina kasırgası oluşturdu. BM’nin raporu bir başka 

gerçeği daha gün yüzüne çıkarmaktadır: Canını en çok kaybedenler, yoksul 

bölgelerde yaşayanlardır. (Miliyet Gazetesi 24.02.2006) (Bu rakamlara Mart 

2011’de Japonya’da yaşanan yüzyılın en büyük deprem ve tsunami felaketinin 

bilançosu dahil değildir.)1   

 
                                                                                 

1 İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat 

Kadıoğlu'na göre, artık afetlerden daha fazla etkilenildiğini, bundan, büyük oranda yüksek nüfus 

artışı, göçler ve plansız şehirleşme, çevrenin tahribatı ve küresel iklim değişiminin sorumlu olduğu-

nu belirtirken; (Kadıoğlu 2005) Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Sorum-

lusu Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, özellikle 1960'lardan sonra büyük afetlerin sıklığında artış gözlendi-

ğini vurgulamaktadır. Tüm bu göstergeler artık felaketlerin de küresel olduğunun bir kanıtı niteli-

ğindedir. 
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SANAYİ DEVRİMİ SONRASI KENTLESME VE ÇEVRE 

Sanayileşme ve kentleşme karşılıklı olarak birbirini tetiklemiş, kapitalizm bu 

süreci dayanılmaz boyutlara taşımış bu da çevre kirlililiğini dayanılmaz boyut-

lara taşımıştır. Kapitalizmin şekillenmesiyle birlikte sömürgecilik gelişmiş, sö-

mürgecilik yoluyla Avrupa’ya hammadde akmaya başlamış, bu hammaddenin 

mamul madde haline getirilmesi ve pazarlanması bir yandan metropol ülkeler-

de kentleşme olgusunu hızlandırırken öte yandan sanayileşme devrimini ger-

çekleştirmemiş ülkelerde sömürgeciliğin hizmetinde bir kentleşme yaratmış, 

daha doğrusu ticaret merkezlerinde nüfus yığılmaları ortaya çıkmış, çevreyi 

dikkate almayan bir kalkınma ve gelişme ulusların başını döndürmüştür. Sana-

yi devrimiyle ardı ardına şu gelişmeler meydana gelmiştir: 

1- Sanayi devrimi ile insan ve hayvan gücü yerine buhar ve enerji gücü; 

alet yerine ise makine kullanılmaya başlanmıştır. 

1. Çevreye bağımlılık azalmakla birlikte (özellikle hammaddeye ve doğal 

kaynaklara olan ihtiyaçtan dolayı) sürmeye devam etmiştir. 

2. Fabrikalaşma çevresinde meydana gelen yeni iş gücü talebinin (kırdan) 

karşılanması ve bu iş gücünün her alandaki ihtiyacını karşılamaya dö-

nük işlemler etrafında bir (çarpık) kentleşme olgusu meydana gelmiştir. 

3. Sanayi ve fabrikalaşmanın yarattığı iş gücü ihtiyacı tarımsal alandaki iş 

gücünün kentlere akmasına yol açtığı için az sayıdaki iş gücü ile çok 

miktarda tarımsal üretim yapma zorunluluğu tarımda makineleşmeyi 

geliştirmiş, tarımda makineleşme bir yandan toprağın kalitesini düşü-

rürken öbür yandan kentleşmeyi daha da çabuklaştırmıştır.  

4. Bu ilişkiler feodalizmin çözülmesini getirmiş, feodalizmin çözülmesi 

kapitalizmi güçlendirmiş, kar için çevre dahil hiçbir sınır tanımayan ka-

pitalizm ise sömürgeciliğin doğmasına ve gelişmemesine yol açmıştır. 

5. Sömürgecilik yoluyla bir yandan Avrupa’ya hammadde akmaya baş-

larken öte yandan hammaddelerin kentlerde çevre ve doğayı dikkate 

almadan işlenerek mamul madde haline getirilmesi ve pazarlanması sü-

reci kentleşmeyi hızlandırmıştır.  

6. Sanayi devrimi gerçekleştirmeyen bölgelerde ise bu ilişkilere hizmet ve-

ren bir kentleşme ortaya çıkmış daha doğrusu bu tarzdaki ticaret mer-

kezlerinde sağlıksız bir nüfus yığılması meydana gelmiştir.  

7. Bu süreçle birlikte Avrupa’da kentlerin nüfusu muazzam bir artış gös-

termiştir. 
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8. Aslında bu yüzyılda genel olarak dünya nüfusunda bir artış olmuştur. 

“Dünya nüfusu 1800’lerde 990 milyon iken, 1900’lerde 1 milyara, 

1960’da 3.3 milyara yükselmiştir. Nüfusu 100 bini aşan kentlerde, 1800 

yılında dünyanın %1.7’si yaşarken, bu oran 1900’de %5.5’e, 1970’de ise 

%22’ye yükselmiştir” (Keleş, 1996: 6-7). 

9. Fazla ve kontrolsüz nüfus her daim çevre kirliliği olarak işlev görmüştür. 

TARİHİ SÜREÇTE İKİ DÖNEMEÇ: AYA ÇIKIŞ VE RİO (1992) ZİRVESİ  

Bu gelişmenin çevre açısından okuması ise şöyledir: İnsanoğlu tarih boyunca 

(özellikle de 19. ve 20. yüzyılda boyutlanan) dayanılmaz ve   

yaşanılmaz bir hal alan iki mücadelenin içinde ola gelmiştir. Bu mücadelelerden 

biri insanoğlunun birbirini yenmesi için verdiği mücadeledir, diğeri ise doğayı 

yenmek için verdiği mücadeledir. Birinin ötekini (kişiden gruba, kavime, devle-

te uzanan örgütlemeler içinde) yenme mücadelesi silahları, silahlar savaşları, 

savaşlar ise ölümleri getirmiştir. Nitekim geride bıraktığımız yüzyılda meydana 

gelen iki dünya savaşında 70 milyon insan ölmüş bir o kadarı da sakat kalmıştır.  

Konumuzu ilgilendiren ikinci mücadele biçimine gelince. İnsanoğlunun doğayı 

yenme mücadelesi tekniği, teknik sanayileşmeyi yani fabrikalaşmayı, fabrika-

laşma ise çevre tahribatını beraberinde getirmiştir. Böylece dünya hızla kirlene-

rek giderek yaşanmaz hale gelmeye başlamıştır. 

Sonuç olarak bugün dünyanın geldiği noktada insanoğlun önünde, ısınmakta 

olan bir yerküre, ozon tabakasına yönelik tehlike, tarım topraklarını yutan çöl-

leşme, hızla aratan nüfus ve yoksulluk ve daha kirli bir çevre durmaktadır. Sür-

dürülebilir kalkınma her şeyden önce mevcut tarzda devam eden kaynakları 

tüketen ve çevreyi tahrip eden kalkınmayı yadsıyor. Yoksulluğun elimine edil-

mesini öngörüyor. Daha da önemlisi başta su ve toprak olmak üzere doğal kay-

nakları, gelecek kuşakları düşünerek kullanmayı öngörüyor. 

Örneğin Avrupa uygarlığı 50 yıl içerisinde bütün insanlık tarih boyunca tüket-

tiğinden daha fazla mal tüketmiştir. Buna karşın dünya nüfusunun % 14’ü (87 

ülkedeki 340 milyon insan) asgari beslenme standartlarının altında gıda almak-

tadır ve halen dünyada 1,7 milyar insan temiz içme suyundan, 1.2 milyar insan 

yeterli sağlık koşullarından yoksundur. Her yıl 6 milyon hektar tarım toprağı 

değersiz çöllere dönüşmekte, 11 milyon hektar orman yok olmaktadır (Özer 

1994: 88). 21. Yüzyılın başında dünya nüfusunun yarısından çoğu kentlerde 

yaşıyor olacak. Nitekim gelişmekte olan ülkelerde son 10 yılda kentlerde yaşa-

yan nüfus 10 kat artmıştır. Hızlı ve çarpık kentleşme başta olmak üzere, sanayi-
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nin ve motorlu araçların hızla artması, nükleer tehlike (ve kazalar), milyonlarca 

ton atığın yaratmış olduğu çevre tahribatı ve çevre kirliliği dünyayı yaşanmaz 

hale getirmeye başlamıştır. 

İnsanoğlu 21. yüzyıla merdiven dayadığı yıllarda bu hazin tabloyu görünce 

büyük bir “U dönüşü” yaparak kendisiyle ve doğayla barışma sürecini başlat-

mıştır. Kendisiyle barışma insan hakları ve demokrasi gibi kavramları içselleşti-

rirken doğayla barışma çevre bilincini ve çevre kavramını ortaya çıkarmış ve bu 

kavramlar küresel kavramlar haline gelmiştir. Bu “U dönüşü”nü iki örnekle 

açıklamak istiyorum. Biri insanoğlunun aya çıkmasıdır2, öbürü de Stocholm 

toplantısı ile başlayan süreçtir. 

1972’de Stokholm’de Birleşmiş Milletler tarafından “İnsan Çevre Konferan-

sı”nda alınan bazı kararların 20 yıl sonra yanlış olduğu görülerek 1992’de 

Rio’da yapılan “Dünya Çevre Zirvesinde” bu anlayış terk ediliyor, yerine yeni 

kararlar alınıyor.  1972’de her şeyden önce çevre ile kalkınma arasında bir zıtlık 

olduğu, çevrenin sadece kalkınmış ülkelerin sorunu olduğu, hatta bu kavramın 

ortaya atılmasının zengin kuzey ülkelerinin fakir (güney) ülkelerine karşı ve 

onların kalkınmaması için tasarlanmış bir komplo olduğu gibi düşünceler ha-

kimken aradan geçen 20 yılda bu düşüncelerin ve (bu konularda alınmış benzeri 

kararların) yanlış olduğu görülerek “U dönüşü” yapılıyor. Her şeyden önce 

çevrenin sadece sanayileşmiş ülkelerin bir sorunu değil, küresel bir sorun oldu-

ğu ve daha önemlisi çevre ile kalkınma arasında bir zıtlıktan ziyade bir uyumun 

olması gerektiği üzerinde ısrarla duruluyor. Bu nedenle ne kalkınmadan ne de 

çevreden vazgeçilemeyeceği anlaşılıyor. Sonuçta iki kavramın uyumlu bir bile-

şeni olan “sürdürülebilir kalkınma”  kavramı ortaya atılıyor. 

Sürdürülebilir kalkınma her şeyden önce mevcut tarzda devam eden kaynakları 

tüketen ve çevreyi tahrip eden kalkınmayı yadsıyor. Yoksulluğun elimine edil-

mesini öngörüyor. Daha da önemlisi başta su ve toprak olmak üzere doğal kay-

nakları, gelecek kuşakları düşünerek kullanmayı öngörüyor. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Anan, 5 Haziran 2000 tarihinde, Dünya 

Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Dünya ve insanlara karşı olan şid-

detin gidişini ters çevirme” çağrısında bulunarak şunları söylüyor: “Yanlışlıkla-
                                                                                 

2 1969 yılında aya ayak bastığında insanoğlu, oradan dünyaya bakıyor. Dünyanın okyanusların onu 

örten bitki örtüsünün ve üstünde duran bulutların hakimiyetinde olduğunu görüyor. Bu panorama 

içinde uzayda bakıldığından insanın esamesi bile okunmuyor. Bu görüntü insanoğlunu endişelendi-

riyor, bunun üzerine Birleşmiş Milletler tarafından çevre bütün insanlığın ortak geleceği olarak 

tartışmaya açılıyor. Böylece daha önce ile kıyaslanmayacak biçimde çevreye sahip çıkılmaya başla-

nıyor. 
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rımızı düzeltmek için başka bin yıla sahip olmayabiliriz” (5 Haziran 2000 Hür-

riyet Gazetesi). Bu çağrıda kıyamet gününe ihtiyaç bırakmayacak derin bir teh-

dit var. Üstelik Birleşmiş Milletlerin başındaki kişi yapıyor bu açıklamayı : 

“Eğer aklınızı başınıza almazsanız gemi batacak ve hepimiz bu gemiyle birlikte 

batacağız” demek istiyor. O nedenle önlem alalım diyor. Bu nedenle 2000 yılı-

nın ana teması Birleşmiş Milletler tarafından “Çevre Bin Yılı-Eyleme Geçme 

Zamanı” olarak belirleniyor. Tıpkı “5 Haziran 1972’de Stocholm’de yapılan 

İnsan Çevre konferansı gününün “Dünya Çevre Günü” ilan edilmesi gibi. O 

gün bu işin bilince çıkarılması için bir uyarı startı verilmiş iken bugün artık 

sahip çıkılmazsa tehlike çanlarının küresel boyutta çalındığı haber veriliyor. 

KÜRESEL FELAKETLER 

Dünyayı bekleyen ve sadece meydana geldikleri ülkeyi değil kıtaları etkileyebi-

lecek, hatta "dünyanın sonu" anlamına gelebilecek en büyük doğal tehlikeler 

çeşitli kaynaklarda şöyle sıralanmaktadırlar: 

1. Küresel ısınmanın önünün alınamaması 

2. Süper-volkan (50 bin yılda bir rastlanan devasa yanardağ pat-

laması) 

3. İspanya'daki Kanarya Adaları'nda, La Palma'daki "Cumbre Vi-

eja" yanardağının patlaması ve bunun yol açabileceği megatsu-

nami. (Japonya’da depremin yol açtığı tsunami gibi.)  

4. Dünyadaki ekonomik dengeleri altüst edecek büyük bir deprem 

5. Büyük bir gökcisminin dünyaya çarpması 

6. Küresel salgın hastalıklar. 

7. 7.Hipernova   

8. Nükleer savaş 

 

Küresel Isınma  

Küresel ısınma, basit tanımıyla, atmosferde bulunan karbondioksit, su buharı, 

ozon, metan, azotoksit ve kloroflorokarbon gazlarının miktarlarındaki artış, 

dünyadan atmosfere geri yollanan güneş ışınlarının daha fazla tutularak yeni-

den atmosfere yayılması ve ortalama sıcaklığın artmasıdır. Bilim adamları, gele-

cekte yerkürenin sıcaklığında yaşanacak 1.4 - 5.8 derecelik artışın yol açacağı 

sonuçları öngörebilmek için çeşitli iklim modelleri geliştirmeye başladı. Çünkü 
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dünyamız bin yılı aşkın süredir, geçen 30 yıl içinde ısındığı kadar hızlı ısınmadı 

(Erlat 2005). 

Küresel ısınma, etkisini en çok Kuzey Kutbu'nda hissettirmektedir. NASA'nın 

uydu fotoğraflarını inceleyen bilim adamlarına göre, buzullardaki erime hız-

landı. Norveç'te açıklanan bir araştırmanın sonuçlarına göre de 100 yıl içinde 

kuzeyde hiç buzul kalmayacak. 

Rapora göre, 1960'lardaki kirlenme buzulların yüzde 20'sini eritti. Sadece 2005'te 

Alaska büyüklüğünde bir buzul alanı ortadan kayboldu. 300 bilim adamının 

yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre, Kuzey Kutbu'ndaki ısınma dünyanın 

geri kalanından iki kat daha hızlı olmaktadır. Bilim adamları, küresel ısınmanın 

neden olduğu buzul erimeleri ile okyanuslardaki su miktarının artacağını, bu-

nun sonucunda da deniz seviyesine yakın bölgelerin sular altında kalacağını ve 

seller yaşanacağını belirtiyor.3 Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı bilim adamları 

ortak bir raporla, dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönüle-

mez noktaya geleceğini duyuruyor. 

İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan bilimsel bir raporda da, iklim değişik-

liğinin düşünülenden daha ciddi etkilerinin olabileceği uyarısında bulunuldu. 

Sera gazı salımının "tehlikeli" seviyesinin altında tutulmasının ise çok küçük bir 

şans olduğu belirtildi. 

Raporda, sera gazları (karbondioksit, ozon, metan, azotoksit, kloroflorokarbon, 

su buharı) salımının artmasıyla atmosferin sıcaklığının 2 derece yükselmesinin 

Grönland'ın buz tabakasının erimesini tetiklemesinden endişe edildiği vurgu-

landı. Grönland'ın erimesinin 1000 yıl içinde denizlerin seviyesinin 7 metre yük-

selmesine neden olabileceği uyarısı da yapıldı. 

En çok yoksul ülkelerin bunlardan etkileneceği vurgulanan raporda, küresel 

ısınmayla birlikte ortaya çıkması olası en önemli etkiler şöyle sıralandı: 

Tarımda verimin azalması ve özellikle Avrupa ile Rusya'da hasatlarda büyük 

düşüş;  Kuzey Afrika'nın çölleşmesiyle büyük oranda göç;  2.8 milyar insanın 

susuzlukla karşı karşıya kalması; Mercan resiflerinin yüzde 97'sinin yok olması; 

Kuzey Buz Denizi'nin tamamen ortadan kaybolması ve kutup ayılarının soyla-

rının tükenmesi; Afrika ve Kuzey Amerika'da sıtmanın yayılması4. Sanayi dev-
                                                                                 

3 Küresel ısınmanın buzullar üzerinde etki göstermesinin nedeni buzların beyaz olması güneş ışınla-

rını yansıtıyor. Yansıyan ışınlar daha koyu renkte olan okyanus ve karalar tarafından emiliyor. Bu 

da okyanus sularının daha çok ısınmasına sebep oluyor. Isınan okyanus buzulları eritiyor. Bu erime 

önce dünyada bir soğuma dönemi, ardından da kuraklık getirecek. 
4 Yüzyıl ilerledikçe sıcaklık ılıman bölgelerde 8, tropiklerde ise 5 derece yükselecek. Atmosfere 

yaydığı sera gazı miktarıyla ABD başı çekmektedir. Onu sırasıyla Çin, Hindistan, Avustralya, Ka-
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riminden önce atmosferdeki milyon birim başına karbondioksit partikül oranı-

nın 275, şu an ise 350 olduğu vurgulanan raporda, AB'nin atmosferin iki derece 

ısınmasını engelleme hedefine ulaşılabilmesi için bu oranın 450'de veya daha 

altında sabitlenmesi gerektiği kaydedildi (Erlat 2005). 

Küresel ısınma, öncelikle turizm cenneti Maldiv Adaları'nı vuracak. Bu nedenle 

alınan önlemler kısmında değineceğimiz Kyoto Protokolü'nü ilk imzalayan ülke 

Maldivler. Sera gazının baş sorumlusu ABD'yi de şiddetle protokolü imzalama-

ya davet etmektedirler. Aralık 2004'te meydana gelen Endonezya tsunamisinde 

Maldiv Adaları'ndan 82 kişi yaşamını yitirdi; ülkenin yüzde 40'ı sular altında 

kaldı; 15 bin kişi evsiz kaldı. 12 ada da terk edildi (Miliyet Gazetesi 24.02.2006). 

Küresel iklim değişiminin Türkiye'ye etkilerini araştıran Prof. Dr. Mikdat Kadı-

oğlu, ülkemizi bekleyen önemli afetlerin sayısının üç olduğunu belirterek, "Bi-

rincisi; içinde orman yangınları, sıcak hava dalgaları, tarımsal haşereler, kıtlık 

barındıran kuraklık. İkincisi; deniz suyu seviyesi, üçüncüsü de ani seller ve 

yıldırımlar." Kadıoğlu, iklimdeki değişimle Türkiye'yi neler beklediğini de şu 

şekilde sıralamaktadır: 

 Kuraklık, turizmi ve turistik şehirleri olumsuz etkileyecek. Kuzeydeki 

ısınma ülkemize gelişleri azaltacak.  

 Deniz seviyesinin yükselmesi, cilt kanseri ve benzeri hastalıklar, deniz 

suyu kirliliği ve balıkların kitlesel ölümleri de turizmi vuracak.  

 Karadeniz'de su seviyesinin yükselmesi için yapılan tahmin 1.5 metreye 

kadar çıkıyor. Deniz seviyesi 10 cm bile yükselse etkileri çok büyük olacak.  

 Ülkemizde maalesef büyük bir nüfus kıyılara kayıyor. 50 milyon kişi, 

kıyılarımızdaki su seviyesinden kötü bir şekilde etkilenecek. Su seviyesi 

yükseldiği zaman kıyılardaki bütün yollar ve tesisler aynı Van Gö-

lü'nün etrafında olduğu gibi kötü şekilde etkilenecek.  

 Şiddetli yağışlar, drenajlarımız yetersiz olduğu için, bütün caddelerimizi, 

sokaklarımızı derelere dönüştürecek. Şehir sellerini daha sık yaşayacağız.  

                                                                                                                                                                                                       

nada, Yeni Zelanda, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Almanya, Norveç, 

İngiltere, Japonya, Yunanistan, Slovakya, Avusturya, Fransa, Letonya, İsveç ve İsviçre izlemektedir. 

Bu listede en alt sırada olan İsviçre bile kişi başına yılda 2 ton sera gazını atmosfere salmaktadır. 

Yunanistan'da ise bu değer 3 tona yakın. Bilim adamları Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Çin'le 

Hindistan'ın büyüyen ekonomilerinin, zamanında kısıntıya gidecekleri ihtimalini göremediklerini 

belirtmektedirler. Sera gazı salımlarının asıl kaynağı da onlar. Yani, en kötüsü olacak ve geriye 

kalanlar da cehennemi bir iklime uyum sağlamak zorunda kalacak. 
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 Karadeniz'de fındık yerine pamuk ziraatına başlanabilecek. İç Anadolu 

çölleşecek (Kadıoğlu 2005: 39). 

Uzmanlara göre küresel ısınma yeryüzünde, dolayısıyla da okyanuslarda sıcak-

lık artışına neden olacak. Kimi uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda özellikle tropi-

kal bölgelerde fırtınalar, kasırgalar ve sellerin daha sık görüleceğini ileri sürü-

yor. Kimileri de sıcaklık artışının kasırgaların sıklığını değil, şiddetini ya da 

yağış miktarını artıracağını savunuyor. Okyanusların sıcaklığının artması, ka-

sırga oluşumu için gereken temel koşullardan biri. 

Bu nedenle birkaç araştırmanın bulgularından hareketle 21. yüzyılda beklenen 

sıcaklık artışlarıyla birlikte kasırgaların şiddetinin daha yüksek, getireceği yağış 

miktarının şimdikinden çok olması bekleniyor. 1975 ve 1989 yılları arasında 171, 

1990 ve 2004 yılları arasında 269 kasırga olmuş. 

Okyanus kıyısında olmadığımız için Türkiye kasırgalar açısından şanslı bir 

ülkedir. Son yıllarda hortum sayısındaki artışın büyük maddi hasarlar ve can 

kaybına neden olduğunu, Türkiye gibi tropiklerin dışındaki ülkelerde de, şid-

detlenen yağışlardan dolayı, şehirlerdeki ani sellerin sayısında da artış olduğu-

nu belirterek, "Artık deprem, sel gibi tehlikeler, hızla artan çarpık yerleşim böl-

gelerinde daha fazla afete dönüşebilmekte, 1990-2000 arasında meydana gelen 

doğal afetlerin sayısının, 1900-1940 yıllarında meydana gelenlerden 7 kat daha 

fazladır. Yani, insanlık afetlere karşı 7 kat savunmasız ve bir o kadar da doğaya 

karşı saygısız hale gelmiştir.” Ayrıca doğal tehlikeler, hızla artan çarpık yerle-

şim bölgelerinde, bilimsel uyarıları ve afet yönetimini ciddiye almayan ülkeler-

de daha fazla afete dönüşebildiğini vurgulamıştır (Kadıoğlu 25.02.2006). 

Yeni Bir Süper-Volkan 

Dünyayı bekleyen bir diğer felakette 50 bin yılda bir gerçekleştiği sanılan süper 

volkan patlamalarıdır. Bu patlamalar dünyadaki tüm yaşamı etkileyebilmekte-

dir. Prof. Bill McGuire'e göre, önümüzdeki 70 yıl içinde, dünyanın yeni bir sü-

per-volkan olayına tanık olması çok büyük bir olasılık. Bu patlamalar sonucu 

karalar külle, atmosfer ise güneşin geçmesini yıllarca engelleyecek olan bir sül-

fürik asit tabakasıyla kaplanacak; her yer karanlığa bürünecek, gündüzle gece 

arasında fark kalmayacaktır. Bunu, yıllarca süren bir "volkanik kış" dönemi ve 

dondurucu soğuklar izleyecektir.5  

                                                                                 

5 Tarihte en çok hasar yaratan süper-volkan 74 bin yıl önce Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki 

Toba'da meydana gelmiştir. Daha yakın geçmişteki son süper-volkan olayı ise 26 bin 500 yıl önce 

Yeni Zelanda'daki Taupo'da yaşanmıştır. Prof. Bill McGuire'e göre, önümüzdeki 70 yıl içinde, dün-

yanın, yeni bir süper-volkan olayına tanık olması çok büyük bir olasılık. 
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Volkanlar, adını eski Roma mitolojisindeki "Ateş Tanrısı 'Vulcan'"dan alıyor. 

Bazı önemli volkan patlamaları şöyle: Filipinler'de Pinatubo volkanının 1991 

yılındaki püskürmesi, dünya ısısında 0.1 derece kadar düşüşe yol açmış.  Ko-

lombiya'da Nevado Del Ruiz volkanının 1985'te püskürmesinde oluşan lahar 

(çamur) akıntısı saatte 30 km kadar bir hızla hareket ederek yaklaşık 50 km ka-

dar uzaktaki Armero kasabasını 3 metre kalınlıkta çamur tabakası altına göm-

müş; 23 bin kişi ölmüş. Java ile Sumatra arasında yer alan Krakatua volkanının 

1883'teki patlaması sırasında tsunami dalgaları meydana gelmiş; 36 bin 400 in-

san hayatını kaybetmiş. Son 10 bin yılın en şiddetli patlaması 1815'te Endonez-

ya'daki Tambora volkanında olmuş. 90 bin kişi yaşamını yitirmiş. Bunlardan 12 

bin kadarı akıntılar, geri kalanı da depremler, patlama sonrası kaos ortamı ve 

açlıktan ölmüş. Patlamanın başlamasıyla volkanın çevresinde, 200 mil çapındaki 

bir alan 3 gün boyunca tümüyle karanlıkta kalmıştır. Bu patlamanın etkisiyle 

dünyanın bir kesiminde 1816 yılı "yaz'sız geçen yıl" olarak anılmış; Batı Avru-

pa'da 1 ila 2.5; global olarak 0.4-0.7 derecelik bir sıcaklık düşüşü olmuştur.  

Türkiye’de ise bilim adamları, Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait turistik Santorini 

Adası'nın bir volkan olduğunu, patlaması halinde, başta Batı Türkiye, Girit ve 

Atina'nın büyük oranda etkileneceğini belirtiyorlar. Volkanik afetler bakımın-

dan Türkiye'de durum sakindir: Püskürme ve patlama evresinde hiçbir volka-

nımız yoktur. Ancak bu volkanlara tamamen sönmüş denemez; çünkü çıkan 

volkanik gazlar yeraltındaki magma haznesinin tamamen soğumadığının kanıt-

ları niteliğindedir.( Yiğitbaşoğlu, 27.02.2006) 

Ülkemizdeki önemli volkanlar şöyle: Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek, Süp-

han, Nemrut (Bitlis), Göllüdağ, Acıgöl, Hasandağ, Konya Ovası Karapınar, Acı-

göl, Batı Anadolu Kula yöresi, Kara Dağ, Erciyes (Kayseri)’dır. 

"Cumbre Vieja" Yanardağının Patlaması ve Etkileri 

500 yıldır aktif durumda olan Cumbre Vieja 1949'da patladığında, batı yarısı 

çökerek Atlantik Okyanusu'nun dibine doğru kaymış ve adada 2 kilometre 

uzunluğunda derin bir çatlak meydana gelmişti. Bilim adamlarına göre, tarihi 

kestirilemeyen bir sonraki patlama, yerin dibinden yukarı çıkan magmanın ve 

patlamaların oluşturacağı baskıyla, yanardağın zaten çökmüş durumda olan 

batı yarısının bu kez bütünüyle Atlantik Okyanusu'na gömülmesine yol açacaktır.  
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500 milyar tonluk bu kütlenin okyanusa gömülmesi, bugüne kadar eşine rast-

lanmamış, olağanüstü boyutlarda bir "mega tsunami"nin oluşmasına yol açacağı 

belirlenmiştir.6 

ODTÜ'den Doç. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in Milliyet Gazetesine verdiği bilgi-

ye göre, depremler sırasındaki fay kırılmalarına bağlı olarak oluşan deniz taban 

deformasyonları, heyelanlar, volkanik hareketler, meteor çarpmaları gibi kütle 

hareketlerinden bir veya birkaçının meydana gelmesi, tsunami için yeterli ola-

bilmektedir. Tsunami dalgası ilk oluştuğunda, genellikle tek bir dalga biçiminde 

olup kısa süre içinde 4 - 5 dalgaya bölünerek kıyılara doğru ilerler. Önde giden 

dalga "centilmen dalga" olarak tanımlanır. Ardından gelen ikinci ve üçüncü 

dalgalar denize geçen enerjinin çok büyük bölümünü taşıyıp, sığ sulara geldik-

lerinde büyür, yıkıcı etki yaratabilir. Tsunami dalgalarının hızı açık denizlerde 

saatte 1000 km'ye kadar çıkabilmektedir. 

Kıyı kentlerinin hızla büyümesi, çarpık yapılaşması da tehlikenin boyutlarını 

artırıyor. Tsunami tehdidi altındaki mega kentler şunlar: Tokyo, Osaka-Kobe-

Kyoto, Manila, Rio de Janerio, Lima, Los Angeles, San Francisco, Seattle, New 

York, Honolulu, Puerto Rico, Lizbon, Barcelona, Genova, Napoli, Nice, Pire, 

İzmir, İstanbul, Antalya, İskenderiye, Jakarta, Sydney, Melbourne. 

İTÜ'den Doç. Dr. Sinan Özeren ve Dr. Nazmi Postacıoğlu Marmara Denizi'nde-

ki tsunami riskiyle ilgili görüşleri şöyledir: "Marmara Denizi ekstremler içeren 

bir derinlik dağılımına sahip olduğu için dik yamaçlar üzerinde, azımsanmaya-

cak bir heyelan riski var. Buna örnek olarak yaklaşık 17 bin yıl önce Tuzla açık-

larında meydana gelen sualtı heyelanını gösterebiliriz. Bu heyelanda genişliği 

yaklaşık 11 km olan bir alanda deniz tabanı 1000 metre kaymıştı. Bu olayın çok 

büyük bir tsunamiye yol açtığı kuşku götürmez. İTÜ'de geliştirdiğimiz simülas-

yonlarda hem heyelan yönünde, hem de ters yönde hareket eden dalgaların 

detayını elde ettik. Ciddi deprem riski olan Marmara Denizi'nde, hem fay hem 

                                                                                 

6 İngiltere'deki Benfield Greig Kaza Araştırma Merkezi bilim adamları Prof. Bill McGuire, Dr. Simon 

Day ve California Üniversitesi'nden Dr. Steven Ward'a göre, bu "mega tsunami"  yol açacağı felaket-

ler: Dev kütlenin okyanusa gömülmesiyle açığa çıkacak enerjinin gücü, ABD'nin 6 ayda harcadığı 

elektrik enerjisine eşit olacak; Okyanusun üzerinde, 900 metre yükseklikte ve kilometrelerce uzun-

lukta dev bir "su kubbesi" oluşacak. Bu su kubbesi, çöküp parçalanarak ve tekrar tekrar yükselerek, 

hızla kıyılara doğru hareket edecek.  Jet uçağı hızıyla ilerleyecek dev tsunaminin ilk hedefi Tunus 

kıyıları olacak.  Tsunami daha sonra ABD ve Karaip Adaları'na ulaşacak. New York, Boston, Was-

hington, Miami dev dalgaların altında kalacak ve büyük zarar görecek.  Brezilya'nın kuzey kıyıları 

da, önüne çıkan dev tsunaminin altında kalacak. Tsunaminin daha zayıf ama yine de son derece 

yıkıcı diğer bir kolu da, İberya yarımadasının batı kıyısı boyunca yol alarak Fransa ve İngiltere 

kıyılarına ulaşabilecek. 

 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

878 

heyelan kaynaklı tsunami tehlikesi kesinlikle var. Üstelik denizin küçük olması 

tsunami dalgalarının kısa zamanda sahillere ulaşacağı anlamına geliyor." 

Depremler 

Bilim adamları, Güney Asya depreminin Dünya'nın dönüşünü birkaç mikrosa-

niye kadar kısaltacak kadar sarstığını belirtmektedirler. Bu da Dünya'nın dön-

me ekseninde hafif bir değişme anlamına gelmektedir. Bu miktar henüz belirle-

nememekle birlikte, teorik olarak depremin günün uzunluğunu 2.68 mikrosani-

ye (yaklaşık bir günün milyarda biri) kadar kısalttığı söylenebilir.     

Bir deprem binlerce kilometre ötedeki bir depremi tetikleyebilir mi? Jeologlara 

göre 2004'teki büyük Sumatra depreminin Pakistan'daki depremi tetiklemiş 

olması hemen hemen kesindir. 2011 yılında Japaonyada meydana gelen depre-

min dünyanın eksenini kaydırdığı kaydedilmektedir. Dünyamızın en üst katı 

tabakasını oluşturan taşküre, 20. yüzyılın başlarında öğretildiğinden çok daha 

etkin bir şekilde gerilimleri nakletmektedir. Bunun nedeni mutlaka kayaçların 

yamulmaya gösterdikleri direnç değil, fakat yerçekimi nedeniyle kolaylıkla 

düşey yönde hareket edememeleridir (Şengör  27.02.2006). Büyük kentlerin 

yüzde 50'si deprem kuşaklarında. Sanayi yatırımları da büyük oranda bu alan-

larda yığılmıştır (Eyidoğan  27.02.2006). 

"BM raporuna göre, dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyor. Dünyada nüfu-

su 1 milyonun üzerinde, büyük kent sınıfına giren 450 kent var. Bunların 

50'sinin nüfusu 3.5; 25'inin ise 8 milyonun üzerinde.  

Göktaşı Tehlikesi 

Dünya'yı bekleyen mega felaketler arasında, büyük bir gökcisminin gezegeni-

mize çarpması da yer alıyor. Böyle bir durumda dünya dev toz bulutuyla kap-

lanacak, Güneş aylarca ortadan kaybolacak, küresel yangınlar ve yoğun asit 

yağmurları meydana gelecek, bitkisel örtü harap olacak, yaşamın sürmesini 

sağlayan besin maddelerinde büyük kıtlık yaşanacak. Sadece dayanıklı canlılar 

ayakta kalabilecek. NASA'dan asteroit takipçisi Dr. Donald Yeomans, "Dünya'yı 

ciddi biçimde etkileyebilmesi için, çarpacak cismin 1.5 kilometre çapında olması 

gerektiğini, buna da ancak milyon yılda bir rastlandığını belirtmektedir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mehmet Emin Özel, asteroitler ve kuyruklu yıldızlardan kopan parçaların bir-

birleriyle, gezegenlerle sık sık çarpışarak birbirlerini parçaladıklarını ve çeşitli 

zararlar verdiklerini belirtiyor. Bunun günümüzde de sürmektedir. "Geçmişte 

daha yoğun ve şiddetli çarpışmalar dönemleri yaşandığının izleri gezegen ve ay 



Bildiriler 

 

879 

yüzeylerinden kolayca anlaşılmaktadır. Dünyamızın kendisi de, Güneş'in bir 

gezegeni olarak oluştuğu dönemin başlarında (yaklaşık 4 milyar yıl kadar önce), 

Mars boyutlarında bir gökcismiyle çarpışmıştır. Bunun sonucu kopan parçaların 

ana kısmının uydumuz Ay'ı oluşturduğu hesaplanmaktadır. Dünya atmosferine 

çok küçük boyutlarda her gün yaklaşık 4 milyar meteorit girmekte ve birçoğu 

atmosferde yanmaktadır"(Miliyet Gazetesi 1.03.2006). 

Global ölçekte değişime neden olan son büyük meteor çarpması, 65 milyon yıl 

önce oluşmuş ve bu felakette atmosfere kalkan yoğun gaz ve toz bulutu güneşin 

ısıtıcı etkilerinin aylarca, belki de birkaç yıl tümüyle kesilmesine ve iklimde kısa 

dönemli büyük çapta değişikliklere yol açmış. Bu büyük trajediyle başta dino-

zorlar olmak üzere, karalarda ve denizlerde canlıların önemli bir bölümü yok 

olmuş. Bu olayın izi olarak, Meksika Körfezi'nde 300 km çaplı Chicxulub krateri 

gösterilmektedir7.  

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Dr. Tuncay Özışık ve İstanbul Üniversite-

si'nden Dr. Mevlana Başal, ortalama 1000 yılda bir futbol sahası büyüklüğünde 

bir göktaşının dünyaya çarparak büyük felaketlere yol açtığını belirtiyorlar. 

"Dünya'ya yaklaşabilecek kuyrukluyıldızlar, gezegenlerin çekim etkisiyle yö-

rüngelerini değiştirerek tehlikeli hale gelebilir. 1 km'den büyük çaplı bir uzay 

kayasının gezegenimize çarpması, doğuracağı devasa gelgit dalgaları, büyük 

yangınlar ve şok etkileriyle insanlık için bir felaket dönemine sebep olabilir, 

hatta tüm dünya hayatını tehdit edebilir.” 

Küresel Salgın Hastalıklar 

Son yıllarda dikkatler, AIDS'in yanı sıra SARS ve kuş gribinin üzerinde yoğun-

laştı. Bilim adamları, iklimdeki ısınmanın ve bozulan ekolojik dengenin de etki-

siyle, yeni bir virüsün ortaya çıkmasının ve çağımızın ulaşım olanaklarıyla kü-

resel alanda yayılmasının çok kolay olabileceğini belirtmektedirler. 

Diğer önemli bir endişe de, var olan bir virüsün, örneğin kuş gribinin, şekil de-

ğiştirerek insandan insana geçer hale gelmesi ve çaresi bulunana kadar büyük 

can kaybına yol açması. Bir senaryoya göre, Tayland'da ortaya çıkan kuş gribi 

büyük bir hızla dünyaya yayılacak ve H5N1 kuş gribi virüsü yaklaşık 360 mil-

yon kişinin ölümüne yol açacaktır. İnsanlığın artık unuttuğu ve direncini kay-
                                                                                 

7 Daha yakın dönemde, 50 bin yıl önce, Kuzey Amerika'nın ortalarındaki Barringer krateri ve 30 

Haziran 1908 gibi çok yakın bir tarihte de, Sibirya'da, meteor düşmesi nedeniyle, tahminen 2 bin 

kilometrekarelik bir alanın yanmasına neden olan Tunguska olayı yer almaktadır. Dünyamızın hâlâ 

bu türden bir tehdit altında olduğunun kesinlik kazanması, son yıllarda Holywood'un da gündemi-

ne girdi. Bu tarz çekilmiş filmlerin popüler olanları, Derin Darbe (Deep Impact) ve Kıyamet Günü 

(Armageddon). 
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bettiği, ama dünyadaki çeşitli laboratuarlarda bilimsel amaçla örnekleri sakla-

nan, hatta araştırma çalışmaları için laboratuarlar arasında seyahat eden eski, 

ölümcül bir virüsün, kazayla veya terör amacıyla dünyaya yayılması da söz 

konusu. Son araştırmalar, kutuplardaki buzulların eski çağlardan kalma virüs 

partikülleri içerdikleri ve iklimdeki ısınma nedeniyle erirken bunları yeryüzüne 

yayabilecekleri endişesini de ortaya koymaktadır.  

Hipernova 

Uzaydan gelecek bir başka megafelaket de "hipernova"... Bilim adamları, 

"Uzayda binlerce ışık yılı önce patlamış bir yıldızın yaydığı gamma ışınları, hiç 

beklemediğimiz bir anda gelip dünyayı vurabilir" diyor. Kansas Üniversite-

si'nden Dr. Adrian Melott'a göre, bu ışınların sadece 10 saniye süreyle dünyaya 

değmeleri, ozon tabakasının yarısının birkaç hafta içinde yok olması için yeterli. 

Bunun anlamı da, yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalacak olan dünyadaki 

tüm canlıların yok olması. 

Nükleer Savaş 

Nükleer maddelerin silaha dönüştürülmeleri, özellikle füze harp başlıkları ile 

entegrasyonu, ileri teknoloji ve yüksek maliyet gerektirir. Bu nedenle gelişmiş 

Batı ülkeleri dışında çok az sayıda ülkenin elinde bu tür silahlar vardır (Balan-

car 15.05.2003). Kitle imha silahları (KİS), konvansiyonel silahlara göre çok daha 

fazla tahribat yapabilen ve çok daha fazla sayıda insan ve diğer türden canlının 

ölümüne yol açan nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların ortak tanımıdır.  

İnsanlığın artık varlığını tehdit eden bir düzeye gelen ve ne yazık ki kimsenin 

pek fazla tartışmadığı en büyük tehlike, bir nükleer savaş olasılığıdır. Bu dönü-

şüm, Amerika'nın potansiyel karşıtlarını da saldırı amaçlı silah kapasitelerini 

güçlendirmeye itmektedir. Stratejik analiz yazılarında her an bir kaza olabilece-

ğine işaret edilmektedir. ABD'deki sistemlerin sürekli yanlış alarm verdiğini ve 

bir füzenin otomatik olarak ateşlenme tehlikesinin insan müdahalesiyle önlen-

diği bilinmektedir. ABD'nin karşıtlarının sistemleri ise daha az güvenli ve bir 

kaza çıkma olasılığı yüksektir. Bütün bunlardan dolayı nükleer savaş tehlikesi-

nin giderek büyüdüğünden bahsetmek hiçbir şekilde felaket tellallığı değildir 

(Chomsky N, BBC). 

Nükleer silahların çok pahalı olması özellikle 80’li yıllardan bu yana dikkatleri 

çok daha ucuz olan biyolojik ve kimyasal silahlara çevirdi. Yöneldiği hedefte 

bıraktığı etkiler açısından, hastalığa neden olan mikroorganizmaların ve virüs-

lerin enfekte etkisine sahip, nükleik asitler gibi kendilerini kopyalayarak çoğa-
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labilen biyolojik yapıların, bulaşıcılık ve hastalık yapma yeteneklerine bağlı olan 

silahlara biyolojik silah denir8. Bir biyolojik silah kolay üretilebildiği için “yok-

sulların nükleer bombası” olarak tanımlanmaktadır. Şarbon mikrobu içeren 85 

kiloluk bir silah uçaktan atılsa, Washington’da üç milyon kişinin ölebileceği 

ABD Savunma Bakanlığı tarafından iddia edilmektedir (Balancar 2003).  

Kitlesel gösterilerde kullanılan göz yaşartıcı bombalar kimyasal silahların en 

hafifidir. Kimyasal silahlar toksik özelliklerine göre dört ana gruptan oluşur: 

Sarin, Soman gibi sinir gazları sinir sistemini bloke edip ölüme yol açar. Hardal 

Gazı gibi yakıcı gazlar deriyi yakma yoluyla ölüme yol açar. Fosgen, Klor gibi 

solunum sistemini tahrip edenler ise boğulmaya neden olur. Siyanür gibi mad-

deler ise kan zehirlenmesine neden olur9.  

                                                                                 

8 Uluslararası kuruluşların belirlemelerine göre 15’i bakteri, 24’ü virüs, 2’si mantar ve 2’si de parazit 

olmak üzere 43 mikroorganizma biyolojik silah haline getirilebilmektedir. Bu tür silahlar yalnız 

insanlarda değil, evcil hayvanlar ve bitkilerde de ölüm ve hastalık meydana getirmektedir. Biyolojik 

silah kategorisinde adından en çok söz edilen maddeler arasında hıyarcıklı veba, tularemi, beyin 

iltihabı, ebola, şarbon ve çiçek hastalığı virüsü yer almaktadır.  

 
9 Kitle imha silahları deyince akla ilk gelen ülkelerden biri de İsrail. 400 nükleer başlıklı füzeye sahip 

olduğu neredeyse tüm dünya tarafından kabul edilen İsrail bugüne kadar BM denetimlerine kesin-

likle karşı çıkmıştır. Nükleer Silahsızlanma Antlaşması’nı da imzalamayan İsrail’in silah deposu, 

uluslararası hukukun tümüyle dışındadır. ABD: Nükleer savaş başlıklarının sayısını 8 binden 2 bine 

indiriyor. Ayrıca binden fazla taktik nükleer silaha sahiptir. Biyolojik ve kimyasal silah yapmadığını 

iddia ediyor. Kimyasal ve biyolojik silahlarla ilgili uluslararası konvansiyonlardaki boşluklara 

dayanarak savunma amaçlı olarak konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü söylüyor. Rusya: 

Nükleer başlıklarının sayını 2 bine indiriyor. Sayısı bini bulan nükleer silahı var. Biyolojik silah 

stokunu yok ettiğini iddia ediyor. Kimyasal silahlarını ABD’nin de maddi ve teknolojik desteğiyle 

yok ediyor. İngiltere, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde elindeki nükleer başlıklı silahların sayısı-

nın 200’den az olacağını taahhüt etmiş durumda. Biyolojik ve kimyasal silahlar üretilen bir fabrika 

ve bir araştırma merkezi mevcut. Bu silahların denendiği bir deneme alanı kapatılmış durumda. 

Fransa, NATO kaynaklarına göre, nükleer silahların ve denemelerin yasaklanması konusunda aktif 

rol oynuyor. 1996’dan bu yana nükleer deneme yapmıyor. Elindeki nükleer silahların yüzde 60’ını 

da bugüne kadar yok etmiş durumda. Biyolojik ve kimyasal silahların üretildiği iki fabrika ve bir 

deneme alanı mevcut. Fransa da ABD gibi savunma amaçlı olarak bu tesisleri kullandığını iddia 

ediyor. Almanya, biyolojik ve kimyasal silahların üretildiği iki fabrika var. Bir deneme alanı kapa-

tılmış durumda. Kanada, biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili bir araştırma merkezi ve bir deneme 

alanı var. Kanada da bunları savunma amaçlı olarak kullandığını iddia ediyor. Pakistan: Nükleer 

aygıt denemesi 1998’de başarılı oldu. Biyolojik silah araştırmalarında yeterli ilerlemeyi kaydedeme-

di. Ama kimyasal silah tesislerine sahip olduğu tahmin ediliyor. Hindistan: 100 - 150 nükleer başlıklı 

füzeye sahip olduğu biliniyor. Kimyasal silahların, yok etme sözü vermiş durumda. Çin: 400 nük-

leer silaha sahip. Biyolojik silah üretmediğini, kimyasal silahlarını da yok ettiğini iddia ediyor. 

Kuzey Kore: Bir iki nükleer silah üretmeye yetecek plütonyuma sahip olduğu ispatlanmış durumda. 

Büyük bir kimyasal silah stokuna sahip, biyolojik silah programı da var. Libya: 1970’lerden bu yana 

nükleer silah peşinde. Kimyasal silahları da var. 1967’de Çad’a karşı hardal gazı kullandı. Biyolojik 

silah araştırma programı da var. Sudan: Kimyasal silah programı var. Mısır: Suriye ve Irak’a kimya-
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SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Bu sorunları çözmek için uzun tahlillere, geniş değerlendirmelere hiç gerek yok. 

Bu konuda dünya çapında yapılması gerekenler yukarıda belirtilmiş felaketlerin 

önlemesine dönük uluslar arası antlaşma ve yaptırım ve önemelerle olabilir 

ancak. Biz burada daha çok Tükiye’de ülke bazında ve yerel düzeyde alınabile-

cek önlemler üzerinde duracağız.  

Elbette en başta el birliğiyle bir çevre bilinci yaratmalıyız. Ama ondan da elzem 

hemen proje bazında gerçekleştirilmesi ve giderilmesi gereken sorunlar vardır. 

Diğer bir değişle ilgili olanların yukarıda saydığımız sorunlara karşılık gelen 

projeler üretip kaynağını bulup hayat geçirmesi gerekiyor. 

Bu projeleri şöyle sıralayabiliriz; kolektör hatları projesi, arıtma tesisleri, katı 

atık işleme projesi (çöp fabrikası) yağmur suyu şebekesi, çevreye zehirli gaz 

saçan sanayi kuruluşlarına filtre takma zorunluluğu, çevreyi etkileyen yatırım-

lar için CED uygulaması, tesis yer seçimi ya da tesis yerlerini değiştirmeyi önge-

ren projeler, kentsel alanlar için (1.dereceden yer alan) tarım ve narenciye dışı 

yer seçimi ve alt yapısı olan arsa üretimi, “nüfus” planlaması, göçü önleyen 

projeler, geri dönüşü teşvik ve tazmin eden projeler, hava sirkilasyonunu yara-

tacak ana arterler, parklar, rekrarasyon alanları ve en önemlisi kentin anayasası 

olan imar planlarının bir hakkıyla uygulanması. Bu projelerin hayata geçirilmesi 

aynı zamanda tarihi, türistik ve kültürel değerlerimizin korunması ve türizmin 

geliştirilmesi anlamını da taşır. 

Bütün bu çözüm projeleri yerel yönetimler merkezi idare ve onun yereldeki 

kurumlarının işbirliği ile ancak hayata geçebilir/geçirilebilir. Projenin hayat 

bulması için önemli olan gerekli isteği, kararlılığı ve basireti göstermektir. Proje-

lerin detaylandırılması, kaynakların bulunması ve uygulama bu kararlı tutu-

mun ardından gelecektir. 

Bu konuda diğer bir aktörde kamuoyudur. Çünkü etkin bir çevre kampanyası 

ancak kamuoyunun (örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerin) katılımı ile mümkün 

                                                                                                                                                                                                       

sal silah sağlıyor. 1960’larda Yemen İç Savaşı’nda hardal gazı kullandı. Nükleer teknolojisi var ama 

silahı şimdilik yok. Biyolojik silah programı olduğu iddia ediliyor. Suriye: Büyük ve gelişmiş bir 

kimyasal silah programı var. Buna sinir etmenleri stoku da dahil. Biyolojik silah programı başlangıç 

düzeyindedir. Nükleer silah programı yok. İran: Irak’ın 1980’deki kimyasal saldırılarının ardından 

kimyasal ve biyolojik silah geliştirmeye başladı. Rusya desteğiyle nükleer enerji tesisi inşa ediyor. 

Irak: 1998’den beri denetlenmeyen biyolojik ve kimyasal silah birikimi olduğu iddia edildi. Ancak 

ABD’nin Irak’a girmesinden sonra herhangi bir şey bulunamadı. 
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olabilir. Bunun için de kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve bir “çevre bilinci”nin 

oluşturulması gerekir. 

Son olarak da şu söylenebilir: Yerel yönetimler özellikle de belediyeler “beşikten 

mezara” hizmet veren kurumlar olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi ve 

çağdaş bir biçimde kullanılması için en etkin rolü oynayan kuruluşlar olmalıdır-

lar. Bu nedenle bünyelerinde “Çevre Yönetim Birimleri” kurulmalıdır. 

Bu kurumlar diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir biçimde çevresel 

sorunları belirleyecek, çevre yönetim ve denetim planı hazırlayacak, bu planı 

uygulayacak, izleyecek ve denetleyecektir. 

Şimdi iki seçeneğimiz var: ya “çevre devrimi”ni gerçekleştireceğiz “dünya” ve 

“uygarlık” olarak, ya da çevremizi ve dünyamızı ellerimizle “uygarlaşma adı-

na!” yokluğa, yoksulluğa, kirliliğe terk edilmesine seyirci kalacağız. 
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ÖZ 

Futbol kalitesi birden fazla faktörden etkilenmektedir. Kalite üzerinde futbol kulüpleri, futbol sahala-
rı, destekleyici faktörler ve sponsorlar etkili olduğu gibi, futbolla doğrudan veya dolaylı ilişki içinde 
bulunan kişi veya gruplar da etkili olmaktadır. Bu kişi veya gruplar seyircilerin futbol kalitesi algılarını 
da olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, futbolcu, fut-
bol yorumcusu, hakem, kulüp başkanı ve televizyonda izlenen maç sayısının futbol kalitesi-doyum ve 
profesyonellik üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.  Araştırmada öncelikle yazın araştırması yapılmış-
tır. Buna bağlı olarak futbol algısını test etmek amacıyla beşli likert tipi ölçek ile İzmir ilinde yaşayan 
futbol seyircilerine kartopu örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Araştırmaya 657 kişi katıl-
mıştır. Verilerin analizinde yapısal geçerlilik, içsel tutarlılık-güvenilirlik ve MANCOVA testleri kullanıl-
mıştır. Oluşturulan ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizinde futbol algı-
sını açıklayan dört boyut elde edilmiştir. MANCOVA’ya göre futbol kalitesi-doyum ile futbol profes-
yonelliği algısına, futbolcu, kulüp başkanı, spor yorumcusu ve hakem anlamlı bir şekilde etki etmek-
tedir. Futbol kalitesi-doyumunda sadece futbolcu, kulüp başkanı ve spor yorumcusunun anlamlı bir 
şekilde etkili olurken, futboldaki profesyonellikte hakem dahil paydaşların tamamının ve televizyon-
da izlenen maç sayısının anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar sözcükler: Futbol, Futbol Kalitesi, Futbol Paydaşları 

 

GİRİŞ 

Dünya futbol endüstrisi içerisinde yetmişli ve seksenli yılların ortalama seyirci 

profili yerini artık, yıllık gelirinin belirli bir kısmını taraftarı olduğu kulübüne 

harcayan, gelir düzeyi daha yüksek, yıllık ciddi tutarda harcamayla kombine 

kart alan, orta ve üst gelir grubu seyirci almıştır (Katırcı, 2007; 12). Bu da seyirci-

lerin beklentilerin yükselmesine ve daha kaliteli futbol izleme arayışı içine gir-

melerine neden olmuştur. Bireyleri etkilemek, maddi kazanç sağlamak ve diğer 

takımlara göre fark yaratmak için spor takımlarının öncelikli amacı haline gel-

miştir (Yusof vd. 2008). 
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Türkiye’de de futbol oldukça ilgi gören bir spordur. Bireyler, genelde bir takım 

tutma eğilimindedirler. Ancak bir takım tutmak o takımın taraftarı olma anla-

mına gelmemektedir. Genar tarafından 2004 yılında gerçekleştirilen bir çalışma-

ya göre katılımcıların 0,86’sı takım tuttuklarını ve 0,80’i maçları izlediklerini 

belirtmişlerdir. Diğer Avrupa ülkeleriyle seyirci sayısını karşılaştırdığımızda, 

onlara göre düşük olmasına karşın ülkemizde futbol oldukça ilgi gören bir 

spordur. 

Spor taraftarı ile spor seyircisi birbirinden farklı kavramlardır (Wann 1997). 

Spor taraftarı bir spor, sporcu ya da takıma ilgi duyan ve izleyen bireyler olarak, 

spor izleyicisi ise bir spor olayını izleyen biri olarak ifade edilebilir. Bu tanım-

dan hareketle, spor seyircisi, bir sportif olayı gözlemleyen, olayı kısa sürede 

unutabilen bireyler olarak ifade edilirken, oldukça bağlı olan taraftarlar ya da 

taraftarlık, sportif olaya, sporcuya ve takıma olan ilginin uzun süreli olmasını, 

günün oldukça önemli bir süresini kendilerini takıma adamayı ve taraftarlığı 

yaşamlarının bir parçası gibi görmeyi ifade etmektedir (Günay ve Tiryaki 2003). 

Bu paydaşların, eğitim düzeyleri, bilgi düzeyleri, yaşam tarzları, yaşam stan-

dartları, işlerindeki profesyonellikleri futbol kalitesini etkileyen unsurlardır. Bir 

futbolcunun, düzensiz bir yaşam sürmesi, oynadığı futbol kalitesini de düşüre-

bilir. Ek olarak, taraftarın centilmen olmaması, karşılaşma sırasında istenmeyen 

olayların yaşanmasına ve futbol oyuncuların motivasyonlarının düşmesine ve 

bu nedenden dolayı futbol kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bunun yanında 

futbol yorumcusunun bilgi düzeyi futbolu doğru yorumlamak açısından önemli 

sayılabilir. 

Futbol bir hizmettir ve üretildiği yerde tüketilmektedir. Bu nedenle futbol kali-

tesinin ölçülmesi oldukça zordur. Bunun yanında, futbol seyircilerinin de kalite 

algıları beklentileri doğrultusunda değişmektedir. Bu yapının içinde bulunan 

paydaşların kalite düzeylerinin seyirciler tarafından değerlendirilmesi, seyirci 

gözüyle yapı içinde kalitesinin geliştirilmesi gereken paydaş grubunu belirlen-

mesine katkı sağlayabilir.  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Futbol Paydaşları 

Futbol kalitesi kapsamında, taraftar veya seyircilerin futbol ile ilgili algıları, 

düşünceleri ve tutumları incelenebilir ve bu inceleme sonucunda futbol kalitesi 

ile ilgili bir yargıya varılabilir. Bu doğrultuda, spor seyircisi veya taraftarının 

davranışlarına yönelik çalışmalar özellikle son 20 yıldır artmıştır. Spor seyircisi 
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veya taraftarının, katılımlarının (Laverie ve Arnett 2000; Wann ve Schrader 

2000), spor müsabakası izlemenin seyirciler üzerinde takımları kazandığında 

mutluluk, kaybettiğinde ise üzüntü yaratma gibi duygusal etkisinin (Sloan 

1979), seyircinin şiddetinin ve saldırganlığının (Wann ve Branscombe 1993; 

Smith vd. 1981) ölçülmesine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Bunun yanında, bir spor takımı veya bir futbolcuyla farklı düzeylerde özdeşle-

şen taraftarların davranışsal, bilişsel ve duyuşsal yönlerinin de farklılaştığını 

ortaya koyan spor taraftar özdeşleşme derecesi ölçeği (Wann ve Branscombe 

1993), spor taraftarı motivasyon ölçeği (Wann vd. 1999) ve taraftar tutumlarının 

(Funk ve James 2004) ölçülmesine yönelik geliştirilen ölçekler de kalite konu-

suyla ilişkilendirilebilir.  

1990’lı yıllarda, spor paydaşları farklı bilim adamları tarafından değişik yakla-

şımlarla ele alınmıştır (Walters 2011). Donaldson ve Preston (1995) paydaş teori-

sini, tanımlayıcı/ampirik, enstrümantal ve normatif şeklinde kategorize etmiştir. 

Tanımlayıcı paydaş teorisi işletmenin paydaşları ile nasıl ilişkide bulunduğu ile 

ilgilidir. Enstrümantal paydaş teorisi, paydaş uygulamalarının ilişkisi ve kazanı-

lan başarı ile ilgilidir. Son olarak, normatif paydaş teorisi ise, ahlaki ve felsefi bir 

yapı temelde gerçekleştirilen bir sınıflamadır. Donaldson ve Preston (1995) tara-

fından geliştirilen paydaş teorisi farklı yazarların çalışmalarına da konu olmuş-

tur (Freeman 1999;   Jones 1995). Normatif paydaş teorisi, işletmelerin kapsamlı 

bir sınıflandırma oluşturulabilmesi için daha çok tercih edilen bir teoridir. Bu 

teoriye farklı eleştirilerde bulunulmuştur (Mitchell vd.  1997;  Phillips 2003). Bu 

eleştirilerden hareketle Mitchell vd. (1997) tarafından geliştirilen tanımlayıcı 

paydaş teorisinde yönetsel alanda bulunan bu kişilerin davranışsal olarak sınıf-

landırılması ve bu sınıflamaya göre tutumları ele alınmıştır. Geliştirilen paydaş 

analizinde paydaşlar; çalışanlar (futbol antrenörleri, futbolcular), destekleyen 

kulüpler, amatör spor kulüpleri, hükümet ve yerel otoriteler, spor gazeteleri, 

organizasyon kuruluşları olarak belirlenmiştir.  

Paydaş yaklaşımına yönelik farklı eleştiriler vardır; ancak bir spor kulübünde 

paydaşlar ve aralarındaki ilişkiler ve ilişkilerin yönetimi oldukça önemlidir 

(Walter 2011). Çalışmaların bazıları taraftar veya seyircinin davranışıyla ilgili 

iken bazıları da paydaşların kimler olduğu ve nasıl sınıflandırılmaları gerekti-

ğine odaklanmıştır. Bunun yanında, taraftar veya seyircinin algılarına yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Özellikle futbol sektörü içinde yer alan kişi 

veya gruplarla ilgili bu kişilerin algıları ve futbol kalitesini nasıl etkiledikleri 

konusunda gerçekleştirilecek çalışma bu boşluğu doldurabilir. 
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Futbol paydaşları futbolcular, futbol yorumcuları, hakem ve seyirciler olarak ele 

alınabilir. Futbol kalitesinin yüksek olması bu paydaşların görevlerini tam ola-

rak yerine getirmeleri ve gösterdikleri özveri ile ilgilidir. Her ne kadar futbol 

oynamak veya izlemek bir rekreatif faaliyet olarak görülse de bu işi yapan pay-

daşların elde ettikleri maddi kazanç bu faaliyeti rekreatif faaliyet olmaktan çı-

kartmaktadır.  

Paydaşlar doğrudan veya dolaylı yoldan maddi kazanç sağlamaktadır. Bu ne-

denle her bir paydaşın genel olarak, ön çalışma, takım oluşturma, hazırlık, mü-

sabaka, müsabaka sonrası süreçlerde farklı beklentileri oluşmaktadır. Örneğin, 

ülkemizde son zamanlarda her yaştan taraftar için oldukça ilgi gösterilen talih 

oyunları da taraftarların futboldan maddi kazanç sağlamalarına neden olmaktadır.  

Kalite ve Futbol 

Spor hem bir tüketim ürünü hem de endüstriyel bir üründür. Kitlesel tüketiciler 

için nihai bir ürün olarak üretildiğinde tüketim ürünü özelliği taşır. Seyirci ve 

katılımcılar başka endüstri ve işletmelerce de kullanılabilir. Sponsorluk aktivite-

leri, spor yayınları ve reklamlar kendi tüketicilerine ulaşmak isteyen işletmeler 

tarafından da kullanılabilir. Bu noktada spor endüstriyel bir ürün niteliği taşır 

(Argan 2007). Hem tüketim hem de endüstriyel bir ürün olan spor ve spor dal-

larından biri olan futbol için kalite kavramından söz etmek mümkündür. 

Kalite; kaynakların verimli kullanımını sağlayan, ürün ve hizmetlere kullanım 

uygunluğunu kazandıran, müşteri gereksinimlerine uygun üretim ve hizmet 

anlayışını egemen kılan ve böylece işletmelerin kamusal sorumluluklarını da 

olumlu olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir performans boyutudur 

(Doğan 2000: 45). Deming’e göre kalite, değişmezliğin ve güvenilirliğin düşük 

maliyet ile pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tahmin edilebilmesidir. 

Bu tanıma ek olarak daha kısa kalite tanımları da yapılmıştır. Örneğin Juran’ a 

(1987; 1989) göre kalite, kullanıma uygunluktur. Bir başka tanımda Crosby 

(1979) kaliteyi, gerekliliklere uygunluk olarak ele almaktadır. Buradan hareketle 

kalite, bir ürün ve/veya hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri kar-

şılama yetisine dayanan özelliklerin toplamıdır şeklinde ele alınabilir (Tütüncü 

2010; Tütüncü 2001).  

Yukarıda ele alınan kalite tanımları incelendiğinde, kalite kavramının müşteri 

odaklı olduğu ve satın alınan veya yararlanılan ürün ile ilgili olarak belirli bir 

performans üzerinde durulduğu gözlemlenmektedir. Kalite kavramına bağlı 

olarak günümüzde futbol kulüpleri açısından toplam kalite yönetimi büyük bir 

önem kazanmıştır. Toplam kalite yönetimi; işletme içinde yer alan çalışanların 
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tamamının katılımlarının sağlandığı, sürekli geliştirme faaliyetleri ile müşterile-

rin gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamayı hedefleyen yönetim şekli ola-

rak ele alınmaktadır (Latzko 1995: 35).  

Futbol sektörünü de hizmet sektörü kapsamında değerlendirebiliriz. Hizmet 

sektöründe Parasuraman ve arkadaşları (1985) tarafından oluşturulmuş hizmet 

kalitesi modeli sıklıkla kullanılmaktayken, bu modele çeşitli eleştirilerde de 

bulunulmuştur (Robinson 1999; Smith 1995).  

Genel anlamda, hem futbol paydaşları hem de fiziksel özellikleri kapsayan bir 

biçimde futbol kalitesini; takımın ya da oyuncunun etkileyici ve başarılı oyun 

stili, kullanılan tesisler ve bunların mükemmelliği, koçların, hakemlerin, teknik 

ekibin, yönetim bölümünün, sağlık bölümünün ve tüm diğer çalışanların de-

vamlı ve daha ileri düzeyde eğitimi, lider sembollerin kusursuz tutum ve dav-

ranışları (oyuncular, teknik direktör, hakemler, yöneticiler v.b) gibi faktörler 

etkilemektedir (Gençer ve Demiray 2003). 

Tatmin ve Futbol 

Sadece sporda elde edilen başarının kaliteli hizmet olarak değerlendirildiği gü-

nümüzde taraftarın kendilerine sunulan hizmetler ile yetinip, sportif başarıya 

odaklı değerlendirmeler yapması ve rasyonel tepkiler sergilememesi, futbol 

dünyasında hizmet kalitesi noktasında ciddi çelişkilerin ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır (TFF 2009). Bu da seyirci veya taraftarların tatmin düzeylerini ya-

kından ilgilendirmektedir. Kulüpler açısından hayatta kalmak (varlıklarını sür-

dürmek), karlılık ve kar maksimizasyonu her zaman önde gelen hedefler olarak 

sunulmaktadır. Bu nedenler spor kulüpleri açısından memnun taraftar veya 

seyirciler yaratmak rakipler karşısında önemli bir avantaj yakalamak anlamına 

gelmektedir (Day 1994: 37-52). Ancak futbolun kendine has özelliklerinden do-

layı spor kulüplerinin taraftarın veya seyircinin herhangi bir memnuniyetsizli-

ğinden dolayı takım değiştirmesi veya diğer bir anlamda rakip takıma geçmesi 

genelde mümkün görünmemektedir. 

Spor kulüplerinde hizmet kalitesinin ve taraftar memnuniyetinin üst seviyeye 

taşınabilmesi için sadece mevcut ürünlerin kalitesini arttırmak yetmemektedir 

(TFF 2009), özellikle sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 

de futboldan tatmini etkileyebilmektedir. Taraftarın veya seyircinin futbol hiz-

metini satın almadan önceki beklentileri ile satın aldıktan ve kullandıktan sonra 

algıladığı performansı arasındaki farklılıktan doğan tutarsızlığın fonksiyonu, 

tatmin olarak ele alınabilir (LeBlanc 1992, s. 10). Bu tanımlamaya göre taraftar 

veya seyirci tatmini doğrudan beklentilerden ve algılanan performanstan; do-
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laylı olarak da beklenti-algılama tutarsızlığından etkilenmektedir (Oliver 1980: 

460-469; Churchill ve Surprenant, 1982: 491-504). Futbol müsabakasından mağ-

lubiyetle ayrılmak veya karşılaşma sırasında yaşanan olumsuz olaylar, yönetsel 

problemler vb. durumlar beklentilerin gerisine düşmesi durumunu, müşteri 

tatminsizliğini, beklentilerini karşılaması ve aşılması durumu ise tatmini ortaya 

çıkarmaktadır (Kotler 1997: 187).  

Taraftarın futbol hizmetinden beklediği performans değerlerlerinin aşılması 

durumunda beklentilerin olumlu yönde onaylanması (yüksek tatmin), beklenti-

lerden düşük olması durumunda olumsuz yönde onaylanması (tatminsizlik) ya 

da tam olarak karşılanması durumunda orta düzeyde memnun olma ya da 

farksızlık duygusu oluşmaktadır (Spreng ve Olshavsky 1993: 169-170; Spreng 

vd. 1996: 15-32; Rimmington ve Yüksel 1998: 38). 

Buttler’a (1996) göre bazı işletmeler açısından pazar payının korunmasında 

müşteri tatmini bir gösterge olabilmektedir. Ancak futbol sektörü açısından 

bakıldığında, herhangi bir tatminsizlik durumunda taraftar veya seyircilerin 

takım değiştirmedikleri gözlenmektedir. Taraftarın kulübüyle geçmişten gelen 

gönül bağı çoğu zaman kalite sorgulamasını ortadan kaldırmıştır (TFF 2009).  

Futbol seyircisi veya taraftarı, tuttukları takımın onların beklentilerini karşıla-

yamaması sonucunda, takımı bırakma veya başka bir takımı tutma eğilimi gös-

termezler. Bu durum bireylerin inanç sistemi ile de benzerlik göstermektedir. 

Diğer bir ifade ile takım bağlılığında, koşulsuz bir ilişki söz konusu olmaktadır. 

Bireyler, bağlı oldukları dini inanış çerçevesinde, dilek ve isteklerde bulunurlar; 

ancak olmaması durumunda dinlerinden vazgeçmezler veya başka bir dini 

inanışa geçmezler. Bu da futbolda memnuniyet veya kalitenin ötesinde bağlılı-

ğın söz konusu olduğu gerçeğini karşımıza çıkartmaktadır. 

Profesyonellik ve Futbol 

Profesyonellik, sporcunun maddi bir kazanç sağlamak amacıyla belli bir organi-

zasyona bağlı olarak spor yapmasıdır. Profesyonel, bir konuyu meslek olarak 

seçen, bu konuda derinleşen ve o alandaki bilgi ve deneyimiyle hayat kazanan 

kişidir (Baltaş 2003). Profesyonel sporcu, kazanç elde etmek, yaşamını sürdür-

mek için sporu bir meslek olarak yapmaktadır (Küçükgüngör 1999). Futbolda 

profesyonellik ise bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol 

faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme ya-

pılan futbolcudur (TFF 2009). 

Futbolda paydaşların profesyonelliği hem futbol kalitesini hem de futbol kalite-

sine bağlı doyumu etkilemektedir. Kulüp başkanı, spor yorumcusu, hakem ve 
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futbolcunun profesyonelliği futbol hizmeti üretim sürecinin tüm aşamalarında 

taraftarın memnuniyeti etkilemektedir. 

Yapılan çalışmalar genelde taraftar veya seyircinin davranışıyla ilgili iken taraf-

tar veya seyircinin futbol kalitesi algılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilme-

miştir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk amacı, ülkemizde futbol kalitesini etkile-

yen unsurlar ve paydaşlar doğrultusunda; futbolcular, futbol yorumcuları, ku-

lüp başkanları ve futbol hakemlerinin ve televizyonda izlenen maç sayısının 

futbol kalitesine bağlı doyumu ve profesyonelliği etkileyip etkilemediği ve ne 

düzeyde etkilediğinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda çalışmanın hipotezleri 

aşağıdaki şekildedir: 

H1: Futbol paydaşları ve televizyonda maç izleme sıklığı, futbol kalitesine bağlı 

doyuma etki etmektedir. 

Gerçekleştirilen yazın taramasında, futbol paydaşları ve televizyonda maç izle-

me sıklığı ile futbol kalitesine bağlı doyum arasında bir ilişki veya etkinin sor-

gulandığı bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bunun yanında gerçekleştirilen ça-

lışmaların futbol paydaşları futbol kalitesi ile ilişkisi değil, özellikle spor kulüp-

lerinin kalitesinin futbol kalitesine etkisi ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. 

H2: Futbol paydaşları ve televizyonda maç izleme sıklığı, futbolda profesyonel-

lik algısına etki etmektedir. 

Profesyonellik, futbol paydaşları ve televizyonda maç izleme sıklığı ile ilgili 

gerçekleştirilen yazın taramasında bu konulara yönelik bir ilişki veya etkinin 

sorgulandığı bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Futbolla doğrudan veya dolaylı ilişki içinde bulunan kişi veya gruplar futbol 

kalitesini ve futbol kalitesine bağlı doyumu etkilemektedir. Bu kişi veya grup-

lar, seyircilerin futbol kalitesi algılarını da olumlu veya olumsuz yönde etkile-

yebilmektedir. Ülkemizde futbol paydaşlarının kalitesini etkileyen eğitim du-

rumu, bilgi düzeyi, yaşam standardı, hayat tarzı unsurları doğrultusunda, fut-

bolcular, kulüp başkanları, futbol yorumcuları ve hakemlerin futbol kalitesi 

doyumuna etkileri çalışmanın amaçlarından birini oluşturmaktadır. 

Çalışmada, bunun yanında, seyirci veya taraftarların maçları takip etmesi ve bu 

takibin futbol kalitesine bağlı doyum ve profesyonelliği etkileyip etkilemediği 

de sorgulanmaktadır. Özellikle hizmet kalitesi ile ilgili gerçekleştirilen çalışma-

larda taraftarın stadyumda maç izleme sayısının hizmet kalitesi algısını etkile-

mediği tespit edilmiştir (Gencer 2005). Bunun yanında, televizyonda izlenen 
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maç sayısına yönelik bir araştırmaya gerçekleştirilen literatür taramasında rast-

lanmamıştır. Bu doğrultuda, televizyonda maç izleme sayısının futbol kalitesine 

bağlı doyuma ve profesyonelliğe etki de incelenecektir. Buradaki amaç pratik 

katkının analiz edilmesidir. 

Ortaya konulan kuramsal çerçeveden hareketle bir görgül araştırma planlan-

mıştır. Ankete dayalı alan araştırması İzmir ilinde kartopu örneklem yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Toplamda dağıtılan anket sayısı 1500 adettir. Dağıtılan an-

ketlerin 657 tanesinin araştırma kapsamına dâhil edilebilir nitelikte olduğu sap-

tanmıştır.  

Ankette paydaşların görüşlerini belirlemek amacıyla beşli likert tipi ölçek kulla-

nılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik analizi önce pilot çalışma ile ortaya 

konmuştur. Pilot uygulamadan sonra ana çalışma yapılmıştır. Ankette, paydaş-

ları açıklayan eşit aralıklı ölçekle ele alınan 19 adet ifadeye ve 5 adet profil soru-

suna yer verilmiştir. Futbol kalitesini ölçmek amacıyla futbolcu, kulüp başkanı, 

spor yorumcusu ve hakemin eğitimleri, bilgi düzeyleri ve yaşam tarzlarının 

sorgulandığı 12 ifadeye yer verilmiştir. Bağımlı değişken olarak futbol kalitesine 

bağlı doyumu ölçmek için 3 adet ifade; genel olarak futbol kalitesinden mem-

nuniyet, genel olarak stadyumların kalitesinden memnuniyet ve futbol kalitesi 

olarak çalışmada yer almıştır. Profesyonellik değişkeni ise, futbolcu, hakem, 

kulüp başkanı ve yorumcunun profesyonelliğine yönelik 4 ifadeden oluşmakta-

dır. Seyirci ve taraftar kavramlarının tam olarak ayırt edilememesi ve katılımcı-

ların taraftar veya seyirci olarak nasıl farklılaştığının belirlenmesinin güçlüğü 

durumlarından dolayı, ölçek futbol seyircilerine uygulanmıştır. Bu bağlamda 

katılımcıların arasında taraftarların da olması mümkündür. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. 

Veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik bazında ele alınmıştır. Çalışmada 

ölçeğin yapısal geçerliliğini ölçmek amacıyla faktör analizi kullanılmıştır. Ayrı-

ca ölçek bazında verilerin güvenilirliği (Cronbach’s alpha) test edilmiştir. Ça-

lışmanın hipotezleri olan futbol paydaşları ve televizyonda maç izleme sıklığı-

nın, futbol kalitesine bağlı doyumu ve futbolda profesyonellik algısını etkileyip 

etkilemediği için ise çok değişkenli bir analiz yöntemi olarak çoklu kovaryans 

analizinden (Multivariate Analysis of Covariance - MANCOVA) yararlanılmıştır.  

BULGULAR 

Futbol kalitesi algısını değerlendirmek için gerçekleştirilen bu çalışmaya toplam 

657 kişi katılmıştır. Örneklem profilinin özellikleri (yaş, eğitim, tuttukları takım, 
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TV’de izlenen maç sayısı ve Stadyumda izlenen maç sayısı) Tablo 1’de gösteril-

mektedir.  

 

Tablo 1.  Örneklem profilinin özellikleri 

 Sayı (n) Yüzde %  Sayı (n) Yüzde % 

Yaş 

 20 yaş ve altı 

 21-25 

 26-30 

 31yaş ve üzeri 
Toplam 

 
106 
209 
150 
183 
648 

 
16,4 
32,3 
23,1 
28,2 
100,0 

Eğitim 

 İlköğretim 

 Lise ve altı 

 Üniversite ve üzeri 
Toplam 

 
53 
145 
376 
 
657 

 
9,2 
25,3 
65,5 
 
100,0 

Maç İzleme Sayısı (TV) 

 10 ve altı 

 11-30 

 31 ve üzeri 
Toplam 

 
 
276 
206 
175 
657 

 
 
42,0 
31,4 
26,6 
100,0 

Takım 

 Fenerbahçe 

 Galatasaray 

 Beşiktaş 

 Diğer 
Toplam 

 
172 
215 
125 
133 
645 

 
26,7 
33,3 
19,4 
20,6 
100,0 Maç İzleme Sayısı (STAD) 

 Hiç 

 1-4 

 5 ve üzeri 
Toplam 

 
 
273 
210 
174 
657 

 
 
41,6 
32,0 
26,5 
100,0 

 

 

Toplanan verilere güvenilirlik analizi uygulanmış ve taraftarın futbola yönelik 

algısını değerlendirmek üzere yöneltilen ifadelerinin güvenilirlik analizi sonu-

cunda genel Cronbach Alfa değeri ,78 bulunmuştur (p<,001).  

Taraftarın futbola yönelik algısını değerlendirmek üzere oluşturulan veri setine 

yapısal geçerlilik analizi için uygulanan faktör analizi sonucunda,  Küresellik 

Testi ,001 düzeyinde anlamlı ve Kaizer-Mayer-Olkin örneklem değeri ,72 bu-

lunmuştur (Tablo 2). Faktör analizinde taraftarın futbola yönelik algısını açıkla-

yan dört boyut elde edilmiştir. Bu boyutlar futbolcu, kulüp başkanı, futbol yo-

rumcusu ve hakemlerdir.  
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Tablo 2.  Faktör analizi 

 

F a k t ö r  Y ü k ü
 

Ö z d e ğ e r l e r A ç ı k l a n a n  V a r y a n s   Y ü z d e s i O r t a l a m a
 

F  D e ğ e r i A l p h a
 

p
 

1. Faktör: Kulüp Başkanı  3,590 29,920 3,11 7,611 ,80 ,001 

Kulüp başkanlarının bilgi düzeyi 
yüksektir. 

,865 
      

Kulüp başkanlarının eğitim düzeyi 
yüksektir. 

,861 
      

Kulüp başkanlarının yaşam tarzı 
düzenlidir. 

,749 
      

2. Faktör: Futbol Yorumcusu  1,792 14,932 3,00 15,835 ,79 ,000 

Futbol yorumcularının eğitim düzeyi 
yüksektir. 

,854 
      

Futbol yorumcularının bilgi düzeyi 
yüksektir 

,842 
      

Futbol yorumcularının hayatları 
düzenlidir. 

,735 
      

3. Faktör: Hakemler  1,480 12,337 3,40 5,438 ,78 ,004 

Hakemlerin bilgi düzeyi yüksektir. ,894       

Hakemlerin eğitim düzeyi yüksektir. ,864       

Taraftarın yaşam tarzı düzenlidir. ,713       

4. Faktör: Futbolcu  1,438 11,980 2,65 29,342 ,68 ,000 

Futbolcuların bilgi düzeyi yüksektir. ,836       

Futbolcuların eğitim düzeyi yüksektir. ,834       

Futbolcuların hayatları düzenlidir. ,611       

KMO= ,72 Total Variance Expl= 69,169 Barlett Test= 2673,258 Sig.<0,001 

 

Araştırma boyutlarına katılımcıların verdikleri yanıtların ortalamalarına ilişkin 

veriler Tablo 3’de ele alınmıştır. Boyutlara verilen yanıtların ortalamaları ince-

lendiğinde en yüksek ortalamaya sahip olan boyutun “Hakem” ve en düşük 

ortalamaya sahip olan boyutun ise “Futbolcu” olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 3. Tanımlayıcı istatistikler 

 N Min Maks. Ort. SS 

Futbolcu 656 1,00 5,00 2,6347 ,84075 

Hakem 656 1,00 5,00 3,3923 ,85981 

Kulüp Başkanı 653 1,00 5,00 3,1080 ,94887 

Futbol Yorumcusu 654 1,00 5,00 2,9954 ,86996 

 

Çalışmada, futbol kalitesine bağlı doyum ve futbolda profesyonellik ifadelerine 

gerçekleştirilen yapısal geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonucu elde edilen bul-

gular doğrultusunda bu ifadelerin hem geçerli hem de güvenilir olduğu tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda futbol kalitesine bağlı doyum ve profesyonellik ara-

sındaki ilişki ve tanımlayıcı istatistikleri Tablo 4’te gösterilmektedir.  
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Tablo 4. Futbol kalitesine bağlı doyum ve profesyonellik arasındaki ilişki  

 r  N Min Maks. Ort. SS 

Profesyonellik 1  657 1,00 5,00 3,1128 ,74133 

Futbol kalitesi-doyum ,389** 1 655 1,00 5,00 2,7995 ,92741 

** 0,01düzeyinde anlamlı 

 

Çalışmada daha sonra MANCOVA analizi yapılmıştır. Futbol kalitesine bağlı 

doyum ve profesyonelliğe, futbol paydaşlarının ve televizyona izlenen maç 

sayısının etki edip etmediği ve ne düzeyde etkilediği tespit edilmeye çalışılmış-

tır.  Demografik verilerde yer alan eğitim, yaş, katılımcının tuttuğu takım ve 

stadyumda izlenen maç sayısı değişkenlerine MANCOVA analizi yapıldığında 

anlamlı sonuç elde edilememiştir. İki adet bağımsız değişken ifadesi çalışmada 

yer aldığından, ayrıca paydaşlar da ortak değişken olarak ele alındığından ve 

televizyonda izlenen maç sayısının sıklığının tespit edilmesi gerektiğinden 

MANCOVA analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan MANCOVA analizinin sonuç-

ları Tablo 5’te sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.  Futbol kalitesine bağlı doyum ve profesyonelliğe ilişkin MANCOVA analizi 

Değişkenler Wilks' Lambda 
Değer 

F Hipotez df Hata df Sig. 
η 2 İstatistik 

Gücü 

Kesme Noktası ,938 21,070 2,000 640,000 ,000 ,062 1,000 

Futbolcu ,929 24,345 2,000 640,000 ,000 ,071 1,000 

Hakem ,904 33,951 2,000 640,000 ,000 ,096 1,000 

Kulüp Başkanı ,826 67,536 2,000 640,000 ,000 ,174 1,000 

Futbol Yorumcusu ,895 37,674 2,000 640,000 ,000 ,105 1,000 

TV ,982 2,935 4,000 1280,000 ,020 ,009 ,791 

 

Futbol kalitesine bağlı doyum ve profesyonelliğe ilişkin gerçekleştirilen MAN-

COVA analizi sonucunda, Box’s M değeri 7,680 düzeyinde gerçekleşmiştir (F 

=1,274 p=,265). Öncelikli olarak, normallik, doğrusallık, varyans homojenliği, 

regresyon homojenliği ve kovaryant güvenilirliği varsayımlarında herhangi bir 

ihlal olmadığını kanıtlamak amacıyla ön kontroller gerçekleştirilmiştir. Hata 

varyanslarının eşitliği Levene’s Testine göre hem futbol kalitesine bağlı doyum 

(F=0,434, p=,648) hem de profesyonellik (F =0,228, p=,796)  değişkenleri için var-

yanslar eşit dağılmıştır ve istatistik gücü istenen düzeydedir. Tip I hata oranını 

azaltmak amacıyla Bonferroni düzeltmesi gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda 

anlamlılık düzeyi (0,05/2) 0,025 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 6.  Değişkenler arası etki testi 

  Tip III Kare-
ler Toplamı 

df Ortalama 
Kareler 

F Sig. 
η 2 İstatistik 

Gücü 

Düzeltilmiş 
Model 

Futbol Kal. Doyum 96,726a 6 16,121 22,425 ,000 ,173 1,000 

Profesyonellik 168,464b 6 28,077 95,074 ,000 ,471 1,000 

İlişki 
Futbol Kal. Doyum 22,489 1 22,489 31,283 ,000 ,047 1,000 

Profesyonellik 5,600 1 5,600 18,963 ,000 ,029 ,992 

Futbolcu 
Futbol Kal. Doyum 25,803 1 25,803 35,892 ,000 ,053 1,000 

Profesyonellik 6,555 1 6,555 22,197 ,000 ,033 ,997 

Hakem 
Futbol Kal. Doyum ,304 1 ,304 ,423 ,516 ,001 ,100 

Profesyonellik 19,787 1 19,787 67,002 ,000 ,095 1,000 

Kulüp Başkanı  
Futbol Kal. Doyum 12,086 1 12,086 16,811 ,000 ,026 ,984 

Profesyonellik 38,946 1 38,946 131,876 ,000 ,171 1,000 

Futbol Yorum-
cusu 

Futbol Kal. Doyum 12,840 1 12,840 17,861 ,000 ,027 ,988 

Profesyonellik 20,249 1 20,249 68,566 ,000 ,097 1,000 

TV 
Futbol Kal. Doyum 3,802 2 1,901 2,644 ,072 ,008 ,526 

Profesyonellik 2,574 2 1,287 4,358 ,013 ,013 ,754 

Hata 
Futbol Kal. Doyum 460,815 641 ,719     

Profesyonellik 189,301 641 ,295     

Toplam 
Futbol Kal. Doyum 5611,389 648      

Profesyonellik 6624,063 648      

Düzeltilmiş 
Toplam 

Futbol Kal. Doyum 557,541 647      

Profesyonellik 357,765 647      

a. R Squared = ,173 (Adjusted R Squared = ,166) 

b. R Squared = ,471 (Adjusted R Squared = ,466) 

 

 

Veriler düzenlendikten sonra, ortak ilişki etkileri futbol kalitesine bağlı doyum 

(F=31,283, p<.025) ve profesyonellik (F=18,963, p<.025) değişkenleri için anlamlı 

bulunmuştur. Futbol kalitesine bağlı doyumunu, futbol paydaşlarından, futbol-

cu (F =35,892, p<.025), kulüp başkanı (F =16,811, p<.025) ve spor yorumcusu  

(F=17,861, p<.025) anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Hakem futbol kalitesine 

bağlı doyum değişkenini etkileyen bağımsız değişkenler arasında yer almamak-
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tadır. Televizyonda izlenen maç sayısının futbol kalitesine bağlı doyuma etkisi-

nin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (F =2,644, p=.072). 

Profesyonelliği, futbol paydaşlarından, futbolcu (F=22,197, p<.025),  hakem 

(F=67,002, p<.025),  kulüp başkanı (F=131,876, p<.025) ve spor yorumcusu  

(F=68,566, p<.025) anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Parametre tahminleri iste-

nen düzeyi karşılamaktadır. Televizyonda izlenen maç sayısının kovaryant 

olarak profesyonelliği anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir (F=4,358, 

p=.013). Analizde profesyonellik değişkeni için katılımcılardan televizyonda 

izledikleri maç sayısı 10 ve altında olanlar ile 31 ve üzerinde olanların verdikleri 

yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=.011).  

Genel olarak değişkenler futbol kalitesine bağlı doyumu %17 oranında ve pro-

fesyonelliği %47 oranında etkilemektedir. Ancak futbol kalitesine bağlı doyumu 

futbol paydaşlarından hakemin ve televizyonda izlenen maç sayısının etkile-

mediği tespit edilmiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Futbol kalitesi birden fazla faktörden etkilenmektedir. Futbol kalitesinde ve 

futbol kalitesi doyumunda, futbol kulüplerinin, futbol sahalarının, destekleyici 

faktörlerin ve sponsorların kalitesi etkili olabileceği gibi, futbolla doğrudan veya 

dolaylı ilişki içinde bulunan kişi veya gruplar da futbol kalitesini etki edebilir-

ler. Bu kişi veya gruplar (paydaşlar) seyircilerin futbol kalitesi algılarını da 

olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. 

Paydaşların, eğitim düzeyi, bilgi düzeyi, yaşam tarzı ve işlerindeki profesyonel-

lik futbol kalitesini etkileyen unsurlar olarak ele alınabilir. Ek olarak, taraftarın 

centilmen olmaması, karşılaşma sırasında istenmeyen olayların yaşanmasına ve 

futbol oyuncuların motivasyonlarının düşmesine ve bu nedenden dolayı futbol 

kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bunun yanında örneğin futbol yorumcu-

sunun bilgi düzeyi ve futbolu doğru yorumlaması futbol kalite algısında önemli 

bir rol oynayabilir. Çalışmada, futbol kalitesine bağlı doyum ve profesyonelliğe, 

futbol paydaşlarının ve televizyonda izlenen maç sayısının etki edip etmediği 

ve ne düzeyde etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır.  Bu doğrultuda, MAN-

COVA analizi sonucunda tüm değişkenler futbol kalitesine bağlı doyumu % 17 

oranında (R2=0,166) ve profesyonelliği % 47 oranında (R2=0,466) anlamlı bir şe-

kilde etkilemektedir. Ancak futbol kalitesine bağlı doyumu, futbol paydaşların-

dan hakemin ve televizyonda izlenen maç sayısının etkilemediği tespit edilmiştir.  

Bu doğrultuda, futbol kalitesine bağlı doyumu, paydaşlardan yalnızca futbolcu, 

kulüp başkanı ve spor yorumcusu etkilemektedir. Hakemin dışında kalmasının 
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nedeni futbol kalitesine bağlı doyumla hakemin ilişkilendirilmemiş olması ola-

bilir. Diğer bir ifade ile futbol kalitesine bağlı olarak futboldan elde edilen do-

yumda, hakemin rolünün çok büyük olmadığı söylenebilir. Seyircilerin kalite 

algısında, futbolcu, kulüp başkanı ve spor yorumcusunun önemi hakemin önü-

ne geçmektedir. Her ne kadar halemler ile ilgili değişik ortamlarda farklı söy-

lemlerde bulunulsa da, nihai tahlilde hakemin futbol kalitesi algısında fazla bir 

önemi görülmemektedir.  

Futbol kalitesine bağlı doyumu televizyonda izlenen maç sayısının etkilemediği 

saptanmıştır. Bunun nedeni seyircilerin futbolcu, kulüp başkanı ve spor yorum-

cusunu bu süreçte önemli değişkenler olarak kabul ederken, televizyonu sadece 

bir araç olarak değerlendirmesinden kaynaklanabilir. Diğer bir ifade ile zaten 

olması gereken bir işin gerçekleştirilmesi, futbol kalitesine bağlı doyumda 

önemli bir yer tutmayabilir.  

Seyircilerin futbolda profesyonellik algılarına ise tüm faktörler etki etmektedir. 

Diğer bir ifade ile futbol kalitesine bağlı doyumda sadece futbolcu, kulüp baş-

kanı ve spor yorumcusu anlamlı bir etkiye sahipken, futboldaki profesyonellik 

algısında paydaşlardan hakem de sürecin içine dahil olmaktadır. Hatta bu sü-

reçteki eta değeri yaklaşık olarak 0,10 gibi yüksek bir değerdir. Bunun nedeni 

seyirciler tarafından hakemliğin mesleki açıdan futbola anlamlı bir katkısının 

saptanması olabilir. Profesyonellikte hakemin bu sürece dahil olması şaşırtıcı 

değildir. Ancak futbol kalitesine bağlı doyumda, seyirciler genel bir değerlen-

dirmeyle aslında hakemin ana aktörlerden biri olmadığını ve genel süreci etki-

lemediğini belirtmektedirler. Bununla birlikte seyirciler iş profesyonelliğe gelin-

ce, bu boyutta hakemin rolünün bulunduğunu vurgulamış olabilirler.  

Çalışmada ayrıca futboldaki profesyonellik algısında televizyonda izlenilen maç 

sayısının kovaryant olarak anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Ancak 

izlenilen maç sayısı artıkça, en az maç seyreden gruba göre, seyircilerin futbol-

daki profesyonellik algısı olumsuz gelişmekte ve düşmektedir. Bunun nedeni 

ise izlenilen maç sayısının artışına bağlı olarak seyircilerin belirli bir deneyime 

ulaştığı ve futboldaki profesyonellik algılarının da bu tecrübeye bağlı olarak 

düştüğü şeklinde yorumlanabilir. Daha az sayıda maç seyredenlerin futboldaki 

profesyonellik algıları, daha pozitif olabilmektedir. 

Sonuç olarak, futbolcusu, kulüp başkanları ve futbol yorumcuları bir bütündür. 

Bu paydaşlar birbirlerini, futbol kalitesini ve futboldan sağlanan tatmini etkile-

mektedir. Bunlara ek olarak hakemlerin ve televizyonda seyredilen maç sayısı-

nın futboldaki profesyonellik üzerinde bir etkisi olduğu söylenebilir. Futbol 

büyük bir sektör haline gelmiştir. Tüm paydaşlarına maddi ve manevi kazanım-
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lar sağlamaktadır. Bunun yanında futbol takımını tutan ve maçları takip eden 

tüketicilerin çeşitli beklentileri vardır. Her organizasyonun tüketici beklentileri-

ni karşılamak ve aşmak gibi bir hedefi olduğundan, futbol sektörünün ve içinde 

barındırdığı organizasyonların da bu amacı gütmeleri kaçınılmazdır. Buna yö-

nelik çalışmaların taraftarın gözüyle, çok boyutlu ve karşılıklı etkileşimli olarak 

yapılması, taraftarın futbol kalitesi algısının belirlenmesine ve geliştirilmesine 

katkı sağlayabilecektir.  

Çalışma İzmir ilinde kartopu örneklem yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Örnek-

lemin olasılığa dayalı kademeli örneklem ile gerçekleştirilmesi, daha sağlıklı 

sonuçların elde edilmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca çalışma desenin her bir 

kulübün taraftarını içine alacak şekilde oluşturulması, daha geniş ve anlamlı 

bulgulara ulaşılmasına yardımcı olabilir.  Bunlara ek olarak yukarıda belirtilen 

diğer unsurların da ele alınarak, kovaryantların geliştirilmesi veya maç öncesi 

veya sonrası veya yenilgi ve yenme sonrası seyirci algısının ölçülmesi, çok daha 

değerli sonuçların elde edilmesine ön ayak olabilir. 
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ÖZ 
Alanya; kalesi, kulesi, denizi, kumu, tarihi yerleri, dünya standartlarındaki dev konaklama 
tesisleri, rekreasyon alternatifleri, yaylaları, muz bahçeleri, iklimi ve doğasıyla dünyadaki 
önemli destinasyonlardan birisidir. Alanya’da turizm ilk Damlataş Mağarasıyla dikkat çek-
meye başlamıştır. Türkiye’nin diğer bazı bölgelerinde olduğu gibi Alanya’da da 1990 yıllarda 
“turizm patlaması” olmuş ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin sayısı her geçen yıl artmaya de-
vam etmiştir. Son yıllarda beldede uluslararası platformda birçok organizasyon gerçekleşti-
rilmiştir. Bu araştırmanın amacı, Alanya’yı ziyaret eden turistlerin, Alanya’yı destinasyon 
markası olarak algılama düzeylerini incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı da marka 
kavramından yola çıkarak, şehirlerin markalaşması kavramını tanımlamaktır. Bu araştırma-
da 2011 yılının Kasım-Aralık ayında Alanya’yı ziyaret eden ve anketimize katılmayı kabul 
eden, 210 yabancı turistin Alanya hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştır-
mada birinci dereceden veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi uygulanmıştır. De-
mografik özelliklerle Alanya’nın marka olduğu fikrine sahip olmalarına ilişkin değişkenler 
arasında farklılıkları tespit etmek amacıyla ANOVA; şehir marka algılamasına ilişkin de faktör 
analizi yapılmıştır. Bu çalışma sadece Alanya ilçesine gelen yabancı turistleri kapsamaktadır.  

Anahtar sözcükler: Destinasyon, Marka, Destinasyon Markalaşması, Destinasyon Yönetimi, 
Alanya. 

 

 
GİRİŞ 

Günümüzde internet kullanımının hızla artması, ülkeler arasındaki sınırların 

ortadan kalkması, globalleşme, bireylerin gelir seviyelerinin yükselmesi gibi 

birçok durum işletmeler arasında şiddetli bir rekabet ortamının oluşmasına 
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sebep olmuştur. Bu şiddetli rekabet ortamında farklılığını ortaya koyamayan 

ortam koşullarına ayak uyduramayan işletmeler de kaybolup gitmişlerdir. Gü-

nümüzde rekabet yalnızca işletmeler arasında değil ülkeler ve şehirler arasında 

da yaşanmaktadır. Bu rekabette avantaj elde etmek isteyen, bir diğerinin önüne 

geçmek isteyen ve bunu bir vizyon olarak benimseyen şehirler marka olmaları-

na katkıda bulunacak özelliklerini belirleyip, bu özelliklerini daha da geliştirme 

yoluna girmelidirler. Her destinasyonun kendine özgü özellikleri vardır ve 

kendi içinde aslında bir markadır. Bazı destinasyonlar insanların algılamasında 

daha önemli bir konumdayken bazıları ise değildir. Önemli olan bireylerin algı-

larında güçlü bir imaj yaratacak unsurları belirlemek ve geliştirmektir. 

Bir ülkenin tek destinasyon pazarlaması anlayışı terk edilerek, ülkelerin çeşitli 

bölgeleri ve bölgelerin belli şehirlerinin turistik ürün kimlikleri ön plana çıkarı-

larak bölgesel ve şehirsel turistik tanıtım ve pazarlama anlayışı gittikçe artmak-

tadır (İlban 2008: 122). 

Çalışmamız kapsamında Alanya ilçesi bir destinasyon markası olarak ele alın-

mıştır. Destinasyon markasını oluşturan fiziksel ve soyut unsurlar, bölge insan-

ları ve diğer imaj unsurları Alanya’yı en az bir kere ziyaret etmiş ya da Alan-

ya’da ikamet eden yabancı turistlerin perspektifinden ölçülmüştür. Çalışmamız 

sonucunda ortaya çıkan sonuçlar Alanya’yı önemli bir marka yapmak isteyen 

yöneticiler ve Alanya’da yatırım yapmak isteyen yatırımcılara öneriler sunması 

açısından önemlidir. Yine çalışmamız sonucunda elde edilen bulgular ışığında 

Alanya’nın imajındaki sorunlar belirlenmiş olacak ve bu sorunların çözülmesine 

ilişkin bir takım önerilerde de bulunulacaktır. 

MARKA KAVRAMI VE MARKA İMAJI  

Marka, belli bir ürünü tanımlar ve temsil eder. Ancak bir isimden çok fazla bir 

anlam içerir. Tüketicinin ürün hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini yansı-

tır. Marka, bir firmanın ürün ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden 

ayırt etmeye ve farklılaştırmaya yarayan isim, sembol, tasarım veya bunların 

bileşimidir (Kotler 1997: 443). Chernatony ve Riley (1998) yapmış oldukları ça-

lışmada, literatürde markanın tanımı yapılırken 12 ana değişkenden bahsedildi-

ğini tespit etmiştir. Bunlar: 1) yasal araçlar 2) logo 3) şirket 4) kısaltmalar 5) risk 

azaltma 6) kimlik sistemi 7) müşterilerin aklındaki imaj 8) değerler sistemi 9) 

kişilik 10) ilişki 11) katma değer; ve 12) varlık geliştirmedir. Yapmış olduğu bu 

çalışmada tespit ettiği diğer bir önemli nokta ise “genellikle içerikte en çok de-

ğerler sistemi, kişilik, imaj ve logodan bahsedildiğidir” (Chernatony ve Riley 

1998: 431). Günümüzde işletmelerin çoğu markalaşmaya çalışmakta ve bu saye-

de fark yaratarak pazarda rakiplerinden sıyrılabilecekleri bir avantaj elde etme 
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peşindedirler. “Çeşitli grupların birlikte yürüttüğü ve geçerliliği kabul edilen 

çalışmalara göre marka, tartışmasız en önemli pazarlama stratejilerinden biri-

dir” (Lee, Cai ve O’Leary 2006: 816). 

Marka imajı olarak açıklanan kavram ise, ürün kişiliği, duygular ve zihinde 

oluşan çağrışımlar gibi tüm belirleyici unsurları içerecek şekilde ürünün algı-

lanmasıdır (Odabaşı ve Oyman 2004: 369). Marka imajı, kişinin marka hakkın-

daki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve çağrışımların bütünüdür. Başka bir ifa-

deyle ise bir markanın rakip markalara göre nasıl algılandığıdır (Yalçınkaya 

2006: 7). Marka imajı tüketicilerin zihninde oluşan algıdır. Marka imajıyla ilgili 

olan nitelikler tüketiciler tarafından farklı olarak algılanabilir. Marka imajı, 

markanın önceki performansına göre tüketicilerin zihninde oluşmaktadır. Başka 

bir ifadeyle, önceki tüketim deneyimi ve markanın tüketici ihtiyaçlarını karşı-

lama becerisi, imajın oluşmasında etkilidir (Ballantyne vd. 2006: 344). Marka 

imajı, tüketicinin zihninde oluştuğundan tüketici, markayı bir resim olarak ta-

nımlamaktadır. Bu resmin oluşmasını etkileyen unsurlar; marka bilinirliği, mar-

kaya yönelik tutum ve markanın kalitesine duyulan güvendir (Uztuğ 2003: 40).  

ŞEHİR İMAJI 

Şehir imajı, şehrin gerek iç gerekse dış olmak üzere tüm hedef kitlesi açısından 

önem taşımaktadır. Turizm açısından olumlu bir şehir imajı, şehre uluslararası 

anlamda çok önemli avantajlar sunacaktır. Daha çok turizm amaçlı müşterinin 

şehri ziyaret edebilmesinde şehrin çekici bir imaja sahip olmasının rolü büyük-

tür. Turistin karar alma sürecinde, objektif bilgilenme düzeyi, sahip olduğu 

izlenimler ön yargılar, hayaller, beklentiler, duygu ve düşüncelerden oluşan 

imajın belirleyiciliği söz konusudur. Turizmle ilgili istatistikler kaba ölçüler 

içinde birbirlerine denk ülke ya da bölgelere yönelen turizm talebinin farklılık-

ları konusunda ilginç sayılar ortaya koymaktadır. Her üçü de Akdeniz ülkesi 

olarak aynı iklime sahip olmaları, benzer birincil çekiciliklere sahip bulunmala-

rına rağmen, İspanya’nın Yunanistan’dan altı Türkiye’den ise dokuz kat daha 

fazla turist çekebilmesinin nedenleri sahip oldukları özgün koşullardan öte 

sahip oldukları imajdan kaynaklanmaktadır (Ünüsan ve Sezgin 2005: 166–167). 

Şehir imajı, insanların zihinlerinde şehirle ilgili izledikleri filmler, diziler, oku-

dukları kitaplar, haberler ve kulaktan kulağa yayılan enformasyon geçici ve 

kendi deneyimleri ile oluşmaktadır. Bütün bu bilgiler zihinde şehre ilişkin 

olumlu, olumsuz veya nötr bir imaj yaratır. “Şehir imajının oluşması, çevre ve 

gözleyenlerince yönlendirilen ikili süreç sonucunda oluşur. Halk imajı, şehir 

sakinlerince paylaşılan bir kolektif zihinsel sunumdur. Bunu temel psikolojik 
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doğa, ortak kültür, fiziksel gerçeklik ilişkileri ile ortak temelde oluşturur” (Mar-

tinez vd. 2007: 338). 

Şehir imajı kavramı şehir markası yaratma sürecinde stratejik bir öneme sahip-

tir. Çünkü şehir imajı insanların şehre ilişkin algılama ve izlenimlerinden oluş-

maktadır. Hedef kitlede olumlu arzu edilen imajın yaratılması rekabet avantajı 

ve sürdürülebilir bir gelişim sağlayacaktır (Başçı 2006: 72). 

Şehir imajının yaratılmasında ülke imajı önemli bir etkiye sahiptir.  

ŞEHİR MARKALAŞMASI VE ŞEHRE SAĞLAYACAĞI YARARLAR 

Her şehir, her yöre hatta her ülke dünya refahından pay almak için yarış için-

dedir. Amaç; daha iyi anılmak ve hatırlanmak, ziyaret edilmek ve böylece o 

şehrin itibarını ve gelirini artırmaktır. Marka, pazarlama çalışmalarının tek he-

defi ve en önemli görevidir. Çünkü artı değer başka bir ifadeyle, kâr oradadır. 

Marka seçilmek demektir. Bunun için de insanların zihninde olumlu, harekete 

geçirici bir yer tutmak gerekir. Başka bir ifadeyle, konumlandırma yapmak ge-

rekir (İlgüner 2006: 117–118). 

Şehirler dünyanın gerçek algısında daima markadırlar. Birisi belirli bir şehirde 

yaşamadıkça veya şehir hakkında bilgiye sahip olmak için geçerli sebepleri ol-

madıkça muhtemelen o kişi şehrin birçok nitelikleri ve özellikleri hakkında bek-

lenti ve hikâyeler üretir. Basit bir marka öyküsü bir kişinin bir şehri ziyaret etme 

kararında, onun ürün ve hizmetlerini satın almasında, orada iş yapmasında 

hatta yerleşmesinde büyük bir etki yaratabilir (Anholt 2006: 18). 

Paris aşk, Milan moda, New York enerji, Washington güç, Tokyo modernlik, 

Lagos kanunsuzluk, Barselona kültür, Rio eğlencedir. Bunlar şehirlerin marka-

ları olmuşlardır ve bunlar tüm bu şehirlerin ayrılmaz şekilde tarihleri ve kader-

lerine bağlanmıştır (Anholt 2006: 18). 

Şehir markası sadece slogan veya kampanyadan çok daha fazlasıdır, daha ziya-

de düşüncelerin, hislerin, çağrışımların ve beklentilerin toplamını temsil eder. 

Potansiyel veya mevcut müşteri isim, logo, ürün, hizmet, olay ya da tasarım 

veya sembolle karşı karşıya geldiğinde bunları temsil ettiği aklına gelir (Jensen 

2005: 2). 

Şehir markası oluşturulurken, şehrin yetenekli ve uzman kişilerinin ortaya çıka-

rılması, harekete geçirilmesi ve onlara yardımcı olunması gerekecektir. Bu kişi-

lerin yaratıcı yönlerinin kullanılması teşvik edilmelidir. Ancak böyle yaratıcı 

ekipler, bir şehir gibi karmaşık bir kavramı etkin bir marka stratejisine dönüştü-

rebilirler (İlgüner 2006: 117). 
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ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN UNSURLAR 

Araştırmanın Konusu, Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırmanın konusu; turizmde destinasyon markalaşması ve bu kapsamda 

Alanya’nın markalaşmasının incelenmesidir. Alanya’yı ziyaret eden turistlerin, 

Alanya’yı destinasyon markası olarak algılama düzeylerini incelemek bu çalış-

manın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın bir diğer amacı da marka 

kavramından yola çıkarak, şehirlerin markalaşması kavramını tanımlamaktır. 

Rekabet artık sadece işletmeler arasında değil ülkeler ve şehirler arasında da 

yaşanmaktadır. Alanya sahip olduğu birçok unsurla Avrupa ve dünyada önde 

gelen marka destinasyonlardan biri olmaya adaydır. Bu unsurların yabancı 

turistlerin perspektifinden nasıl algılandığı da son derece önemlidir. Bu araş-

tırmanın ana kütlesini Alanya’yı 2011 yılının Kasım-Aralık aylarında ziyaret 

eden tüm yabancı turistler oluşturmaktadır. Bu araştırmada, yabancı turistlerin 

Alanya hakkındaki görüşlerinin öğrenilmesinde gerekli verilerin toplanabilmesi 

için anket yöntemi tercih edilmiştir. Örnekleme yöntemi olarak da hem zaman-

dan kazanmak hem de maliyetten tasarruf etmek ve hızlı yapmak amacıyla 

tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme tercih edilmiştir. 

Veri toplama aracı olarak, konuyla ilgili akademik çalışmalar incelenerek, araş-

tırmada kullanılacak sorular ve değişkenler oluşturulmuş, İngilizce, Almanca ve 

Rusça olmak üzere üç dilde anket formu hazırlanmıştır. Ölçme aracı olarak 

oluşturduğumuz anket, 27 adet sorudan oluşmaktadır. Anket formunda kapalı 

uçlu demografik sorular, yabancı turistlerin Alanya hakkındaki görüşlerini öğ-

renmeye yönelik kapalı uçlu ve sıralama soruları ile 10 adet 5’li likert ölçeği 

türünde sorular bulunmaktadır. Bu sorular, gönüllü katılım esasıyla anketimizi 

doldurmayı kabul eden yabancı turistlerin Alanya’yı destinasyon markası ola-

rak algılama düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Anket formları hazırlandık-

tan sonra, 25 yabancı turist üzerinde (10 Alman, 10 Rus, 5 İngilizce bilen her-

hangi milliyet) bir pilot uygulama yapılarak, soruların anlaşılırlığı ve anket 

formunun cevaplanma süresi kontrol edilmiş, anlam güçlüğü yaratan ifadeler 

düzeltilmiştir. Ayrıca anket formunun güvenirlik analizi yapılarak, Cronbach 

Alfa katsayısının 0,81 geçerli güvenirlik düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.  

ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI  

Araştırmaya katılan 210 ziyaretçinin çeşitli değişkenlere göre dağılımı Tablo 

1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1’de sunulduğu üzere ankete katılanların yarısından fazlasını kadın tu-

ristler oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş gruplarına bakıldığında orta yaş gru-



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

906 

bunun (31–40 yaş) en fazla orana sahip olduğunu görmekteyiz (%32). Araştır-

mamızın sezon sonunda yapılmış olması ve kış döneminde daha çok orta yaş 

turizminin yapılıyor olması da bu durumu desteklemektedir. Katılımcıların 

mesleki konumlarına bakıldığında, öğretmen (%33) ve mühendislerin (%29) 

çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim düzeyi incelendi-

ğinde yoğun olarak üniversite mezunu oldukları (%62) saptanmıştır. Katılımcı-

ların aylık toplam gelirlerine bakıldığında büyük çoğunluğun %33 ile 2501–4000 

€ gelir aralığında olduğu görülmektedir. Ankete katılan ziyaretçilerin yöreye 

olan ziyaret tekrarının incelenmesinde, soruya yanıt veren ziyaretçilerin %5’inin 

ilk, %40’ının ikinci, %7’sinin üçüncü ziyaretleri olduğunu belirtmişlerdir. Bura-

dan hareketle yöreye gelen turistlerin ziyaret tekrarının oldukça yüksek olduğu 

söylenebilir.  

Tablo 1’e göre ankete katılan ziyaretçilerin ülkelerine bakıldığında büyük ço-

ğunluğun Almanya (%46) ve Rusya (%30) olduğu görülmektedir. Son 5 yıldaki 

verilere baktığımızda ülkemizi en fazla ziyaret eden milletler Almanlar ile Rus-

lar olduğu için bu oranların da kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkündür 

(www.antalyakulturturizm.gov.tr/..20/12/2011). Almanya ve Rusya’yı diğer 

Avrupa ve İskandinav ülkeleri takip etmektedir.  

Ankete katılan ziyaretçilerin tatil için Alanya’yı tercih etme sebeplerine bakıldı-

ğında, ziyaretçilerin %32’si Alanya’yı tercih etme sebepleri olarak seyahat acen-

telerinin reklamlarını, %27’si arkadaş ziyaretlerini, %14’ü deniz, kum, güneş’i 

Alanya’yı tercih sebebi olarak ifade etmişlerdir. Deniz, kum ve güneş üçlüsü-

nün düşük oranda belirtilmiş olması, araştırmanın kış mevsiminde yapılmış 

olmasına bağlanabilir. Ayrıca seyahat acentelerinin yaptıkları reklamların ve 

arkadaş tavsiyelerinin de tatil için Alanya’nın tercih edilmesinde büyük öneme 

sahip olduğu görülmüştür. 

Ankete katılan ziyaretçilere Alanya’yı daha önce görmemiş ve duymamış birine 

nasıl tarif edecekleri sorusuna; ziyaretçilerin %58’i deniz, kum, güneş cenneti, 

%23’ü ucuz tatilin en iyi adresi, %11’i bir doğa harikası şeklinde tarif edecekle-

rini belirtmiştir. Buradan Alanya’nın ziyaretçiler tarafından en çok deniz, güneş, 

kum cenneti şeklinde algılandığı anlaşılmaktadır. 
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Tablo 1. Demografik bulgular 

Cinsiyet Dağılımı f %  Ziyaretçilerin Memleketleri f % 

Kadın 130 62  Almanya 96 46 

Erkek 80 38  Rusya 63 30 

Toplam 210 100  Benelüks Ülkeleri* 9 4 

    Avrupa Ülkeleri** 18 9 

Meslek İş Dağlımı f %  Kuzey Ülkeleri*** 9 5 

Öğrenci 11 5  Diğer 15 6 

Doktor 5 2  Toplam 210 100 

Mühendis 61 29     

Öğretmen 69 33  Yaş Dağılımı f % 

Sanayici 12 6  10–20 7 3 

Esnaf 12 6  21–30 47 22 

Çiftçi 1 1  31–40 68 32 

Hemşire 9 4  41–50 31 15 

Sekreter 1 1  51–60 42 20 

Ev hanımı 10 5  61 ve üzeri 15 7 

Memur 9 4  Toplam  210 100 

Emekli 1 1     

Diğer 9 4  Eğitim Durumu f % 

Toplam 210 100  Orta Okul 35 17 

    Lise 34 16 

Aylık Toplam Gelir F %  Üniversite 130 62 

1000 € ve aşağısı 46 22  Lisansüstü/Doktora 11 5 

1001 €–2500  € 65 31  Toplam 210 100 

2501 €–4000  € 69 33  *Hollanda, Belçika  

4001 €–6500  € 30 14  ** İng., İta., Fra., Pol.  

Toplam 210 100  *** Fin., İsviçre  

 

Tablo 2’ye göre ankete katılan ziyaretçilerden Alanya denilince akıllarına gelen 

sözcükleri önem sırasına göre 1’den 3’e doğru sıralamaları istendiğinde ziyaret-

çilerin %39’u deniz, kum güneş’i birinci sıraya, %29’u tarih ve doğa’yı ikinci 

sıraya, %12’si ekonomik fiyatları üçüncü sıraya koymuştur. Doğanlı’nın (2006) 

Antalya iline ait yaptığı çalışmada ankete katılan ziyaretçilerin neredeyse yarısı 

ekonomik fiyatları birinci sıraya koymuştur. Bu açıdan baktığımızda ekonomik 

fiyatların çalışmamızda üçüncü sırada çıkmış olması, aradan geçen beş yıllık 

süreçte Alanya ile ilgili imajın değiştiği söylenebilir.  
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Tablo 2. Alanya denilince akla gelen ifadelerin önem seviyesine göre dağılımı 

 
Alanya Denilince Akla 
Gelen İfadelerin 

Önem Seviyesi Ağırlıklı  
Önem 
Sırası 

1 2 3 
Toplam 
Puan* 

Dağılım 
Yüzdesi (%) 

Deniz, kum, güneş  149 15 34 511 39 1 

Tarih-Doğa 23 84 21 258 20 2 

Ekonomik fiyatlar 19 25 48 155 12 3 

Eğlence-Alışveriş 10 30 40 130 10 4 

Konfor-Huzur 7 32 20 105 8 5 

Cana yakın insanları 5 11 17 54 4 6 

Romantik Asklar 2 5 30 46 3 7 

Kaliteli hizmet 9 1 5 34 3 7 

Güven 1 1 21 26 2 9 

TOPLAM 1322 100  

* Toplam Puan: (1.önem seviyesi X 3+2.önem seviyesi X 2 + 3. Önem seviyesi X 1) şeklinde hesap-

lanmıştır. 

 

Ankete katılan ziyaretçilerin Alanya hakkındaki bilgi düzeylerini öğrenmek için 

Alanya’nın varlıklarından oluşan bir liste ankete konulmuştur. Ziyaretçilerin 

listedeki yerler hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülmeye çalışılmış ve seyahatleri 

içerisinde yer alıp almadığı öğrenilmiştir. Ziyaretçilerin %59’u Alanya Kalesi, 

%49’u Cleopatra sahili, %45’i Damlataş Mağarası, %39’u yat limanı hakkındaki 

bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu, %49’u yat limanı, %41’i Cleopatra sahili, 

%40’ı da Kızılkule hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğunu belirtmiştir. 

Ziyaretçilerin %51’i yaylalar, %38’i Dim çayı, %37’si ise Kızılkule hakkında hiç 

bilgilerinin olmadığını belirtmiştir. Ziyaretçilerin %81’i Alanya kalesine, %75’i 

Cleopatra sahiline, %74’ü yat limanına, %62’si Damlataş Mağarasına seyahatle-

rinde yer vereceklerini belirtirken; %65’i yaylalara, %56’sı Dim çayına, %55’i 

Kızılkule’ye seyahatlerinde yer vermeyeceklerini belirtmiştir. Ziyaretçilerin 

büyük kısmının Alanya’nın varlıkları hakkında bilgi sahibi olması ve kış mev-

siminde olunmasına rağmen seyahatleri içerisinde bu varlıklara yer vermeleri 

Alanya açısından sevindirici bir durumdur. Özellikle Alanya Kalesi, Cleopatra 

sahili, Yat limanı ve Damlataş mağarası ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmekte-

dir. Diğer yandan Alanya’nın doğal güzellikleri içerisinde yer alan yaylalar 

hakkında ziyaretçilerin önemli bir kısmının az bilgi sahibi olması ve seyahatleri 

içerisinde yer vermeyecek olmaları üzücüdür. Bu anlamda Alanya’nın önemli 

doğal güzelleri arasındaki yaylaların ziyaretçiler tarafından daha bilinir ve ilgi 

görür olması için, bir takım çekiciliklerle bu doğal güzelliklerin tanıtılması ge-

rekmektedir.   
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Alanya’ya ilişkin varlıklar ve şehir markalaşmasındaki etkisini belirlemek üzere 

ankete katılan ziyaretçilere 3’lü (Evet-Hayır- Fikrim Yok şeklinde) sorular so-

rulmuştur. Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. Ziyaretçilerin %49’u kentteki mü-

ze sayısını yeterli bulmazken, %31’i yeterli olduğunu belirtmiştir. Ziyaretçilerin 

%50’si tarihi, kültürel ve arkeolojik varlıklara gerekli bakımın yapılı olduğunu 

belirtirken, % 30’u, gerekli bakımın yapılmadığını belirtmiştir. Ziyaretçilerin 

%77’si tarihi ve kültürel varlıkların etrafında yeterli sayıda yeme-içme tesisinin 

bulunduğunu belirtirken, %10’u yeterli bulmamıştır. Ziyaretçilerin %75’i yerel 

halkın gelenek ve göreneklerini yeterince koruduğunu belirtirken, %8’i yeterin-

ce korumadıklarını belirtmiştir. Ziyaretçilerin %88’i kentteki tarihi ve kültürel 

yerlerin güven içinde gezilebildiğini belirtirken, %4’ü gezilemediğini belirtmiş-

tir. Ziyaretçilerin %60’ı restoranlardaki yemeklerin yerli yabancı birçok kesime 

hitap ettiğini belirtirken, %16’sı hitap etmediğini belirtmiştir. Ziyaretçilerin 

%87’si kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yeterince hediyelik eşyanın 

bulunduğunu belirtirken, %9,5’i bulunmadığını belirtmiştir. Ziyaretçilerin %45’i 

kentteki genel tuvaletlerin yeterli ve temiz olduğunu belirtirken, %27’si olmadı-

ğını belirtmiştir. Ziyaretçilerin %50’si kentteki turizm bürolarını yeterli bulur-

ken, %31’i yeterli bulmadığını belirtmiştir. Ziyaretçilerin %54’ü ise tarihi ve 

kültürel yerlere yönelik kent içi ulaşımın yeterli olduğunu belirtirken, %32’si 

yeterli olmadığını belirtmiştir. Elde edilen bulgular ışığında genel olarak bir 

memnuniyetin var olduğu söylenebilir. Ancak kentteki müze sayısı, tarihi, kül-

türel ve arkeolojik varlıklara olan bakım, tarihi ve kültürel yerlere ait kentteki 

yönlendirme, kentteki turizm büroları, kent içi ulaşım ve genel tuvaletlerin te-

mizliği hakkındaki memnuniyetsizliklerde dikkate alınması gereken düzeydedir. 

 

Tablo 3. Alanya'ya ilişkin varlıklar ve şehir markalaşmasındaki etkisi yönelik ifadeler 

İfadeler Evet (%) Hayır 
(%) 

Fikrim  
Yok (%) 

Kentteki müze sayısı yeterlidir. 31 49 20 

Tarihi, kültürel ve arkeolojik varlıklara gerekli bakım/onarım yapılmıştır 50 30 20 

Tarihi ve kültürel varlıkların etrafında yeterli sayıda yeme-içme tesisi 
bulunmaktadır. 

77 10 13 

Yerel halk gelenek ve göreneklerini yeterince korumuştur. 75 8 17 

Kentteki tarihi ve kültürel yerler güven içinde gezilebilir. 88 4 8 

Restoranlardaki yemekler yerli yabancı birçok kesime hitap etmektedir. 60 16 24 

Kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yeterince hediyelik eşya vardır.  87 9 4 

Tarihi ve kültürel yerlere ait kentteki yönlendirme levhaları yeterlidir. 58 26 16 

Kentteki genel tuvaletler yeterli ve temizdir. 45 27 28 

Kentteki turizm büroları yeterlidir. 50 31 19 

Tarihi ve kültürel yerlere yönelik kent içi ulaşım yeterlidir. 54 32 13 
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Alanya’nın ziyaretçiler tarafından nasıl algılandığını ölçmek amacıyla 5’li likert 

tipindeki 10 soruluk ölçeğe varimax rotasyonu ile faktör analizi uygulanmış ve 

ölçekte bulunan 10 sorunun iki faktör altında toplandığı görülmüştür. Oluşan 

iki faktör; şehir imajı ve fiziksel şartlar’dır. Tablo 4’te faktör analizinin sonuçları 

görülmektedir. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem ölçümü 0,73 düzeyinde anlamlı-

dır. Ayrıca toplam farkın (varyans) açıklanma oranı %61’dir. Bu oran oldukça 

uygun seviyede ve anlamlıdır diyebiliriz. Ölçekle ilgili güvenilirlik analizleri 

yapılmış alfa güvenilirlik katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıştır.  

 

Tablo 4. Şehir marka algısı ölçeği faktör analizi 

 

Cinsiyet ile şehir markalaşması ilişkisinin daha ayrıntılı bir şekilde analiz edil-

mesinin yararlı olacağı düşünülmüş ve bu amaçla bağımsız örneklem t testi 

uygulanmıştır. Kadın ve erkek ziyaretçiler arasında hem şehir imajı hem de 

fiziki şartlar açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sınama sonucun-

da H0’ın kabulüne yani H1’in reddine karar verilir. 

 Faktörler 
Faktör 
Yükü 

Öz 
değer 

Tanımlanan 
Fark Yüzde-

si 
Ortalama Alpha P 

1.Faktör: Şehir İmajı   3,741 33,223 4,11 0,817 0.005 

1. Alanya’nın bir tatilden beklenen 
bütün ihtiyaçları karşılamaktadır. 

0,801       

2. Alanya’da insanlar dost canlısıdır. 0,762      

3. Fiyatlar bakımından eşitlik olduğu 
takdirde, Barselona, Mallorca, Atina 
gibi, şehirler yerine yine de Alanya 
tercih ederim. 

0,758      

4. Alanya’nın güvenlik sorunu olduğu-
nu düşünmüyorum. 

0,752      

5. Alanya ucuz bir tatil şehridir. 0,589      

6. Alanya’nın bir turizm markası 
olduğuna inanıyorum. 

0,578      

7. Tesislerde verilen hizmetler profes-
yoneldir. 

0,501      

2. Faktör: Fiziki Şartlar   2,357 27,756 3,82 0.908 0.005 

1. Alanya’nın üst yapı sorunu olduğu-
nu düşünmüyorum. 

0,927       

2. Alanya’nın alt yapı sorunu olduğunu 
düşünmüyorum. 

0,914      

3. Alanya’da tesislerin fiziki imkânları 
yeterlidir. 

0,893       
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Diğer yandan yaş, gelir durumu ve eğitim seviyesi ile şehir markalaşması ilişki-

sini ayrıntılı bir şekilde analiz etmek amacıyla varyans (One-Way Anova) ana-

lizleri uygulanmıştır. Analizlerin sonuçlarına Tablo 5’te yer verilmiştir. Öncelik-

le yaş ile şehir markalaşması ilişkisini ayrıntılı şekilde analiz etmek amacıyla 

varyans analizi uygulanmıştır. Farklı yaş grubundaki ziyaretçilerin hem şehrin 

imajına hem de şehrin fiziki şartlarına ilişkin algılamaları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır (p=0.000>0.05). Bu sınama sonu-

cunda H0’ın reddine yani H1’in kabulüne karar verilir. Bu farklılığın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla uygulanan Scheffe testi sonucunda, şehir imajı algılama-

sında 21–30 yaş grubundaki ziyaretçilerle 31–40 yaş ve 51–60 yaş grubundaki 

ziyaretçiler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken; fiziki şartların algı-

lanmasında 61 yaş ve üzeri yaş grubundaki ziyaretçilerle 10–20 yaş, 41–50 yaş 

ve 51–60 yaş grubundaki ziyaretçiler arasında anlamlı bir farklılık tespit edil-

miştir. Elde edilen bulgular ışığında şehir markalaşması algısında gençler ile 

yaşlılar arasında farklılıklar olduğu, ileri yaş grubundaki ziyaretçilerin şehrin 

varlıklarını yaşlarının verdiği tecrübeyle daha farklı değerlendirdikleri tespit 

edilmiştir. 

Aylık ortalama gelir ile şehir markalaşması ilişkisini ayrıntılı bir şekilde analiz 

etmek amacıyla varyans (One-Way Anova) analizi uygulanmıştır. Farklı gelir 

grubundaki ziyaretçilerin hem şehrin imajına hem de şehrin fiziki şartlarına 

ilişkin algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu ortaya 

çıkmıştır (p=0.000, p=0.047>0.05). Bu sınama sonucunda H0’ın reddine başka bir 

ifadeyle H1’in kabulüne karar verilir. Bu farklılığın kaynağının belirlenmesi 

amacıyla uygulanan Scheffe testi sonucunda, şehir imajı algılamasında 4001–

6500 € gelir grubundaki ziyaretçilerle 1–1000 €, 1001–2500 € ve 2501- 4000 € gelir 

grubundaki ziyaretçiler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken; fiziki şart-

ların algılanmasında ziyaretçilerin gelir grupları arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Elde edilen bulgular ışığında şehir markalaşması algısında 

yüksek gelir grubundaki ziyaretçilerle daha düşük gelir grubundaki ziyaretçiler 

arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 5. Sırasıyla farklı yaş, gelir ve eğitim grubundaki ziyaretçilerin şehir markalaşma algılamala-

rıyla ilişkili Varyans (One-Way Anova) analizleri sonuçları 

Araştırma Grupları 
Kareler 
Toplamı 

sd 
Ortalamanın 

Karesi 
F 

(P)* 

YA
Ş 

 
Şehir İmajı 

Gruplar arası 
 

10,169 
 

5 
 

2,034 
 

6,086 
 

,000 

Gruplar içi 68,174 204 ,334   

Toplam 78,342 209    

 
Fiziki 
Şartlar 

Gruplar arası 
 

17,867 
 

5 
 

3,573 
 

5,217 
 

,000 

Gruplar içi 139,736 204 ,685   

Toplam 157,603 209    

G
EL

İR
 

 
Şehir İmajı 

Gruplar arası 
 

9,104 
 

6 
 

3,035 
 

9,028 
 

,000 

Gruplar içi 69,239 206 ,336   

Toplam 78,342 209    

 
Fiziki 
Şartlar 

Gruplar arası 
 

5,942 
 

3 
 

1,981 
 

2,690 
 

,047 

Gruplar içi 151,661 206 ,736   

Toplam 157,603 209    

EĞ
İT

İM
 

 
Şehir İmajı 

Gruplar arası 20,709 3 6,903   

Gruplar içi 57,633 206 ,280 24,674 ,000 

Toplam 78,342 209    

      

 
Fiziki 
Şartlar 

Gruplar arası 6,389 3 2,130   

Gruplar içi 151,214 206 ,734 2,901 ,036 

Toplam 157,603 209    

 * p<0.05 

 

Eğitim seviyesi ile şehir markalaşması ilişkisini ayrıntılı bir şekilde analiz etmek 

amacıyla varyans (One-Way Anova) analizi uygulanmıştır. Farklı eğitim gru-

bundaki ziyaretçilerin hem şehrin imajına hem de şehrin fiziki şartlarına ilişkin 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır 

(p=0.000, p=0.036>0.05). Bu sınama sonucunda H0’ın reddine yani H1’in kabulü-

ne karar verilir. Bu farklılığın kaynağının belirlenmesi amacıyla uygulanan 

Scheffe testi sonucunda, şehir imajı algılamasında ortaokul mezunu olan ziya-

retçilerle lise ve üniversite mezunu olan ziyaretçiler arasında ve lise mezunu 

olan ziyaretçilerle üniversite ve lisansüstü-doktora mezunu olan ziyaretçiler 

arasında bir farklılık tespit edilirken; fiziki şartların algılanmasında ziyaretçile-

rin gelir grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Elde edilen 

bulgular ışığında şehir markalaşması algısında yüksek eğitim seviyesindeki 

ziyaretçilerle daha düşük eğitim seviyesindeki ziyaretçiler arasında farklılıklar 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Alanya’ya ait özellikleri, ankete katılan ziyaretçilerin bilinçaltlarındaki kimlik 

bileşenleriyle tespit edebilmek için sorulan “Alanya’yı temsil eden simge ne 

olmalıdır?" sorusuna ziyaretçilerin %50’si Alanya Kalesi, %19’u Kızılkule, %18’i 

deniz, %6’sı marina, %4’ü güneş cevabını vermiştir. Ziyaretçilerin neredeyse 

yarısı Alanya Kalesi’nin simge olarak temsilinde, Kale’nin tarihi ve mimari özel-

liğinin öneminin etkili olduğu söylenebilir. 

Yapılan t-testi ve varyans analizlerinin bulguları ışığında, turistlerin cinsiyetleri 

ile Alanya’nın marka olduğu fikrine sahip olmaları değişkenleri arasında an-

lamlı bir farklılık tespit edilmezken; yaş grubu, gelir durumu ve eğitim seviye-

leri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde pek çok destinasyon birbirlerine rakip konumuna gelmektedir. Bu 

sebeple günümüzdeki en önemli konu destinasyon markalaşması olmuştur. Bir 

diğer destinasyonu geride bırakmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen 

destinasyonlar markalaşma konusuyla son derece kapsamlı şekilde ilgilenmek-

tedir. Sahip olduğu turistik ürünleri bir araya getirip, bunları özelliklerine göre 

farklılaştıran destinasyonlar, öncelikle yerel halkın kültür seviyesini artırmakta 

ve ardından içerisinde bulunduğu ülkenin diğer destinasyonlarına örnek ol-

maktadır. Böylece söz konusu destinasyon kendi içerisinde gelişirken bulundu-

ğu ülkedeki farklı özelliklere sahip destinasyonlara örnek olmakta ve genel 

olarak ülkenin imajını da olumlu yönde etkilemektedir. Destinasyon markalaş-

ması konusu ülkeler açısından bu derece önemliyken ve başlı başına bir uzman-

lık konusu olmuşken, Alanya ve diğer bölgelerimiz de ülke ve bölge turizmimiz 

ve imajımız için konuya gereken önemi vermelidir.  

Alanya’yı ziyaret eden yabancı turistlere yönelik olarak yapılan bu çalışmada, 

Alanya’nın turistik anlamda, turistler tarafından olumlu ve olumsuz nitelendiri-

len yönleri, Alanya’ya ait değerler ile ilgili düşünceleri ve Alanya’yı destinasyon 

markası olarak kabul edip etmedikleri, turistlere ilgili sorular ve önermeler ha-

linde sorulmuş, verilen cevaplar, istatistiksel olarak incelenerek, sonuçlar açık-

lanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar ve geliştirilen öneriler 

aşağıda sunulmaktadır. 

Ankete katılan turistlerin, Alanya ile ilgili kapalı uçlu ve sıralama sorularına 

verdikleri cevaplara baktığımızda, sadece %5’lik bir kısmın Alanya’yı ilk kez 

ziyaret ettiği, toplamda 200 kişinin de Alanya’yı, birden fazla ziyaret ettiği gö-

rülmektedir. Seyahat acentelerinin reklamları ve arkadaş tavsiyesiyle, Alanya’yı 
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tercih eden turistlerin sayısı, anket formunda belirtilen diğer sebeplerden ol-

dukça yüksektir. 

Turistlerin (%99,5) neredeyse tamamı, Alanya’yı tekrar ziyaret etmek istemek-

tedir ve tamamına yakını Alanya’yı görülmesi gereken bir destinasyon olarak 

yakın çevrelerine önereceklerini belirtmiştir. Doğanlı’nın (2006) çalışmasında 

turistlerin neredeyse yarısının Antalya’yı yakın çevrelerine önermeyecek olması 

ve yarısından fazlasının da Antalya’ya tekrar gelmek istememesiyle çalışmamı-

zın bulguları kıyaslandığında memnuniyetin son derece yükseldiği görülmektedir. 

Ankete katılan turistlerin, Alanya’yı temsil edebilecek logo olarak, büyük bir 

fark ile Alanya Kalesi’ni göstermesinde, Alanya Kalesi’nin tarihi ve mimari 

özelliğinin öneminin etkili olduğu söylenebilir. Bunun dışında Alanya kalesi, 

Cleopatra sahili ve yat limanı başta olmak üzere genel olarak ziyaretçilerin 

Alanya’ya ait yerler hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Yine Alanya 

kalesi, Cleopatra sahili, yat limanı ve Damlataş mağarası başta olmak üzere, 

ziyaretçilerin bu yerlere seyahatleri içinde yer verecek olmalarını belirtmeleri de 

Alanya turizmi açısından sevindiricidir. 

Ankete katılan turistlerin büyük çoğunluğu, Alanya’yı deniz, güneş, kum cen-

neti olarak ifade ederken, diğer bir çoğunluk da ucuz tatilin adresi cümlesiyle 

ifade etmiştir. Antalya ilinin destinasyon markalaşmasıyla ilgili (Doğanlı, 2006) 

yapılan çalışmada ise fiyatların uygunluğu ziyaretçilerin Antalya’yı tercih etme-

sinde birinci sebep olarak görülmüştür. Sektördeki sert rekabet ortamı,  tesisle-

rin rekabet yeteneği elde edebilmek adına fiyatlarını düşürmesi ne yazık ki tu-

ristlerde böyle bir imaj yaratmıştır. Alanya sahip olduğu doğal ve tarihi güzel-

likler, kaliteli ve lüks dünya standartlarındaki tesisleriyle son derece önemli bir 

turizm destinasyonudur. Bu sebeple ziyaretçilerdeki “ucuz tatilin adresi” algı-

sının değiştirilmesi gerekmektedir.  

Ankete katılan turistlerden toplam %80 gibi büyük bir oranı (173 kişi), Alan-

ya’yı bir destinasyon markası olarak görmüşlerdir. Turistlerin %65’lik kısmı 

Alanya’nın altyapı sorunu olmadığını belirtmiştir. Ancak, %11’lik kısmın altya-

pının sorunlu olduğunu düşünmesi ve %26’sının fikrinin olmaması da göz ardı 

edilmeyecek düzeydedir. Bu sonuçların yanında, ankete katılan turistlerin 

%66’lık kısmı Alanya’nın üstyapı sorunu olmadığını belirtmiştir. Ancak, %9’luk 

kısmın üstyapının sorunlu olduğunu düşünmesi ve %27’sinin de fikrinin ol-

maması da yine göz ardı edilmeyecek düzeydedir. 

Alanya’nın ankete katılan ziyaretçilerin büyük çoğunluğu tarafından, deniz, 

güneş, kum cenneti, destinasyon markası, doğa ve tarih şehri, misafirperver 
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insanları olan, gelenek ve göreneklerini korumuş, kaliteli hizmet veren restoran-

ları ve otelleri olan, güvenli bir yer olarak değerlendirmesi ve daha da önemlisi 

Avrupa ve dünyanın önde gelen diğer destinasyonları ile eşit koşullarda bu-

lunması durumunda, turistlerin tercihini Alanya’yı ziyaret etme olarak kullan-

ması (%81) Alanya açısından son derece önemli bir bulgudur. 

Sonuç olarak Alanya’yı ziyaret eden turistler, Alanya’yı sırasıyla, deniz, güneş, 

kum cenneti, tarih ve doğa şehri ve ekonomik tatil şehri olarak görmektedirler. 

Ayrıca %80’lik bir kısım Alanya’yı bir destinasyon markası olarak kabul etmek-

tedir. Bu sonuç, turistlerce olumlu olarak değerlendirilen diğer destekleyici 

sonuçlar ile birlikte, temelde gayet önemli ve pozitif kapsamda değerlendirile-

cek bir durumdur. Ancak, diğer yandan turistler tarafından destinasyon marka-

sı olarak kabul edilen Alanya’nın sahip olduğu olumlu değerlendirmelerinin 

yanında, giderilmesi gereken eksikleri de bulunmaktadır.  

Alanya’nın da, Avrupa’nın ve dünyanın güçlü marka destinasyonları ile rekabet 

edebilmesi ve eksiklerinin giderilerek, dünya turizminde büyük bir marka hali-

ne gelebilmesi aşamasında yapılması gerekenlere yönelik geliştirilen bir takım 

öneriler aşağıdaki şekildedir; 

 Alanya’nın iç kısımlarında kalan yaylaların ve köylerin, eko turizm kap-

samında değerlendirilerek, gerekli alt ve üstyapının oluşturulup, bu alan-

larda faaliyet gösterecek birimlerin, Alanya turizminde daha etkin bir bi-

çimde rol alması sağlanmalıdır. 

 Turizm alanında yapılacak yeni projeler, bölgede yaşayan yerel halk, es-

naf ve turistlerin de fikirleri alınarak yapılmalıdır.  

 Ülkelerin tanınmalarında en önemli etkenlerden biri, o ülkelerin yemek 

kültürüdür. Alanya genelinde çok farklı uluslara ait restoranlar göze 

çarpmaktadır. Bunun önemli bir sebebi de Alanya’da yerleşik olan ya-

bancılardır. Bunun yanında genel olarak, lahmacun, döner, köfte, kebap 

gibi genel olarak Türk mutfağına ait olan yemeklerin sunulduğu resto-

ranların sayısı da oldukça fazladır. Bu tür restoranların yanında Alan-

ya’ya özgü, yerel tatların sunulduğu restoranların sayısı da artırılmalıdır.  

Alanya’nın halen bir takım eksiklikleri olmasına rağmen, turistleri cezbeden bir 

destinasyon olduğu göz önüne alınırsa, bu çalışmada yapılan önerilerin, ilgili 

yazın ile birlikte dikkate alınarak ve gündemde olan projelerin yanı sıra gelişti-

rilecek yeni alternatif projelerin uygulanması ile, Avrupa’nın en çok rağbet gö-

ren şehirlerini, turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından kısa sürede yakala-

yacağı görülmektedir. 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

916 

KAYNAKÇA 

Anholt, S. (2006). The Anholt-GMI City Brands Index: How The World Sees The World’s Cities. 

Place Branding, 2 (1): 18–31. 

Ayhan, A. (2007). Alanya’da Turizm Ve Turizmin Alanya Ekonomisine Etkisi. Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17): 15–32.  

Ballantyne, R., A. Warren. ve K. Nobbs. (2006). The Evolution of Brand Choice. The Journal of Brand 

Management, 13 (4/5): 339–352. 

Başçı, A. (2006). Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi  

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Chernatony, L. D. ve Riley, F. D. (1998). Defining a “Brand”: Beyond The Literature With Experts’ 

Interpretations. Journal of Marketing Management, (14): 417–443. 

Doğanlı, B. (2006). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Hacısalihoğlu, Y. (2000). Küreselleşme Mekânsal Etkileri ve İstanbul, İstanbul: Akademik Düzey Yayın-

ları. 

İlban, M. O. (2008). Seyahat Acente Yöneticilerinin Destinasyon Marka İmajı Algıları Üzerine Bir 

Araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(1):121–152. 

İlgüner, M. (2006). Türkiye’de Marka Yaratma ve Yaratmanın Altın Kuralları. İstanbul: Rota Yayınları. 

Jensen, S. S. (2005). City Branding; Lessons From Medium Sized Cities In The Baltic Sea Region, The 

Interreg IIIB Project Medium Sized Cities In Dialogue Around The Baltic Sea (MECIBS). 

Kotler, P. (1997). Marketing Management. 9 Th Edition, New Jersey: Prentice – Hall, Inc. Upper Saddle 

River. 

Lee, G., Cai, L. ve O’Leary, A. J. (2006). www.branding.states.US: An Analysis of Brand-building 

Elements in The US State tourism Websites. Tourism Management, 27 (5): 815–828. 

Martinez, T. L., Garcia, S. D. B., vd. (2007). Modeling A City’s İmage: The Case Of Granada, 24 (5): 

335–352. 

Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2004). Pazarlama İletişimi Yönetimi. 4. Baskı, İstanbul: Kapital Medya 

Hizmetleri A.Ş., Mediacat Kitapları. 

Öktemgil, M. (2003). İngiliz Şirketlerindeki Marka Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: 

AB Pazarlarına Giriş İçin Milli ve Uluslar Arası Marka Yaratılması, İTO Yayın No: 52. 

Uztuğ, F. (2003). Markan Kadar Konuş, 1. Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Mediacat 

Kitapları. 

Ünüsan, Ç. ve Sezgin, M. (2005). Turizmde Strateji Eksenli Pazarlama İletişimi, 1. Baskı: Konya, Nüve 

Kültür Merkezi Yayınları. 

Yalçınkaya, G. (2006). Ülke İmajı ve Ülke İmajının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkisi: Türkiye Değer-

lendirmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Yosmaoğlu, N. ve Engin, F. (2002). Düzce İl Gelişim Planı, Düzce. 

Alanya Belediyesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu 

http://www.alanya.bel.tr/belediye/2010faaliyet raporu/faaliyet_raporu2010.pdf adresinden 

alınmıştır.  (12.11.2011) 

 
 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi:  917-926,  
12 – 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-5437-81-7 

 

 
İstanbul İli’nde Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin  

Kurum Kimlik Yapılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma 
 

Hacer Neyir TEKELİ YAZICI 

T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi, 

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 

E-posta: n.yazici@iku.edu.tr 

  

Tuğba ÇEDİKÇİ FENER 

T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi, 

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 

E-posta: t.cedikci@iku.edu.tr 

 
ÖZ 
Kurum Kimliği kavramı son 30 yıldır hem akademisyenlerin hem de sektör uygulayıcılarının 
dikkatini çekmektedir. Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda da ku-
rumsal kimlik kavramının önemi gittikçe artmaktadır.  Ülkemizin kalkınmasında lokomotif 
endüstrilerden biri haline gelen turizm sektörü ve sektörde faaliyet gösteren kurumlarda 
tıpkı bireyler gibi sosyal ilişkilerini kimlikleri aracılığı ile kurmakta ve bunun sonucunda oluş-
turulan başarılı kimlikler, başarılı imajları doğurmakta ve başarılı kuruluşları gündeme ge-
tirmektedir. Bir kurumun kimliğinin başarısı, hedef kitlesinin kurumu nasıl gördüğü ile doğru 
orantılı iken, iyi bir şekilde oluşturulmuş bir kurumsal kimliğe sahip kuruluşlar, zayıf kimlik-
lere sahip rakipler karşısında avantajlı konuma yükselirler. Bu araştırmanın amacı, son yıl-
larda ülkemizde ve dünyada, büyük döviz kaynağı olması ve istihdam yaratması sebebiyle 
turizm sektöründe faaliyet gösteren, güçlü ve iyi organize edilmiş kimlikleri olan oteller ara-
sından pilot oteller seçilerek, otellerin kurum kimlik yapılarının karşılaştırılmasına yönelik 
alan araştırmasının yanı sıra, seçilen otellerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilecek veri-
lerin karşılaştırılması ve aktarılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Turizm, Turizm İşletmeleri, Kurum Kimliği, Kurum Kimlik Yapıları 

 
 
GİRİŞ  

Ürünlerin benzerliğinin arttığı, çalışanların kuruma olan bağlılığının azaldığı, 

rekabetin arttığı bugünün küresel dünyasında kurum kimliği oluşumu ve yöne-

timi; yönetim ve pazarlama yöntemleri arasında yeni bir öneme sahip olmakta-

dır. Kurum kimliğinin yönetimi; bir kurum dilinin, davranış stilinin, kurum 

geleneğinin ve kurumun kendini bir şekilde ifade etmesine odaklanan bir diya-

logun yaratılmasına neden olmaktadır. Bu diyalog, müşterilerin ve çalışanların; 

işletmenin ne için var olduğu, geleneklerinin, prensiplerinin ve ana güçlerinin 

neler olduğu konusundaki beklentileri ve anlayışlarıyla birbirine uymaktadır. 

Kurum kimliği yönetimi, bir açıdan toplam kalite yönetiminin saf tanımıdır. 

Buna göre kurumla ya da kurumun müşterileriyle ilişkili olan her şey, kurum 
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kimliğiyle de ilişkilidir” (Howard 1998: 3-4). Ülkemizin kalkınmasında lokomo-

tif endüstrilerden biri haline gelen turizm sektörü ve sektörde faaliyet gösteren 

kurumlarda tıpkı bireyler gibi sosyal ilişkilerini kimlikleri aracılığı ile kurmakta 

ve bunun sonucunda oluşturulan başarılı kimlikler, başarılı imajları doğurmak-

ta ve başarılı kuruluşları gündeme getirmektedir. Günümüzde küreselleşmenin 

de artmasıyla kızışan rekabet ortamında kuruluşların hayatta kalabilmeleri, 

rakiplerinden farklılaşarak kendi hatırlanabilirliklerini ve imajlarını güçlendir-

mekten geçmekte olduğu unutulmamalıdır. Ancak güçlü kurumsal kimliklere 

sahip kuruluşlar varlıklarını diğer kuruluşlara nazaran daha uzun koruyabil-

mektedirler. 

KURUM KİMLİĞİ VE KURUM KİMLİĞİ YAPILARI 

Müşteriler, küreselleşmenin sonucu olarak rekabetin arttığı, ürünlerin yaşam 

sürelerinin kısaldığı ve ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı böylesi bir or-

tamda tercih yapmak için, ürün ya da hizmetlerde farkı yaratacak ve kendileri-

ne değer katacak bazı standartları aramaktadırlar. Bunun amacı, müşteriye bir 

değer sunmaktır. Günümüzde, eğer faaliyet gösterilen pazarda müşteriler için 

bir değer yaratılmazsa, yapılan çalışmaların başarılı olması mümkün olmaya-

caktır (Güzelcik 1999: 149). Tüketicinin gözünde kurumlara “değer” kazandıra-

bilmek ve bu sayede diğer yüzlerce rakibin arasından sıyrılıp bir farka sahip 

olabilmek için “kurum kimliği” günümüzde vazgeçilmez bir gereksinim haline 

dönüşmüştür. Fark yaratan, güçlü ve dikkat çekici bir kurum kimliği günümüz 

iş dünyasında neredeyse en önemli başarı faktörleri arasında bulunmaktadır. 

Kurum kimliği, işaretler, anlamlar, imajlar ve gösterilerle dalgalanıp duran “tü-

ketim kültürü” olgusunun içinde yerini almaktadır. “İhtiyacın doyurulmaz 

olma özelliği, çağdaş endüstri verimliliğinin artması ile, insanların arzu kapasi-

teleri de gelişmiş ve arzular rafine edilmiş, imgesel ve karmaşık hale gelmişler-

dir. Aynı zamanda, insanlar kendilerini ekonomik olarak daha yükseklere ge-

tirme çabalarında, arzularında bulunmaktadır. Kurumlar tarafından oluşturu-

lan ve tüketiciler tarafından kullanılan değerler, artık günlük hayatımızın birer 

parçası haline dönüşmektedir” (Odabaşı 1999: 29). Bu nedenle, kurum kimliği 

yaratmak günümüzde her şirketin zorunlulukları arasına girmektedir. 

“Her kuruluş toplam kültür içerisinde bir alt kültür olarak bağımsız bir biçimde 

içe ve dışa doğru etkide bulunan ve hem kurum içinde, hem de kurum dışında 

yaşanan sosyokültürel ve sosyo-psikolojik bir kimliğe sahiptir” (Okay 2000: 39). 

Günümüzde ekonomik başarı, kuruluşun dahili ve harici hedef kitlesine kendi-

sini ifade etmesi, çalışanların “biz” duygusunu hissetmesi, halkla ilişkiler alanı-

nın çalışmaları, kuruluşun pazarda uzun vadede kalıcı olması “kurum kimliği” 
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ile bağıntılıdır. Bu tanımıyla Regenthal, bir kurumun yukarıda sözü geçen öğe-

lerin bütünüyle, pazarda başarılı olmaya yöneldiğini göstermektedir (Regenthal 

1992: 4). Wally Olins’e göre kurum kimliği bir kuruma ait üç noktayı yansıta-

bilmektedir (Olins 1990: 108);  

 Kim olduğunu,  

 Ne yaptığını, 

 Nasıl yaptığını. 

“Kurum Kimliği” denildiğinde birçok kişinin aklına gelen ilk şeyler kuruluşun 

logosu, kullandığı renkler ve amblemi gibi görsel unsurlar olmaktadır. Fakat bu, 

kurum kimliğini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Çünkü kurum kimliği görsel 

unsurları içine alan kurumsal dizaynın yanı sıra, kurumsal iletişim, kurumsal 

davranış ve kurum felsefesi unsurlarından meydana gelmektedir. Bu unsurların 

bir kuruluşa has (özgü) bir biçimde kullanılması, o kuruluşun “kurum kimliği-

ni” oluşturmaktadır (Okay 2005: 39). 

Bir kuruluşun bir kimliğe ihtiyaç duymasının başlıca sebepleri arasında, kurum 

içinde, kurum çalışanlarının kurum ile bütünleşmeleri ve kurum dışında ise 

diğer kuruluşlardan ayırt edilmek istemesidir. Çünkü günümüzde aynı sektör-

de faaliyet gösteren kuruluşlar benzer ürünler ürettikleri için farkındalık yarata-

rak, tüketiciler nezdinde bir hatırlanabilirlik derecesi ve imaj oluşturmak zo-

rundadırlar. İmaj, kurum kimliği oluşmadan elde edilemeyecek bir değer oldu-

ğundan kuruluşlar hedef kitle üzerinde başarılı bir imaj oluşturmak istiyorlarsa, 

güçlü bir kurum kimliği inşasını gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Kurum kimliği bir kuruluşun sembolleri, logoları, renkleri ve ürünlerinin yanı 

sıra, bize o kurumun ne şekilde organize olduğu, merkezi olup olmadığı ve 

alanlarının, şubelerinin veya markalarının olup olmadığı hakkında bilgiler de 

verebilmektedir (Olins1990a: 78). Kurum kimliği yapıları genel olarak Olins 

tarafından üçe ayrılmaktadır (Olins 1990: 79): 

 Monolitik (Tekli) Kimlik: Organizasyonun her yerde bir isim ve görsel 

unsur kullanması, 

 Desteklenmiş Kimlik: Bir organizasyonun sahip olduğu faaliyet alanlarını 

kendi isim ve kimliği ile desteklemesi, 

 Marka Kimliği: bir kuruluşun birbirine veya kuruluşa ilgisi olmayan bir 

dizi markaya sahip olmasıdır. 
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Monolitik (Tekli) Kimlik 

Bu kimlik türüne sahip olan kuruluşlar, kendilerini tek bir kimlik ile ifade eder-

ler. Diğer bir ifade ile bir kurum tüm etkileşimlerinde tek bir isim, tek bir görsel 

öğe kullanıyorsa monolitik kimlik oluşur (Van Riel ve Balmer 1997: 341). Ayla 

Okay; bu tip kimlik taşıyan kurumlara örnek olarak ülkemizden Petrol Ofisi’ni; 

dünyadan da BP, Grundig veya Pepsi’yi göstermiştir (Okay 2005: 45). Monolitik 

kimliğe sahip kuruluşlar, diğer kimlik çeşitlerini bünyesinde barındıran kuru-

luşlara nazaran daha uzun ömürlü olmalarının yanı sıra aynı isim, nitelik ve 

karaktere sahip olmasından dolayı hatırlanabilme dereceleri daha yüksektir. 

Desteklenmiş Kimlik 

Günümüzde büyük holdinglerin çeşitli alanlarda faaliyette bulunduklarından 

dolayı, genellikle çoklu kimlikleri vardır. Eczacıbaşı, Sabancı veya Koç grubu-

nun değişik alanlardaki her faaliyeti ayrı bir şirketmiş gibi ortaya konulurken, 

bir yandan da holdingin varlığı vurgulanmaktadır. Alt şirketler bir yandan 

kendi varlıklarını sürdürürken bir yandan da bağlı bulundukları holdingin var-

lığını vurgularlar. Bu tarz kimlik tipinde alt kuruluşlar ve bağlı bulundukları 

holdinglerin kimlik başarıları ve imajları birbirlerini etkilemekte ve destekle-

mektedirler: Sevil Uzoğlu bu kimlik tipine; Vakko (Vakkorama, Power Fm), Koç 

(Aygaz, Arçelik, Beko, Maret vb.), Sabancı (Akbank, Lassa, Vinsa, Brisa, Marsa 

vb. şirketleri örnek göstermiştir (Uzoğlu 2001: 339). 

Marka Kimliği 

Bu kimliğe sahip kuruluşlar, kendi kimliklerinden ziyade sahip oldukları mar-

kaların kimlikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu markalar kurum ismini taşı-

mak ve yansıtmak zorunda değildir; markaların logosu, renkleri ve diğer estetik 

unsurları kurumunkinden farklıdır (Schmitt ve Simonson 2000: 80). Okay’ın 

(2005: 51) verdiği örnekler de olduğu gibi; bu tarz kimlik yapısına sahip olan 

Efes Pilsen, kendi kimliği ile Anadolu Grubu’na göre, ya da Lipton, Calve gibi 

markalar Unilever Grubu’ndan daha ön plana çıkmaktadır. Alo, Algida, Cornf-

lakes, Levis, Milka, Parliament, Nescafe, Camel, Lacoste gibi firmalar da kendi 

kimlikleriyle öne çıkmıştır ancak arkalarındaki kuruluşlar genelde bilinmemektedir. 

OTEL İŞLETMELERİNİN KURUM KİMLİK YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Günümüzde daha bilinçli hale gelen tüketiciler, sadece satın aldıkları ürün ve 

hizmetlerle ilgilenmemekte; aynı zamanda bu ürün ve hizmetlerin üreticileri 

olan kuruluşlarda da birtakım özellikler aramaktadırlar. Turizm sektöründe 

talebin elastik ve rekabetin yoğun olmasından dolayı konaklama işletmeleri 
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pazardaki rakipleriyle başa çıkabilmek için yalnızca ürün ve hizmetlerini geliş-

tirmenin yeterli olmadığını, hedef kitlenin gözünde sağlam bir yer edinebilmek 

amacıyla iyi bir kurumsal imaj oluşturmak gerekliliğini ve bu imajın da kurum-

sal kimlikten geçtiğini bilmek durumundadırlar. Çalışmanın bu bölümünde 

İstanbul ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren, 5 yıldızlı, güçlü ve iyi orga-

nize edilmiş kurumsal kimlikleri bünyesinde barındıran pilot oteller seçilmiştir. 

Aşağıda otellerin kurum kimlik yapılarının karşılaştırılması açık bir şekilde 

gösterilmektedir. 

Çalışma için seçilmiş olan pilot oteller; 

 World Of Wonders (WOW) İstanbul Otel 

 HILTON İstanbul Otel 

 SHERATON İstanbul Otel 

World Of Wonders (WOW) İstanbul Otel Kurum Kimlik Yapısı 

MNG Şirketler Topluluğu, Türkiye'de turizm ve otel işletmeciliği sektörünün 

önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. ve 

MEGA AU Turizm A.Ş. isimli şirketleri ile konaklama, seyahat ve tur işletme 

hizmetleri sunmakta, mülkiyeti kendisine ait turistik ve iş amaçlı otelleri işlet-

mekte ve bu çerçevede yatırımlar yapmaktadır. MNG Holding, World Of Won-

ders Oteller Zinciri ile turizm sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. 

"World of Wonders" markası altında hizmet veren, WOW Kremlin Palace, 

WOW Topkapı Palace, WOW Bodrum Resort, WOW İstanbul ve WOW Airport 

Hotel; MNG Şirketler Topluluğunun altında faaliyet göstermektedir.( 

http://www.wowhotels.com) (http://www.mngholding.com.tr) 

Kurum Kimlik çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiş olan MNG Holding’in 

Kurum Kimlik Yapısı aşağıdaki şekilde verilmektedir; 

 
Şekil 1. World Of Wonders (WOW) İstanbul Otel kurum kimlik yapısı 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, WOW İstanbul Hotel, hem MNG Holding’e 

bağlı bir markanın altında yer aldığı için marka kimliğini hem de World of 

Wonders markasının altında yer aldığı için monolitik kimliği sergilemektedir. 
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Ancak MNG Holding Turizm Faaliyet alanı yetkilisi ile yapılan kişisel görüşme 

sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır;  

MNG Holding 8 farklı alanda faaliyet gösteren köklü bir holdingdir. MNG Hol-

ding’in Kurumsal Kimlik yapısı Tekli (Monolitik) Kimlik olarak ifade edilebil-

mektedir. Diğer faaliyet alanlarında görüldüğü gibi (Kargo Taşımacılığı: MNG 

Kargo, Havayolu Taşımacılığı: MNG Havayolları, Medya: MNG Haber Ajansı 

vb.) monolitik kimliğe sahip bir yapısı bulunmaktadır.  

World Of Wonders (WOW) İstanbul Otel, MNG Holdinge Bağlı, MNG Turizm 

A.Ş’ nin altında yer alan World Of Wonders markasına bağlı olduğundan Tekli 

(Monolitik) bir kimliğe sahip olduğu, bu nedenle kimliğin özelikleri göz önüne 

alındığında, bu konaklama işletmesinin diğer kimlik çeşitlerini bünyesinde ba-

rındıran kuruluşlara nazaran daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra aynı isim, 

nitelik ve karaktere sahip olmasından dolayı hatırlanabilme dereceleri daha 

yüksektir. 

HİLTON İstanbul Otel Kurum Kimlik Yapısı 

Türkiye'nin ilk beş yıldızlı uluslararası oteli olma özelliğini (http://hilton.com.tr) 

bünyesinde bulunduran Hilton İstanbul oteli, “HHONORS HILTON 

WORLDWIDE” kuruluşunun bünyesinde faaliyet sürdürmektedir. Sadece tu-

rizm endüstrisi kapsamında konaklama işletmeciği alanında 10 adet marka ile 

faaliyet gösteren kuruluşun Türkiye’deki kurumsal kimlik yapısı aşağıdaki şe-

kilde detaylı olarak verilmektedir; 

 
Şekil 2. Hhonors Hilton Worldwıde Türkiye markaları 
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Şekil 3. Hhonors Hilton Worldwıde  Hilton markası 

 

Şekilde de görüldüğü üzere Hilton İstanbul otelinin bağlı olduğu Hhonors Hil-

ton Worldwide Hilton Markası tekli (Monolitik) Kimliği bünyesinde barındır-

maktadır. Ancak, Adana, Ankara, Mersin ve İstanbul’daki ParkSA otelleri hem 

Hilton markasını taşıyarak tekli kimliklerini hem de Sabancı Holding’in SA 

harflerini bünyelerinde barındırarak ortaklık oluşturan kuruluşu da simgeledik-

leri için desteklenmiş kimliği taşımaktadırlar. WOW İstanbul otelinde olduğu 

gibi Hilton İstanbul oteli de Tekli Kurumsal Kimlik çatısı altında olduğundan 

rakiplerine karşı daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra aynı isim, nitelik ve 

karaktere sahip olmasından dolayı hatırlanabilme dereceleri daha yüksektir. 

SHERATON İstanbul Otel Kurum Kimlik Yapısı 

Sheraton İstanbul oteli, “STARWOOD HOTELS & RESORT” kuruluşunun bün-

yesinde faaliyet sürdürmektedir  (http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html). 

Sadece turizm endüstrisi kapsamında konaklama işletmeciği alanında uluslara-

rası alanda toplam 9 adet markaya sahip olan kuruluşun, Sheraton markasının 

Türkiye’deki kurumsal kimlik yapısı aşağıdaki şekillerde detaylı olarak veril-

mektedir.  
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Şekil 4. Starwood Hotels & Resort’un sahip olduğu markalar 

 

Şekil 5. Starwood Hotels & Resort Sheraton Türkiye otelleri 

 

Şekilde de görüldüğü üzere Sheraton İstanbul otelinin bağlı olduğu Starwood 

Hotels & Resort Sheraton Markası tekli (Monolitik) Kimliği bünyesinde barın-

dırmaktadır. Çalışma kapsamında pilot otel olarak seçilen diğer oteller gibi 

Sheraton İstanbul oteli de Tekli Kurumsal Kimlik çatısı altında olduğundan 

rakiplerine karşı daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra aynı isim, nitelik ve 

karaktere sahip olmasından dolayı hatırlanabilme dereceleri daha yüksektir. 

Yapılan araştırma sürecinde tekli kimliği bünyesinde bulunduran sektörler ge-

nellikle bankalar, havayolları kuruluşları ve petrol şirketleri olarak gözükse de 
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yapılan araştırma göstermektedir ki, turizm sektöründe faaliyet gösteren 5 yıl-

dızlı oteller de kurumsal kimliklerini oluştururken tekli kimlik yapısını benim-

semişlerdir. Bunun nedeni, hizmet sektöründe tüketicinin kuruma duyduğu 

güven, kurumun yansıttığı deneyim en önemli tercih kriteri olarak öne çıkmak-

tadır (Steidl ve Emery 1997: 17). Kurumsal kimlik diğer sektörlerde olduğu gibi 

ülke kalkınmasında büyük bir paya sahip olan turizm sektöründe de önemi gün 

geçtikçe artmakta, güçlü ve iyi organize edilmiş kimliklere sahip kuruluşlar 

diğer kuruluşlara karşı rekabet avantajını ellerinde tutmaktadırlar.   

SONUÇ 

Günümüzde birbirine birçok yönden benzer olan konaklama işletmelerinin 

belirgin bir kurumsal kimliğe sahip olmaları, onları hedef kitlelerine karşı hatır-

lanır kılmakta oldukça önemlidir. Turizm sektöründe talebin elastik ve rekabe-

tin yoğun olmasından dolayı konaklama işletmeleri pazardaki rakipleriyle başa 

çıkabilmek için yalnızca ürün ve hizmetlerini geliştirmenin yeterli olmadığını, 

hedef kitlenin gözünde sağlam bir yer edinebilmek amacıyla iyi bir kurumsal 

imaj oluşturmak gerekliliğini bunun da ancak güçlü bir kurumsal kimlik inşa-

sından geçtiğini görmektedirler. Ayrıca, pazarların doygunluğa ulaşması, tu-

rizm hizmetlerinin ikamesinin çok kolay oluşu ve bu pazarlarda reklam, spon-

sorluk, satış geliştirme, halkla ilişkiler gibi yaşanan yoğun iletişim trafiği, ko-

naklama işletmelerinin belirgin bir kurum kimliği ve bunun sonucunda saygın 

bir imaja sahip olma ihtiyacını doğurmaktadır. Günümüzde kurumlar arasında 

fark edilmeyi artırmak için kurumun farklılaştırıcı değerlerinin olması gerek-

mektedir. Bu farklılaştırıcı değeri duyurmak, tüketicide kuruma karşı olan bi-

linci ve kurum ile ilgili güçlü çağrışımlar uyandırmak konusunda en büyük pay 

kurum kimliğine düşmektedir. Kurum kimliği ile esas olarak sağlanmaya çalışı-

lan, hedef kitlenin hatırlanırlık derecesini yükseltmek, imaj oluşturmak ve ra-

kiplerine nazaran pazarda daha uzun ömürlü olmayı sağlamaktır.  

Genel anlamda kurumsal kimlik çalışmalarında bu zamana kadar dizaynın üze-

rinde durulmasından dolayı kavramın önemi çoğunlukla geri plana atılmıştır. 

Yapılan çalışmada turizm sektöründe faaliyet gösteren kurumların büyük ço-

ğunluğunun kurum kimliği ve kimliğin yararlarından yaralandığı ancak tüm 

sektörlerin bu kavramın önemini vurgulamaya yönelik, çalışmaları teşvik dil-

mesi ve tüm sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların kurum kimliği konusun-

da bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  
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ÖZ 
“Turizm ile Arkeolojik Kazı İlişkisi: Troya Örneği” isimli çalışmanın amacı; bugüne kadar çok ele alın-
mamış olan turizm ve arkeolojik kazı ilişkisinde bu iki unsurun birbirini olumlu yönde etkilediğini gös-
termek ve Troya’nın ziyaretçi sayısının koruma ve kullanma dengesi kapsamında nasıl arttırılabilece-
ğinin araştırılarak, klasik şekilde arkeolojik kazı anlayışından farklı bir yaklaşım ortaya koymaktır. 
Araştırma, turizm ile koruma-kullanma dengesi açısından kazı başkanlığınca izlenecek kazı politikası-
nın ve verimli ekip çalışmasının önemine dikkat çekmektedir. Araştırma için ilgili literatür incelenmiş-
tir. Alan araştırması yapmak amacıyla ören yeri Troya’ya iki ziyaret gerçekleştirilmiş ve durum tespiti 
yapılmıştır. Çanakkale Müzesi Müdürlüğü çalışanları ve kazı ekibi başkan vekili ile araştırma çerçeve-
sinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Araştırma;  yıllardır kazı çalışmaları devam eden, zengin ta-
rihi ve kültürel değere sahip ve turizm açısından ciddi potansiyel vadeden Troya ören yerinde önce-
likle iyi hazırlanmış bir yönetim planının geliştirilmesi ve uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekmek-
tedir. Yönetim Planı, turizm ile kültürel değerlerin olumlu entegrasyonunun sağlanması bakımından 
önemlidir. Troya Tarihi Milli Parkı ile ilgili gerekli istihdam sağlanarak etkili yönetimin hayata geçiril-
mesi gereken diğer bir husustur. Turizm ve arkeolojik kazı ilişkisi göz önünde bulundurularak ören 
yerlerinde ziyaretçi sayısının artırılmasıyla ilgili tüm uygulamalarda sorumluluk öncelikle Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın ve kazı ekibinin üzerindedir. Turizm ile arkeolojik kazı faaliyetleri arasında kuru-
lacak olumlu etkileşim, hem kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlayacak 
hem de tanıtım açısından büyük katkı oluşturacaktır. 

Anahtar sözcükler: Arkeoloji, Kazı, Koruma-Kullanma, Kültür, Turizm, Troya 

 

GİRİŞ 

Küreselleşen dünya ekseninde her geçen gün büyüyen ve sürekli gelişen turizm 

etkinliği, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmiştir. Gelişen ve 

gelişmekte olan ülkeler bu sektörden elde edilen ekonomik paydan en büyük 

dilimi almak için bir takım programlar ve politikalar geliştirmektedir. Bu bağ-

lamda, her geçen gün popülerliği artan kültür turizmi, ülkemiz gibi tarihsel ve 

kültürel dokusu yoğun olan ülkeler için önemli fırsatlar yaratmaktadır. 

Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu’da, kültür turizminden elde 

edilen gelirin yeterli olmadığı görülmektedir. Hâlbuki Anadolu topraklarında 

yatan zengin kültürel mirasın, özellikle, tarihsel kültür turizmi kapsamında 

değerlendirilmesinin mutlaka olumlu yansımaları olacaktır. Bu yöndeki eksik-
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liklerin giderilmesinde uygulanabilecek en etkili yöntemlerden birisi, arkeolojik 

kazı çalışmaları sürdürülen ören yerlerinde Kazı Başkanlığı, Sivil Toplum Ör-

gütleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile yapılabilecek uygulamalardır.      

Çalışma kapsamında turizm hareketlerinin tarihçesi ile kültürel turizmin mey-

dana gelişi ele alınarak, özellikle ülkemizde kazı ve araştırma çalışmaları ger-

çekleştiren yabancı kazı ekiplerinin ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinin 

tanıtımında etkin ve stratejik bir rol oynayacağını göstermek amaçlanmıştır. Bu 

anlamda ülke tanıtımı ile tarihsel ve kültürel değerlerin ‚koruma–kullanma‛ 

dengesi çerçevesinde ele alınması durumunda hem onlarca medeniyete ev sa-

hipliği yapmış Anadolu’nun kültürel mozaiği dünyaya tanıtılarak çağdaş an-

lamda korunma altına alınacak hem de turizm açısından ülkemiz ekonomisine 

büyük katkılar sağlayacaktır.  

YÖNTEM 

Araştırma ile ilgili olarak öncelikle turizm ve kültür turizmiyle ilgili çalışmalar 

üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazı ve restorasyon çalışmaları gerçek-

leştirilen ve geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek bir alan tespit edilerek, kültür 

turizmi bünyesinde yapılabilecek uygulamalar konusunda önerilerde bulunul-

muştur. 

Söz konusu alan olarak tespit edilen Troya’ya yönelik literatür araştırması ya-

pılmış ve yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili heyet ve kişile-

rin görüşleri alınarak, fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

Çalışmada, tespit edilen konuyla ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerin-

de tartışılmış ve yeni yaklaşımların uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Elde 

edilen veriler ile tespit edilen noksanlık ve sorunlar değerlendirilerek, ne tür 

uygulama ve yaklaşımlarla tarihsel kültür turizminin geliştirileceği araştırılmıştır.  

 Bu çerçevede örnek olarak alınan Troya’da arkeolojik kazıların başlamasıyla 

birlikte yapılan düzenleme ve uygulamalar kapsamında, tarihsel kültür turiz-

minin değerlendirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. UNESCO Dünya Kültür 

Miras Listesi’nde yer alan ve oldukça önemli olan Troya’ya yeterli ilginin çeki-

lebilmesi yönünde turizmle arkeolojik kazıların ilişkisi gösterilmeye çalışılmıştır. 

Bu noktada, ülkemizde özellikle yabancı kazı heyetleri tarafından sürdürülen 

bilimsel arkeolojik kazıların ülke tanıtımında önemli bir rol oynayacağının altı-

nın çizilmesi vurgulanmıştır. Çalışma yöntemiyle genel olarak, geçmiş yıllarda 

birbirinden ayrı düşünülen kültür ve turizmin artık bütünleşik bir yapıya ka-
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vuştuğu ve aynı misyonun arkeolojik kazı ile kültürel turizm arasında da var 

olduğu amacına ulaşılmak istenmiştir.  

 KÜLTÜREL TURİZM VE ARKEOLOJİK KAZI İLİŞKİSİ 

Turizm olgusu genel olarak şu iki tanımla ifade edilebilir; Latin kökenli olan 

‚Tur‛ kelimesi, bir insanın bir yerden ayrıldıktan sonra dönüp dolaşıp aynı yere 

gelmesi anlamındaydı, giderek sıradan bir sözcük olmaktan çıkıp Avrupa ve 

İngiltere-Fransa arasında, yalnız önemli geziler için kullanılan bir sözcük haline 

geldi (Evliyaoğlu 1989). 

Daha kısa bir tanımlama da bulunmak gerekirse, Turizm en genel anlamıyla haz 

almak için seyahat etmektir (Bezmen 2001). 

İlk başlarda turizm olarak tanımlayabileceğimiz seyahatler, Aristokrat kesimin 

genel kültürlerini arttırmaya yönelik olarak başlamıştır. Özellikle Avrupa kıta-

sındaki zengin aile mensupları, geçmiş dönemlerde yaşamış antik devrin isim 

yapmış yazarlarını okuyarak kendilerini o heyecan veren olayları araştırmaya 

yöneltmişlerdir. Soylu krallar, prensler ve prensesler bunlara örnek olarak sayı-

labilir. Bu seyahatleri kökenindeki merak duygusunda çoğu zaman ‚arkeolo-

ji‛nin olduğu görülmektedir. Antik yazarların değindiği ve kalıntılarının bir 

kısmı görülebilen antik şehirleri görmek ve hatta definelerini araştırmak için bu 

seyahat hareketlerinin meydana geldiği düşünülmektedir. Kimi söylemlere göre 

turizmin, deniz, kum ve güneşten türediği durumu bu doğrultuda haklılık ka-

zanmamaktadır. Çünkü seyahat hareketlerinin başlaması kültürel ve macera 

amaçlıdır. 

Turizmin tarihsel boyutu incelendiğinde, arkeoloji ile olan yakın ilişkisi görüle-

bilmektedir. Bu ilişki, eski olmakla birlikte artık günümüzde de önem kazan-

maya başlamıştır. 20.yüzyılın ortalarına kadar giderek artış gösteren deniz, kum 

ve güneş turizmi, sonraları yerini diğer turizm kollarına bırakmaya başlamıştır. 

Bunların içerisinde en ilgi çekeni de ‚Kültür Turizmi‛ olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kültür Turizmi, temelde, ‚insanların farklı kültürleri tanıma isteği‛ ile ortaya 

çıkmış bir turizm şeklidir (Akgül 2001). Bu bağlamda, kültür kavramı genel 

şekliyle ‚uygarlık‛ olarak tanımlanabilir.  

Günümüzde turistlerin belirli bir yere yaptıkları seyahatlerde o bölgenin doğal 

değerleriyle olduğu kadar kültürel değerleriyle de ilgilendikleri görülmektedir. 

Söz konusu iki kavram; kültür ve turizm, artık birbirini bütünleyen vazgeçilmez 

iki unsur halini almıştır. Bunun en iyi örneği ise, Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı’nın tek yönetimde icra bulur duruma getirilmesidir. Turizm, kültürsüz düşü-
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nüldüğünde yalın kalmakla birlikte, anlam bakımından da tartışılmaya açıktır. 

Bu noktada kültür, turizme çeşitlilik, heyecan ve anlam katmaktadır. 

Kültür, turizmi beslemekte ve turizm de kültürü yükseltmektedir. Ayrıca, kül-

tür ve turizm arasındaki diğer bir bağlantı da, merak duygusudur. Merak duy-

gusu, insanların kültür seviyelerini yükseltmiş ve turizm hareketlerinin doğma-

sına neden olmuştur. Bununla birlikte ‚Kültür Turizmi‛ olarak tanımlanan tu-

rizm çeşidi meydana gelmiştir.  

Küreselleşme süreciyle birlikte, bir kültür, bir diğerini tanıma ihtiyacı hisset-

mektedir. Bu durum, dünya üzerindeki insan hareketlerini etkilemekte ve ta-

nınmayanı insanlara tanıtmaktadır. Bu durumda ülkemizin tarihsel ve kültürel 

değerlerinin dünyaya tanıtılması da kaçınılmaz olmuştur. Bunun için gerekli 

dengenin sağlanması ve salt gelir amaçlı yaklaşımlarla söz konusu değerlerin 

zarar görmemesini hedeflemek en uygun yoldur. Bu da koruma-kullanma dengesi 

bakımından koruma planları gibi yaklaşımlarla sağlanabilecektir. 

Ülkemizin tarihsel ve kültürel yönlerden çok zengin olmasıyla birlikte söz ko-

nusu turizm alanları büyük yatırımlara açık hale gelmiştir. Koruma ve tanıtma 

bilincinin gelişmesiyle tarihsel kültür turizminden en geniş şekilde faydalanıla-

bilir. Bununla beraber, kültür turizmi, arkeolojik alanların amaçlarına uygun 

kullanılabilmesini sağlayan önemli bir olgudur. Örneğin; Kültür eseri, kullan-

dıkça bakımı ve korunması sağlandığı için kullanıma açılmalıdır (Özpolat 1983). 

Bu doğrultuda, turizm hareketinin gerçekleştiği bölgedeki kültür varlıklarının 

korunması ve restorasyonu büyük önem taşımaktadır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde tarihsel kültür turizmi kapsamına;  arkeolojik 

sit alanları, müzeler ve diğer kültür değerlerimiz girmektedir. Bu değerlerin 

korunması için sadece devlet eliyle sürdürülen çalışmalar yeterli olmamakta, 

sivil toplumun bu çalışmalara katkıda bulunması gerekmektedir. Ancak, bugü-

nün toplumunda, koruma bilincinin yeterli düzeyde yerleşmemiş olmasının 

kültürel değerlerin zarar görmesinde ve yok oluşunda bir başka önemli etken 

olduğu gerçeği gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır (Tok 2002). Arkeolo-

jik sit ve doğal alanlar ile birlikte diğer kültürel değerlerimizin korunması, de-

ğerlendirilmesi, ziyaretçilerin beğenisine sunulması ve bu amaç doğrultusunda 

bir takım günübirlik zorunlu ihtiyaçları karşılayacak tesislerin kurulması genel-

likle finans kaynaklarının yetersizliği, proje hazırlamadaki zorluklar, yerel yö-

netimlerce bu konulara yeterince sahip çıkılmaması gibi olumsuz etkenler ne-

deniyle istenen düzeyde gerçekleşememektedir. Bununla birlikte, ülkemizde 

arkeolojik kültür mirasının açığa çıkarılması faaliyeti çok uzun süreden beri 

yerli ve yabancı bilim adamları tarafından yürütülen bilimsel kazı ve araştırma-
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lar ile sağlanmaktadır. Kazı geleneği böylesine eski ve köklü olan ülkemizde, 

kültürel değerlerin korunması ve değerlendirilmesi geleneğinin ne yazık ki 

yeterli seviyede olmadığını belirtmek gerekmektedir. Ancak bu süreç her geçen 

gün artış yönünde ivmelenerek devam etmektedir. 

ARKEOLOJİ  

Arkeoloji en genel anlamıyla eskinin bilimi olarak tanımlanabilir. Arazideki 

uygulaması olan kazı ise, toprak altındaki kültür kalıntısının kazılarak yeryü-

züne çıkarılması faaliyetidir (Uçankuş 2000). 

Arkeoloji bilimini icra edenler, belli bir kültürün yaşam alanını kazılarla ortaya 

çıkarırlar ve elde ettikleri bilgileri dünya ile paylaşırlar. Arkeolojinin ilk ortaya 

çıktığı yıllarda bu durum daha konservatif bir etki altında meydana gelmiştir. 

Öyle ki, araştırılan alan hakkında elde edilen veriler o alanı araştıran kişilerce 

açıklanmamış, daha doğrusu bilim ile dolaylı olarak ilgilenen çevrelerce payla-

şılmamıştır. Dolayısıyla çok uzun yıllar arkeoloji, belli bir zümrenin ilgi alanı 

içerisinde sıkışıp kalmıştır. Bu süreç yüzyılları kapsayarak, 19. yüzyıl ile birlikte 

artık maceraperestlerin heyecanı olmaktan çıkmış ve bir bilim disiplini halini 

almıştır. Yine de tüm toplumun ilgi duyduğu bir bilim dalı olamamıştır. Ancak 

günümüzde yavaş da olsa arkeoloji bilimi, hak ettiği ilgi ve önemi görmeye 

başlamıştır. Kazılar sonucu elde edilen verilerin ve sonuçların dünya ile payla-

şımı her geçen gün artma sürecindedir. Böylelikle insanoğlunun temel güdüle-

rinden biri olan merak duygusu, turizm ve arkeoloji ile son derece faydalı bir 

etkileşim içerisine girmiştir. Bu da bir anlamda kültür turizminin doğuşuna 

neden olmuştur. Ayrıca, meydana gelen bu turizm türü sayesinde; turistleri 

ülkemize çekebilmek amacıyla alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve arkeolojik 

kazı, sergi gibi faaliyetlerin iyi bir tanıtım stratejisi ile sunulması da kaçınılmaz 

bir durum haline gelmiştir.   

Geçmişi bilinmezliklerle ve gizemlerle dolu olan İnsanoğlunun tüm bu bilin-

mezlikleri merak edip, araştırmalar yapmaya başlaması ile arkeoloji bilimi insa-

nın tarihine ışık tutan bir bilim olmuştur. Bu tanımlamanın yanında Arkeoloji, 

ayrıca bir keşif bilimidir. Günümüzde artık gelişen haberleşme araçları sayesin-

de arkeolojiye de toplumun duyduğu merak giderek artmaktadır. Görsel ve 

yazılı medyada hemen her gün arkeoloji ve onun yöntemi olan kazı ile ilgili bir 

haber mutlaka yer bulmaktadır. Bu durum, arkeolojiyi bir zümrenin bilimi ol-

maktan çıkarıp, tüm toplumu kucaklar bir konuma getirmiştir.  

Genel olarak arkeolojik kazıları çeşitlendirmek gerekirse, planlı ve programlı 

bilimsel kazılar, müze kazıları ve kurtarma kazıları olmak üzere üçe ayırmak 
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mümkündür. Ancak yinede kesin olarak gruplandırmanın mümkün olmadığı 

konusuna da değinmek gerekir. Çünkü bazen amaçlarına göre bu sınıflama 

değişebilir. Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle gerçekleştiri-

len kazılara bakıldığında, öncelikle Bakanlar Kurulu Kararlı Türk ve yabancı 

kazılar, Müze Müdürlüklerince sürdürülen bilimsel kazılar ve yine Müze Mü-

dürlüklerince yapılan kurtarma kazıları bilimsel kazı çeşitliliğini göstermekte-

dir. Bu sayılan kazı çeşitlerinin yanında yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin 

verilebilen ve bireysel olarak belirli kurallar çerçevesinde yapılabilen define 

kazıları da mevcuttur.  

Bilimsel olarak gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, belirli bir düzen içinde yapıl-

maktadır. Bu kazıların amacı, bir arkeolojik yerleşmeyi en iyi, en doğru biçimde 

kazmak, buluntuları korumak, temizlemek, restore etmek, tasniflemek ve doğru 

bir biçimde yorumlayarak insanlığın hizmetine sunmaktır. Böyle kazıların bi-

limsel çalışma dönemleri de uzun yılları kapsamaktadır. Bu süre 50 ve hatta 100 

yılı dahi aşabilmektedir.  

Arkeoloji biliminin uygulama yöntemi olan kazı çalışmalarının diğer bir önemi 

ise, yok olma riski altında bulunan kültürel varlıkların korunmasında turizm ile 

olumlu bir etkileşim içine girerek işbirliği sağlayabilecek niteliğe sahip olmasıdır. 

Turizm ile arkeolojik kazıyı ortak bir paydada buluşturarak adeta bir birleştirici 

harç rolünü oynayan faktörlerden bir diğeri de ‚Arkeolojik Alan Yönetimi‛dir. 

Bu organizasyon temel olarak kültür varlıklarının korunması ile birlikte dünya-

ya tanıtılması açısından da önem taşımaktadır. Öncelikle bir ören yerinin turiz-

me kazandırılması diğer bir deyişle insanlığa tanıtılarak buradan pozitif yönde 

gelir elde edilmesi için düzenli kazıların belli bir program ve proje dâhilinde 

yapılması gerekmektedir. Günümüz konjonktürü bunu mutlak gerekli kılmak-

tadır. Bu bağlamda, arkeolojik kazıları sürdürülen ören yerlerinin turizm ile 

ilişkilendirilmesi amacıyla bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulama-

lardan birisi de, arkeolojik alanların doğru yönetilip gelecek nesillere aktarılma-

sını sağlayan yönetim planı olarak da adlandırılan çalışmalardır. Bu doğrultu-

da, Kültürel miras yönetimi, 1990’lı yıllardan itibaren ağırlık kazanan sürdürü-

lebilirlik kavramı ile ön plana çıkmış bir organizasyondur. (Smith 2003) 

Bu uygulama doğru yapıldığında, ören yerinin korunmasına ve tanıtılmasına 

katkı sağlayacaktır. Bu katkının yanı sıra, bölge toplumu için de ekonomik açı-

dan yararlar getirecektir.   
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TROYA ÖRNEĞİ 

Tarihsel kültürel turizm açısından ülkemizde ilgi çeken örnekler arasında sayı-

labilecek ve uygarlık tarihi açısından büyük önem taşıyan bir alan da Troya’dır. 

Çanakkale İli, Tevfikiye köyü’nde bulunan Troya ören yeri Çanakkale Merkez’e 

yaklaşık 30 km. uzaklıktadır. Ören yeri hem höyük hem de antik kent şeklinde 

yerleşim göstermektedir. Bugün ziyarete açık olan kısımları höyük olarak yerle-

şim görmüş alanlardır. Bu kısım, antik kent yerleşiminin akropolünü oluştur-

maktadır. Anılan alan aynı zamanda Hisarlık Tepesi olarak bilinmektedir. Tro-

ya’nın tarihi günümüzden 3500 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Troya kazıları 

sonucunda, üst üste kurulmuş 7 ayrı kültür tespit edilmiştir (Güney 1999). 1870 

yılında Alman tüccar Heinrich SCHLIEMANN tarafından kazıları yapılan Tro-

ya’daki son araştırmalar, günümüze kadar dokuz olarak bilinenin aksine on 

yapı katı olduğunu ortaya koymuştur. İlk yerleşim katı, İlk Tunç Çağı’na rast-

lamaktadır. Son yapı katı ise, Bizans Dönemi izlerini taşımaktadır.  

Söz konusu alanda Amerikalı bilim adamı Carl William BLEGEN’den yaklaşık 

yarım asır sonra, Troya bir Alman bilim adamının ilgisini üzerine çekmiştir. Bu 

bilim adamı bugün adeta Troya ile özdeşleşmiş bir isim olan Manfred Osman 

KORFMAN’dır.  

Troya’nın yeni nesil kazı çalışmaları merhum KORFMAN tarafından 1988 yı-

lından itibaren başlatılmıştır. Bu yeni kazı çalışmaları halen uluslararası bir ekip 

ile birlikte Ernst PERNICKA başkanlığında devam ettirilmektedir.  

Batı medeniyetinin, uygarlık yolundaki önemli adımlarını attığı Roma İmpara-

torluğunun kuruluş efsanesi, Troya ören yerine dayanmaktadır. Bunun için 

burası ayrı bir öneme sahiptir. Troya’nın 1998 yılında UNESCO tarafından 

Dünya Miras Listesi’ne alınması ise kentin önemini bir kat daha artırmıştır. 

Dünya tarihi bakımından önemli olarak kabul edilen yerlerin UNESCO’ya bağlı 

bir komite tarafından Dünya Miras Listesi’ne kabul edilmesi, o yer için oldukça 

prestijli bir unvan anlamına gelmektedir. Bu listeye giren kültürel miraslar in-

sanoğlunun da dikkatini çekmektedir. Bunun bir sonucu olarak, oluşan merak 

duygusunu gidermek için şimdiye kadar görülmeyen bu alanlar turistler tara-

fından ziyaret edilmektedir. Meydana gelen bu olaydan en çok etkilenen ve 

faydalanan ise o yörenin insanıdır. Ancak, bu durum yöre halkının bilinçlenme-

siyle de doğru orantılıdır. Yeterli bilinçlenme sağlanamadığı takdirde, kültürel 

mirasın, Dünya Miras Listesi’nde olmasına rağmen bilinmeyen bir alan olarak 

varlığını devam ettirmesi şaşırtıcı görülmemelidir.  

Antik Troas Bölgesi, Milli Parklar Kanunu’na göre, 1996 yılında Bakanlar Kuru-

lu Kararı ile Troya Tarihi Milli Park’ı olarak ilan edilmiştir. Troya ören yerinin 
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içinde bulunduğu tarihi ve doğal bakımdan önemli sayılan bir bölgenin milli 

park olarak ilan edilmesinin geçmişi 1970‘li yıllara değin uzanmaktadır. O za-

manki ismiyle ‚Uzun Devreli Gelişme Planı‛ olan çalışma, ne yazık ki amacına 

ulaşamamıştır. Bunun nedenleri ise, büyük bir olasılıkla bölgenin jeopolitik-

askeri önemi ve projenin gerçekleşmesi için düzenli bir girişim ve çabanın sağ-

lanamamış olmasıdır (Aslan 2001). Söz konusu planda, Troya ören yerinde bir 

kazı çalışması yapılmasının gerekliliği belirtilse de bu yerdeki çalışmalar 1988 

yılında başlamıştır. 2004 yılında yeni ismiyle ‚Uzun Devreli Gelişim Planı‛ Çev-

re ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu plan daha önceden yapılan 

planın devamı niteliğindedir.  

İsminin içinde bulunduğu ve Antik Troas Bölgesini kapsayan Troya Tarihi Milli 

Parkı, bölgenin korunması ve sosyo-ekonomik yapısı bağlamında atılan çok 

önemli bir adım olmuştur. Milli Parkın odak noktasını Troya ören yeri oluştur-

maktadır. Milli parkın sağlayacağı avantajlar iyi bir şekilde değerlendirilerek, 

bölgenin ‚koruma-kullanma‛ dengesi çerçevesinde turizm ekonomisine kazan-

dırılmasını sağlayabilecektir.  

Dünya Mirası olan Troya ören yeri böylesine önemli bir tarihi yerleşim olması-

na rağmen ziyaretçi sayısı 2007 yılında sadece 297.500 olmuştur (Dösimm 2007). 

Ülkemizdeki diğer ören yerlerinin ziyaretçi sayısına bakıldığında bu oran çok 

gibi görülebilir. Ancak, bu kadar ünlü bir tarihi alan için bu yetersiz bir sayıdır. 

Örneğin, Ephesos Antik Kenti’nin 2007 yılındaki ziyaretçi sayısı 1.496.608 olarak 

tespit edilmiştir. (Dösimm 2007) Ephesos’da bu sayının yüksek olmasının başlı-

ca nedeni, Meryem Ana Kilisesinin burada olması diye düşünülebilir Ancak, tek 

neden o değildir. Öncelikle, düzenli ve profesyonellikle yapılmış restorasyon ve 

konservasyon faaliyetleri ve bunun yanında, iyi bir tanıtım stratejisi de kentin 

ziyaret edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tüm bunlar koruma-kullanma 

dengesi kapsamında, turizm amaçlı yapılan uygulamalar olarak sayılabilir. Son 

yıllarda arttırılan tanıtım projeleri ile toplumun ilgisinin kültürel turizme çekil-

mesiyle ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Müze Kart uygula-

masıyla da 2010 yılında Troya’yı 386.079 kişi ziyaret etmiştir (Dösimm 2010). 

Kültürel turizm göz önüne alındığında, Troya ören yerinin kültür turizmi po-

tansiyelinin oldukça yüksek olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Bu doğrul-

tuda alanda bugüne kadar koruma ve ziyaretçilere yönelik kazı ekibince gerçek-

leştirilen uygulamalar, önemli olmakla birlikte daha ileriye de taşınmalıdır. 

Alandaki gezi güzergahının revize edilmesi ve külfetli olsa da restorasyon faali-

yetlerinin genişletilmesi gerekmektedir. İyi planlanmış bir gezi rotası alanın 

korunarak, ziyaretçilerce iyi algılanmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte, özel-
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likle mimari yapıların kısmen de olsa ayağa kaldırılması Troya’nın ihtişamını 

yeni kültürler tanımaya gelenlere gösterebilecektir. Ayrıca, milli park organi-

zasyonunun tam anlamıyla hayata geçirilerek, milli park avantajanın kullanıl-

ması tarihsel kültür turizmi açısından olumlu yansımalar meydana getirecektir.  

Kazı ekibinin gayretleriyle kültür turizmi kapsamında bugüne kadar gerçekleş-

tirilen uygulamaların, bir yönetim planı çerçevesinde genişletilip, geliştirilerek 

eksikliklerin giderilmesi, günümüz arkeoloji anlayışı ile turizm açısından güzel 

bir işbirliği örneği olabilecektir.  

SONUÇ 

Eskiden olduğu gibi özellikle yabancı araştırmacıların ülkemize gelip yalnızca 

kişisel kazançları doğrultusunda kazı yapmaları artık kabul görmez bir durum-

dur. Dünya genelinde her geçen gün yeni bulgularla tarihin değiştiği ve bilginin 

hızla yayıldığı bu dönemde, arkeoloji bilimi de kabuk değiştirmeye başlamıştır. 

Arkeoloji, başlangıçta olduğu gibi belli bir takım varlıklı insanların ilgi duydu-

ğu bir alan olmaktan çıkmış, toplumun her kesimine hitap eder hale gelmiştir. 

Medya gibi iletişim organlarının da bunda payı olmuştur. Bu bağlamda, insan-

lar arkeolojiyi anlamaya başlamışlardır.  

Ziyaretçilerin görmeye geldikleri tarihi alanları iyi anlamış olarak terk etmeleri 

için öncelikli olarak bir gezi rotası planlanarak, rahat gezebilecekleri güzergâh-

lar oluşturulmalıdır. Bu güzergâhlarda ziyaretçilerin üzerinde yürüyeceği plat-

formlar ve yürüyüş yolları yapılmalıdır. İyi belirlenmiş yollar ziyaretçilerin 

dolaşımını düzenleyerek, alanın korunmasını da sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, 

alanda aynı tip ve standartlarda açıklayıcı bilgileri içeren bilgi ve tanıtım tabela-

ları uygun noktalara yerleştirilmelidir. Böylelikle, ziyaretçilerin ören yerinde 

daha uzun süre kalması ve alanı daha rahat gezmeleri sağlanmış olacaktır. 

Bunların yanı sıra çok katmanlı bir yapıya sahip olsa da, Troya’daki mimari 

yapıların restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılması kentin anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır. Özellikle Troya ile özdeşleşen megaron yapılar ile sur du-

varlarının rekonstrüksiyonu turistleri oldukça etkileyebilecektir. Restorasyonu 

yapılan yapıların gece ışıklandırılması ise, Troya’nın güvenliğini arttıracağı gibi 

ihtişamını da gözler önüne serecektir. Bu uygulama ile belki de gelecekte, gece 

vakitlerinde ziyaretçiler Troya’yı gezebilecek, hatta bazı kültürel etkinlikler de 

gerçekleştirilebilecektir.  

Troya’nın da içinde bulunduğu ve milli park olarak düşünülen alanda yapılan 

ve yapılması planlanan uygulamalarda en çok çaba gösteren organların başında 

Troya kazı ekibi gelmektedir. Sadece devlet eliyle koruma ve kullanma olgusu-
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nu gözeterek kültürel turizm amaçlı uygulamalar vücuda getirmek mümkün 

değildir. Genel olarak kazı ekiplerinin stratejik önemi teorik alan dışında kendi-

ni göstermektedir. Kazı ekibince hazırlanan Troya Master Planı kapsamında son 

yıllarda, alandaki enformasyon amaçlı levhalar ile gezi yollarının geliştirilmesi 

faaliyetlerine devam edilmekte ve uzun vadede de restorasyon uygulamalarının 

genişletilmesi planlanmaktadır.  

Bununla birlikte 2012 yılı ülke tanıtım eylemleri kapsamında yapılacak Türkiye 

tanıtım faaliyet ve reklâm çalışmalarında deniz, kum ve güneş turizmi yerine 

kültürel değerlerin ve turizm çeşitliliğinin ön plana çıkartıldığı uygulamalar 

yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Mü-

dürlüğü istatistiklerine göre 2011 yılında ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı 

31.456.076 kişiye ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında hazırlanan 

‚Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı‛ndaki 50 Milyon ziyaretçi ve 50 

Milyar dolar turizm geliri hedefine bu şekilde güncellenen reklam ve tanıtım 

stratejileri ve eylemleriyle ulaşılabilecektir. Bu anlamda kültür turizmi belki de 

en önemli enstrümandır.  

DEĞERLENDİRME 

Kültür izleri M.Ö. 3. binden itibaren İlk Tunç Çağı ile başlayıp, M.S. 6. yüzyıla 

kadar uzanan Troya, dünya kültür tarihi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Uzun yıllardır kazı çalışmaları sürdürülen Troya’da, kazı ekibince turizm amaç-

lı olumlu uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bunlar genel olarak restorasyon ile 

ziyaretçilerin bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalardır. Bu geçmiş dönemler 

için yeterli görülebilir. Ancak, kültür ve turizme yönelik uygulamaların genişle-

tilmesi gerekmektedir. Üst üste yığılmış bu kadar çok kültür izini koruyup, 

gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, yukarıda belirtilen çalışmaların yapıl-

ması sonucu olumlu neticeler alınabilecektir. Her ne kadar bu karmaşık yapı 

çerçevesinde bunların yapılmasında ve uygulanmasında zorluklar yaşanabile-

cekse de, bunu gerçekleştirmenin gerekliliği kendini kültür ve turizm alanında 

göstermektedir. Hayata geçirilecek ören yeri uygulamalarının Troya’da iyi plan-

lanarak uygulanması halinde çok faydalı sonuçların elde edileceği kuşkusuz-

dur. Milli Park, Ören Yeri Yönetim Planı, Arkeolojik Kazı Çalışmaları birbiri ile 

eşgüdüm halinde işlemelidir. Böylelikle turizm ile arkeolojinin birbiriyle olumlu 

etkileşimi sağlanarak, arzu edilen neticeler alınabilir. Girmesi kolay olmayan 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Troya’nın, dünya turizm gelir pas-

tasından hak ettiği payı alarak, bunun korunmasında ve tanıtımında kullanıl-

ması çağımız kültür ve turizm anlayışı bakımından artık zorunlu bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Troya’da yapılmış ve yapılmakta olan arkeolojik kazı çalışmalarının genişletile-

rek devam etmesi turizm bağlamında büyük faydalar getirmekle birlikte, ülke-

miz tanıtım dinamiklerinden birini oluşturmaya başlamıştır. Troya, dünya ça-

pında Türkiye’yi ve Çanakkale’yi temsil edecek bir marka olarak varlığını bu 

şekilde gösterecektir.  Bununla birlikte, tüm bu uygulamalar sarmalının uyumlu 

bir etkileşim içerisinde hayata geçirilmesi sağlandığı takdirde, Troya’nın tarih 

boyunca oynadığı ihtişamlı rolünün izleri günümüz ve gelecek nesillere ulaştırı-

labilecektir.   

TEŞEKKÜR 

Bugüne kadar fazla ele alınmamış olan ve küreselleşen dünya düzeninde, ge-

lişmiş ülkelerin yeni anlayışlar ile birlikte meydana gelen oluşumlar çerçevesin-

de giderek önemli bir çalışma ve değerlendirme alanı olarak karşımıza çıkan 

‚Turizm ile Arkeolojik Kazı ilişkisi‛nin ele alındığı bu çalışması sürecinde, yar-

dım ve tavsiyelerinden ötürü Arkeolog Sayın Serap KOCAMAN’a, alan araş-

tırmasında yardımlarını esirgemeyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Kazıları Başkan Yardımcısı Sayın Doç. 

Dr. Rüstem ASLAN’a ve manevi desteklerinden ötürü eşim Pınar ve oğlum 

Kuzey’e teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZ 

Turist rehberliği hizmeti sunumunun vatandaşlık şartı ile sertifikasyon koşulu ekseninde kı-
sıtlanması Avrupa çapında çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Kurucu Antlaşmanın ilgili 
maddeleri Avrupa vatandaşı herhangi bir profesyonel turist rehberinin, vatandaşı bulundu-
ğu üye ülkede gerekli nitelikleri karşılamak suretiyle rehberlik mesleğini icra edebilmesi ha-
linde, aynı mesleği daimi veya geçici olarak, vatandaşlık şartı aranmaksızın veya hizmetin 
sunulduğu üye ülkedeki vatandaşlara dayatılandan başkaca bir engelle karşılaşmaksızın bir 
diğer üye ülkede de icra edebileceği hükmünü içermektedir. Bununla birlikte, Adalet Diva-
nı’na yansımış davalar ve AB Kurumları düzeyindeki tartışmalar, uygulamada rehberlik hiz-
meti sunumunun “genel fayda” savları çerçevesinde kısıtlanmasının önünü açmıştır. AB’ye 
yakınsama çalışmaları kapsamında izlenen gelişmeler benzer tartışmaların yakın gelecekte 
Türkiye’de de gündeme geleceğini düşündürmektedir. Bu çalışmayla, Türkiye’de süregelen 
profesyonel turist rehberliği mesleğinin geleceğine ilişkin tartışmalara AB ile entegrasyon 
eksenli yeni bir boyut eklenmeye çalışılmaktadır.    

Anahtar sözcükler: Hizmet Sunum Serbestisi, Turist Rehberliği, Kurucu Antlaşma, Adalet Di-
vanı Kararları 

 

GĠRĠġ 

Profesyonel turist rehberliği hizmeti sunumunda vatandaşlık şartının aranması 

ve mesleğin icrasının rehberlik belgesine/diplomasına sahip olma koşuluna 

bağlanması, bir başka ifadeyle hizmet sunumunun vatandaşlık şartı ile sertifi-

kasyon koşulu ekseninde kısıtlanması Avrupa çapında çeşitli tartışmalara konu 

olmuştur. Avrupa Birliği (AB) Kurucu Antlaşmasının ilgili maddeleri Avrupa 

vatandaşı herhangi bir profesyonel turist rehberinin, vatandaşı bulunduğu üye 

ülkede gerekli nitelikleri karşılamak suretiyle rehberlik mesleğini icra edebilme-

si halinde, aynı mesleği daimi veya geçici olarak1, vatandaşlık şartı aranmaksı-

zın veya hizmetin sunulduğu üye ülkedeki vatandaşlara dayatılandan başkaca 

                                                                                 
1
 Hizmet Ticareti Genel Anlaşması hükümleri uyarınca sınır ötesi ticaret, yurt dışında tüketim, ticari 

varlık, gerçek kişilerin varlığı olmak üzere hizmet dört şekilde sunulabilmektedir (Sauvé, Stern, 

2000). Burada mesleğin daimi olarak bir ülkede icrası yerleşip iş kurmak suretiyle mümkün olurken, 

mesleğin geçici olarak icrası hizmet sunucusunun hizmeti bir diğer ülkede gördükten sonra tekrar 

yerleşik olduğu ülkeye dönmesini ifade etmektedir.  

mailto:sibelaykin@akdeniz.edu.tr?subject=abstractModule%20-%20II.%20Disiplinlerarası%20Turizm%20Araştırmaları%20Kongresi&body=Sayin%20Sibel%20Mehter%20Aykın,%20Web:%20http://www.abstractModule.com/2012dtak%20Email:%20sibelaykin@akdeniz.edu.tr%20Parola:%20akd34000
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bir engelle karşılaşmaksızın bir diğer üye ülkede de icra edebileceği hükmünü 

içermektedir (Lizbon Antlaşması, md. 18-27 ve 45-62). Bununla birlikte, Adalet 

Divanı’na yansımış davalar ve AB Kurumları düzeyindeki tartışmalar, uygula-

mada rehberlik hizmeti sunumunun “genel fayda” savları çerçevesinde kısıt-

lanmasının önünü açmıştır.  

Profesyonel turist rehberliği, bazı üye ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de dü-

zenlemeye tabi bir meslek olup, 26004 sayılı Profesyonel Turist Rehberliği Yö-

netmeliği hükümleri uyarınca mesleğin icrasında vatandaşlık ve rehberlik ko-

kartına sahip olma şartları aranmaktadır (25 Kasım 2005 tarih ve 26004 sayılı 

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği). Bununla birlikte, AB’ye üyelik süre-

cinde açıklanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 

Ulusal Programında (2008), başta 2005/36/EC sayılı Mesleki Niteliklerin Karşı-

lıklı Tanınması Yönergesi olmak üzere ilgili tüm mevzuatın gereklerinin yerine 

getirileceği, iş kurma hakkının önündeki engellerin kaldırılacağı, sınır ötesi 

hizmet sunum serbestisinin sağlanacağı ve nihayet tam üyelik perspektifi çerçe-

vesinde çeşitli mesleklerde vatandaşlık şartının mütekabiliyet esasına göre kal-

dırılabileceği belirtilmiştir (Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliş-

kin Türkiye Ulusal Programı, 2008: 34-43). Bu gelişmeler, Avrupa’da 1990’lı 

yıllarda izlenen tartışmaların bir benzerinin yakın gelecekte Türkiye’de de gün-

deme geleceğini düşündürmektedir.    

Bu çalışmayla, Türkiye’de süregelen profesyonel turist rehberliği mesleğinin 

geleceğine ilişkin tartışmalara AB ile entegrasyon eksenli yeni bir boyut eklen-

meye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, rehberlik hizmeti sunumunda vatandaşlık 

ve sertifikasyon şartı tartışmaları Kurucu Antlaşma hükümleri, Adalet Diva-

nı’na intikal eden davalar ve üye ülkelerdeki fiili durum kapsamında ele alına-

rak, rehberlik mesleğinin Türkiye’deki geleceğine ilişkin öngörüler oluşturul-

maya çalışılmaktadır.  

KURUCU ANTLAġMA HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE PROFESYONEL  
TURĠST REHBERLĠĞĠ HĠZMETĠ  

Avrupa VatandaĢlığı Kavramı 

Kurucu Antlaşmanın “Ayrımcılık Yapmama ve Birlik Vatandaşlığı” başlığı al-

tındaki hükümleri uyarınca, üye ülke vatandaşlığını tamamlayıcı nitelikte “Av-

rupa vatandaşlığı” ihdas edilmektedir. Bu kapsamda Avrupa vatandaşlarına, 

aralarında serbest dolaşım, yerleşme hakkı, seçme ve seçilme hakkının da bu-

lunduğu bir dizi hak ve yükümlülükler getirilmekte; vatandaşlıktan doğan ay-

rımcılık yasaklanmaktadır (Lizbon Antlaşması, md.18-25; ex article 12-13, 17-22 
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TEC). Bir başka anlatımla, iç pazarda uyrukluktan doğan kısıtlamalar Kurucu 

Antlaşma hükümleri ile bağdaşmaz sayılmaktadır.  

Ġç Pazar Kavramı 

Kurucu Antlaşmanın 26. maddesi, “iç pazar” kavramını açıklayarak AB Kurum 

ve Organlarına görev çıkarmaktadır. Buna göre; iç pazar malların, hizmetlerin, 

kişilerin ve sermayenin serbestçe dolaştığı sınırlardan arındırılmış bir alan olup, 

AB Kurum ve Organları Avrupa çapında bir iç pazarın tesis edilmesi için gerek-

li tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu bağlamda, malların, sermayenin, kişilerin 

yanı sıra hizmetlerin de hiçbir fiziki, teknik ve mali engele maruz kalmaksızın iç 

pazarda serbest dolaşımı esastır.  AB Kurum ve Organları ise, serbest dolaşımı 

teminat altına alacak ikincil hukuk normlarını oluşturmakla görevlidir (Lizbon 

Antlaşması, md.26-27; ex article 14-15 TEC).  

İşçilerin Serbest Dolaşımı 

“Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı” başlığı altında yer alan 

“İşçiler” bölümü maddeleri kapsamında, Kurucu Antlaşma işçilerin Birlik ça-

pında serbest dolaşımının teminat altına alınacağına; işe alınma, aylığa hak ka-

zanma ve çalışma koşulları bakımından çalışanlar arasında uyrukluktan doğan 

her türlü ayrımcılığın yasaklanacağına hükmetmektedir. Bu bağlamda, kamu 

düzeni ve güvenliği ile halk sağlığı gibi haklı gerekçelerin getirdiği kısıtlamalar 

dışında, Avrupa vatandaşı işçiler tüm üye ülkelerde açık işlere başvurma ve o 

üye ülke vatandaşları ile aynı hak ve yükümlülükler çerçevesinde çalışma hak-

kına sahip olmaktadırlar (Lizbon Antlaşması, md.45; ex article 39 TEC) .  

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi 

Yukarıdaki hükümlere ilave olarak; Kurucu Antlaşmanın 49-55. maddeleri (ex 

Article 43-48, 294 TEC) “İş Kurma Hakkını”, 56-62. maddeleri (ex Article ) ise 

“Hizmet Sunum Serbestisini” düzenlemektedir. Kurucu Antlaşmanın İş Kurma 

Hakkı hükümleri kapsamında, Avrupa vatandaşlarının uyrukluğunda bulun-

madıkları bir diğer üye ülkede yerleşerek iş kurmalarının önündeki engellerin 

kaldırılması öngörülmektedir. Buna göre, her ne şekilde olursa olsun (şahıs ya 

da ortaklık şirketi, kamu ya da özel hukuk kurallarına tabi, merkez veya şube) 

üye ülke kanunlarına uygun olarak Birlik sınırları içinde kurulmuş herhangi bir 

firma tıpkı üye ülke vatandaşı gibi değerlendirilmekte ve ilgili mevzuat tüm 

Avrupa vatandaşları ile kuruluşlarına eşit uygulanmaktadır. Antlaşma hüküm-

leri, ayrıca, uygulamanın kolaylaştırılarak iş kurma hakkının sağlanabilmesi için 

Birlik Kurum ve Organlarını, Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması Yönerge-
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si örneğinde olduğu gibi, konuya yönelik düzenlemelerde bulunmakla yükümlü 

tutmaktadır (Lizbon Antlaşması, md. 49-50, 53-54; ex Article 43-44, 47-48 TEC).  

Kurucu Antlaşmanın Hizmet Sunum Serbestisi hükümleri kapsamında da hiz-

met sunucusu bir Avrupa vatandaşının mesleğini Topluluk çapında icra etme-

sine engel teşkil eden tüm kısıtlamaların yasaklanması öngörülmektedir. Bir 

başka söyleyişle, Avrupa vatandaşı bir hizmet sunucusu sahip olduğu mesleği-

ni kendi ülkesinde icra edebiliyorsa, hizmet alıcısının bulunduğu ülke dışında 

bir başka üye ülkede yerleşik dahi olsa, söz konusu hizmeti serbestçe sunabil-

melidir (Lizbon Antlaşması, md.56; ex Article 49 TEC).  

Antlaşmanın 57. maddesiyle “hizmetler” kavramına açıklık getirilmektedir. 

Buna göre; malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı kapsamına girme-

yen endüstriyel, ticari, mesleki ve zanaatla ilgili faaliyetler hizmet sunumu kap-

samında değerlendirilmektedir. Aynı maddede, ayrıca, iş kurma hakkı hüküm-

leri saklı kalmak kaydıyla, bir üye ülkede yerleşip iş kurmaksızın geçici süreyle 

hizmet gören tüm Avrupa vatandaşlarının, ilgili üye ülke vatandaşlarına uygu-

lanan aynı koşullar altında mesleklerini icra edebilecekleri hükmüne de yer 

verilmektedir (Lizbon Antlaşması, md.57; ex Article 50 TEC).  

Hiç kuşkusuz, hizmet sunum serbestisi iç pazar alt-politikaları arasında en has-

sas alanı oluşturmaktadır. Kurucu Antlaşma, ekonomik koşulların elverdiği 

ölçüde tüm üye ülkelerin hizmetler piyasasında serbestleşmenin sağlanması 

yönünde adım atmalarını öngörmekte; hizmet sunum serbestisi önündeki kısıt-

lamaların kaldırılamaması halinde, uygulanan kısıtlamaların vatandaşlık ya da 

yerleşme şartı aranmaksızın tüm Avrupa vatandaşlarına eşit uygulanmasına 

hükmetmektedir. Bir başka ifadeyle, yasaklayıcı dahi olsa bir hukuk kuralı tüm 

Avrupa vatandaşlarına eşit uygulanmak durumundadır (Lizbon Antlaşması, 

md.60-61; ex Article 53-54 TEC).  

Kurucu AntlaĢma Hükümlerinin Rehberlik Mesleği Bağlamında Okunması 

Yukarıdaki hükümler profesyonel turist rehberliği mesleği açısından yorum-

landığında çıkan sonuç şudur: İster peş peşe, isterse aralıklı olarak gerçekleşti-

rilsin, turist rehberlerinin yerleşik oldukları ülke dışındaki bir üye ülkede geçici 

olarak mesleklerini icra etmeleri hizmet sunum serbestisi kapsamına girmekte-

dir. Hizmet sunum serbestisine ilişkin maddelerin içerdiği hükümler çerçeve-

sinde, Avrupa vatandaşı herhangi bir turist rehberi, uyrukluğunda bulunduğu 

üye ülkede gerekli koşulları sağlamak suretiyle mesleğini icra edebiliyorsa, aynı 

mesleği vatandaşlık şartı aranmaksızın veya hizmetin sunulduğu üye ülkedeki 
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vatandaşlara dayatılandan başkaca bir engelle karşılaşmaksızın bir diğer üye 

ülkede de icra edebilmelidir.  

ÜYE ÜLKE UYGULAMALARI VE ADALET DĠVANI KARARLARI 

Uygulamada durum yukarıda çıkarılan sonuçtan çok farklıdır. Yunanistan, 

İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler, rehberlik mesleğini vatandaşlık 

şartına ve rehberlik belgesi / diploma sahibi olma koşuluna bağlamakta, diğer 

üye ülke uyrukluğundaki rehberlerin sözü edilen destinasyonlarda turist kafile-

lerine hizmet vermeleri halinde cezai işlem uygulamaktadırlar.  

Avrupa vatandaşı rehberlerin, uyrukluğunda bulundukları ülke dışındaki bir 

üye ülkede hizmet görmelerini rehberlik belgesi / diploma sahibi olma koşuluna 

ve vatandaşlık şartına bağlıyor olmak Adalet Divanı nezdinde açılan çok sayıda 

davaya konu olmuştur. 1989 yılında Avrupa Komisyonu’nun İtalya, Fransa ve 

Yunanistan’a karşı açtığı davalarda (İtalya Cumhuriyeti’ne karşı C-180/89, Fran-

sa Cumhuriyeti’ne karşı C-154/89, Helen Cumhuriyeti’ne karşı C-198/89) Adalet 

Divanı üye ülkelerin aleyhine karar vermiştir. Buna göre; turistlerle birlikte 

hareket eden rehberlerin, müze ve tarihi eserler gibi uzman rehberle gezilebile-

cek yerler dışındaki alanlarda tur yapmaları bağlamında hizmet sunmalarını, 

sahip oldukları nitelikleri sınav yoluyla belgelendirme koşuluna bağlamakla, 

adı geçen üye ülkeler, Kurcu Antlaşmanın 59. maddesinden doğan yükümlü-

lüklerine aykırı hareket etmişlerdir. 1992 yılında İspanya aleyhine açılan davada 

(İspanya Krallığı’na karşı C-375/92) ise, Adalet Divanı yukarıdaki karara ilave 

olarak, rehberlik hizmetinin sunumunda vatandaşlık şartının aranmasının Ant-

laşmanın 60. maddesine aykırı olduğuna hükmetmiştir2.  

Söz konusu davaları karara bağlarken Adalet Divanı iki noktayı esas almakta-

dır: Bunlardan birincisi, mesleğin belirli bir kanunla düzenlenip düzenlenmemiş 

olmasıyla ilgilidir3. Buna göre, eğer hem turist alan, hem de turist gönderen 

ülkede rehberlik mesleği belirli bir düzenlemeye tabiyse ve diploma veya serti-

fika sahibi olma zorunluluğu varsa, “genel sistem” hükümleri uygulanmalıdır. 

Dolayısıyla, rehberlik mesleğinin düzenlemeye tabi olduğu ülkelerde “mesleki 

niteliklerin karşılıklı tanınması prosedürü” geliştirilmek durumundadır. Böyle 

                                                                                 

2 59. ve 60. maddeler Topluluk Kurucu Antlaşmasında kullanılan eski madde numaralarını ifade 

etmekte olup, Lizbon Antlaşmasında sırasıyla 56 ve 57. maddelere karşılık gelmektedir. 
3 Profesyonel turist rehberliği mesleğinin hukuki düzenlemeye tabi olduğu ülkeler Avusturya, 

Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, İspanya’dır. Mesleğin herhangi bir düzenlemeye 

tabi olmadığı ülkeler ise Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere, İzlan-

da ve Norveç’tir (CEC, 1997: 10). 
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bir prosedürün geliştirilmemiş olması Kurucu Antlaşmanın iş kurma hakkına 

dair 52. maddesinin4, ihlali anlamına gelmektedir (CEC, 1997: 4-5). 

İkinci olarak bakılan nokta ise, yerleşik olma veya olmama durumu ya da hiz-

metin daimi veya geçici süreyle sunulması halidir. Buna göre; rehberin turist 

alan ülkede yerleşmek suretiyle daimi olarak hizmet sunması halinde, konu “iş 

kurma hakkı” kapsamında ele alınmalı, her üye ülkenin tesis etmekle yükümlü 

olduğu mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemi işletilmelidir. Ancak, 

Avrupa vatandaşı rehber, turist kafilesiyle birlikte turist alan ülkeye geçici sü-

reyle gelip hizmet sunduktan sonra uyrukluğunda bulunduğu ülkeye geri dö-

nüyorsa, sunulan bu hizmet iş kurma hakkı kapsamında değil, sınır ötesi “hiz-

met sunum serbestisi” kapsamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, bu du-

rumda mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması prosedürünün işletilmesine ge-

rek kalmamaktadır. Turların kısa aralıklarla, peş peşe ve düzenli bir şekilde 

yapılıyor olması dahi farklı bir durum yaratmamakta; Kurucu Antlaşmanın 

hizmet sunum serbestisine ilişkin 59. maddesi5 hükümleri geçerli olmaktadır 

(CEC, 1997: 6 ve 8-9).  

Adalet Divanı’na göre, yukarıdaki açıklamalara aykırı uygulamalar üyelikten 

doğan yükümlülüklerin ihlali anlamını taşımaktadır. Yükümlülüklerin ihlali ise 

yaptırım gerektirmektedir. Ne var ki, iç pazarda hizmet sunumu ancak kamu 

düzeni ve güvenliği ile halk sağlığı gibi haklı gerekçelerle “genel fayda” prensi-

bi çerçevesinde kısıtlanabilmektedir (CEC, 1997: 7). Bunlara ilave olarak, Adalet 

Divanı ulusal, tarihi ve sanatsal değerlerin korunmasının da kısıtlamalara haklı 

bir gerekçe oluşturduğunu düşünmekte; AB Kurum ve Organlarının yetkisinde 

bulunmayan kültür politikası çerçevesinde bazı kısıtlamalara gidilebileceğini 

kabul etmektedir (European Commission Internal Market and Services DG, 

tarih yok).   

Davayı hukuken kaybetmiş gibi görünen İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya 

Adalet Divanı kararlarındaki bir ifadeyi dayanak alarak kendi pozisyonlarını 

korumayı başarmışlardır. Sözü edilen kararlarda bir yandan müze ve tarihi 

yerler dışında kalan alanlarda rehberlik belgesi sahibi olma şartının turist kafi-

lesine eşlik eden Avrupa vatandaşı rehberlerde aranmayacağı açıkça belirtilir-

ken, öte yandan müze ve tarihi yerlerin ancak uzman rehberler eşliğinde gezile-

bileceği üstü kapalı olarak söylenmektedir. Burada can alıcı nokta, sadece uz-

                                                                                 

4 52. madde Topluluk Kurucu Antlaşmasındaki eski madde numarasını ifade etmekte olup, Lizbon 

Antlaşmasında 49. maddeye karşılık gelmektedir. 
5
 59. madde Topluluk Kurucu Antlaşmasındaki eski madde numarasını ifade etmekte olup, Lizbon 

Antlaşmasında 56. maddeye karşılık gelmektedir. 
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man rehberler eşliğinde gezilebilecek yerlerin kararlaştırılması işi olup, bu gö-

rev üye ülkelere bırakılmıştır. Başta İtalya olmak üzere, başlıca turist alan üye 

ülkeler listeyi geniş tutmak suretiyle, hemen hemen tüm ülkeyi uzman rehberle 

gezilebilen bir açık hava müzesine dönüştürmüşlerdir. Adalet Divanı bu duru-

ma karşı çıkmamakta; bir ülkenin tarihi, kültürel ve sanatsal mirasının tüketici-

ye doğru bir şekilde aktarılabilmesi için hizmet sunum serbestisinden ödün 

verilmesinin haklı bir gerekçeye dayandığını, bir diğer ifadeyle genel fayda 

prensibiyle örtüştüğünü düşünmektedir (CEC, 1997: 7). Avrupa Komisyonu 

daha da ileri giderek, müze ve ören yerlerinin ancak uzman rehberle gezilebil-

me koşulunun hizmet sunumu serbestisine istisna teşkil ettiğini ve bu istisnanın 

kısıtlayıcı bir şekilde uygulanabileceğini savunmakta; Avrupa vatandaşlarının 

ilgili üye ülke hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğinin önem-

le altını çizmektedir (CEC, 1997: 10). Turist alan üye ülkeler ise, rehberlik mes-

leğinin icrasına yönelik olarak giderek daha fazla kısıtlayıcı bir yaklaşım benim-

semektedirler. 

PROFESYONEL TURĠST REHBERLĠĞĠ MESLEĞĠNĠN TÜRKĠYE’DEKĠ  

GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖNGÖRÜLER 

Bilindiği gibi, Helsinki Zirvesi’nde (1999) Türkiye’ye üyelik perspektifinin ve-

rilmesi, 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle de müzakerelerin başlatılması Türkiye’yi 

AB üyeliğine yaklaştıran en önemli gelişmeler arasında yer almaktadır. Türki-

ye’nin AB’ye yakınsamasına ilişkin çalışmalar ulusal programlar ve mevzuat 

uyum programı ekseninde hayata geçirilmektedir. Bunlardan 31 Aralık 2008 

tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/14481 

sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 

Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulu-

sal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” hiz-

met sunum serbestisine ilişkin tanımladığı strateji itibariyle üzerinde önemle 

durulması gereken bir belgedir. 

Ulusal Programının (2008) iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisini konu 

alan 3 no.lu fasılı mevcut sistemde köklü değişiklikler yaratacak niteliktedir. 3 

no.lu fasılda, başta 2005/36/EC sayılı Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması 

Yönergesi olmak üzere ilgili tüm mevzuatın gereklerinin yerine getirileceği, iş 

kurma hakkının önündeki engellerin kaldırılacağı, sınır ötesi hizmet sunum 

serbestisinin sağlanacağı ve nihayet tam üyelik perspektifi çerçevesinde çeşitli 

mesleklerde vatandaşlık şartının mütekabiliyet esasına göre kaldırılabileceği 

belirtilmiştir (Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42261&l=1
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42261&l=1
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42261&l=1
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42261&l=1
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Ulusal Programı, 2008: 34-43). Ne var ki, “çeşitli meslekler” kavramı ile vatan-

daşlık şartına bağlı hangi iş grubunun kast edildiği açıkça belirtilmemiştir.   

Profesyonel turist rehberliği ülkemizde düzenlemeye tabi bir meslek olup, 

26004 sayılı Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca mes-

leğin icrasında vatandaşlık ve rehberlik kokartına sahip olma şartları aranmak-

tadır. Kokart sahibi olmak için yönetmelikle tanımlanan uzunca bir prosedürün 

gerekleri yerine getirilmek durumundadır (25 Kasım 2005 tarih ve 26004 sayılı 

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği). Bununla birlikte, her yıl onlarca 

yabancı uyruklu kişi kaçak olarak rehberlik hizmeti sunarken yakalanmakta ve 

cezai işlem yapılmaktadır. Bu kişiler vatandaşlık şartını karşılamadıkları gibi, 

rehberlik yönetmeliğinin öngördüğü nitelikleri de haiz değillerdir.  

2008 yılı Ulusal Programıyla tanımlanan iş kurma hakkı ve hizmet sunum ser-

bestisi stratejisinin hayata geçirilmesi halinde, Avrupa vatandaşı rehberlerin 

Türkiye’de yerleşmeksizin turist kafilelerine eşlik edip, hiçbir yaptırımla karşı-

laşmaksızın hizmet sunmalarının hukuken önü açılmış olacaktır. Üstelik sahip 

oldukları niteliklerin Türkiye’deki Mesleki Yeterlilikler Kurumu gibi bir otorite 

tarafından tanınması prosedürünün işletilmesine de gerek kalmayacaktır.  

Mütekabiliyet esası çerçevesinde vatandaşlık şartının kaldırılması, hiç kuşku-

suz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı rehberlerin benzer şekilde üye ülkelerde 

yerleşmeksizin rehberlik hizmeti sunmalarının da önünü açacaktır. Bu itibarla 

ilk elden kabul edilebilir bir durum gibi görünmekle birlikte, hemen belirtmek 

gerekir ki bu kez de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı rehberlerin sadece aynı 

uyrukluktaki turistlere üye ülkelerde hizmet sunması, yabancılara kendi ülkele-

rinde hizmet sunamaması durumu oluşabilecektir. Bir başka söyleyişle, herke-

sin kendi uyrukluğunda bulunan turistlere hizmet verdiği bir “dışlama etkisi” 

söz konusu olabilecek, hizmet sunumunu saptırıcı etkiler açığa çıkabilecektir. 

Türkiye’de yerleşerek mesleklerini icra etmek istemeleri halinde ise, Mesleki 

Yeterlilikler Kurumu öncülüğünde 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması öngö-

rülen Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması Sisteminin öngördüğü prosedür-

lerin yerine getirilmesini takiben, Avrupa vatandaşı rehberlerin iş kurmak veya 

başkasının emrinde çalışmak suretiyle rehberlik hizmeti sunmaları mümkün 

olacaktır.   

SONUÇ 

Kurucu Antlaşma hükümleri Avrupa vatandaşı herhangi bir profesyonel turist 

rehberinin, vatandaşı bulunduğu üye ülkede gerekli nitelikleri karşılamak sure-

tiyle rehberlik mesleğini icra edebilmesi halinde, aynı mesleği daimi veya geçici 
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olarak, vatandaşlık şartı aranmaksızın veya hizmetin sunulduğu üye ülkedeki 

vatandaşlara dayatılandan başkaca bir engelle karşılaşmaksızın bir diğer üye 

ülkede de icra edebileceğini öngörmektedir. AB müktesebatının üstlenilmesi 

kapsamında hazırlanan Ulusal Programda başta 2005/36/EC sayılı Mesleki Nite-

liklerin Karşılıklı Tanınması Yönergesi olmak üzere ilgili tüm mevzuatın gerek-

lerinin yerine getirileceği, iş kurma hakkının önündeki engellerin kaldırılacağı, 

sınır ötesi hizmet sunum serbestisinin sağlanacağı ve nihayet tam üyelik pers-

pektifi çerçevesinde çeşitli mesleklerde vatandaşlık şartının mütekabiliyet esa-

sına göre kaldırılabileceği belirtilmektedir.  

Ulusal Programla tanımlanan iş kurma hakkı ve hizmet sunum serbestisi strate-

jisinin hayata geçirilmesi halinde, Avrupa vatandaşı rehberlerin Türkiye’de 

yerleşmeksizin turist kafilelerine eşlik edip, hiçbir yaptırımla karşılaşmaksızın 

hizmet sunmalarının hukuken önü açılmış olacaktır. Üstelik sahip oldukları 

niteliklerin Türkiye’deki bir otorite tarafından tanınması prosedürünün işletil-

mesine de gerek kalmayacaktır. Öte yandan, bu rehberlerin Türkiye’de yerleşe-

rek mesleklerini icra etmek istemeleri halinde ise, Mesleki Yeterlilikler Kurumu 

öncülüğünde 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen Mesleki Nitelik-

lerin Karşılıklı Tanınması Sisteminin öngördüğü prosedürlerin yerine getirilme-

sini takiben, iş kurmak veya başkasının emrinde çalışmak suretiyle rehberlik 

hizmeti sunmaları mümkün olacaktır.  

Ne var ki, Adalet Divanı’na yansımış davalar ile AB Kurumları düzeyindeki 

tartışmalar rehberlik hizmeti sunumunun “genel fayda” savları çerçevesinde 

kısıtlanabileceğini göstermiştir. Sahip olduğu nitelik ne düzeyde olursa olsun, 

herhangi bir kişinin uyrukluğunda olmadığı bir ülkenin tarihi ve kültürel de-

ğerlerini yabancılara aktarmasının politik olarak kabul edilemeyeceği düşünce-

sinden hareketle, tıpkı turist alan üye ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de reh-

berlik hizmetinin sunumuna ilişkin kısıtlayıcı yönde bir yaklaşımın benimsen-

mesi önerilmektedir.   
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ÖZ 

Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi personelinin mevcut vücut profilleri ve genel sağlık durum-
larının tespiti; ayrıca tercih ettikleri rekreatif etkinlikler ile görev alanlarını karşılaştırmak 
amacı ile yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek, literatürdeki benzer çalışmalardan oluş-
turulmuştur.  Yapılan araştırmada vücut analizi yapan ‘’Body Composition Monitor” tartı 
aleti ile 315 deneğe ölçek (Anket) uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya 
Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin 
çözümlenmesi ve analizi için SPSS 15.0 kullanılmıştır. Sonuç olarak, egzersiz niteliğini amaç-
lamayan rekreatif etkinliklerin tercih edildiği ve personelin %60’nın düzenli egzersiz yapma-
dığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda, yeterli ve düzenli sportif etkinlikleri yapmadıkları için 
personelin önemli bir bölümünde obezite başlangıcı ve obezite rahatsızlığı saptanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Vücut Kompozisyonu, Rekreatif Etkinlikler, Rekreasyon 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu varoluşundan buyana hayatlarını daha rahat bir şekilde idame etme-

leri için sürekli yeni materyaller geliştirmekte ve günümüzde insan gücünün 

yerini icat edilen teknolojik makineler almaktadır. Sanayi, endüstri ve teknoloji-

nin gelişmesi, insanoğlunu hareketsiz bir yaşama mecbur kılmıştır. Dolayısı ile 

                                                                                 
1 Araştırma bulguları ilk yazarın yüksek lisans tezinden alınmıştır. 

javascript:admin('this_email.asp?pdir=2012dtak&plng=tur&user_un=0101&task=message',2)
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bu gelişmelerden kaynaklanan, çalışma sürelerinin azalması, insan gücünün 

yerini makinelerin alması, insanoğlunu hareketsiz bir yaşama itmekte ve kendi-

siyle beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirmektedir. Egzersizin insan 

yaşamında olumlu etkilerinin yanı sıra, en önemlisi hastalıkları önleyici bir 

özelliğinin olması toplum tarafından bilinmektedir. Fakat egzersiz kültürünün 

toplum tarafından yeterince benimsenmemesi toplumun her geçen gün biraz 

daha kilo alarak sağlıksız bir vücut kompozisyonuna doğru yöneldiklerini gös-

termektedir. Bu problemlerin oluşmasını engelleyen ve toplumun bilinçlenme-

sine yön veren o bölgedeki eğitim kurumlarının özellikle üniversitelerin çok 

önemli sorumlulukları ve etkileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Sakarya 

Üniversitesi personellerinin bu olumsuz değişim sürecinde mevcut vücut profil-

lerinin tespiti, genel sağlık durumlarını ve tercih ettikleri rekreatif etkinlikler ile 

görev alanlarını karşılaştırmak amacı ile bu çalışma yapılmıştır. 

Günümüzde fiziksel görünüm olarak adlandırılan insan yapısının tarihine bak-

tığımızda Hipokrates M.Ö. 400’lerde iki ana vücut şeklinin olduğunu ve bunla-

rın kısa-şişman, uzun-zayıf olarak tarif edildiği görülmektedir (Zorba ve Ziyagil 

1995:1). Genel olarak fiziksel görünüm yağ, kemik, kas hücreleri, diğer organik 

maddeler ve hücre dışı sıvılardan oluşmuştur. Fiziksel görünümü etkileyen 

faktörlere baktığımızda yaş, cinsiyet, kas, fiziksel aktivite, hastalıklar ve bes-

lenme olarak sıralayabiliriz. Fiziksel görünümde meydana gelebilecek değişik-

liklerde en önemli rolü kas ve yağ kütleleri belirler (Zorba 2000: 64). 

Tarih boyunca fiziksel görünüm, insanların yaşamında önemli bir yer tutmuş-

tur. Günümüzde insanlar hem kendilerinin, hem de başkalarının fiziksel görü-

nüşleriyle eskiden olduğundan daha çok ilgilenmektedirler (Yaman vd. 2008: 3). 

Fiziksel görünüm kişinin sağlık ve fiziksel fitness profilinin anahtar unsurudur. 

Bu nedenle, insanoğlunun yaşamında daha rahat hareket edebilmesi ve sağlıklı 

bir yaşam sürmesi için vücudunda oluşan yağ oranlarına dikkat etmesinde fay-

da vardır. 

Açıkça bilinmektedir ki, insan organizması uygarlık geliştikçe daha az hareket 

etmek zorunda kalmaktadır. Günümüzde bu az hareket, yeni bir hastalık gru-

bunun doğmasına neden olmakta ve bu hastalık grubuna Hypokinetic Disease 

(hareket azlığı hastalıkları) adı verilmektedir (Kumartaşlı 2006: 9-10). Her geçen 

gün eş anlamlı iki sözcük olarak daha fazla kullanılmakta olan egzersiz ve fizik-

sel aktivitenin aralarında anlam bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

Fiziksel aktivite plansız, egzersiz ise planlı ve amaca uygundur (Bıyıklı 2007). 

Sağlık için egzersizin temel amacı hareketsiz bir yaşantının neden olduğu orga-

nik ve fiziki bozuklukları önlemek veya yavaşlatmak beden sağlığının temel 
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olan fizyolojik kapasitesini yükseltmek, fiziksel uygunluğu ve sağlığı uzun yıl-

lar muhafaza etmektir (Öztürk 2009). 

Fiziksel aktivite veya egzersiz genel sağlığı korumak ya da vücudun özel bir 

bölgesini geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Fiziksel aktivitenin yararları yapı-

lan egzersiz türüne özgü olarak değişiklik göstermektedir (Staiger 2007: 8). Fi-

ziksel aktivite yağsız bir vücut kütlesinin boy, kemik yoğunluğu, iskeletin ge-

nişliği ve nispi şişmanlık gibi birçok gelişme faktörü üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğu da bilinmektedir (Smith 2009: 30). 

Fiziksel aktivite ve egzersiz, günümüzde spor aktiviteleri (aerobic-step, plates, 

fitness, dans, doğa yürüyüşleri vb.) adı altında rekreatif etkinliklerinin içinde 

yer almakta ve büyük rağbet görmektedir. Kuvan (1993) da rekreatif faaliyetle-

rin insan yaşamını psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan olumlu yönde etkiledi-

ğini vurgulamaktadır. 

Bayraktar (1972), geçmişten günümüze gelebilen tarihi belgelere göre 

yaşadığımız topraklar da dahil olmak üzere geçmiş kültürlerin hemen hemen 

hepsinin dinlenme ve eğlenceyle ilgili faaliyetlere büyük önem verdiklerini 

belirtmektedir. Söz konusu faaliyetler, kimi zaman az, kimi zaman ise yoğun bir 

şekilde varlığını korumuş ve giderek büyük bir çeşitlilik kazanmıştır (Sertkaya 

2001: 22). 

Toplumda bireylerinin sağlıklı, bilinçli bir biçimde yaşayabilmeleri, çalışabilme-

leri,dinlenebilmeleri, eğlenebilmeleri aynı zamanda kültürel ilerleme için de 

toplumun yaratıcı ve geliştirici enerjisinin ortaya çıkarılması ve çağdaş insanın 

çalışma hayatının kalıpsallığından kurtularak dilediği gibi yaşaması ve kendine 

gelmesi (Yeniçeri vd. 2002; Bıyıklı 2007) onların her yönüyle yeterlilik düzeyine 

ulaşmalarıyla mümkün olabilir. Boş zamanlarını iyi değerlendiremeyen, dinle-

nemeyen, eğlenemeyen insan verimli bir biçimde çalışamaz. Yeterince üretken, 

sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı olamaz (Mutlu 2008). Bu nedenle rutin hayat 

tarzımızın biraz dışına çıkıp insan zihninin tazelenmesine yardımcı olan, beden 

ve ruh sağlığına yararlı olan, bireyin kendini sosyal ve kültürel anlamda geliş-

tirmesine olanak sağlayan ve en önemlisi kişinin kendi özgüvenini sağlamasın-

da büyük rol alan rekreatif etkinliklere (doğa yürüyüşü, piknik, dans, aerobic-

step, plates, fitness vb.) katılmak büyük fayda sağlayacaktır. 

Bu nedenle birçok araştırmacı yazar rekreasyona duyulan ihtiyacın nedenlerini 

bazı alt başlıklar altında toplamıştır. Bunlar; kişisel, toplumsal, fiziksel, sosyal, 

psikolojik, duygusal, kişisel beceri ve yetenekleri geliştirilmesi yönünden önem 

arz etmektedir ( Karaküçük 2001; Karaküçük ve Gürbüz 2007: 47).   
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YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve 

idari personelin rekreatif tercihlerinin vücut kompozisyonlarına etkisini tespit 

etmek, bununla birlikte söz konusu tercihlerin çalışma alanları itibariyle ne ka-

dar farklılaştığını belirlemektir. Bu amaçla, araştırmada vücut yağ oranı Bioe-

lektrik İmpedans yöntemi kullanılarak “Body Composition Monitor” aleti ile 

ayrıca rekreatif tercihlerini belirlemek amacıyla da anket uygulaması gerçekleş-

tirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek, literatürdeki benzer çalışmalarda kul-

lanılan (Müderrisoğlu ve Uzun 2004; Kır 2007; Şahin vd. 2009, Özdağ vd. 2009) 

ölçeklerin yeniden gözden geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu anlamda anketin 

geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Geçerlilik, bir anketin ölçülmek iste-

nen parametresini ölçebilme derecesi olarak ifade edilmektedir. Ölçeğin çok 

sayıda araştırmada kullanılması ölçeğin geçerliliği konusunda bir fikir vermek-

tedir. Ayrıca anket formu oluşturulurken çok sayıda uzman akademisyenden 

de görüş alınmıştır. Altunışık ve arkadaşları (2007: 113) uzman görüşü alınma-

sını ölçeklerin geçerliliğini incelemede önemli bir katkı sunacağını belirtmişler-

dir. Oluşturulan yeni anketin güvenilirlik katsayısı da yüksek çıkmıştır. Rekrea-

tif tercihleri ölçmeye yönelik oluşturulan ankette yer alan ifade sayısı 51’dir. Bu 

ifadeler için hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı da 0.833’tür. Bu katsayı ölçeğin 

yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Altunışık vd. 2007:114).  

Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari per-

sonel oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise, 315 akademik ve idari perso-

nelden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi ve analizi için SPSS 

15,0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizin-

de Chi-Square Tests karşılaştırma analizinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın evrenini oluşturan Sakarya Üniversitesi akademik ve 

idari personellerinin, görev alanları, kilo aralıkları, egzersiz dağılımları ile görev 

alanlarının vücut yağ oranları, yaptığı etkinlik türleri ve sportif etkinlik türleri-

nin karşılaştırmalı frekans ve yüzde analizlerinin bulguları ve yorumları verilmiştir.  
 

Tablo 1. Görev alanları 

Görev Alanınız? Frekans % 

Akademik 193 61,3 

İdari 122 38,7 

Toplam 315 100,0 
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Tablo 1’e bakıldığında, katılımcılardan 193 kişi  (%61,3) akademik, 122 kişi 

(%38,7) idari personel araştırmaya katılmıştır. 

 
Tablo 2. Kilo aralıkları 

Kilo Aralıkları Frekans % 

45-50 kg 6 1,9 

51–55 kg 23 7,3 

56–60 kg 23 7,3 

61–65 kg 28 8,9 

66–70 kg 25 7,9 

71–75 kg 30 9,5 

76–80 kg 38 12,1 

81–85 kg 41 13,0 

86 ve üzeri kg 101 32,1 

Toplam 315 100,0 

 

Katılımcıların kilo tablosuna bakıldığında 86 kg ve üzeri 101 kişi (%32,1),81-85 

kg 41 kişi (%13,0), 76-80 kg 38 kişi (%12,1) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Egzersiz dağılımı 

Egzersiz yapıyor musunuz? Frekans % 

Evet 122 38,7 

Hayır 190 60,3 

Toplam 312 99,0 

Cevapsız  3 1,0 

Toplam 315 100,0 

 

Katılımcıların egzersiz dağılımı durumlarına bakıldığında hayır diyenlerin kişi 

sayısı ve oranı 190 kişi (%60,3), evet diyenlerin sayısı ve oranı 122 kişi (%38,7) 

olduğu görülmektedir 

 
Tablo 4.   Görev alanı ile vücut yağ oranları 

 f/% 
Normal 

 
Obezite  

Başl. 
Obezite 

Morbi-
dObez 

Toplam 

Vücut yağ 
oranı 

 
Akademik 

 

f 82 79 31 1 193 

% 42,5 40,9 16,1 ,5 100,0 

İdari 
f 61 39 21 1 122 

% 50,0 32,0 17,2 ,8 100,0 

 

Tablo 4’e göre üniversite de görev alan akademik ve idari personelin vücut yağ 

oranı ile görev alanının karşılaştırılmalarına bakıldığında, akademik ve idari 

personelin toplamında normal diyenler 143 kişi (%92,5), obezite başlangıcı 

diyenlerin toplamı 118 kişidir (%72, 9). Oranların birbirinden farklı olduğu 
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görülse de anlamlılık bakımından olumsuz görünmektedir. Yapılan analiz so-

nucunda  % 5 anlamlılık seviyesinde iki grup arasında vücut yağ oranları bakı-

mından anlamlı bir bağ bulunmamıştır. Ki-Kare değeri P=0,000>;0,005. 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların yaptıkları etkinlik türlerinde yer alan, 

kitap gazete dergi okurum seçeneğinde her zaman ve sıklıkla ölçeğinin ikisini 

bir alarak 214 kişi (%131,7), pikniğe giderim nadiren ve ara sıra seçeneklerin 

ikisini bir alarak 235 kişi (%149,5) seçtikleri görülmektedir. Müzik dinlerim, 

TV video, VCD izlerim seçeneğinde akademisyenlerin sıklıkla ve her zaman 

yaparım ölçeğine verdiği cevapları bir alarak toplamda 110 kişi (%57,0), idari 

personelin ise 73 kişi (%59,8). Kahvehane ve kafeterya seçeneğinde hiç yapmam 

diyenler 101 kişi (%57,8), her zaman yaparım seçeneğini 13 kişi (%10,0) tercih 

ettikleri görülmektedir. Bu verilere dayanarak akademik ve idari personelleri-

mizin kahvehane ve kafeterya seçeneğine hiç katılmadıkları görülmektedir. Bu 

da katılımcıların boş zamanlarında kafeterya veya kahvehaneye gitmeleri yerine 

zamanlarını daha çok bilgi veren ve kendilerini geliştirmeye yarayan kitap dergi 

gazete vs. okuduklarını veya günün yorgunluğunu, stresini atmak için daha çok 

pikniğe gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir.  

%5 anlamlılık seviyesinde görev alanı akademik ve idari olanlar ile boş zaman-

larında kitap, gazete, dergi okumaları, pikniğe gitmeleri, kahvehane ve kafeter-

yaya gitme seçenekleri bakımından anlamlı bir bağ bulunmaktadır.(p=0,000; 

p<0,005). 

 

Tablo 5. Görev alanı ile boş zamanlarda yaptıkları etkinlik türleri 

Yapılan Etkinlik Türleri F/% 
Hiç  

yapmam 
Nadiren Ara Sıra Sıklıkla Her zaman 

Kitap, 
Gazete, 
Dergi 

Okurum 

Akademik  
F 1 8 39 71 74 

% ,5 4,1 20,2 36,8 38,3 

İdari  
F 3 7 43 40 29 

% 2,5 5,7 35,2 32,8 23,8 

Müzik 
Dinlerim, 
TV video, 

VCD İzlerim 

Akademik  
F 4 23 56 72 38 

% 2,1 11,9 29,0 37,3 19,7 

İdari  
F 2 6 41 41 32 

% 1,6 4,9 33,6 33,6 26,2 

Müzik Aleti 
Çalarım 

Akademik  
F 134 17 28 5 8 

% 69,8 8,9 14,6 2,6 4,2 

İdari  
F 84 12 19 3 4 

% 68,9 9,8 15,6 2,5 3,3 

Sinema, 
Tiyatro vb. 

Sosyal-
Kültürel 

Faaliyetlere 
Katılırım 

Akademik  
F 20 51 69 43 10 

% 10,4 26,4 35,8 22,3 5,2 

İdari  

F 8 34 41 30 9 

% 6,6 27,9 33,6 24,6 7,4 
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Ailem ve 
Çocuklarım-

la  
İlgilenirim 

Akademik  
F 6 12 24 84 67 

% 3,1 6,2 12,4 43,5 34,7 

İdari  
F 5 4 22 43 47 

% 4,1 3,3 18,2 35,5 38,8 

Pikniğe 
Giderim 

Akademik  
F 21 81 62 22 7 

% 10,9 42,0 32,1 11,4 3,6 

İdari  
F 0 42 50 21 9 

% ,0 34,4 41,0 17,2 7,4 

Gezerim 
Alış Veriş 
Yaparım 

Akademik  
F 5 31 82 58 17 

% 2,6 16,1 42,5 30,1 8,8 

İdari  
F 2 15 40 47 18 

% 1,6 12,3 32,8 38,5 14,8 

Kahvehane 
veya Kafe-

teryaya  
Giderim 

Akademik  
F 83 56 34 18 2 

% 43,0 29,0 17,6 9,3 1,0 

İdari  
F 18 39 34 20 11 

% 14,8 32,0 27,9 16,4 9,0 

Boş Zaman-
larımda 

Spor  
Yaparım 

 
 

Akademik  
F 29 67 63 21 9 

% 15,3 35,4 33,3 11,1 4,8 

İdari  

F 14 41 38 22 7 

% 11,5 33,6 31,1 18,0 5,7 

 

Tablo 6. Görev alanı ile yaptıkları sportif etkinlik türleri 

Yapılan Sportif Etkinlik Türleri F/% 
Hiç  

yapmam 
Nadiren 

Ara 
sıra 

Sıklıkla 
Her 

zaman 

Yürüyüş/Koşmak 

Akademik 
 

f 24 41 73 36 19 

% 12,4 21,2 37,8 18,7 9,8 

İdari  
f 15 17 38 31 21 

% 12,3 13,9 31,1 25,4 17,2 

Futbol 

Akademik 
 

f 61 38 49 34 11 

% 31,6 19,7 25,4 17,6 5,7 

İdari  
f 40 19 36 20 7 

% 32,8 15,6 29,5 16,4 5,7 

Yüzme 

Akademik 
 

f 45 61 64 19 4 

% 23,3 31,6 33,2 9,8 2,1 

İdari  
f 39 35 36 7 5 

% 32,0 28,7 29,5 5,7 4,1 

Raket sporları 

Akademik 
 

f 108 40 23 15 7 

% 56,0 20,7 11,9 7,8 3,6 

İdari  
f 80 24 14 3 1 

% 65,6 19,7 11,5 2,5 ,8 

Voleybol 

Akademik 
 

f 107 49 21 13 3 

% 55,4 25,4 10,9 6,7 1,6 

İdari  
f 76 23 14 8 1 

% 62,3 18,9 11,5 6,6 ,8 

Basketbol 
Akademik 

 
f 103 48 23 13 6 

% 53,4 24,9 11,9 6,7 3,1 

İdari  f 72 31 9 3 7 
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% 59,0 25,4 7,4 2,5 5,7 

Jimnastik, Aerobik (step) 

Akademik 
 

f 118 38 19 15 3 

% 61,1 19,7 9,8 7,8 1,6 

İdari  
f 76 18 15 9 4 

% 62,3 14,8 12,3 7,4 3,3 

Bisiklet 

Akademik 
 

f 87 51 34 16 5 

% 45,1 26,4 17,6 8,3 2,6 

İdari  
f 48 25 29 14 6 

% 39,3 20,5 23,8 11,5 4,9 

Halk oyunları/ M. Danslar 
 

Akademik 
 

f 149 18 13 6 7 

% 77,2 9,3 6,7 3,1 3,6 

İdari  
f 87 21 11 1 2 

% 71,3 17,2 9,0 ,8 1,6 

Uzakdoğu sporları 

Akademik 
 

f 152 19 12 9 1 

% 78,8 9,8 6,2 4,7 ,5 

İdari  
f 103 8 6 4 1 

% 84,4 6,6 4,9 3,3 ,8 

Vücut geliştirme 

Akademik 
 

f 151 22 17 2 1 

% 78,2 11,4 8,8 1,0 ,5 

İdari  
f 96 12 12 2 0 

% 78,7 9,8 9,8 1,6 ,0 

Kayak 

Akademik 
 

f 152 19 18 4 193 

% 78,8 9,8 9,3 2,1 100,0 

İdari  
f 103 11 6 2 122 

% 84,4 9,0 4,9 1,6 100,0 

Bowling 

Akademik 
 

f 139 36 10 7 1 

% 72,0 18,7 5,2 3,6 ,5 

İdari  
f 94 9 13 4 2 

% 77,0 7,4 10,7 3,3 1,6 

 

Katılımcıların yaptığı sportif etkinliklere bakıldığında basketbol, halk oyunları, 

uzak dövüş sanatları, kayak ve bowling gibi etkinlikleri hiç yapmam seçeneğini 

tercih ettikleri görülmektedir. En çok tercih edilenlere bakıldığında ağırlıklı 

olarak ara sıra seçeneği tercih edilmiştir. Sportif etkinlik olarak yürü-

yüş/koşmak seçeneğini akademik personel ara sıra ölçeğini 73 kişi (%37,8), 

idari personel 38 kişi (%31,1) olduğu, sıklıkla ölçeğini ise akademik personelin 

36 kişi (%36,7), İdari personelin 31 kişinin (%25,4) tercih etiği görülmektedir. 

Akabinde futbol branşında akademik personel ara sıra ölçeğini 49 kişi (%25,4), 

sıklıkla ölçeğini 34 kişi (%17,6), idari personel ara sıra ölçeğini 36 kişi (%29,5) 

sıklıkla ölçeğini 20 kişinin (%16,4) tercih ettiği görülmektedir. Sportif etkinlik 

türlerinde bisiklet kullanımında akademik personelin ara sıra ölçeğini 34 kişi 

(%17,6), sıklıkla ölçeğini 29 kişi (%23,8) idari personel ise ara sıra ölçeğini 16 

kişi (%8,3), sıklıkla ölçeğini 14 kişi (%11,5) tercih etmesi bisiklet kullanımının 

da azda olsa personel tarafından ilgi gördüğü söylenebilir. Yüzme branşın da 
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akademik personel ara sıra ölçeğini 64 kişi (%32,2), idari personelin ise 36 kişi 

(%29,5) tercih etmiştir. Yüzme branşının sıklıkla yapılmadığını, günümüzde 

genellikle tercih edilen raket sporlarının ve jimnastik/aerobic ve step branşının 

da akademik ve idari personel tarafından hiç yapmam ölçeğini işaretlendiği 

görülmektedir. 

 %5 anlamlılık seviyesinde görev alanı akademik ve idari olanlar ile boş zaman-

ların da yaptıkları sportif etkinlik türleri bakımından anlamlı bir bağ görülme-

mektedir. (p=0,000; >0,005). 

SONUÇ 

Akademik ve idari personelin egzersiz yapma durumlarında (bkz. Tablo 3) katı-

lımcıların % 60,3’ünün egzersiz yapmadığı saptanmıştır. Yapılan çalışma sonu-

cu personellerin vücut yağ oranlarında, obez başlangıcı%72,9 ve obez çıkanların 

% 33,3 olması personellerin egzersiz yapmadıkları tespitini ortaya koymaktadır. 

Bu sonuç, personelin egzersiz yapma eğilimlerinin düşük olduğunun bir gös-

tergesi olarak kabul edilebilir. Obez ve morbidobez çıkan personellerin sağlık 

kuruluşlarında tedavi görmeleri ileriki yaşamlarında daha sağlıklı bir hayat 

sürdürmeleri açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle, insanoğlu-

nun yaşamında daha rahat hareket edebilmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için 

vücudunda oluşan yağ oranlarına dikkat etmesinde fayda vardır. Dolayısı ile bu 

veri bize üniversite personelinin egzersize dönük aktif olan sportif etkinlikleri 

gerçekleştiremediklerini de göstermektedir. 

Egzersiz oranı, vücut yağ oranı ve beslenme düzeni arasında önemli bir ilişki 

olduğundan dolayı fiziksel aktivitelerin insan bedeni ve nispi şişmanlık üzerin-

de olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir. Akademik personelin idari personele 

göre vücut yağ oranları (VYO) değerlendirildiğinde  (bkz. Tablo 4),  akademik 

personelin vücut yağ oranının yüksek olduğu, bundan dolayı akademik perso-

nelin idari personele göre daha fazla obezite problemi ile karşı karşıya olduğu 

anlaşılmaktadır. Obezite problemi yaşayan akademik personellerin bu sıkıntıyla 

karşı karşıya kalmalarındaki temel faktörler arasında uzun mesai saatleri, yo-

ğun iş tempoları ve ikinci öğretimin olduğu bir kurumnda çalışmaları gösterile-

bilir. Bu durum egzersiz, spor gibi faaliyetlere neden zaman ayıramadıklarını da 

açıkça ortaya koymaktadır. 

Akademik ve idari personelin boş zamanlarındaki etkinlik türleri incelendiğin-

de (bkz. Tablo 5) kitap, gazete, dergi okumak, aile ve çocuklarıyla ilgilenmek, 

müzik dinlemek, TV, video izlemek, gezmek ve alışveriş yapmak en yoğun 

şekilde tercih edilen seçenekler olarak ön plana çıkmıştır. Araştırmada çıkan 
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sonuçlar (Tel 2007: 22,229; Özdağ vd. 2009: 319; Kır 2007: 320) çalışmalarında 

çıkan sonuçlarla paralellik göstermektedir. Bu rekreatif etkinlikler görüldüğü 

üzere pasif olarak nitelendirilen, çok fazla fiziksel hareket içermeyen sedanter 

yapıda olması, dolayısı ile gerekli enerji sarfiyatını sağlamayan tercihler olması, 

personelin vücut yağ oranının yüksek olması anlamlı bir sonuç olarak değer-

lendirilebilir. 

Akademik ve idari personelin boş zamanlarındaki sportif etkinliklere bakıldı-

ğında yürüyüş/koşu seçeneği en fazla yapılan etkinlik olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Anket katılımcılarının en yoğun şekilde boş zamanlarında yaptıkları spor-

tif etkinlikleri yürüyüş/koşu, yüzme, futbol ve bisiklet olarak görülmektedir 

(bkz. Tablo 6).  Sportif aktivitelere bakıldığında da bu sonuçların yapılan çalış-

malarla (Tel 2007:22,229; Balcı ve İlhan 2006: 13,14) paralellik gösterdiği de tes-

pit edilmiştir.  Tercih edilen sportif etkinliklere bakıldığında mevcut branşlar 

içinde dört branşın ara sıra seçeneğinde ağırlıklı olarak toplandığı görülmekte-

dir. Dolayısı ile tercih edilen branşların yeterli düzeyde yapılmadığı ve mevcut 

vücut profillerindeki yağ oranlarının obez yada obez başlangıcında çıkmasının 

nedeni olarak da söylenebilir. 

Günümüzde, zamanının büyük bölümünü sınıflarda, laboratuarlarda çalışarak 

geçiren üniversite personellerinin şüphesiz rekreatif etkinliklere katılma ihtiyaç-

ları vardır. Bu nedenle,  üniversitelerin faaliyet programları, rekreasyon ve din-

lenme için fırsatlar sağlamalı, modern yaşamın ve üniversitedeki çalışmalarının 

verdiği yoğunluğu personelinin üzerinden atmalıdır. Bunun için gerekli çabalar 

gösterilmeli, plan ve programlar yapılmalıdır. 

Toplumda önemli bir yere sahip olan öğretim üyeleri ve idari personellerin 

eğitimlerinde ve idari görevlerinde daha verimli olabilmeleri için sağlıklarına 

önem vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle görevlerinin dışında kalan zaman-

larda kendilerini zihinde tutmak için uygun rekreatif faaliyetleri seçerek, günün 

stresinden arınıp, sağlıklı bir bedene kavuşabilir ve iş hayatlarında daha verimli 

bir performans sergileyebilirler. 
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ÖZ 

Çalışmada turizm sektöründe rekabet gücünün arttırılması için hizmet kalitesinin iyileştiril-
mesi gerektiği üzerinde durulmuş, kalitenin iyileştirilmesinde ücretin rolü irdelenmeye çalı-
şılarak özellikle, bilgi – beceriye dayalı ücret sistemi ile kalitenin iyileştirilmesi arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Dört bölümden oluşan çalışmanın ikinci bölümünde hizmet kalitesi ve 
kalitenin arttırılmasında etkili olan faktörler, üçüncü bölümünde bilgi-beceriye dayalı ücret 
sistemi incelenmiş, dördüncü bölümünde ise hizmet kalitesinin gelişimi ile bilgi-beceriye 
dayalı ücret sistemi arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Sonuç bölümünde; turizm sektö-
ründe hizmet kalitesinin gelişiminde ücret sistemlerinin uygulanmasına ilişkin sorunlar or-
taya konularak öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar sözcükler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Hizmet Kalitesi, Bilgi-Beceriye Dayalı Ücret 
Sistemi, Bant Ücret Yapısı 

 

GİRİŞ 

Özellikle Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ’da yaşanılan gelişmeler ülkemiz 

turizm sektörüne ciddi tehditler oluşturmakta, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine 

olan coğrafi ve kültürel yakınlıkları bu yeni destinasyonlara önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Söz konusu ülkelerin turizm sektöründeki hızlı gelişimi karşı-

sında Türk turizm sektörünün kalitesini geliştirmesi ve fiyat rekabeti dışında 

rekabet edebilmesi için hizmet kalitesini hızla iyileştirmesi gerekmektedir. 

Emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe hizmet kalitesinin arttırılmasın-

da fiziksel donanımdan da etkili olan unsur iş görenlerin niteliklerinin arttırıl-

ması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar etkin bir şekilde uygulanan 

işe dayalı ücret sistemi ile performansa dayalı ücret sistemi emeğin kalitesini 

arttırmayıp, çalışanların saldırgan bir satış uygulamasına neden olmakta, bu 

durum da turistlerin huzurlu ve rahat bir tatil geçirmelerine engel olmaktadır. 

javascript:admin('this_email.asp?pdir=2012dtak&plng=tur&user_un=0063&task=message',2)
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Hizmet kalitesinin dolayısıyla emeğin kalitesinin arttırılmasında yararlanılabi-

lecek ücret sistemi olarak bilgi-beceriye dayalı ücret sistemi karşımıza çıkmak-

tadır. Günümüze kadar kamu otoriteleri emeğin kalitesini arttırma yönünde 

düzenlemeler yapsa da bu uygulamalar kalitenin yeterli bir seviyeye gelmesini 

sağlayacak düzeyde gerçekleşmemiştir. 

HİZMET KALİTESİ 

Günümüzde hizmet kalitesi giderek önemini arttıran bir kavram olmakla birlik-

te, bu kavramın bir o kadar da karmaşık olması onun değerlendirilebilmesini 

güçleştirmektedir. Hizmet kalitesi dünyada her geçen gün önemini arttıran bir 

kavramdır. Çünkü hizmet kalitesi; işletmelerin yüksek kaliteli mal ve hizmet 

üretip topluma sunması, kaliteli mal ve hizmet üretimiyle sektör payını geniş-

letmesi, daha fazla kar elde etmesi, müşteri bazında sadakat sağlaması ve hatta 

hizmet sektörünün ülke ekonomisi içindeki payının arttırılmasında etkendir. 

Hizmet sektörü ülke ekonomilerinde gelişmişliğin bir göstergesidir. Türkiye’de 

hizmet sektörü içinde önemli bir paya sahip olan turizm sektöründe kaliteyi 

arttırmada en önemli rolü emek oynamaktadır. İşgücünün niteliğini iyileştirmek 

doğrudan hizmetin kalitesini arttırmakta etkili olmaktadır. Diğer taraftan tu-

rizm sektöründe hizmet kalitesinin ölçülmesi diğer hizmet sektörleri gibi olduk-

ça zor olmaktadır. Sonuçta hizmetin başarısı hizmeti sunanla hizmeti satın alan 

arasındaki etkileşimin gücüne bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. 

Kalite; “bir mal veya hizmetin müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılaya-

bilme yeteneğidir" (Erkut 1995) şeklinde tanımlanabildiği gibi Hall (1990), stan-

dartlara uygunluk, Crosby (1979) ihtiyaçlara uygunluk ve Juran (1980) kullanı-

ma uygunluk olarak ifade etmişlerdir. 

Yukarıdaki tanımların yanı sıra kalite kavramının birbirini tamamlayan çeşitli 

tanımları da yapılabilir (Akgül 1999): 

 Kalite, bir hayat felsefesidir. 

 Kalite, bir yönetim tarzıdır. 

 Kalite, mutlu vatandaştır. 

 Kalite, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve makul beklentilerinin karşı-

lanmasıdır. 

 Kalite, rekabet gücünün yükseltilmesidir. 

 Kalite, israfın önlenmesidir. 

 Kalite, verimliliğe giden, maliyeti en fazla etkileyen fakat en az yatırım 

gerektiren bir yoldur. 
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 Kalite, vatandaş ile hizmet veya ürün satıcısını birleştiren toplu bir sis-

temdir. 

 Kalite, daimi bir iyileştirme sürecidir. 

 Kalite objektif ve subjektiftir.  

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), iç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel 

olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmasıyla 

tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi olarak 

tanımlanabilir (Çakar vd. 2002). Toplam Kalite Yönetimi; 1950’lerde Deming’in 

Japon İşletmelerinde verdiği seminerler ile başlayan, Juran (1954), Feigenbaum 

(1956), İshikawa (1962) ve Crosby’nin (1961) geliştirmiş oldukları yenilikçi yak-

laşımlar ile içeriğini genişleterek, günümüzde işletmelerin uygulamaya çalıştığı 

bir yönetim anlayışıdır (Kılıç vd. 2000). 

Hizmet kalitesi ise, insanların performanslarını hatasız olarak gerçekleştirmesi, 

tüketicilere, yerinde, zamanında, doğru şekilde ürün sunulmasına denilmekte-

dir. Bir başka tanıma göre ise hizmet kalitesi, tüketicinin bir hizmetin bütün 

olarak mükemmelliği ve üstünlüğü hakkındaki değerlendirmesidir. Bu tanımla-

ra göre hizmet kalitesi (Bozkurt 1995) : 

 Kusursuz hizmetlerin satın alınmasıdır, 

 Doğru önlemin bulunmasıdır, 

 Sorunların ortadan kaldırılmasıdır, 

 Nazik davranmaktır, 

 Güvenilir olmaktır, 

 Güvenli performans göstermektir, 

 Zamana uygunluktur, 

 Müşterilerin paralarının değerini almasıdır, 

 Her türlü hatanın ortadan kaldırılmasıdır, 

 Güvenli olmayan koşullara karsı korunmadır, 

 Sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için doğru veridir. 

Hizmet kalitesi iki çeşit olarak kabul edilmektedir. Birincisi hizmetin düzenli 

olarak ulaştırılmasındaki kalite düzeyidir. İkincisi ise istisnaların ya da prob-

lemlerin ele alınışındaki karşılaşılan hizmet düzeyidir. Kaliteli hizmet bu iki 

boyutta da güçlü olmayı gerektirmektedir (Öztürk 1996).  

Hizmet sektöründe üretimin büyük oranda çalışanların kurdukları dolaysız 

ilişkilerle gerçekleşmesi, çalışanların performansını, hizmet kalitesinin temel 

belirleyicisi konumuna getirmektedir (Ay vd. 1999). 
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Dolayısıyla hizmet kalitesinde meydana gelebilecek bir artış hizmetin oluşma-

sında gerekli olan bileşenlerin daha da kaliteli olmasını gerektirecektir. Bu ge-

reksinim hizmet kalitesi boyutlarını ortaya çıkarmıştır. Hizmet kalitesi boyutla-

rını açıklayan birçok görüş olmasına rağmen en geniş kapsamlısı Parasuraman, 

Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilen on kalite boyutudur. On kalite boyutu 

aşağıdaki faktörlerden oluşmaktadır (Parasuraman vd. 1985): 

 Güvenilirlik 

 Heveslilik 

 Yetenek 

 Ulaşılabilirlik 

 Nezaket 

 İletişim 

 İnanılırlık 

 Güvenlik  

 Müşteriyi Tanıma/Anlama 

 Somut Özellikler 

Gelişmekte olan isletmelerde hizmet kalitesini artırmak için müşteriye odaklı 

çalışmak, amaçlanan kaliteyi açık bir şekilde tanımlamak, iyi eğitilmiş ve motive 

edilmiş çalışanlara sahip olmak gereklidir. Eğitimin teşvik edilmesinin yolların-

dan biri ise bilgi-beceriye dayalı ücret sistemi uygulamaktır. Böylelikle işgören-

ler ücret artışı elde edebilmek için kendilerini sürekli olarak geliştireceklerdi  

 
İLGİ – BECERİYE DAYALI ÜCRET SİSTEMİ 

Bu bölümde ücret sistemleri özetle açıklanacak ve özellikle bilgi-beceriye dayalı 

ücret sistemi üzerinde durularak işletmelere sağladığı avantajlara değinilecek, 

dezavantajlı yönleri ortaya konulacaktır. 

Başlıca ücret sistemlerini aşağıdaki sistematik çerçevede belirtmek mümkündür: 

1. Doğrudan İşgücü Piyasasına Dayalı Ücret Sistemi 

2. İşe Dayalı Ücret Sistemleri 

a. İşte Geçirilen Zamana Dayalı Ücret Sistemleri 

b. Üretilen İş Miktarına Dayalı Ücret Sistemler 

i. Parça Başı Ücret Sistemi 

ii. Götürü Ücret Sistemi 
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c. Gösterilen Performansa Dayalı Ücret Sistemleri 

i. Bireysel Performansa Dayalı Ücret Sistemleri 

ii. Grup Performansına Dayalı Ücret Sistemleri 

iii. Örgüt Performansına Dayalı Ücret Sistemleri 

3. İşi Yapan Bireye Dayalı Ücret Sistemleri 

a. Bilgi – Beceriye Dayalı Ücret Sistemleri 

b. Yetkinliğe Dayalı Ücret Sistemleri 

Doğrudan işgücü piyasasına dayalı ücret sisteminde örgütteki işlerin tümü için 

doğrudan piyasa ücret düzeyleri kullanılır (Benligiray 2007). Piyasada emek arz 

ve talebinin karşılaşması sonucu ücret belirlenmekte, ancak işletmeler farklı 

görevler için piyasa ücret düzeyinin altında, üzerinde veya piyasa ücret düzeyi 

kadar ücret vermektedirler. Her görevin piyasada benzerini bulmanın mümkün 

olmaması veya piyasa ücret düzeyi belirlenirken hangi örgütlerin karşılaştırma-

ya esas alınacağı sistemin önündeki temel sorunlar olarak görünmektedir.  

İşe dayalı ücret sistemlerinden işte geçirilen zamana dayalı ücret sisteminin 

uygulanması son derece kolaydır. Sistem çalışanların performanslarını dikkate 

almadığı için dahili eşitliği sağlamak son derece güçtür. Parça başı ücret sistemi 

üretimde hızın artmasına neden olmakta, buna bağlı olarak ürün kalitesi düşe-

bilmekte, hatalı ürün sayısı ve fireler artmaktadır (Artan 1981). Götürü ücret 

sistemine ise turizm sektöründe çok rastlanılmamaktadır. Gösterilen perfor-

mansa dayalı ücret sistemleri de esasında parça başı ücret sistemlerinin sakınca-

lı yönlerini kapsamakla birlikte burada uygulanan ödüller parça başı ücret sis-

teminden ayrışmaktadır. Tüm işe dayalı ücret sistemlerinde olduğu gibi per-

formansa dayalı ücret sistemi de çalışanın niteliğini göz ardı etmekte ve işe 

odaklanmaktadır. Dolayısıyla bu sistemde de kalite problemi önemli bir sorun 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

İşi yapan bireye dayalı ücret sistemleri çalışanların kendilerini geliştirmesini 

teşvik etmekte, nitelikli işgücünün kaliteyi arttıracağını ve örgüte esneklik ka-

zandıracağını öngörmektedir. Bilgi – beceriye dayalı ücret sistemi iş görenin 

sahip olduğu bilgi ve beceri karşılığında ücret ödenmesini esas almaktadır. İşi 

yapan bireye dayalı ücret sistemlerinden bilgi – beceriye dayalı ücret sisteminin 

oluşturulma aşamaları şunlardır ( Benligiray 2007): 

 Sistemin uygulanacağı iş gören grubunun belirlenmesi, 

 Kazanılması gereken bilgi ve becerilerin tespiti, 

 İş görenlerin bilgi ve becerileri nasıl kazanacaklarının tespiti, 
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 Beceriler için ücret düzeylerinin belirlenmesi, 

 Sistemin performansa dayalı ödüllendirmeyle birleştirilmesi, 

 Eğitim tasarımı, 

 Bilgi – beceri değerleme/sertifikasyon, 

 Etkili bir iletişim sisteminin kurulması, 

 Sistemin etkili bir kariyer yönetimiyle desteklenmesi, 

 Finansal ödüller dışında finansal olmayan ödüllerin sağlanması. 

Bilgi – beceriye dayalı ücret sistemin işletmelere sağladığı başlıca yararları aşa-

ğıdaki başlıklar altında sıralamak mümkündür: 

 Sistem iş görenlerin bilgi ve becerisini arttırarak kendisini geliştirmesini 

teşvik eder. 

 Hiyerarşik kademe sayısı azalarak örgüt daha esnek bir yapıya kavuşur. 

 Terfinin mümkün olmadığı durumlarda dahi iş görenlerin ücretinin 

artmasına olanak sağlar. 

 Kalifiye iş görenlerin istihdamını teşvik ederek üretilen mal ve hizmetin 

kalitesinin arttırılmasını mümkün kılar. 

 Verimlilik artışını sağlayarak işçilik maliyetinin göreli olarak azalmasını 

sağlar. 

 Performansa dayalı ücret sisteminin müşteriler üzerinde oluşturacağı 

satış baskısının azaltılmasına neden olur. 

Bilgi – beceriye dayalı ücret sistemin başlıca sakıncalarını ise şu şekilde sırala-

mak mümkündür: 

 Bilgi- beceri ve yeteneklerin zaman içinde yok olması. 

 Örgütün stratejik hedefleriyle teşvik edilen bilgi ve beceri arasında pa-

ralellik kurulmaması durumunda ücret maliyetlerinin gereksiz yere 

artması. 

 Elde edilen bilgi ve becerilerin hatalı ölçümü. 

Çalışmanın buraya kadarki kısmında hizmet kalitesi ve hizmet kalitesine etki 

eden faktörler ele alınmış, söz konusu faktörlerden ücret sistemleri ve özellikle 

bilgi beceriye dayalı ücret sistemi ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Bundan 

sonraki bölümde ise özellikle hizmet kalitesi ile bilgi-beceriye dayalı ücret sis-

temi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

HİZMET KALİTESİ VE BİLGİ BECERİYE DAYALI ÜCRET SİSTEMİ İLİŞKİSİ 
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Çalışmanın ikinci bölümünde belirtildiği üzere özellikle turizm sektörü gibi 

emek yoğun olan hizmet sektöründe hizmet kalitesinin arttırılmasındaki en 

önemli rolü iş görenler oynamaktadır. İş görenlerin hizmet kalitesinin arttırıl-

masındaki bu önemli rolü göz önünde bulundurulduğunda çalışanların nasıl 

motive edileceği sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Bazı motivasyon 

teorileri iş görenlerin motivasyonunda ücrete çok önem vermemekle birlikte bir 

çok kuram iş gören motivasyonunda ücretin en önemli araçlardan birisi oldu-

ğunu kabul etmektedir. 

Ücret önemli bir motivasyon aracı olarak kabul edildiğinde ücret sisteminin ve 

yapısının nasıl oluşturulacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Ücret yapısı oluş-

turulurken: 

1. İşler tek tek ücretlendirilebilir. 

2. Ücret basamakları oluşturulabilir. 

3. Ücret bantları oluşturulabilir. 

Özellikle iş çeşidinin çok olduğu işletmelerde işlerin tek tek ücretlendirilmesi 

oldukça karmaşık sorunlar ortaya çıkaracaktır. İşlerin iş değerlemesi sonucu 

sınıflara ayrılarak ücret basamakları oluşturulması yönteminin uygulanması 

halinde ise iş gören göz ardı edilecek, başarılı iş gören ile başarısız iş görenin 

aynı şekilde değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır (Şekil 1). Ayrıca iş gö-

renlerin ücret artışı elde edebilmeleri için içinde yer aldığı sınıftan başka bir 

sınıfa geçmeleri gerekecek, başka bir ifadeyle terfi etmeden ücret artışı gerçek-

leşmeyecektir. İşlerin basit, iş görenlerin niteliksiz ve teminin kolay olması du-

rumunda bu yapının uygulanması mümkün görünmektedir. 

Bant yapısı iki şekilde uygulanabilir. Bunlar; birbirinin üzerine binmeyen bant 

sistemi (Şekil 2) ile birbirinin üzerine binen bant sistemidir (Şekil 3).   

Her iki bant sisteminde de her pozisyon için taban ve tavan ücret uygulaması 

söz konusudur. İşletmeler taban ve tavan arasındaki açıklığı nasıl dolduracakla-

rı sorusunu cevaplamalıdırlar. Taban ücret iş değerlemesi sonucu belirlenecek, 

taban ve tavan arasındaki açıklık ise kıdem, performans, bilgi-beceri ve yetkin-

lik gibi faktörlerin değerlendirilmesi ile belirlenecektir. Özellikle terfinin güç 

olduğu turizm işletmelerinde çalışanın terfi etmeden de motive edilebilmesi, iş 

gören dönüşüm çabukluğunun düşürülmesi ve iş görene aidiyet duygusunun 

kazandırılabilmesi için bant sistemleri yararlı olacaktır. Performansa dayalı 

ücret sistemlerinin hizmet kalitesine olan olumsuz etkisi göz önünde bulundu-

rulduğunda bu açıklığın bilgi beceri ile doldurulması hem kalitenin yükselme-

sini sağlayacak hem de müşteriler üzerinde baskıcı satış yöntemleri uygulan-
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mayarak müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Özellikle sektörde yönetim ka-

demesinde yer alanlara uygulanacak olan bilgi-beceriye dayalı ücret sistemi 

yöneticilerin ücret artışı elde edebilmek için kendilerini sürekli yenilemelerini 

ve yeni bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacaktır. İş görenlerin kendilerini 

sürekli yenilemeleri yönünde teşvik edici olan bilgi-beceriye dayalı ücret sistemi 

işletmelere rekabet avantajı sağlayacağı gibi makro açıdan da Türk turizm sek-

törünün gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Artık mevcut teknoloji ve 

sermayeyle tesis yapmanın sorun olmadığı günümüzde tesislerin en rekabetçi 

şekilde işletilmesi problemiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Tesislerin işletilme 

problemleri ise nitelikli işgücüyle çözümlenebilecektir.  

Birbirinin üzerine binen bant sisteminde ise başarılı bir iş gören kendisinden 

daha üst sınıfta çalışanın taban ücretinden fazla ücret alabilme imkanına kavu-

şacağı için motivasyonda çok daha etkili olacaktır.  

 
Şekil 1. Basamak Ücret Sistemi 

 
Şekil 2. Bant ücret sistemi 
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Şekil 3. Birbirinin üzerine binen bant ücret sistemi 

SONUÇ 

Turizm sektörü hizmet sektörü içindeki önemini günden güne arttıran ve artık 

tüm dünya ülkeleri için ekonomik kalkınmadaki katkısı en üst sıralarda yer alan 

bir sektördür. Her yıl ülkemize gelen turist sayısı ve elde edilen gelirdeki artış 

da düşünüldüğünde turizm sektörünün ülkemiz açısından önemi açıkça gö-

rülmektedir. Bu artışın sürdürülebilir olmasında birçok faktör etkili olmakla 

birlikte en önemli unsurların başında sunulan hizmetin kalitesi gelmektedir. 

Mal üretiminde olduğu gibi hizmet üretiminde de tüketicilerin beklenti ve ge-

reksinimlerinin çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle turizm gibi 

dinamik, tüketicilerin beklentilerinin sürekli değişkenlik gösterdiği endüstriler-

de yalnızca sıradan bir hizmetin aksine nitelikli, kaliteli bir hizmetin verilmesi 

de kaçınılmazdır (Küçükaltan 2007). 

Daha önce de belirtildiği gibi Türk turizm sektörüne rakip olabilecek yeni desti-

nasyonların açılması, sunulan hizmetin kalitesini daha da önemli hale getirmiş, 

dolayısıyla sadık müşteri yaratma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin 

gelir seviyesindeki artış destinasyon seçimlerinde seçici davranmalarına neden 

olmakta, kaliteli hizmet talebi artmaktadır. Bu nedenle turizm işletmeleri sek-

törde kalıcılığı sağlamak ve pazar payını daha da artırabilmek için çalışanların 

bilgi-becerisine önem vermeli, dolayısıyla kaliteyi arttırmayı öncelikli görmeli-

dirler. “Hizmetlerdeki kalite yönetimi uygulamalarında hizmetin ana bileşeni 

insan olup, insanı gözetmeden yalnızca ürün ve malzemelerde kalitenin sağ-

lanması ve kalite düzeyinin yükseltilmesi mümkün değildir” (Botaşlı 1996). 

Kaliteli bir hizmetin verilmesinde insan faktörünün en önemli unsur olduğu 

gerçeği göz önünde bulundurulduğunda işgörenin yaptığı işi ne kadar isteyerek 

yaptığı sorusu cevaplandırılmalıdır. Kişilere işe göre değil, sahip oldukları nite-
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liklere göre ücret ödenmesi hizmetin kalitesini arttıracak, işgörenler motive 

olacak, kalitenin artması ise talebi arttırarak rekabette üstünlükler sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, sürekli değişken bir özelliğe sahip işlerde işi baz alarak ücret 

ödenmesi de anlamsızdır. “Eğer kişinin yetkinlikleri gözlemlenebilir ve iş per-

formansıyla ilişkilendirilebilir olan bilgi ve beceriye dönüştürülebilir ise ücret-

lendirme açısından daha faydalı olacaktır” (Lawler 2000). Lawler bilgi ve bece-

rinin ücretlendirme kararlarında kullanılması gerektiğini savunmaktadır.  

Sonuç olarak literatür taraması ağırlıklı olarak yapılan ve bilgi-beceriye dayalı 

ücret sisteminin hizmet kalitesinde önemli olduğu sonucuna ulaşılan bu çalış-

manın genellenebilmesi için uygun bir örneklem oluşturularak istatistiki analiz-

ler yapılmasına imkan veren nicel bir çalışma yapılması yararlı olacak, sektör ve 

ilgililer için kapsamlı bilgi üretilecektir.   
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ÖZ 

Bu çalışmada, kalifiye eleman ve mesleki yeterlik sıkıntısı duyulan turizm sektörü-
ne eleman yetiştirme amacıyla verilebilecek mesleki ve teknik eğitimler için farklı 
bir bakış açısının ve yöntemler grubunun tanıtılması amaçlanmıştır. Klasik peda-
gojik anlayıştan daha farklı bir öğrenme ve öğretme yaklaşımını ifade eden ya-
şamboyu öğrenme felsefesi ve bunun yetişkinlik dönemini kapsayan bir uzantısı 
sayılabilecek yetişkin öğrenmesi ve eğitimi süreçleri, Türkiye’deki formal ve non-
formal turizm eğitimi alanında belli yöntemlerle birlikte uygulanıldığında, turizm 
eğitimi için yeni bir dönem başlatılmış olacaktır. Öncelikle, eğiticilerin eğitimi ko-
nusundaki açığın kapatılmasını sağlayabilecek araçlar olarak, yaşamboyu öğren-
me ve yetişkin eğitimi anlayışları tanıtılmıştır. Daha sonra Türkiye’deki turizm eği-
timinin profili ve bu alandaki sorunlara genel olarak yer verilmiştir. Son bölümde 
ise, yetişkin eğitimi alanında yaygın olarak kullanılan belli başlı yöntemlerin bazı-
ları, turizm eğitiminde verimliliği artırıcı bir model önerisi niteliğinde tanıtılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Turizm eğitimi, yaşamboyu öğrenme, yetişkin eğitimi ve yetiş-
kin eğitimi teknikleri. 

 
GİRİŞ  

Eğitimin, bir bireyin tüm yaşam sürecini içermesi ve önceki yaşantısı ne olursa 

olsun, bir toplumdaki herkesi kapsaması düşüncesi ve yetişkinlik döneminde 

de eğitime devam edilmesinin gerekliliği, XX. yüzyıldan itibaren günümüze 

uzanan süreçte, daha evrensel bir kabul görmüş durumdadır. Üretilen bilgi 

miktarındaki artışla birlikte, küreselleşme süreci ve bilim-teknoloji alanındaki 

gelişmeler, bugünün bireylerinin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin değiş-

mesine neden olmuştur (Turan  2005). Bu hızlı değişim, halihazırda kullanımda 

olan bilgilerin, birkaç yıl gibi kısa süreler içerisinde güncelliğini yitirmesine yol 
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açmış ve dolayısıyla, günümüz toplumlarının ihtiyaç duyduğu insan profilinin 

bileşenlerini de büyük oranda değişime uğratmıştır(Soran ve diğerleri, 2006: 202).    

Bilgi çağı olarak adlandırılabilen bu dönem, değişimin gerektirdiği bilgi ve 

beceri yapısına doğru çaba gösteren bir toplum yapısını da gerekli kılmıştır. 

Böyle bir bilgi toplumunda var olan bireylerin sahip olması gereken beceriler-

den birisi ise, yaşam boyu öğrenmedir(Turan 2005). Öğretimin, artık sadece 

eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığı, “yaşamboyu öğrenme”1 nin bir zorunluluk 

haline geldiği günümüz toplumlarının, toplumsal yapıdaki eğitim kurumuna ve 

eğitim-öğretim uygulamaları anlayışına ilişkin tüm eski kabulleri, ilkeleri ve 

yaklaşımları da yenilemesi gerektiği görülmektedir. 

Bu çalışmanın genel amacı, yetişkinlerin öğrenmesine ilişkin temel ilke-lerin 

ışığında geliştirilmiş ve turistik tesis personeli ile turistik bölgelerdeki yerel 

halkın eğitimini(ve/veya öğrenmesini) hedefleyen bir turizm eğitimi anlayışının 

hakim kılınmasını ve böyle bir anlayışa uygun nitelikteki turizm eğitim-öğretim 

politikalarının belirlenmesini kolaylaştırmayı sağlamaktır. Özel veya alt amaçlar 

olarak ise şunlar belirlenmiştir:  

 Turizmin farklı alanlarındaki eğitim etkinliklerinde uygulanabilecek 

ders yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

 Turizm konusunda, eğitici-öğreticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesin-

de uygulanabilecek program ve yöntem tasarımına yardımcı olmak ve 

aynı zamanda sektörde görev yapmakta olan yetişkin idareci-öğretici-

eğiticilerin bu konuda uzmanlaşmasına katkıda bulunmak. 

Bu bağlamda, yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi anlayışının önemi ve 

temel ilkeleri sunulduktan sonra, turizm eğitimiyle ilgili temel bileşenler akta-

rılmıştır. Son kısımda, turizm konularının öğretiminde kalıcı öğrenmeler sağla-

yabilecek temel yöntemler bulunmaktadır. Sonuç bölümünde, bu yöntemlere 

ilişkin genel değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Yöntem  

Bu çalışmada, literatür tarama yöntemi uygulanmış olup, hem turizm hem de 

eğitim literatüründen seçilen temel kaynaklardan bir derleme oluşturulmuştur. 

                                                                                 
1
 Yaşamboyu öğrenme ve yaşamboyu eğitim kavramları, bazen birbirlerinin yerlerine kullanılsa da, bu iki terim, 

iki ayrı olguya işaret etmektedir. Yaşamboyu öğrenme, bireyin bu konudaki sorumluluğuna ve eğitim hizmetleri 

arasından kendi gereksinimlerine uygun olanı seçmesi gerekliliğine vurgu yaparken, yaşamboyu eğitim, yaşam-

boyu öğrenmeyi sağlayacak eğitim planları, politikaları ve bütçeleri oluşturmak durumunda olan kamusal hizmet 

birimlerine ilişkin faaliyetleri ifade etmektedir(Turan, 2005:90) 
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Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anlayışı 

Bilindiği gibi, “beşikten mezara” deyimi, bir insanın doğal yaşam seyrinin ve 

sürecinin tamamını kapsayan veya etkileyen fikirler, olgular ve olaylar için kul-

lanılmaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanmaya 

başlayan ve öğrenme-eğitim süreçlerinde ayrı bir konuma ulaşan yetişkin eği-

timi ve öğrenmesi süreçlerinin(amaç, çerçeve ve ilkeler açısından değerlendiril-

diğinde), toplumsal bir hayatın içinde geçmekte olan insan ömrünün tüm dö-

nemlerine yayılmış bileşenler içerdiği görülmüştür. Dünyada uzun bir süredir 

uygulanmakta olan pedagojik yaklaşım odaklı baba-tanrı-öğretmen merkezli bir 

eğitim sürecinin yetersizliklerine ve yanlış sonuçlarına yönelik eleştirel görüşle-

rin ağırlık kazanmasına ek olarak, 1980’lerden itibaren hem küresel hem de 

yerel-ulusal boyutlarda terkedilen sosyal devlet anlayışı ertesinde yürütülmekte 

olan neo-liberal sosyo-ekonomik modeller ve hızlı teknolojik ilerlemelerle ivme-

lenmiş toplumsal değişim süreçleri de(özellikle, üçüncü dünyadaki karakteris-

tik kentleşme kaynaklı)(Geray  2009; Güler  2005), bireyin öğrenme ihtiyaçlarına 

ve ulusal düzeydeki eğitim politikalarına yönelik çok farklı yaklaşımların ve 

uygulamaların doğmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu değişim, yukarıda genel 

hatlarıyla sergilenmiş olan küresel yeniden yapılanma döneminin üçüncü dün-

yadaki kentleşme ve kentlilik olgularında beliren dönüşümleri ve karakteristik-

leri de yansıtmaktadır.  

Bunlardan en çarpıcı olanı, “halk eğitimi” ve “yaşamboyu eğitim” felsefele-

rinden, daha bireysel ve atomik eylemleri içeren ve eğitimin kamusal boyutunu 

dışlayan bir anlam yüklenilen “yaşamboyu öğrenme”ye doğru yaşanmakta olan 

dönüşümdür. Bu bağlamda, 1990’lı yıllardan itibaren, ulusal bütçelerde eğitime 

ayrılan kaynakların azaltıldığı, eğitim politikalarında liberal ekonomik ilkelerin 

ve özel sektöre özgü verimlilik-maliyet olgularının ön plana çıkartıldığı ve özel-

likle üçüncü dünya ülkelerindeki temel eğitim ve okumaz-yazmazlık sorunları-

nın daha da derinleştiği UNESCO ve OECD istatistiklerinden de izlenebilmekte 

ve öğrenme-eğitim hedeflerinin de farklı yönlere kaydığı anlaşılmaktadır (Sayı-

lan 2005; Okçabol 2009).  

Bu süreçte, öncelikle, bireyin çocukluk döneminden başlayan ve ağırlıklı ola-

rak yetişkinlik döneminden oluşan ömrü süresince karşılaşıp yaşamak duru-

munda olduğu her olgu ve olayla ilgili olarak doğal bir öğrenme süreci geliştir-

diği ve yalnızca okullarda verilen eğitimle bireysel, toplumsal ve mesleki geli-

şimin tamamlanmasının mümkün olmadığı düşüncesi, yaygın bir kabul görmüş 

ve böyle bir süreç içerisinde sürekli olarak bir şeyler öğrenmek ve öğretmek 

durumunda kalan insanların, belli bir birimden veya makamdan bilgi akışını 
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beklemeden, kendi gereksinimleri ve çevre koşulları doğrultusunda yönlendirip 

yaşayacağı öğrenme deneyimlerinin teşvik edilmesi gereği doğmuş ve beşikten 

mezara kadar öğrenme gerekliliğini anlatan yaşamboyu öğrenme olgusu önem 

kazanmıştır (Bilir 2009a) 

Yetişkinler için eğitim, okul veya üniversite öğreniminin devamı ya da bunla-

rın yerini tutabilecek bir uğraşı niteliğinde değildir. Yetişkin bakış açısına göre 

eğitim, kendi davranışlarından ve hayatının geçiminden sorumlu bireylerin 

zihnini, becerisini ve mesleki ehliyetini sistemli biçimde geliştirmek üzere ka-

tılmayı tercih edeceği bir etkinliktir. Bu tercih kullanılarak ayrılan zaman ve 

enerjinin ise yapıcı biçimde değerlendirilmesi beklenmektedir. Bu noktada, 

yaşamboyu öğrenme felsefesinin bileşenlerine ve ilkelerine bakıldığında, peda-

gojik ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilen çocukluk ve ergenlik dönemi eğitim-

öğretim süreçleri sonrasındaki bireysel ve toplumsal hayata dair her alanın, bu 

kapsama girebildiği söylenebilmektedir. Çünkü, yaşamboyu öğrenme anlayışı, 

bireylerin eğitim ve öğrenme sürecini, yaşamlarının belli bir dönemine özgü ve 

belli bir mekana sıkıştırılmış bir biçimde değil, ihtiyaç duydukları zamanda ve 

(ev, işyeri, kafeterya,<vb.) uygun buldukları mekanlarda gerçekleştirebilmesi-

ne olanak vermektedir(Soran ve diğerleri 2006).     

Yaşamboyu öğrenme olgusunun dünyadaki gelişim sürecinde, (1919 yılında 

kurulan Dünya Yetişkin Eğitimi Derneği ile başlayan ve 1949 Danimarka, 1960 

Kanada, 1972 Tokyo Konferansları ve 1976 tarihli genel konferans, 1985 Paris ve 

1997 Hamburg konferansları, 1999 yılı Bologna Bildirisi, 2000 yılı AB Yaşambo-

yu Öğrenme Memorandumu, 2003; Graz ve 2005) Berlin Konferanslarına uza-

nan) (Bilir 2009a) tüm uluslararası çalışmaların önemli rol oynadığı bilinmekte-

dir. Bu çalışmalarda, kavramın bileşenlerine, hangi ihtiyaçlara dayandığına ve 

nasıl uygulanabileceğine ilişkin birçok tartışmalar ve öneriler getirilerek, yaşa-

nan dönemlerin koşullarının gereğine uygun bir teorik ve uygulama çerçevesi 

oluşturulması yönünde ciddi gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle AB’nin, 

1990’lardan itibaren bu konuda gerçekleştirdiği ilerlemeler, Türkiye’deki eği-

tim-öğretim çevrelerinin de bu alana dönük girişimlerde bulunmasını sağlamıştır.  

Kurumsallaşmış eğitime ve okullara karşı bir cevap olarak nitelendirilebilen 

bu olgunun, çocukluk ve gençlik dönemlerine yönelik olarak düzenlenen gele-

neksel okul sistemlerinin, hızlı değişim nedeniyle doğan yeni ihtiyaçları karşı-

lamakta yetersiz kalışından yola çıkılarak oluşturulduğu belirtilmekte ve dola-

yısıyla, yaşamboyu öğrenmenin temel amaçları şöyle açıklanabilmektedir (Tu-

ran 2005): Öğrenme fırsatları yaratarak, bireylerin kişisel gelişiminin, onların top-

lumla bütünleşmesinin ve ekonomik büyümenin sağlanması. Bu üçlü hedef zinciri-
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nin başarılmasına hizmet edecek temel adımlardan birisinin, hiç şüphesiz, bu 

çalışmaları yürütecek uzmanların ve/veya eğitici-öğretici kadroların oluşturul-

ması yönünde başlatılması gerektiği anlaşılmaktadır.   

Türkiye’deki yetişkin öğrenimi ve eğitimi olguları incelendiğinde, yaşamboyu 

öğrenme ve eğitim anlayışlarının henüz çok yeni olduğu görülebilmektedir. 

Halkevleri ve Köy Enstitüleri gibi ülke gerçeklerine ve toplum ihtiyaçlarına 

uygun bir yapı ile başlayıp, günümüzün Halk Eğitim Merkezlerinin ve bazı 

yerel yönetimlerin/belediyelerin meslek eğitimi kurslarına ve proje bazlı çalış-

malara dönüşen bir yapı söz konusudur. Bu kapsamda, 1980’li yıllardan itibaren 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği projelerle anılan bir “projeler döne-

mi”nin yaşandığı görülmektedir(Bilir, 2009-1). Özellikle 1980 sonrası dönemin 

koşullarıyla yapılandırılmış bir halk eğitimi anlayışının ne derece yeterli ve 

sağlıklı olduğu da tartışılır bir haldedir (Geray  2009). Ayrıca, yetişkin eğitimi-

nin temeli sayılabilecek olan “eğiticilerin eğitimi” olgusu teorik, teknik ve finan-

sal boyutlarıyla, eğitimin sürekliliği ve kalitesi açısından kilit önem taşımaktadır. 

Bu alanda bir meslekleşmenin sağlanması da henüz başarılamamış durumda-

dır. Bu nedenle, yetişkin eğitimi alanında yetişmiş olan insangücünün, yetişkin 

eğitimi hizmeti veren kurumlarda istihdamı da yapılamamakta ve bunun bir 

sonucu olarak, yetişkin eğitimi alanında nitelikli uzman desteğinden yararlana-

bilme şansı yakalanamamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarına ve 

uygulamalarına bakıldığında, hem eleman yetiştirme hem de program uygula-

ma konularında aynı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hangi alanda olursa olsun, 

öğretmenlerin yetiştirilme süreçlerinde, yetişkin eğitimine dönük bilgi, beceri ve 

tutum kazandıracak nitelikte ders programları düzenlenmediğinden, yetişkin 

eğitimiyle ilgili görevlendirmelerde, çocuk ve genç eğitimi odaklı teknikler ve 

içerikler kullanılmaktadır (Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel So-

runları ve Çözüm Önerileri Raporu 2004). 

Gerek dünyadaki ve gerekse Türkiye’deki genel duruma ilişkin bir değerlen-

dirme yapıldığında, Türkiye’de, eğiticilerin eğitimine ilişkin yeterli altyapının 

bulunmadığı ve mesleki bir uzmanlaşma sürecinin başlatılamadığı anlaşılmak-

tadır. Bu konuda, AB ile uyum çalışmaları sürecinde başlatılan girişimlerin ve 

yükseköğretim kurumları düzeyinde yapılmış bazı atılımların yeterli olduğunu 

söylemek de mümkün değildir. Türkiye’de, yetişkin eğitimi vermekte olan dev-

let kurumlarının, ticari amaçlı kuruluşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum 

kuruluşlarının ve üniversitelerin payının büyük, fakat yetersiz olduğu bilin-

mekte ve bu çalışmaların eşgüdümsüz, birbirlerinden kopuk ve plansız biçimde 

gerçekleştirilmesinin önlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır(Ural 2009). Turizm 
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sektörü ve turizm eğitimi alanlarının da, bu durumdan payını aldığı söylene-

bilmektedir.  

Formal eğitim sürecini tamamlamış, iş yaşamına atılmış, turizm sektöründe 

işgören veya işveren olarak faaliyet gösteren veya turizm eğitiminde eğitici-

öğretici olarak hizmet veren tüm yetişkinlerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde 

gözönüne alması gereken ve yaşamboyu öğrenme felsefesinin temel şartları 

sayılan temel ilkeler şunlardan oluşmaktadır (Okçabol 1996; Duman 2007): 

 Yetişkinler, öğrenme gereksinimi duydukları zamanlarda öğrenmeye 

güdülenerek, daha kolay öğrenebilirler. Bu nedenle, kendilerini yeni bir 

şeyler öğrenmeye hazır hissettiklerinde öğrenmeye yönelebilir-

ler(öğrenmeye hazır bulunuşluk). 

 Yetişkinler bir şeyler öğrenirken, bunun zamanlamasına çok önem verir-

ler. Diğer yaşantılarını engellemeyecek zamanları kullanmak isterler. 

 Yetişkinler, belli bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip insanlardır. Onla-

rın yaşantıları, yeni öğrenme konuları için en önemli girdiler olarak kul-

lanılmalı, bu tecrübelere saygı ve değer gösterilmelidir. 

 Yetişkinler, kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler 

olup öz-yönelimlidir. Bu nedenle, çağdaş bir yetişkin eğitimcisi, çocuk-

ların eğitiminde olduğu gibi aktarıcı ve emredici değil, öğrenmeyi ko-

laylaştırıcı ve öğrenme etkinliklerinde yardımcı olucu bir rol oynamalı-

dır(benlik algısı). 

 Yetişkinler, problem-sorun odaklı olarak bir şeyler öğrenmek isterler. 

Bundan dolayı, neyi neden öğrenmek istediklerine kendileri karar vere-

rek, öğrenme süreci sonunda elde edecekleri sonuçları/kazançları, hangi 

sorunlarını aşabilmek amacıyla kullanabileceklerini önceden bilmek is-

terler(problem odaklılık). 

Turizm Eğitiminin Önemi ve Türkiye’deki Turizm Eğitiminin Yapısı  

Bilindiği gibi, eğitim, özellikle sanayi ve hizmet sektörünün gereksinme duydu-

ğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli işgücünü geliştirerek, çalışanları daha verimli 

kılarak ekonomik büyümeye önemli katkılarda bulunmaktadır. Özellikle, mes-

leki eğitim, uzmanlaşmamış ya da yarı uzman işgücünü, uzmanlık gerektiren 

ve özel nitelikteki görevlere hazırlamak amacıyla yapılan çalışmaları ifade et-

mektedir. Turizm mesleki eğitimi ise; turizm alanında uzmanlığı olan ya da 

olmayan bireyleri, turizm sektörüne hazırlamak, sektörün beklentilerine cevap 

verecek bilgi ve beceri ile donatılarak turizm sektörüne kazandırmaktır. Ayrıca; 
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turizm mesleki eğitimi, teorik ve pratik öğrenimden meslek ahlakına ve mesle-

ğin temel prensiplerine kadar uzanan çeşitli disiplinlerin verildiği ve belli bir iş 

için sağlanması gereken eğitimdir (Olcay 2008).  

Eğitimin temel amacı, insanların bilgi ve becerilerinin artırılması, onların top-

luma iyi bir vatandaş olarak kazandırılmasıdır. Turizm de bir hizmet kolu ol-

duğuna göre, tüm diğer meslekler gibi içerik ve özelliklerinin uygun bir ders 

programı kapsamında öğrenilmesi ve turizm eğitiminin genel eğitim içerisinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Turistlerin, gezdiği ülke veya bölgeyi tanıyıp 

anlamak isteğinden hareketle, turistin gezdiği bölge veya ülkede oturan kişile-

rin bu gayeye uygun bir tutum içerisinde olmaları, turiste karşı anlayışlı ve say-

gılı olmaları gerekmektedir. Bu ise, turizm alanındaki mesleklerle uğraşanların 

ve turistik yerleşim birimlerindeki yerel halkın turizm konusunda eğitilmesi 

yoluyla başarılabilecektir. O halde turizm eğitimin amacı, halkta turizm bilinci-

ni uyandırmak, emeğe dayalı turizm kesiminde verimliliği artırmak, turistlere 

doğrudan hizmet veren personele mesleki bilgi ve davranış biçimini kazandır-

mak, personel yetki, beceri ve sorumlulukları arasında denge kurmayı başara-

bilmektir. Turizm sektöründe, planlama çalışmalarından başlamak üzere turis-

tik mal ve hizmetlerin turiste sunulmasına kadar geçen uzun süreçte en yetkili-

sinden, tabandaki kitleye kadar her kademede, turizm eğitimini gerektiren bir-

çok neden vardır. Turizmde, mesleki eğitimi gerektiren nedenler, genel hatlarıy-

la şöyle özetlenebilmektedir(Olcay 2008): 

 Turizmin insancıl bir yönü vardır. Turizmin bu insancıl özelliğini geliş-

tirmek için turizm eğitimi gereklidir. 

 Turizm eğitimi, turizmin ana faktörleri olan doğal ve tarihi eserlerin ko-

runması gerektiğini insanlara öğretir. 

 Turizmin esas kaynaklarını korumak, bu sayede turizme süreklilik ka-

zandırabilmek turizm eğitimini gerektirir. 

 Turizmle ilgili faaliyetlerde bulunanların turizm endüstrisinde karşılaş-

tıkları olayları değerlendirmek, sorunlara objektif çözüm getirmek ve 

sonuçları kontrol etme yeteneğini kazandırabilmek için turizm eğitimi 

gereklidir. 

 Eğitim yoluyla teorik ve pratik ilişki kurularak, turizm sektörünün ge-

lişmesine katkı sağlanabilir. 
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 Turizm sektörüne yetişmiş kalifiye personel sağlamak; vatandaşta 

olumlu bir turizm bilinci yaratmak, turizm sektöründe çalışanlara mes-

leki beceriler kazandırmak gereklidir. 

 Nitelikli turizm eğitmenleri yetiştirmek şarttır. 

Görüldüğü gibi, hizmet sektörünün en hassas kalemlerinden birisi olan tu-

rizm alanında eğitim ve bireysel öğrenme faaliyetleri çok kritik bir öneme sahip-

tir. Günümüz meslek okullarında, üniversitelerde ve diğer tüm formal/örgün 

eğitim ortamlarında verilmekte olan bilgilerin güncelliği ve işlevselliği, günü-

müzün küreselleşmiş sosyo-ekonomik koşullarında giderek daha hızlı biçimde 

aşınmaya uğramakta ve dolayısıyla, günlük iş yaşamında ihtiyaç duyulan bilgi 

ve beceriler ile sahip olunan bilgi ve beceriler arasında bir açığın doğması kaçı-

nılmaz olmaktadır. Böyle bir durumda, eğitim-öğretim kurumlarına geri dön-

mek olanaklı olmadığına göre, daha kalıcı öğrenmeleri ve yeni bilgilerin birey-

sel olarak kazanılmasını sağlayabilen öğrenme yöntemlerini elde edebilmiş 

olmak büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, yaşamboyu öğrenme anlayışı ve 

yetişkin eğitimi teknikleri devreye girmelidir.  

Türkiye’deki turizm eğitimine dönük bir profil saptaması için bakıldığında, 

şöyle bir sınıflandırma yapılması olanaklıdır (Tuyluoğlu 2003): 

Toplum Düzeyinde Turizm Eğitimi: Bu eğitimin amacı, toplumda turizm şuuru-

nu yerleştirmek, turizmin yaratıcı kaynaklarını koruyacak sevgiyi ve anlayışı 

geliştirmek, turiste karşı eşit ve dürüst hizmet etmenin ahlak ve terbiyesini 

vermek, gerçek saygıya ve samimi konukseverliğe dayalı bir davranış biçimini 

oluşturmaktır. Bu amaçla, ilköğretim, lise ve yükseköğretim kurumlarında eği-

tim ve öğretim programlarına turizm konularının eklenmesi; çeşitli bakanlıklar, 

KİT’ler, TRT, askeri birlikler, yerel yönetimler ve işyerlerinin eğitim programları 

düzenlemesi gibi araçlar kullanılmıştır. 

Meslek Formasyonu Veren Turizm Eğitimi: Bu eğitimin amacı, turizm endüstri-

sinin ve turizm mesleklerinin değişik faaliyet ve ihtiyaçları için bilgili, becerili, 

yetenekli, verimli ve hizmet etmenin ahlaki bir değer taşıdığı bilincine sahip 

eleman yetiştirmektir. Meslek formasyonu veren turizm eğitimi, amaçları ve 

araçları birbirinden farklı eğitim kademelerinden oluşmaktadır.   

Türkiye’deki Turizm Eğitiminin Genel Sorunları  

Mesleki ve teknik eğitim, ekonominin gereksinme duyduğu nitelikli işgücünü 

yetiştirme görevini üstlenmiştir. Burada önemli görev, işgücü piyasası verilerini 

dikkate alması, gereken eğitim planlaması sürecine düşmektedir. Mesleki eğitim 
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planlaması, ekonominin gereksinme duyduğu becerili işgücü için mesleki eği-

tim sisteminin yardımını sağlama yanında özürlü, düşük ekonomik gelir grup-

larında olan kişilerin istihdamının artırılması ve cinsiyet kalıp yargılarını azalt-

ma yönünde de bir işleve sahip olmalıdır. Türkiye’de özellikle 1980’li yıllardan 

sonra devlet tarafından sağlanan cazip teşvik ve kredi olanaklarıyla turizm yatı-

rımları büyük gelişme göstermiş; buna bağlı olarak turizm gelirleri ve istihdam 

olanakları artmış, ancak tüm bu gelişmeler yaşanırken, bu işletmelerde hizmet 

verecek nitelikli elemanların nasıl yetiştirileceği dikkate alınmamıştır. Bu kont-

rolsüz ve plansız büyüme, beraberinde birçok sorun doğurmuştur. Bu sorun-

lardan en önemlisi, sektör çalışanlarının temel eğitimden ve özellikle nitelikli 

mesleki eğitimden yoksun olmalarıdır. Bu nedenle, Türkiye’deki turizm sektö-

rünün temel sorununun, “mesleki eğitim” olduğu söylenebilmektedir (Olcay 2008).  

Genel olarak ele alındığında, Türkiye’deki turizm eğitimine ilişkin sorunlar 

ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir (Tuyluoğlu 2003; Olca 2008): 

 Turizm sektörü ile turizm eğitimi veren kuruluşlar arasında hukuki çer-

çevede etkin bir işbirliği ve organik bağ kurulamamıştır.  

 Turizm eğitiminde entegrasyon ve koordinasyon sağlanamamıştır. Bu 

da eğitim çalışmalarının makro bir model kapsamında birbirini tamam-

layan bir biçimde yürütülememesine neden olmaktadır.  

 Turizm meslekleri, bu mesleklerin değişik kademelerinde çalışma hakkı, 

unvan kullanma kanuni himaye altına alınmadıkça, haksız rekabet şart-

larında istihdam önlenmedikçe işgücü verimi düşmekte ve sektör geliş-

tikçe nitelikli personel daha yüksek ücretlerle yeni işletmelere kaydı-

ğından işgücü stabilitesi bozulmaktadır. 

 Uygulanan ders programları çoğunlukla kuramsal olup, uygulamalı 

derslere programlarda fazla yer verilememiştir. 

 Turizm eğitiminin gerektirdiği eğitim araçları ve laboratuvarlar dört yıl-

lık eğitim kuruluşlarında bulunmamakta, verilen bilgiler uygulama im-

kanı olmadığından unutulmaktadır. 

 Yabancı dil eğitimi yeterli değildir. 

 Öğretim elemanı açığı bulunmaktadır. Turizm eğitiminde tam zamanlı 

öğretim elemanlarının yanında ders saati başına ücretli uzmanlara ihti-

yaç duyulmaktadır. 

 Staj yapamadan mezun olan öğrenciler sektöre adapte olamamaktadırlar. 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

978 

 Mevcut sistem, uygulamada gereğinden fazla uzatılmış programların 

ortaya çıkmasına ve maliyetlerin yükselmesine neden olabilmektedir. 

Önemli olan husus, beceri standartlarının belirlenmesidir. 

 Genel ortaöğretime oranla maliyetleri daha yüksek olan mesleki ve tek-

nik eğitim okulları hedeflerinin gerisinde kalınmasının yanı sıra, üze-

rinde durulması gereken bir diğer önemli sorun da, mezunlarının 

önemli bir bölümünün mesleğine uygun bir işte çalışmaması ya da işsiz 

olmasıdır. Mesleki-teknik eğitim kurumlarının kendilerine atfedilen 

önem ve önceliklerine göre etkin olamadıkları, ekonominin gereksinim 

duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiremediği, genel kabul gören bir 

görüş haline gelmektedir.  

 Meslek lisesi mezunlarının çok büyük bir bölümünün de, ekonominin 

gereksinme duyduğu nitelikte ara insan gücü olma yerine, yükseköğre-

tim kurumu mezunu olmak istediği görülmektedir. 

 Uygulamayı iyi bilen ve sektörel gelişmeyi takip edecek düzeyde, uygu-

lamalı eğitimin içinden gelmiş öğretim elemanı sıkıntısı çekilmekte; 

mevcut öğretim elemanları ise maddi yetersizlikler nedeniyle kendileri-

ni geliştirecek öğrenme etkinliklerine katılımda güçlükler yaşamaktadır. 

Turizm Eğitiminde Toplum Geneline Dönük ve Mesleki Eğitim Amaçlı Eği-
tim Çalışmaları İçin Yetişkin Eğitimi Çerçevesinde Önerilebilecek Yöntemler 

Yöntem, belirlenen bir yaklaşıma dayalı bir konunun, sistematik sunumu için 

yapılan genel bir plan olarak tanımlanabilir (Bilir 2009a). Bu doğrultuda öğretim 

yöntemi de, öğrenmek ya da öğretmek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen bir 

yol, öğrenmeyi sağlamak için bir araçtır (Oğuzkan 1989). Bir eğitim etkinliğinde 

yöntem kullanmanın yararları şöyle sıralanabilmektedir(Taşpınar 2005): 

  Yönteme dayalı bir öğrenme enerji, emek ve araç-gereç tasarrufu sağlar, 

  Amaçlar önceden belirlendiği için, yeri geldikçe amaçlara uygun ça-

lışma yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir, 

  Yönteme uygun araç-gereç seçiminde daha doğru karar verilebilir.  

Yetişkinlerin gereksinimlerinin, ilgilerinin, eğilimlerinin ve öğrenme yöntem-

lerinin çocuklarınkinden farklı olması, yetişkinlere yönelik eğitim etkinliklerin-

de değişik öğretim yöntemlerinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Yetişkinle-

rin eğitimi için yukarıda yer verilmiş olan temel ilkelere uygun yöntem ve öğ-

renme malzemesi seçimi büyük önem taşımaktadır. Yetişkinlere yönelik bir 
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eğitim programında, yöntem seçilirken, yukarıda yer verilmiş olan ilkelerle 

birlikte şunlara dikkat edilmelidir(Bilir 2009b; Küçükahmet 2001):   

 Öğretim ortamının durumu ile yetişkinlerin öğrenmeye ilişkin özellikle-

rinin, 

 Öğretimi yapılacak konunun özellikleri (bazı konular, bazı yöntemlerle 

işlenmeye daha uygundur) ve öğretim yönteminin teknolojik özellikle-

rinin uygunluğunun, 

 Yetişkin eğitimcisinin seçilen yöntem ve tekniğin kullanılışı, yararları ve 

sakıncaları konusundaki yeterliğinin, 

 Öğretim konusu, hedefleri (eğitimin hedefleri seçilmesi gereken yöntem 

konusunda ipuçları verebilir. Örneğin; öğrenenin becerilerinin gelişmesi 

amaçlanıyorsa, yaparak öğrenmeye yönelik yöntemlerin ağır basması 

gerekmektedir) ve kaynakların dikkate alınması gerekir.  

Yetişkin eğitimine yönelik yöntem ve araç çalışmalarında, öğrenen kitlesinin 

niteliklerine ve ihtiyaçlarına ek olarak, yetişkin eğitimine yönelik ilkelerin de 

göz önüne alınması şarttır. Yetişkin eğitiminde, öğretenlerin, genel öğretim 

ilkeleriyle birlikte(somuttan soyuta, basitten karmaşığa,<vb.), bilimsel yöntem-

lerin temelinde yatan usa vurma ve sonuç çıkarmaya da dikkat etmesi gerekmek-

tedir(Bilir, 2009b). 

Yetişkin ve eğitici eğitimleri için yöntemin belirlenmesi sürecinde, aşağıdaki 

noktaların gözönüne alınması önerilebilmektedir(United Nations Manual 2001): 

1- Öğrenme, üç ana öge üzerine kurulmuş olmalıdır: Bilgi Yarat-

ma/Oluşturma, Farkındalığı Artırma ve Beceri Geliştirme.  

Bilginin Oluşturulabilmesi: Ders anlatma, okuma, sesli-görüntülü cihazlarla 

destek ve seminer-sempozyum gibi araçlarla sağlanabilir. 

Farkındalığı Artırma: Küçük grup çalışmaları ve tartışmalara ek olarak, yapı-

landırılmış tecrübe uygulamalarıyla farkındalık artırılabilmektedir.  

Beceri Geliştirme: Uygulama yaptırma, rol oynama/canlandırma, proje geliş-

tirme ve saha çalışmaları yardımıyla elde edilebilecektir.  

2- Öğrenmeye elverişli bir öğrenme çevresi/ortamı oluşturulmalıdır. Bunu ba-

şarabilmek için psikolojik açıdan öğrenenlerin kendilerini rahat ve güvende 

hissetmelerini sağlayacak koşullar yaratılmalıdır.   
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3- Bu tür bir öğrenme etkinliğine katılan katılımcıların belli bir deneyim ve 

bilgi birikimine sahip olduğu unutulmamalı ve bu değerlerin kullanılması sağ-

lanmalıdır. Eski bilgilerine ve tecrübelerine değer verildiğini gören katılımcıla-

rın öğrenme isteği artacak ve öğrenilecek konuların eski deneyimler yardımıyla 

kavranması da söz konusu olabilecektir. Böylece, hem öğrenmenin kolaylaşıp 

hızlanması hem de bir sinerjinin yaratılması sağlanacaktır.  

4- Öğrenenlerin ilgisini artırıcı ve öğrenme sürecine katılımını sağlayıcı yön-

temler benimsenmelidir. Küçük grup çalışmaları, tartışmalar ve öneri geliştir-

meler sayesinde, katılımcıların daha etkin/aktif ve istekli bir şekilde öğrenme 

sürecinde rol almaları olanaklıdır.  

5- Öğrenenlerin, öğreticileri model alarak öğrenebilmesi de mümkündür. 

Model alma adı verilen bu anlayışta, eğitim alan eğiticiler, kendi eğitimcilerini 

model olarak kabul edip öğrenmeye yönlendirilir.   

Temel Yöntemler  

Yukarıda özetlenmiş olan konular gözönüne alınarak, aşağıdaki yöntemlerden 

oluşan uygun bir “yöntem karması”nın oluşturulması önerilebilmektedir(Bilir 

2009b; United Nations Manual 2001): 

a. Anlatım 

b. Soru-yanıt 

c. Grup çalışmaları 

d. Gösteri yöntemi 

e. Yapılandırılmış deneyimler  

f. Alan gezisi 

g. Örnek olay 

h. Sokratik tartışma çemberleri 

Ders Anlatma/Verme (Lecture) 

Bilindiği gibi bu yöntem hem örgün eğitimde hem de halk eğitiminde yaygın 

olarak kullanılmakta ve öğretim etkinliklerinde öğreticiye etkin rol yüklenmesi-

ni gerektiren durumlar için tercih edilen geleneksel bir uygulamadır. Öğretim 

programında yer alan konuların, bir öğretici tarafından, öğrenenlere sözlü ola-

rak anlatılmasını/aktarılmasını ifade eder. Bu tür bir ders grafikler, projeksiyon-

lar, okuma materyalleri, işitsel-görsel materyaller ve gösteriler gibi ek materyal 
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ve yöntemler ile desteklenebilir. Okuma materyalleri dersten önce veya sonra 

kullanılabileceği gibi, öğreniciler ders sırasında ve sonunda soru sormaya da 

cesaretlendirilirler. Dersler, öğretici, öğreniciler ve dersin içeriğine bağlı olarak 

farklı formlarda yürütülebilir. Bununla birlikte, bu yöntemde, öğreniciler pasif 

rol üstlenirler. 

Bu yöntemin uygulanmasının gerekli görüldüğü ve önerildiği durumlar şun-

lardır (Bilir 2009b; UN Manual 2001): 

 Öğrenilecek konunun belli bir bilgi birikimi gerektirmesi durumunda. 

 Yeni bilgilerin ve/veya fikirlerin düzenli-sistemli bir biçimde aktarılması 

ihtiyacı doğduğunda. 

 Belli sorunların tanımlanmasının veya çözülmesinin gerektiği durumlarda. 

 Öğrenenlerin teşvik edilmesinin ve onlar için bir esin kaynağının gerek-

tiği durumlarda. 

 Öğrenenlerin, sayısal olarak büyük, heterojen ve öğrenme konusuna 

hazırlıksız nitelikte bir grup oluşturması durumunda.  

 Öğretim için sınırlı zaman ve emek olanaklarının söz konusu olduğu 

durumlarda. 

Etkili bir anlatım yöntemi sayesinde, dinleyicilerin görüşleri, düşünceleri ve 

duyguları istenilen yönde geliştirilebilmektedir. İdeal anlatımlar, belirli aralıklar 

halinde ve kısa sürelerle uygulanmalı, öğrenenlerin katılımını ve dönütlerin 

alınabilmesini sağlamalıdır. Diğer yandan, bu yöntemin kendine özgü sakınca-

ları da bulunmaktadır (Bilir 2009b): 

 Öğrenenler edilgen/pasif durumdadır. Geçmiş bilgi ve tecrübelerin yan-

sıtılmasına fırsat kalmayabilir. 

 Uzun ve sık yinelemeler nedeniyle, sıkıcı-boğucu bir öğretime yol açabilir. 

 İlgi ve gereksinimleri karşılayamayabilir. 

 Öğrenenlerin kendilerini tanıtmasına veya öğreticinin öğrencilerini ta-

nımasına fırsat vermeyebilir.  

Soru-Yanıt Yöntemi 

Anlatma yönteminden sonra en yaygın biçimde kullanılan yöntemlerden birisi-

dir. Öğretici tarafından hazırlanmış olan soruların, öğrenenler tarafından yanıt-

lanmasına dayalı bir uygulama olup, iyi bir içerikle ve yerinde kullanılması 
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durumunda, yaratıcılığı ve sorgulayarak düşünmeyi teşvik edici bir yöntem-

dir(Bilir 2009b).  

Öğreticiler, konunun ve amacın gerektirdiği yönde ve nitelikte, keşfetmeyi 

teşvik edici ve fikir üretici bireyler yetiştirmeye dönük sorular hazırlamalıdır. 

Bu amaçla anlama, kavrama ve yorumlamaya yönelik sorular düzenlenmesi 

önerilmektedir. Bu yöntemin, öğrenme sürecindeki öğrenenleri etkin ve ilgili 

kılabilmesi, içe dönük bireyleri dışarıya yönlendirerek iletişime teşvik etmesi ve 

dönütler sağlayarak öğrenmenin ölçülmesine fırsat vermesi gibi olumlu özellik-

leri söz konusudur. Bununla birlikte, ezbere dayalı bir öğrenme gerektirmesi, 

her türlü öğrenme konusu için soru hazırlamada güçlükler yaşanması ve yanlış 

yanıt verenlerin özgüven kaybına uğraması riskinin bulunması gibi olumsuz 

yönleri de bulunmaktadır(Bilir 2009b). 

Grup Çalışmaları Yöntemi  

Grupla tartışma veya çalışma tekniği, etkileşimli öğretim yöntemlerinden biri-

sidir. Öğrenenlerin, bir konuyu ya da sorunu birlikte değerlendirerek fikirler 

üretmelerine ve/veya tartışarak çözüm yolları bulmalarına yardımcı olan ve 

tüm grubun etkinliğini esas alan bir yöntemdir. Bu öğretim yönteminde esas 

olan iki öğeye dikkat etmek gerekmektedir (Bilir 2009b): 

 Açık bir amaç belirlenmiş olmalıdır. 

 Yeterli düzeyde ön hazırlık yapılmış olmalıdır. 

Bu kapsamdaki uygulamaların, Grup Tartışmaları ve Grup Çalışmaları olmak 

üzere iki boyutu bulunmaktadır. Grup tartışması, öğrenen bireylere, fikirlerini ve 

deneyimlerini diğerleriyle paylaşabilme fırsatını en geniş biçimde veren bir 

yöntemdir. Tartışma, bir yetişkin öğretimi yöntemi olarak kullanıldığında, ye-

tişkin eğitimcisi, grup başkanı olur. Onun görevi, iddia etmek değil, ilgi çek-

mektir; kafa şişirmek değil, konuşturmaktır. O, kimi zaman soru soran ve yo-

rumlayan bir mülakatçı, kimi zaman tüm açıklamaları grubun önüne getiren bir 

sözcü, bazen takım oyunu için bireyleri yetiştiren bir antrenör ve bazen de par-

çaları bir bütün halinde organize eden bir stratejisttir (Bilir 2009a).  

Grup çalışması, çoklu teknikler için kullanılan bir terim olup, iki veya daha faz-

la öğrenene(en az 2, en fazla 6 kişi), bir görev verilerek birlikte çalışılmasını 

ifade eder. Böyle bir çalışma, öğrenenlerin sorumluluğunu ve otonomiyi gerek-

tiren ve özyönetimli öğrenmeye doğru bir adım niteliğinde olan bir yöntemdir. 

Projeler, oyunlar, dramalar, gösteriler ve uğultu/fısıltı grupları için uygun bir 

yöntemdir (Bilir 2009b).  
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Grup tartışması yöntemi, genel olarak aşağıdaki durumlarda kullanılabilmek-

tedir (Bilir 2009): 

 İlgi duyulan konuları öğrenmek  

 Bir problemi saptamak veya tanımlamak 

 Katılımcıları, toplum ve çevreyle ilgili konularda duyarlı kılmak 

 Bir hareket/eylem planı üzerinde karara varabilmek 

Bu kapsamda yaygın olarak kullanılabilecek grup tartışması yöntemleri ise 

şunlardan oluşmaktadır: 

Panel; forum; seminer; münazara; konferans ve sempozyum. 

Yukarıdaki modellerden hangisinin daha uygun ve/veya elverişli olduğu, öğ-

renme konusunun ve katılımcıların/öğrenenlerin niteliklerine göre belirlenecek-

tir. Bu yöntemin, diğer yöntemlere kıyasla üstün olduğu özellikleri ve sakıncalı 

yanları şöyle özetlenebilmektedir(Bilir 2009b):          

*Olumlu Özellikler 

 Bireylerin iletişim kurmasını, kendi deneyimlerini ve görüşlerini grup 

üyeleriyle paylaşabilmesini ve diğerlerinin tepkilerini öğrenebilmesini 

sağlar.  

 Bireyin özgüveninin gelişmesine yardımcı olur. 

 Eleştirmeyi ve eleştirilmeyi öğretir. 

 Farklı çözümleri görebilmesine yardımcı olur. 

 Farklı fikirlerden yararlanmayı öğrenmeyi sağlar. 

*Olumsuz Özellikler  

 Fazla zaman gerektirir. 

 Tartışmaya katılanların, konu hakkında önceden bilgi sahibi olmasını ve 

hazırlık yapmış olmasını gerektirir. 

 Tartışmanın, amacından saparak zaman ve enerji kaybına yol açması 

olasılığı söz konusudur. 

 Toplumsal ve eğitsel olgunluğa erişmemiş bireylerle bu yöntemin ve-

rimli biçimde kullanılması zordur. 

 Kalabalık gruplarda uygulanması zordur. 
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 Tartışmaların bir sonuca bağlanarak sonuçlandırılması konusunda güç-

lükler yaşanabilir. 

Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi 

Gösteri yöntemi, öğretim süreci esnasında aktarılan bilginin nasıl uygulandığı-

nı, uygulanırken nelere dikkat edildiğini ve yapılması gereken temel işlemlerin 

gösterilmesini sağlayan bir yöntemdir. Tüm bunlar, öğrenenlerin gözleri önün-

de gerçekleştirilerek, anlatılıp öğretilenlerin bir tür deney biçiminde uygulan-

ması sağlanmaktadır. Bu yöntemin başarısı, öğreticinin yapması gereken plana 

ve uygulama yerine bağlıdır. Her öğreticinin uygulama öncesinde yapmış ol-

ması gereken planlamada, yapıp göstererek sergilenecek işlemlerin amacı ve 

kullanılacak malzemeler belirlenmiş olmalıdır. Gösterinin yapılacağı yer ise, ya 

halihazırda çalışılan bir işbaşı ortamı ya da gerçek bir çalışma ortamı olmalıdır. 

Ayrıca, katılımcılara/öğrenenlere, gösteri yöntemi ve süreci hakkında ön bilgi 

verilip onların hazır olabilmelerinin sağlanması da öğrenmeyi kolaylaştıracaktır 

(Bilir 2009b). 

Bu yöntem, belli mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında, bir iş veya 

göreve ilişkin işlemlerin tanıtılmasında kullanılabilmektedir. Ayrıca, gösteri 

yöntemiyle birlikte, ders anlatma ve tartışma yöntemleri de kullanılarak, öğ-

renmenin ve kavramanın etkinliği artırılabilmektedir. Yöntemin yararlı ve sa-

kıncalı yönleri şunlardan oluşmaktadır (Bilir 2009b): 

Yararlı Yönleri  

 Öğrenmenin sonuçları hızlı bir biçimde görülebildiğinden, daha kısa sü-

rede ve kolay bir öğrenme sağlanabilmektedir. 

 Göstererek öğretim esnasında yöneltilen sorular, anında yanıtlanabil-

mektedir. 

 Öğrenenlerin ilgisini kolayca çeken bir yöntemdir. 

 İşlerin ev görevlerin standartlarının kolayca saptanabilmesini sağlar.  

Sakıncalı Yönleri 

 Anlatım tekniğine kıyasla, daha fazla zaman gerektirmektedir. 

 Büyük gruplara uygulanması uygun görülmemektedir. 

 Sadece taklit etmeye dayalı bir öğrenmeye yol açarak, “anlama”nın ger-

çekleşmesini engelleyebilmektedir. 
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Yapılandırılmış Deneyimler/Tecrübeler  

Bir eğitim yöntemi olarak yapılandırılmış tecrübeler öğrenicilerin 'tecrübelerini' 

müzakere ederek kullanmaktır. Öğrenme için tecrübenin yapılandırılmış ve 

sistematik mekanizmasının kullanılması bu yöntem ile ortaya çıkarılmıştır. 'De-

neyimsel öğrenme' teorisi bu öğrenme yöntemleri dizisine temel oluşturur (UN 

Manual 2001). 

Tecrübenin öğrenmeye temel oluşturmasının çeşitli tipleri olabilir. Öğrenicile-

rin kendi kendilerine tecrübe etmeleri olabileceği gibi öğrenciler dışındaki in-

sanların tecrübeleri de olabilir. Öğrenme için başka insanların tecrübelerinin 

kullanılması genelde Örnek Olay yöntemi ile yapılmaktadır ki yöntemin sunu-

mu yazılı olabildiği gibi sözlü de olabilir. Öğreniciler öğrenmek için kendi geç-

miş tecrübelerini kullanabilirler. Öğrenicinin geçmiş tecrübelerini kullanan kü-

çük grup etkinlikleri oldukça yaygındır. Rol Oynama öğrenicilerin geçmiş tecrü-

belerini öğrenme için kullanan diğer bir popüler yöntemdir. 

'Burada ve Şimdi' tecrübesi olarak adlandırılan kurgu-modeller de kalıcı öğ-

renmeler için oluşturulabilmektedir. Burada kavramı, öğrenicilerin tecrübelerini 

paylaşmalarını ve eğitimin kendisini ifade etmektedir. Bu amaçla, çeşitli uygu-

lamaların ve simülasyonların bir tecrübenin yaratılması için kullanılması eğiti-

min kendisidir. Her öğrenicinin tecrübesi tekil olduğu için 'burada ve şimdi' 

tecrübesi öğrenme için ortak temel oluşturabilir. Bu tecrübeler geçmiş tecrübe-

lerden farklı olarak ortak öğrenme materyali haline gelebilmektedir. Yapılandı-

rılmış deneyimin/tecrübenin ana bileşenleri şöyle özetlenebilmektedir(UN Ma-

nual 2001):  

 Tecrübenin amaçları – (tecrübenin 'nedeni/niye'si) 

 Tecrübenin içeriği – (insanlar ne dedi, nasıl tartıştı, neye değindi?) 

 Tecrübenin yapısı – (grup tarafından ele alınan etkinlikler, uygulama, 

rol-oynama gibi) 

Alan/Gözlem Gezisi 

Alan gezisi; bir grubun, gezilecek alanı iyi bilen bir kişinin rehberliğinde planlı 

olarak, doğrudan doğruya gözlemde bulunmak ve incelemek için bir şeye veya 

ilgi duyulan bir yere yaptığı gezidir. Diğer bir deyişle, eğitsel amaçları gerçek-

leştirmek üzere eğitim kurumu tarafından düzenlenen, olay ve etkinlikleri ger-

çek dünyayı yerinde görme anlayışına bağlı olarak, belli bir program kapsa-

mında uygulanan bir öğretim yöntemidir (Bilir, 2009b). Bu yöntemin, turistik 
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yerlerin tanıtımıyla bağlantılı eğitim konularında(rehberlik ve tur operatörlüğü 

gibi) yaygın olarak kullanıldığı söylenebilmektedir. 

Alan gezisi, basit bir ziyaretten ibaret değildir. Burada edinilecek deneyimin, 

öğrenen açısından yararlı ve değerli olması için en önemli husus eğiticinin ha-

zırlığı ve ön incelemesidir. Gezi öncesi öğrenenlere; gezinin amacı, gezi yerine 

nasıl gidileceği, gezinin planı, nelerin gözleneceği gibi hususlarda ayrıntılı bilgi 

verilmelidir (Küçükahmet 2001). Alan gezisine katılanlar, gezi sırasında gözlem-

ler yapar, rehberin açıklamalarını dinler, notlar alırlar. Gezi sonrasında genel bir 

değerlendirme yapılmalıdır. Geziye katılan grup, grup tartışması, bilgilendirme 

toplantısı ve eğitsel drama gibi teknikleri kullanarak alan gezisinin önemini 

ortaya koymalıdır (Bilir, 2009b; Küçükahmet 2001). 

Bu yöntemin üstün ve sakıncalı özellikleri ise şöyle özetlenebilmektedir (Bilir, 

2009; Taşpınar, 2005): 

Yararlı Yönleri 

 Doğrudan doğruya tek elden tecrübe edinmeyi olanaklı kılması, 

 Teoriyi pratiğe dökme ve bunları birleştirme olanağı vermesi, 

 Öğrenenlerin ilgisini çekmesi, onları öğrenmeye motive etmesi, 

 Birden çok duyu organına hitap etmesi, 

 Öğrenenlerin diğer görüşleri takdir etmesine veya kendileri için tama-

men yeni alanlar açılmasına yardım etmesidir. 

Sakıncalı Yönleri  

 Gözlemde bulunulacak şeyin var oluşuna ve ulaşılabilirliğine bağlı ol-

ması, 

 Bazı kimselerin fiziki engelleri nedeniyle geziye katılamaması, 

 İyi bir planlama gereksinimi gerektirmesi, 

 Yasal sorumluluk yükünün fazlalığı, 

 Daima bir kaza olma olasılığının bulunması, 

 Ekonomik açıdan pahalı bir yöntem olmasıdır. 

Örnek Olay  

Örnek olay yöntemi, öğrenicinin kendi yaşantı ve tecrübesinin dışında bir kişi, 

grup veya örgütün gerçek yaşam tecrübelerinin kullanımını kapsar. Bu, sözlü 

bir süreç olabileceği gibi yazılı dokümanlarla da sürdürülebilir. Konu ve öğ-
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renme amaçlarına bağlı olarak, örnek olay süreç ya da içerik merkezli olabilece-

ği gibi, her ikisinin bileşimi şeklinde de olabilir. Örneğin, bir örnek olay, bir 

kalkınma örgütünde karar verme süreci ya da çorak bir bölgenin geliştirilmesi-

ne yönelik bir stratejinin seçimi veya her ikisi de olabilmektedir. Bu yöntem, 

aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir (UN Manual 2001): 

1. Bir öğrenen grubuna belirli bir bilgiyi veya sunulan teorik kavramları 

vermek. Bu yolla, kritik konuları daha fazla aydınlatmak ve açıklığa 

kavuşturmak, aynı zamanda bu kavramların nasıl uygulanabileceğini 

gösteren canlı (yaşamdan) örnekler göstermek için bunların altında 

yatan farklı prensiplerin açıklanmasına yardım eder. 

2. Herhangi bir belirli durumun (özellikle de gerçek olduğu zaman) dina-

miklerinin anlaşılması olayında, örnek olay, öğrenen tarafında yan-

sıma ve uygulama sürecini tetikler. Öğrenenler, kendi öğrenme tec-

rübe setleri ile paralellik kurabilir ya da en azından ana farklılıkları 

görebilir. 

3. Benzer ve farklı bağlamsal durumlarda çeşitli yaklaşımları tartışma ve 

derinlemesine değerlendirmek. Böylece, bir problemi algılamanın ve 

onunla başa çıkmanın farklı yolları olduğunu gösterir. 

4. Öğrenenlerin analitik ve tanısal becerilerini geliştirmek. Bu, iyi bir öğ-

renme alıştırmasıdır ve kritik becerilerin sistematik olarak oluşturul-

masına yardım eder.  

5. Farklı grupları göstermek. Bununla uğraşan durum ve örnekler, onlar 

için öğrenme modeli olmaya hizmet eder. 

6. Yeni bilgi yaratmak. Kollektif yansıma ve analiz süreci üzerinden yeni 

teorik yapılan ortaya çıkabilir. Sıklıkla, pratikten ortaya çıkan kav-

ramlar böyle bir süreç içerisinde rafine edilirler. 

Diğer yöntemlerde olduğu gibi, bu tekniğin de kendine özgü zayıf ve güçlü 

yönleri bulunmaktadır (UN Manual, 2001):  

Üstün Özellikleri 

1. Seçenek-yaratma: benzer probleme geniş bir aralıkta yöntem ve yakla-

şımlar sunma 

2. Farkındalık-yaratma: zenginleştirilmiş veya engel olunmuş belirli bir 

sürecin altında yatan sebep ya da faktörlerin anlaşılması 
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3. Planlama ve analitik becerilerin derinlemesine geliştirilmesi: diğer in-

sanların tecrübelerini değerli anlayışlar ve öğrenmeye temel olarak 

kullanmak 

4. Bilişsel girişler: yeni anlayışlara ve kavramsal çerçevelere katkı sağlamak 

5. Diğerlerinin tecrübelerinden etki derecesini/sağlamlığı resmetmek: di-

ğerlerinin benzer tecrübelerini paylaşmak ve birinin çabasıyla diğeri-

nin yalnız olmadığını farketmek, kişinin işine yenilenmiş bir güven ve 

inanç verir. 

Sakıncalı Yönleri  

1. Bazı vakalarda odak birincil olarak konuya kaydığında grupaki kişilerin 

duyguları ihmal eidlebilir. 

2. Uygun ve ilgili bir örnek olay bulmak zordur. Eğitim alanında sistema-

tik dokümantasyon çok azdır. Bilgi toplama ve örnek olaylar hazır-

lanması zaman alıcıdır. 

3. Örnek olaylar, sürece dahil olan kişi tarafından, dışarıdan biri tarafın-

dan veya her ikisinin ortaklaşması ile yazılabilir.  Dolayısı ile bunlar, 

ilgili yazarın algıları, ideolojileri, duyguları ve tecrübeleri ile renkledi-

rilir ve verilen gerçekliğin öznel ve bozulmuş versiyonları verilebilir. 

Örnek olay yöntemi hem öğreticilerin hem de öğrenenlerin yüksek derecede 

ilgi ve katılımını gerektirir. Soru sorma, derin sorgulama, açıklığa kavuşturma, 

açıklamalar arama/bekleme, yorumları davet etme, var olan gerçeklik ile grupta 

olanlar arasında paralellik kurma, kolaylaştırıcının bu yöntemde yaptığı çeşitli 

şeylerdir. Örnek olayın ilerleyişi korunmalıdır. Bir grup öğrenende işe yarayan 

birşey, başka bir grup için tamamen gereksiz olabilir. Kolaylaştırıcı, ulaşılması 

hedeflenen amaçları ve öğrenenlerin seviyesini aklında tutmalıdır.  

Sokratik Tartışma  

Bu yöntem, ikibin dörtyüz yıldan daha eski bir geçmişe sahip olup, Sokrat’ın 

uygulamalarını yansıtan ilkelere ve içeriğe sahiptir. Sokrat, bilginin ve kavrayı-

şın, insanların içinde ve düşüncesinde önceden/doğuştan-zaten var olduğunu 

düşünmüş ve bu bilgilerin kullanılabilmesinin, kavrayış becerisini geliştirme 

sürecinde ortaya çıkabileceğini savunmuştur(Coffey 2010). Bu kapsamda, “sok-

ratik çember”ler kullanılarak oluşturulan “sokratik seminer”ler söz konusudur.    

Sokratik seminer terimi, öğreticilerin, öğrenenlere soru sorarak üretken yanıt-

lar vermelerini teşvik eden bir uygulamayı ifade eder. Bu uygulamadaki öğre-
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nenler, bir yargılama ortamında değil, kendi davranışlarını, fikirlerini, bilgi ve 

mantıklarını gözden geçirmelerine yardımcı olacak bir tartışma ortamındadır-

lar. Böyle bir seminerde, öğretici, bir rehber görevi üstlenerek, katılımcıları belli 

bir konu üzerindeki öğrenme hedeflerine yönlendiren sorular kullanır. Bu soru-

lar çerçevesinde yürütülen tartışma ortamı, “sokratik çember” adı verilen tartışma 

çemberi oluşumuyla yürütülmektedir(Coffey 2010). 

Bir sokratik seminer, fikirler ve ahlaki ikilemler hakkında yapılandırılmış 

derslerden oluşur. En fazla 25 veya daha az sayıdaki katılımcılardan oluşan 

grubun bir roman, şiir veya makale gibi bir eseri değerlendirdiği 50-80 dakikalık 

uygulamalarda, öğretici, çeşitli seçeneklerin değerlendirilerek bir karara varıl-

masını gerektiren sorular sorar; böylece, farklı fikirleri dinleme ve karşılıklı 

anlayış becerisinin, düşünme ve katılım davranışlarının gelişmesi sağlanmış 

olur(Coffey 2010). 

Sokratik Çember Uygulaması   

Öğretici, tartışma gününden önce, öğrenme amacına uygun bir okuma metnini 

(veya edebi bir sanat eseri kopyasını- şiir, tiyatro oyunu,<vb.) öğrencilere verir. 

Metinleri okuyan öğrenciler, eş merkezli ve iç içe geçmiş iki ayrı çember oluştu-

racak şekilde oturtulur. İlk olarak, iç çemberdekiler metni inceler ve tartışır. Bu 

esnada, dış çemberdekiler, tartışan grubu dinleyip notlar alır. İlk çemberin tar-

tışması sona erdikten sonra rol ve yer değiştirilerek, dış çemberdekiler içe, iç 

çemberdekiler ise dışa geçer. Yeni iç çemberi oluşturanlar, önceki grubun tar-

tışmalarını değerlendirir ve süreç tekrarlanır. Bu süreçte, her iç çember, diyalog-

ları yorumlayıp tepkiler verirken, dış çemberdekiler sessizce dinler(Coffey, 

2010). Böylece, tüm katılımcılar hem tartışmayı hem de dinleyip değerlendir-

meyi gerçekleştirmiş olmaktadır. 

Çemberlerin işleyişindeki temel yapı şu aşamaları izlemelidir(Coffey, 2010): 

 Öğretici, çember çalışmasından bir gün önce kısa bir okuma metni belirler. 

 Katılımcılar, okuyup analiz yapar ve notlar alır. 

 Uygulama mekanında, katılımcılar, iç içe iki ayrı çember oluşturur. 

 İç grup, metni yüksek sesle okuduktan sonra 10 dk. kadar tartışırken, 

dış grup onları gözlemleyerek ve notlar alarak dinler. 

 Dış grup, iç grubun konuşmalarını değerlendirir ve iç gruba geri bildi-

rim sağlar. 

 Çemberler değiştirilir. 
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 Yeni iç çember aynı metni tartışırken, geri bildirim için dış çembere 10 

dk. süre verilir.  

Bu yöntem, uygulama koşulları ve temel ilkeleri gereği, bireylerin düşünsel 

ve felsefi gelişimini sağlama amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle, 

tartışma ve fikir üretme odaklı öğrenme konuları için elverişli bir yöntem olup, 

mesleki ve/veya teknik beceriler için uygun olmadığı söylenebilmektedir.      

Yöntem Uygulamaları Esnasında veya Sonrasında Ölçme Değerleme  
Gerekliliği 

Konusu ve kapsamı her ne olursa olsun, eğitim programlarının değerlendi-

rilmesi, yapılan uygulamalarının sonuçlarının görülmesi, kullanılan yöntemle-

rin ve ders içeriğinin yeterliliğinin ölçülmesi ve öğrenenlerin süreçteki duru-

munun anlaşılması boyutlarıyla büyük önem taşımaktadır. Bu amaçlara yönelik 

olarak, yapılacak işlemlerin, yararlanılacak araçların ve bunlara ilişkin bir prog-

ramın, bir plana bağlı olarak saptanması gerekir. Dolayısıyla, turizm alanında 

da, gerek işletme personeline gerekse de yerel halka dönük bir ders programı 

hazırlanırken, değerlendirme sürecinin de programlanması ve bu sürece özgü 

bir planın oluşturulması kaçınılmazdır. 

Fakat, yetişkin eğitimindeki değerlendirme olgusu ve süreçleri, pedagojik te-

melli süreçlerde ve örgün eğitimde olduğu gibi, “öğrenenlerin öğrenebilme ve 

başarma düzeyinin ölçülmesi”ne yönelik hedefler içermemektedir. Yetişkin 

eğitiminde, bu tür bir ölçüm yerine, “yetişkinlerin öğrenmesine daha fazla yardımcı 

olmayı başarma”nın yollarını saptamaya yönelik değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Bu nedenle, önceden belirlenmiş standartların gerçekleşme derecesini belirle-

meye değil, gerçekleşen çıktılar ile ideal çıktılar arasındaki farkların değerlendi-

rilmesine dönük çalışmalar söz konusudur.(Uysal, 2009). 

Bir “araştırma süreci” olarak kabul edilebilen değerlendirme faaliyetlerinde, 

çeşitli araştırma yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalış-

malar, iki ayrı amaca yönelik olabilmektedir: 

 Geliştirme amaçlı yapılan değerlendirmeler. 

 Programın sonuçlarını ve getirilerini belirlemeye dönük değerlendirmeler.       

Hem geliştirmeye hem de sonuçları değerlendirmeye dönük tüm değerlen-

dirme çalışmalarının, genellikle üç ana görevden oluştuğu görülmektedir(Uysal, 

2009; U.N Manual, 2001): 

 Katılımcıların tepkilerinin değerlendirilmesi. 
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 Öğrenmenin değerlendirilmesi. 

 Sonuçların değerlendirilmesi. 

Bu süreçte, verilerin hangi kaynaklardan toplanacağının da kararlaştırılması 

gerekliliği doğacaktır. Yetişkin eğitimindeki değerlendirmeler için kullanılabile-

cek ana ve tali kaynaklar olarak şunlar önerilebilmektedir(U.N Manual 2001): 

      Ana kaynaklar 

- Öğrenenler(ilk ve esas veri kaynağı) 

- Öğrenenlerin çevresindeki insanlar(Günlük toplumsal hayat; iş ve ai-

le,<vb.) 

- Öğrenenler ile yakın ilişkide olan eğiticiler/öğreticiler 

     Tali kaynaklar   

- Günlükler(eğitim süresince ve sonrasında öğrenenler tarafından tutulan) 

- Kayıtlar(eğitimle ve bağlantılı etkinliklerle ilgili sesli, görüntülü,<vb. 

tüm kayıtlar) 

- Performans ve gelişimle ilgili olarak hazırlanan raporlar             

Son aşamada, değerlendirme etkinliklerinin zaman boyutunun ve kullanıla-

cak/yararlanılacak araçların belirlenmesi söz konusudur. Saptanmış olan hedef-

lere yönelik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi işleminin başarısı, uygun 

bir zamanlama çerçevesinin oluşturulabilmesine ve en elverişli araçların tercih 

edilmesine bağlıdır. Değerlendirme işlemlerinin uygulanma zamanı, eğitimin 

hedeflerine, ivedilik derecesine ve öğrenme konularının özelliklerine göre deği-

şebilmekte ve yetişkin eğitimi programlarında yararlanılabilecek değerlendirme 

araçları, gelişen teknolojik olanaklara bağlı olarak oldukça geniş bir çeşitlilik 

göstermektedir. En yaygın biçimde kullanılanlar arasında anket formları, yüz-

yüze görüşmeler(mülakat), gözlem formları ve çeşitli kayıt araçları(kamera, ses 

kayıt,<vb.) sayılabilmektedir(Uysal 2009). 

Sonuç 

Görüldüğü gibi, yetişkinlere dönük öğrenme ve eğitim uygulamalarında son 

derece geniş bir yöntem alanı söz konusudur. Bu tür bir yöntem zenginliği ve 

ikinci bölümde yer verilen temel ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, turizm 

eğitimindeki öğrenme kalitesinin ve mevcut meslek sahiplerinin mesleki bilgi 

ve becerilerinin artırılabilmesine uygun bir zemin oluşturduğu ileri sürülebile-
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cektir. Çünkü, turizm eğitimindeki sistemsel bütünleyicilik ve koordinasyon 

eksikliği, derslerin uygulama boyutunun yetersizliği gibi sorunların aşılmasına 

katkı sunabilecek olan bu yöntemler, hem örgün eğitim uygulamalarında hem 

de sektördeki iş ortamlarında yapılabilecek mesleki uygulamalara elverişli nite-

likler taşımaktadır. Güncel bir gerçeklik olarak, günümüz küresel değişimler ve 

krizler ortamında sürekli olarak artmakta olan bilgi ve beceri gereksiniminin, 

sadece örgün eğitim kurumları tarafından karşılanması olanaksızlaşmıştır. Bu 

noktada, turizm eğitimiyle ilgili çalışmalarda, ihtiyaçların saptanması, öğrenme 

konularının ve yöntemlerinin belirlenmesi ile eğitim sorunlarının çözüm yolla-

rının değerlendirilmesi süreçlerinde, yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi 

anlayışlarının uygulanmasının önemi ortaya çıkmaktadır.  

Ağırlıklı olarak yüzyüze ve bireysel insan ilişkilerine dayalı hizmet ürünleri 

sunmakta olan turizm sektörü, değişmekte olan sosyo-ekonomik koşullar ve 

çeşitli dış etkenlerle farklılaşmakta olan toplumsal yapılar nedeniyle, öğrenme 

ve eğitim ihtiyaçlarına daha çok enerji ve zaman ayırmak durumundadır. Özel-

likle, daha kalifiye personel ve bilinçli yerli halk ihtiyaçlarının karşılanmasında, 

yeni stratejilere ve hedeflere yönelme gerekliliği doğmuş durumdadır. Bunun 

başarılabilmesi yolunda, turizm alanındaki öğrenme ve eğitim yöntemlerinin 

zenginleştirilmesi ve geleneksel “tek yönlü” ve “okula bağımlı” öğretim uygu-

lamalarının terk edilmesi, öğrenenlerin ve öğreticilerin bireysel farklılıklarına ve 

ihtiyaçlarına uygun oluşumlar için elverişli koşulların yaratılmasını da sağlamış 

olacaktır. 

Değerlendirme 

Bu çalışmada yer verilmiş olan öğretim yöntemleri ve ilkeler, örgün eğitimdeki 

ders faaliyetlerinden çok, mesleki ortamdaki öğrenme ihtiyaçları ile turistik 

yerleşim birimlerindeki halkın bilgi ve beceri gereksinimleri için önerilmektedir. 

Örneğin, yeni turizm destinasyonlarının geliştirilmesi süreçlerinde, yerel halkın 

eğitimiyle bilinç düzeyinin geliştirilmesine dönük halk eğitimi uygulamaların-

da, yukarıdaki ilkelerin ve yöntemlerin göz önüne alınması şarttır. Ayrıca, mes-

leki bilgi ve becerinin gelişimine dönük örgün, mesleki ve hizmetiçi eğitim uy-

gulamalarında da, bu ilke ve yöntemlerin yaygınlaştırılması önerilebilmektedir.  

Bu kapsamda dikkat çekilmesi gereken nokta, birinci bölümde yer verilmiş 

olan temel ilkelerin(hazır bulunuşluk, benlik algısı, problem odaklılık,<vb.) ve 

yöntemler kısmındaki yöntemlerin tamamının, turizm sektöründe doğrudan 

veya dolaylı rol alan tüm yetişkinlere her koşulda uygulanmaması gerektiğidir. 

Çünkü, bireysel farklılıklar(yaş, eğitim, beceri düzeyi, toplumsal değerler,<vb.) 

yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi yaklaşımlarının temel girdisi konu-
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munda olup, eğitim etkinliklerinin, turizm sektöründeki eğiticilerin, idarecilerin 

ve öğrenenlerin özgün koşulları gözetilerek yürütülmesini kaçınılmaz kılmak-

tadır. 
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ÖZ 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla hızlı bir gelişim göstererek dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer 
almayı başardığımız turizmin ülkemizdeki tarihi Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ne kadar uzanmak-
tadır. Bu makalemizde Osmanlı Dönemi’nde ülkemizi ziyaret eden yabancıların seyahatlerini nasıl 
gerçekleştirdikleri, bu dönemde ziyaret sebeplerinin neler olduğu, yolculukları sırasında ne gibi so-
runlarla karşılaştıkları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu konuyla ilgili en önemli veri kaynağımızı 
seyyahların gezi notları meydana getirmiş, bunun yanında Osmanlı arşivlerinden ve bu dönemde tu-
rizm konusunda ortaya konulan diğer çalışmalardan da yararlanılmaya çaba gösterilmiştir.   

Anahtar sözcükler: Turizm, Osmanlı İmparatorluğu, Seyyahlar, Seyahat  

 

GİRİŞ 

Turizm konusunda, Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında bir takım çalış-

malar yapılmaya başlanmış ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren de bir 

takım düzenlemeler gerçekleştirilmeye çaba gösterilmişse de, Türkiye’de turiz-

min ekonomik ve sosyal getirilerinin farkına varılması ve bu konuda alınan 

tedbirler ve teşviklerle geliştirilmesinin tarihini ancak 30 yıl öncesine kadar 

götürebiliyoruz. Fakat bu durum sadece bizim ülkemize özgü değil. Yaklaşık 

340 yıl öncesinde, turizm ve turist kavramları şu anki anlamına yakın bir kulla-

nıma başlanmışsa da (Eralp 1983), turizmin günümüz anlamında değerlendiril-

mesinin tüm dünyadaki tarihçesi de çok eskiye gitmez ve genel olarak II. Dünya 

Savaşı’nın ardından yaşanan değişimler ve getirilerinin farkındalığı ile birlikte 

geliştiği kabul edilir.  

Bu gerçeğe karşılık turizmin temel niteliği olan seyahatin de kısa bir geçmişi 

olduğunu söylemek doğru olmaz. Her ne kadar günümüz turizm anlayışı içeri-

                                                                                 

1 Bu çalışmamız 12-13 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Kültür ve Turizm Uzmanları Sempozyu-

munda “Osmanlı İmparatorluğu’nda Turist Olmak: Bursa İli Örneği’nde Günümüzdeki Turist Beklentileri 

İle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Durumun Karşılaştırılması” başlığı ile sunulmuş ancak yayınlanmamış 

bildirinin bir özetidir.   
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sinde değerlendirilemese de, insanların çeşitli gereksinimlerinden dolayı yolcu-

luk yapmasının tarihçesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. 

Zira ilk zamanlarında dahi, insanlık barınacak yer bulmak, yiyecek aramak vb. 

nedenlerle sürekli hareket halinde olmuştur. Yapılan araştırmalar Sümerlerin 

ticareti ve dolayısıyla yolculuğu başlatan kültür, Fenikelilerin ise günümüz 

anlamındaki ilk gezginler olduklarını göstermektedir (Kozak 2008).  

Osmanlı İmparatorluğunda günümüz anlamında turizm hareketleri genel itiba-

riyle Tanzimat (Özdemir 1992) ve bazı kaynaklarda sanayileşme çabaları ve 

1863 yılındaki Sergi-i Umum-i Osmanî ile başlatılsa da (Önsoy 1983; Özdemir 

1993; Şahin 2006; İFM 2008) bu bir kitle hareketinin turizm olarak değerlendiri-

lebileceği fikrini benimseyenlerin görüşüdür. Çeşitli cazibeleriyle Avrupalıları 

kendine çeken Osmanlı İmparatorluğuna yapılan ziyaretlerin tarihçesini kuru-

luş yıllarına kadar götürebilmek mümkün olmakla birlikte arşiv kaynaklarında 

rastlanan çeşitli milletlerden gelen ziyaretçilerle ilgili yazışmaların yoğunlaşma-

sının gösterdiği üzere, ulaşım teknolojilerindeki gelişime paralel olarak Osmanlı 

İmparatorluğunda turizm hareketlerinde 19. yüzyılın ortalarından itibaren bü-

yük bir artış sağlanmıştır (Kozak 2008; Ertin 2008). 29 Ekim 1890 yılında yürür-

lüğe sokulan Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190 

Sayılı Nizamname gibi turistlerle ilgili yapılan ilk düzenlemeler de (Değirmen-

cioğlu 2003; MEGEP, 2006) bu yoğunluğun bir neticesinde ortaya konulmuş bir 

çalışmadır.  Bu artış ve talep fazlalığını da en güzel bu dönemde İstanbul’daki 

konaklama şartları başta olmak üzere turistlerin karşılaştıkları pek çok problemi 

özetlemesiyle çok önemli bir kaynak olan ancak konumuzu sınırlı bir şekilde ele 

almak zorunda olduğumuz için buraya tamamıyla dâhil edemediğimiz Mur-

ray’in gezi rehberindeki İstanbul’daki konaklama yerleri hakkındaki cümleleri 

özetlemektedir:  

“Normal zamanlarda doğuda oda, kahvaltı, akşam yemeğinin fiyatını soruşturmak ve 

talep edilen toplam miktarın yarısını hatta üçte birini teklif etmek genel bir kuraldır. 

Fakat bunlar sıra dışı zamanlar. Oteller ya da daha ziyade otel olarak adlandırılan yatılı 

evler dolup taşıyor ve fiyatlar nedeniyle evi terk eden bir misafir için mülk sahibi bir 

yatak ve birkaç kap yemek için herhangi bir parayı verebilecek herhangi birisi için en 

fazla iki ya da üç gün bekliyor” (Murray 1854)  

Makalemizde Osmanlı İmparatorluğunu çeşitli nedenlerle ziyaret eden ve bu 

dönemin turistleri olan Avrupalı seyyahların ne şekilde yolculuk ettiklerini, 

nerelerde ne şekilde konakladıklarını, karşılaştıkları problemleri bugünkü du-

rumlarla karşılaştırarak Türkiye’de turizm tarihi araştırmalarına ufak bir katkı 

yapmayı amaçlıyoruz. Ancak Osmanlı İmparatorluğunda yolculuğu ve yolcu-
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lukla bağlantılı ulaşım, konaklama gibi tüm nitelikleri bir makale içerisinde 

değerlendirebilmek pek mümkün değildir. Bu yüzden konumuzu 18. yüzyılın 

sonlarından Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan zaman diliminde Osmanlı İm-

paratorluğunu ziyaret eden kişilerle sınırlandırarak genel bir değerlendirme 

yapacağız. Osmanlı İmparatorluğunun arşiv kaynakları bu dönemdeki turizm 

ve turist sorunları olan ulaşım, konaklama, yolculukların ne şekilde yapıldığı, 

turistlere bakış açısının tespit edilmesi konularında daha ayrıntılı bilgiler edi-

nilmesini mutlaka kolaylaştıracaktır. Ancak biz genel olarak Osmanlı’nın turist-

lerinin karşılaştıkları sorunları birebir yaşayanların dilinden açıklamayı amaç-

ladığımız için yabancı seyyahların seyahatnamelerinde yolculuk, konaklama, 

seyahat etme biçimi ile ilgili verdikleri bilgilerden yararlanacağız. 

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN TURİSTLERİ 

Osmanlı’nın büyük bir güç olarak ortaya çıkması ve İstanbul’u ele geçirmesiyle 

birlikte tüm Avrupa’da Osmanlı’ya karşı korku duyguları ile birlikte bir hay-

ranlık ve merak da uyanmıştır. Bu nedenle çok erken dönemlerinden itibaren 

Avrupa’dan Osmanlı İmparatorluğunu ziyarete gelenler hiç eksik olmamış, 

Osmanlı İmparatorluğu da yapılan anlaşmalara koyulan maddelerle seyahatlere 

yönelik kolaylıklar getirerek bu kişileri desteklemiştir (Sezer 2003).  

600 yıllık yaşam sürecinin farklı dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğunu ziya-

ret edenlerin gezi amaçları zaman içinde farklılık göstermişse de bu gezilerden 

beklentiler çok fazla değişmemiştir. Yolculuğu bir saygınlık olarak görenler, 

özellikle Osmanlı’nın yükseliş dönemlerinde bir nevi ajan gibi hareket edenler, 

diplomatlar, tüccarlar ve misyonerlik gibi farklı amaçlarla seyahat edenlerin 

tümünün en azından güven içinde, iyi bir yolda rahatça gideceği yere ulaşmak, 

gittiği yerde rahat bir konaklama olanağı bulmak istekleri ile günümüz turistle-

rinin beklentileri arasında bir fark olduğunu söylemek çok fazla mümkün de-

ğildir.  19. yüzyıldan itibaren de farklı bir kültürü tanımak, tarihi ve doğal gü-

zelliklerini görmek, doğasında ve kaplıcalarında şifa bulmak gibi maksatlarla 

Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli kentlerini ziyaret eden, yani günümüz turist-

lerinin amaçlarına daha da çok yaklaşan kişiler ortaya çıkmaya başlamıştır (Or-

taylı 1987).  

Osmanlı İmparatorluğu’nun turistlerinin karşılaştıkları genel problemler gü-

nümüz turizminin olmazsa olmazları olan konaklama, ulaşım, güvenlik gibi 

durumlarla ilişkilidir. İngilizcede seyahati karşılayan sözcük “travel”in kökeni 

olan Latince “travail” yani çalışmak ve zorlukları aşmak (Ünlü 2002)  kelimesi 

tam anlamıyla Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret eden seyyahların durumuna 

uygundur. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nda seyahat etmek yolculukla ilgili 
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çok ciddi biçimde bazen hiçbir işe yaramayacak dahi olsa birçok hazırlığın ger-

çekleştirilmesini ve tedbirlerin alınmasını, yolda karşılaşılacak problemlere ha-

zır olunmasını gerektirmektedir. Saturday Evening Post yazarı olan Isaac Frede-

rick Marcosson da Anadolu’da yapılacak bu gezilerin aceleye getirilmemesini, 

birçok tedbir, hazırlık ve planlamayı gerektirdiğini söyler ve bunun aksi biçi-

minde davrananların karşılaşabilecekleri kötü durumlara da Kipling’ten aktar-

dığı bir mezar taşı yazısını örnek göstererek açıklık getirir: “Doğuyu aceleye ge-

tirmeye çalışan bir ahmak burada yatıyor” (Marcosson 1969)  

Erken dönemlerinden itibaren Avrupalıların ilgisini çekmiş ve çok sayıda ziya-

retçi kabul etmişse de Osmanlı İmparatorluğu, herhangi bir ticari, diplomatik ya 

da dini görevi olmaksızın yalnızca gezmek için gezmek amacıyla seyahat etme-

ye yani günümüzdeki anlama yakın biçimdeki turizm hareketlerine 19. yüzyılın 

ortalarına kadar en azından anlayış açısından yabancıdır. 1823’de Bursa’yı ziya-

ret eden Walsh, Avrupalıların eski duvarlara bakmak ve zorlu dağlara tırman-

mak için ülkelerine gelmesine Türklerin anlam veremediklerini söyler (Walsh 

1836). Benzer biçimde 1833’de Kütahya’ya giden G.M. sadece merakını gider-

mek için bir kişinin yüzlerce mil yolculuk yapmasını bir Türk’ün anlamlandı-

ramadığını belirtir (G.M. 1834). Bu gibi durumlara bakarak Osmanlı İmparator-

luğu’nda turizm hareketlerini 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlatmak bir 

yönüyle de doğru olabilir. Bu anlayış eksikliği yapılmaya çalışılan bir takım 

düzenlemelere ve çıkartılan yasalara rağmen doğal olarak Avrupalıların zih-

ninde Osmanlı’nın turizme hazır olmadığı fikrini benimsemelerine yol açmış ve 

bu durum 20. yüzyıla kadar da değişmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

turistlerinin aktardıkları üzere istisnai örnekler olmakla birlikte her alanda ken-

dini gösterebilen sorunlar dışında kalan en büyük problem de bu yöndeki dü-

şüncelerdir. 1907 yılında bir arkadaşı ile birlikte doğuda bir gezi düzenlemeyi 

düşünen ve bunun için de Anadolu topraklarını seçen İngiliz kadın gezgin Lo-

uisa Jebb, kendisini endişelendiren sebepleri şu şekilde açıklar.  

“Yolculuk kararı aldıktan sonra zihnimiz biraz bulandı. Gerçekten de turistler için he-

nüz gerekli düzenlemelerin yapılmadığı bir ülkede seyahat etmeye niyetleniyorsanız 

başka türlü ne yapabilirsiniz” (Jebb 1908).  

Ancak bu konudaki korkularına rağmen önemli bir sorunla karşılaşmayan ve 

kendilerine oldukça ilgi gösterilen Jebb’in durumu gibi Andre Gide de gezme 

fikirlerini anlayamasalar da Osmanlı yöneticilerinin turistlere yaklaşımının son 

derece mütevazı biçimde olduğunu bildirmiştir (Gide 1948). Gerçekten de aşa-

ğıdaki bölümlerde göreceğimiz üzere turistlerin güvenliğinin, konaklamalarının 

ve en iyi biçimde ağırlanmalarının sağlanması için Osmanlı yönetimi büyük bir 
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gayretle çalışmaktadır. Meydana gelen problemler bu yöneticilerin iradeleri 

dışında gerçekleşen durumlar olarak dikkat çeker. Bunların arasında gemiyle 

İstanbul’a gelenlerin kayıkçılar tarafından dolandırılması, yükleri taşıyan ha-

malların tutumları ve müşteri kapma yarışlarının turistlerin hoşuna gitmeyen 

durumlara yol açması, otel odaları için istenen fahiş fiyatlar ve otelcilerin tu-

tumları sayılabilir (Murray, 1854). Bu durumların düzeltilmesini Osmanlı İmpa-

ratorluğu yaşam süreci içinde sağlayamamış ancak Cumhuriyet döneminde 

1923 yılında kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti’nin çabaları bu sorunlara bir çö-

züm getirebilmiştir (Şahin 2006). 

KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 

Ulaşım Problemleri 

Karayollarının Durumu: Ulaşımın günümüzde turizmin olmazsa olmazlarından 

olduğu artık turizmle ilgili olsun olmasın herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük oranda kötü durumda olan yolları da doğal 

olarak yolculukları güçleştiren ve en çok şikâyetçi olunan konuların başında 

gelmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde güzergâhlar bazı farklılıklar gösterse de 

mevcudiyetlerinin ticaretin sağlıklı biçimde gerçekleşmesinden geçtiğinin bilin-

cinde olan ve düzenli yollar ve yollar boyunca aksaksız olarak işleyen kervansa-

raylar inşa eden Selçuklu mirasını devam ettirir.  Osmanlılar da benzer biçimde 

İpek Yolu ya da Bağdat Yolu olarak adlandırılan yol başta olmak üzere önemli 

ticari yollarda bir takım çalışmalar gerçekleştirmiş, ancak yollar İmparatorluğun 

genel çöküşüyle paralel bir bozulma içine girmiştir. İmparatorluğun son yılla-

rında da ne yollara ne de nehirlerin aşılmasına olanak sağlayan köprülerin ya-

pım ve tamirine gerekli özen gösterilir hale gelmiştir. Bu olumsuzluklar ve ba-

kımsız yollarda, yıkık köprüler üzerinde yapılan meşakkatli, tehlikeli yolculuk-

lar da sık sık Osmanlı topraklarını dolaşan gezginlerin hatıralarında yer almış-

tır. Bu konuda yapılan birçok araştırma yıllar içinde bozulan sistemlerin işleyişi 

ve genel bilgiler konusunda çok ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu nedenle tüm 

hatları ile burada ele almak zor olduğundan genel gidişata paralel biçimde Av-

rupalıların gözünden yolların durumu ile ilgili düşünceleri ortaya koymak daha 

yararlı olabilir.  

Yolların ve köprülerin tamiratı için Osmanlı hükümeti bir takım vergilerden 

muaf tutulan köyleri ya da kişileri kullanırdı. Benjamin bu uygulamayı aktaran 

seyyahlardan birisidir: “Hükümetin inşa etmeye çalıştığı posta yollarının 20 ya da 30 
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mil civarında yaşayan herkes yılda yirmi gün burada çalışmak ve kendi tedarikini sağ-

lamak ya da bu çalışmanın karşılığını para olarak ödemek zorunda” (Benjamin 1867).  

Ancak zaman içinde bu sistem çok sağlıklı biçimde işlememeye başlar ve devle-

tin zayıflaması ve yolların ve köprülerin bakımlarının sağlıklı ve düzenli biçim-

de gerçekleşmesine olanak sağlayan vakıf sisteminin bozulması da buna katkı 

sağlar. Kinneir çoğu kişinin yollarda mahsur kalmasına neden olan durumun 

ciddi bir problem olduğunu şu şekilde aktarır  

“…yollar son zamanlarda yağan büyük miktardaki yağmurlardan ötürü geçit vermez 

hale gelmişti. Bu durum kışın ve ilkbaharda sıklıkla meydana gelir. Başka hangi ülkede 

hangi şartlarda halk yollarına bu kadar az özen gösterilir? Bizimle birlikte 50’den az 

olmamak üzere pek çok adam bu durumdan dolayı yoldan alıkonulmak zorunda kaldı” 

(Kinneir 1818). Yolların kötü durumunun yol açtığı problemleri bu şekilde anla-

tan seyyah daha dolambaçlı olmasına rağmen farklı bir güzergâh izlemek zo-

runda kalmıştır.  

At Temini: Karayollarında ulaşımın en önemli aracı bu dönemde atlardır ve yol 

boyunca belirli mesafelerde yer alan posta evlerinden seyyahların ellerindeki 

tezkere ve buyrultularla temin edilebilmektedir. “Amacımızı gösteren bir ferma-

nımız vardı ve bu sayede menzil hayvanlarını tedarik edebiliyorduk. Sultan sayesinde 

bu atlar bahşiş veya ahırların sahibi ya da menzilciye verdiğimiz hediyeler dışında hiçbir 

şey ödemeden hizmetimize sunuluyordu” (Walsh 1836). Ancak bazen ellerindeki 

belgelere rağmen çeşitli nedenlerden ötürü atların temin edilemediği durumlar-

la karşılaşabilinmekte (Pınar 1994), gönderilen atlar bir yolculuk yapamayacak 

derecede hasta ve yaşlı olabilmekteydi (Kinneir 1818). En büyük sorun da te-

minlerde yaşanılan gecikmelerdi (Walsh 1836). Bu tür aksaklıklar durumunda 

bölgenin yöneticisinin emriyle halkın elinde olan atlara el konabiliyordu (Kin-

neir 1818). Atların temin edilmesinin çabuklaştırılmasının bir yolu da eldeki 

belge ile doğrudan kentin yöneticisine gitmekti. Özellikle diplomatik görevde 

olanlar hızlı biçimde istediği atı ücretsiz biçimde temin edebiliyordu (G.M. 

1834). 1802 yılında elinde bu tür bir belge olmadan yolculuk yapan W.G. 

Browne’sa Yenişehir’deki menzilden bir at kiralar. Atla birlikte bu atın bakımını 

üstlenen kişi de görevlendirilmiştir. Bunların ücretlerini erken ödeme hatasına 

düştüğünü söyleyen seyyah bu yüzden bakıcının gideceği yere gelmeden atla 

birlikte kaçtığını söyler (Browne 1820). At teminine olanak sağlayan ve yaptı-

rımları da ağır olan tezkereler bu tür sorunların önüne de geçmiş olmalıdır.  

Buharlı Gemiler ve Trenler: Osmanlı’da kitle turizmi diyebileceğimiz kalabalık 

toplulukların ziyareti buhar gücünün ortaya çıkması ile gerçekleşmiş, taşımacı-

lığın gelişmesiyle yolculuk yapan kişiler kadar ziyaret edilen yerlerin sayısı da 
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artmıştır. Çünkü o güne değin ulaşılması çok zor olabilecek yerler bile buhar 

gücüyle aşılabilmeye başlanmıştır. Asıl olarak posta taşımacılığının getirisi olan 

büyük kar elde etme amaçlarıyla kurulmuş şirketler olmalarına rağmen Osman-

lı başkentine turist de taşıyan vapur kumpanyalarının dâhil olduğu biçimde 

(BOA 11 Ekim 1886 tarihli belge PRK.ZB...12/M/1304 Dosya No:3 Gömlek 

No:89) yelkenlilere göre daha süratli yolculuğa imkân sağlayan buharlı gemile-

rin yanında (Demir 2004) buhar gücünün trenlerde de kullanılması tüm dünya-

da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik gezileri arttırmıştır. Çünkü 

atların ve özellikle de çok sayıda eşyayı ve arabaları çeken atların çok yavaş 

biçimde hareket etmesi gerçeğinin yanında her konaklama yerinde eşyaların 

indirilmesi daha sonra tekrar hazırlanması ve at temin yerlerinde yeni atların 

temini için beklenmesi de çok uzun zaman alması gerekliliği ortadan kalkmış ve 

yolcululuklar hızlanmıştır. İznik’te iken atlara eşyaları yüklemenin üç saat aldı-

ğını söyleyen Leake de eskiden karşılaşılan güçlüklerin bir örneğini verir (Leake 

1824).  

Bunun yanında Osmanlı İmparatorluğu’nun toplu taşıma araçları ile tanışması-

nın bir diğer faydası ise yolculukları büyük oranlarda ucuzlamasıdır. Çünkü bu 

yıllarda yolculuk yapmak masraflı bir iştir. Ulaşımın kısalması da yolculuk 

masraflarının azalması anlamına gelir. Çünkü bazen tek başına bu tür yolculuk-

lar yapan maceraperestlere rastlansa da yıllar sürebilecek yolculuklar çoğu kez 

kalabalık maiyetler eşliğinde yapılabiliyordu ve bunların getirdiği ekonomik 

yük ancak çok zengin ya da büyük oranda destek alan kişilerin altından kalka-

bileceği orandaydı. Yolculuk yapan kişi yanında rehber, tercüman, katırcı, zap-

tiye gibi görevlileri almak, katır ve at ve bazen yüklerin taşınması için araba 

kiralamak zorundaydı ve yol boyunca bu görevlilerin karınlarını doyurmakla 

da yükümlüydü. Bu yüzden bu gelişmelere kadar yolculuklar ancak ekonomik 

boyutları nedeniyle sadece çok az kişi tarafından yapılabilmekteydi. Ancak tren 

yollarının ve buharlı gemilerin hizmete konulması ile hem bu zorluklar ortadan 

kalkmış hem de yolculuk süresinin kısalmasıyla yapılan harcamalar da azalmış-

tır. 1800 yılında İstanbul’dan Konya’ya bir yolculuk yapan W.M. Leake uşaklar, 

bagajlar, hizmetkârlar ve sürücülerle birlikte tüm grubun 35 atlık bir kervan 

oluşturduklarını söylemesi böylesi bir grubunun yapacağı masrafın da çok bü-

yük olacağının bir kanıtıdır (Leake 1824).Ayrıca geziler için büyük bir problem 

olan yüklerin taşınması da kolaylaşmıştır. Ek kısımda verdiğimiz William Tur-

ner’in 1920 tarihli “Mode of Travelling in Turkey” adlı gravüründe de görüldü-

ğü üzere yükler için ekstra bir at ya da katır kiralanması gerekirdi. Bazen bun-

larda yeterli gelmez ve bir arabaya ihtiyaç duyulurdu. Louisa Jebb bu tür bir 

arabayı kullanıyordu:  
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“Tüm bir araba bizim eşyalarımızla yüklüydü. Kendimiz ve adamlar için iki çadır, kamp 

yatakları ve elbise torbaları ve yiyecek aletlerimiz vardı. Tümü şimdi çok fazla geliyordu 

ve henüz sadece gerekli şeyleri alıyorduk. Fakat o an için neyin gerekli olduğunu bilmek 

çok zordu” (Jebb 1908).  

Ancak yolculukların tren ve gemilerle yapılmasının en büyük getirisi diğer tür-

lü yolculuklarda meydana gelebilecek ve ayrı bir başlık altında değerlendirdi-

ğimiz güvenlik sorunlarını içermemesinden kaynaklanmaktadır (Nelson 2004).   

Bu yıllarda gemi şirketlerinin düzenlendiği turlar oldukça popülerdir ve 1844 

yılında bir İngiliz şirketi de aralarında İstanbul’un da olduğu ilk Akdeniz gemi 

turunu gerçekleştirmiştir (Robins 1999). XIX. yüzyılın ortalarında her ayın 6, 16 

ve 26’sında sefer düzenleyen ve Marsilya’dan kalkan bir gemi ile 10 günlük bir 

yolculukla İstanbul’a ulaşabilmek mümkündü (Murray 1854). Bu mesafe de 

günümüz şartlarına göre uzun görünebilmekle birlikte daha önceki tarihlerde 

Paris’ten İstanbul’a yapılan bir yolculuğun bir ay ya da daha fazla zaman aldı-

ğını düşündüğümüzde toplu taşıma araçlarının getirdiği avantaj ve yolculukla-

rın da doğal olarak artmasının sebebi kolayca anlaşılabilir (Nelson 2004). Ayrıca 

bu dönemde gemilerle İstanbul’a gelenler karadan tren yolu ile gelenlere göre 

daha keyifli ve manzaralarla dolu bir yolculuk yaptıkları ve kentin girişinin 

güzelliğini daha iyi biçimde algıladıkları için daha çok gemi yolculukları tercih 

edilmekte idi (Germaner ve İnankur 2002). Bu nedenle eskiye göre çok daha 

kalabalık kitlelerin yolculuk yapabilmesine yol açmasından dolayı Osmanlı 

İmparatorluğu’nun turizm hareketlerindeki en önemli gelişimin II. Mahmut 

döneminde Kırlangıç adındaki buharlı geminin alınmasıyla başladığı ve 1829 

yılında Tersanei Amire’de yapılan Kebir ve Sagir buharlı gemilerinin de hizme-

te girmesiyle geliştiğini kabul edebiliriz. Benzer biçimde Aynalıkavak Tersane-

si’nde de gemi inşası devam etmiş 1838 yılında yapılan Peyki Şevket vapuru ile 

de Fransa seferleri başlamıştır (Kozak 2008).  

İlk olarak 1825 yılında İngiltere’de Stokthon-Darlington kentleri arasında döşe-

nen demiryolunda yolcuların taşınması da uzun yıllar hâkimiyetini devam etti-

ren ilkel taşımacılık sistemlerinden çağdaş taşımacılık sistemine geçişi ve yolcu 

sayıların çok kısa bir süre içinde onlarca katına çıkmasıyla kitlesel turizm hare-

ketlerini simgeleyen bir dönemece vurgu yapmaktadır (Eralp 1983). Buharlı 

gemiler gibi Avrupa’nın birçok kentini dolaşan Orient Express’in de 1883 yılın-

dan itibaren İstanbul’a kadar ulaşmaya başlaması kitlesel turizm hareketlerini 

meydana getirmekle kalmaz, turizm ile ilgili kanunların ortaya konulması, İs-

tanbul başta olmak üzere turizm talebinin görüldüğü yerlerde otellerin açılması 

da bu gelişmenin bir neticesidir (Altun 2007).  
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Bu gelişmelere rağmen Avrupa’dan gelen turistler Osmanlı’daki gemi, tren ve 

posta arabaları saatlerinde yaşanabilen gecikmelerden ve tarifelere uyulmama-

sından şikâyetçi görünür. S.G.W. Benjamin bu tür sebebi açıklanamayan gecik-

melerin Türkiye’de oldukça yaygın olduğunu söyler (Benjamin 1857). Lousia 

Jebb ise bu durumu şu şekilde aktarır:  

“Tren tarifeleri, vapur tarifleri, posta arabalarının tarifelerini değiştirilemez kesinliğiyle 

ölçen altın bir saati güvenli biçimde cebinize zincirlemeye ve bir yolculuk planı yapma-

nıza gerek yoktur. Çünkü bunlar sürekli değişiklik gösterir (Jebb 1908)”.  

Konaklama Sorunları  

Turizmin mutlak gereksinimlerinden bir diğeri de konaklama olanaklarıdır. 

Seyahatnamelerden çok açık biçimde anlaşıldığı üzere konaklama Osmanlı’da 

yapılan seyahatlerde büyük bir problem oluşturmaktaydı. İlk zamanlarında 

Selçuklu geleneğinde önemli yollar üzerinde kervansaray ve hanların inşası 

devam etse de bunların çoğu kez çok da konforlu olmadığı konaklayanlar tara-

fından kabul edilmektedir. Ayrıca Osmanlı son zamanlarında ticari yolların 

önemini kaybetmesiyle yollara özen göstermediği gibi yollar üzerindeki ticari 

yapıların inşasını da gerçekleştirmemeye, mevcutların da bakımını yapmamaya 

başlar. Bu eksiklik ve mevcutların kullanışsızlığı yüzünden seyahat edenler 

farklı biçimlerde konaklama gereksinimlerini gidermek zorunda kalmışlardır. 

Uluabat-Bursa arasındaki Issız Han bu duruma bir örnek olarak verilebilir.  

Yolculuğun rahat yapılabilmesi için yol ve köprü yapımlarının aksaması, önem-

li yollar üzerinde yer alacak hanların yapımında da imparatorluğun son yılları-

na doğru aksaklıklar göstermeye başlaması gibi halkın bilinçsiz hareketleri bu 

yapıların tahribatına neden olmuştur. Erzurum-Kars arasında eski Kars Valisi 

Bahri Paşa’nın kışın çok zor olan ve kervanlar için sığınacak konaklayacak ve 

yiyecek temin edecek ulaşıma yardımcı olması için birçok han yaptırdığını an-

cak bunların kullanıma başlamadan paşanın başka yere tayin edilmesiyle halkın 

da hanları yıkıp, kerestelerini yakacak olarak kullandıklarını 1846 yılında bura-

da bir yolculuk yapan W.R.Holmes aktarır (Ersoy 1964)  

Osmanlı’yı turist olarak gezmeye gelenlerin birinci tercihi doğal olarak her za-

man imparatorluğun görkemli başkenti İstanbul olmuştur. Ancak ziyaretçi sayı-

sındaki artışa paralel biçimde özellikle konaklama sahiplerinin tutumlarından 

kaynaklanan problemler uzun zaman ziyaretçilerin en çok şikâyetçi oldukları 

sorunlar halindedir. Murray, konaklama sahiplerinin bu kötü tutumlarından 

ayrıntıyla bahseder (Murray1854). Bu problemden ötürü İstanbul’da Avrupai 

tarzda oteller de kendi yurttaşlarının rahatını düşünen yabancı sermaye giri-

şimcileri tarafından inşa edilmiştir. Bu türde İstanbul’daki ilk örnek olan Pera 
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Palas İstanbul’a ziyaretçi akınını oldukça arttıran Orient Express’in Belçika’daki 

Wagons Lits. şirketi tarafından trenle gelen konuklar için inşa edilmiş (Anonim 

2006), zaman içinde Avrupalı gezginlere hizmet veren otellerin sayısı giderek 

artmıştır (Özdemir 1993).  

Osmanlı Dönemi’nde hanlar genel olarak yollar üzerinde değil kent merkezle-

rinde bulunur, asıl olarak da tüccarlar tarafından işgal edildiği için odalar bu 

kişilerin malları için bir depo gibi hizmet vermekteydi. Yine de eski gelenekler 

gereği tüm ülkeden, her dinden, her meslekten, her ırk ve sınıftan kişiler bura-

larda para vermeden konaklayabilmekteydiler. Ayrıldıkları sırada da hancıya 

verilecek ufak bir hediyenin dışında kendisinden hiçbir şey beklenmezdi.  Bir 

yabancı geldiğinde kendisine çıplak ve mobilyasız bir oda tahsis edilirdi. Kapı-

lar güneşin batmasından kısa bir süre sonra kapandığı için eğer bir gezgin gece 

bu hanlardan birisinde konaklamak istiyorsa zamanında ulaşmaya gayret etme-

si gerekiyordu. Çünkü bir kez kapandığında, her zaman içeriye alınmaya izin 

verilmediği ve hatta izin verilse bile gelen kişinin ilk olarak büyük tehir ve so-

runlarla katlanmak zorunda kalacağını bu dönemde bu hanların işleyişi hak-

kında bilgi sahibi olan seyyahlar aktarmaktadır (Levinge 1839). Burgess de kar-

şılaştığı bu tür bir soruna seyahatnamesinde yer vermiştir:  

“Hana girişi sağlayan büyük, hantal kapı güneş batmaya başlar başlamaz “menteşe 

demirleri gök gürültüsü gibi gıcırdayarak” kilitlenir. Eğer beş dakika daha geç kalmış 

olsaydık, hanın kapıları yüzümüze kapatılabilirdi (Burgess 1835). 

Bu hanlar büyük kentler dışında çoğu yerde mevcut olmadığı gibi, mevcut olan-

ları ise çok kullanışlı değildir ve Avrupalı seyyahlar ancak zorunlu durumlarda 

buralarda kalmaktadırlar. Bu durumu da yine karşılaştıkları zorlukları yazıya 

dökmüş olan seyyahların aracılığıyla öğrenebilmek mümkündür.  

“Bir konak bulamayacak kadar geç bir vakit olduğundan kendimizi bir hanla tatmin 

etmek zorunda kaldık. Burada, ahır üzerine yerleştirilmiş bir oda vardı. Bir İngiliz ha-

nında samanlık olabilecek bir yerdi. Fakat hiç samanın olmadığı Türkiye’de böyle bir 

yere ihtiyaç yoktur. Bu yüzden rahatsız da olsa meskenimize çıktık. Bu hanlarda hiç içki 

verilmez. Bu yönleriyle İrlanda’daki “good dry” pansiyonlarına benzerler ancak daha 

kötüsüdürler. Çünkü yatak da vermezler.  Hiçbir şeyler getirmeyen kişiler çıplak zemin-

de uyumak zorunda kalırlar” (Walsh 1836); 

“Burada (Mudanya) tüm Asya’da bulunan hanların en korkuncuna gittik. Bizim ko-

naklamamız için ayrılmış olan tek oda sadece hırpani değil aynı zamanda çıplaktı ve 

altımız haşaratlarla doluydu, üstümüzdeki tavan en karmaşık şekillerde örülmüş en 

azından bir ayak kalınlığında örümcek ağlarıyla kaplanmıştı. Burada ceviz kadar büyük 
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binlerce tarantula üzerimize her an düşmeye hazır biçimde yuvalarını kurmuşlardı ve 

duvarların çatlakları kırkayaklar ve akreplerle ve ile bu iklimin neden olduğu pislik ve 

sıcaktan ortaya çıkan tüm bu korkunç böcek topluluklarıyla doluydu. Bu yerden bir 

mağaradan kaçar gibi kaçtık ve kasabanın Rum rahibini aramaya gittik. Onun yardım-

larıyla bize karşı çok nazik davranan Rum kilise topluluğunun evinde kalmayı başardık” 

(Walsh 1836). 

Hanların yerini sonraki yıllarında derbentler ve köylerdeki kahvehaneler almış 

görünmektedir ve gerek kısa bir dinlenme gerekse de konaklama amaçları için 

kullanılabilen bu yerlerden seyyahlar eserlerinde sıklıkla bahsederler. Monk 

Bursa’dan ayrıldıktan sonra Kütahya üzerindeki köy kahvelerinde konaklamış-

tır. Yanında Bursa paşasının görevlendirdiği kavas bu yerlerin ayarlaması, te-

mizlenerek yolcular için hazırlanması görevini yürütmüştür. Monk kahvehane 

üstünde bir odadan bahseder ve böyle bir yer bulduğu için kendini şanslı say-

mıştır (Monk 1851). Benjamin de bir kahvehanede kalmıştır. Ancak bu yer 

Monk’un bahsettiği gibi bir oda değildir. Kahvelerin içildiği, sigaraların tüttü-

rüldüğü kahve odasının kendisidir. Yazara göre geç saatlere kadar sigaraların 

içildiği, kalabalık bu yerler çok sağlıklı da değildir. Seyyahın anlatımlarından 

bu konaklama biçiminin nasıl olduğu konusunda birinci elden kaynak elde 

etmek mümkün olmaktadır:  

“Bu kahvehaneler çoğu yerde tek bir plana göre inşa edilmişlerdir. Bir ucunda sokaktan 

ayakla ezilerek sertleştirilmiş topraktan başka bir zeminin olmadığı geniş ve tanımlana-

maz derecede kirli bir oda. Odanın her bir kenarında sıralanmış 6 ya da 7 feet genişli-

ğinde ve birkaç feet yüksekliğinde, mevsimine göre büyük ya da küçük haşaratlar sürüle-

ri tarafından işgal edilmiş minderle örtülü bir divan yer alır. Kış, “böylesi küçük hayva-

natların” ve pirelerin saldırgan mizaçları üzerinde uyuşturucu bir etkiye neden oldu-

ğundan makbul kabul edilir. Sokak kapısının karşısında kahvenin pişirildiği küçük bir 

ateş yeri ve bunun bitişiğinde ahırlara giden bir kapı yer alır. Girişte, konuklar selamla-

rını verirler ve divan üzerindeki yerlerine otururlar ve kahveci de onlara bir bardak sıcak 

kahve getirir”< “Eğer kış mevsimi ise kahvenizi içtikten sonra, kahveci bir parça kömür 

ve eğer istenirse nargile getirir ve divanda sizin önünüze onu yerleştirir. Bu kömürlerle 

kendiniz ısınır ve akşam yemeğinizi pişirebilirsiniz. Daha sonra kendinizi battaniyeye 

sarar ve böylece divanı yatağınız haline getirirsiniz. Sabah, kahveciden yine bir fincan 

kahve içersiniz ve kahveler ve atların bakımı için bir iki kuruş – 4 ya da 8 sent- öder 

selamınız vererek çıkarsınız. Kahveci Allah selamet versin diyerek sizi uğurlar, kırbacı 

şaklatarak, tekerleklerinize havlayan bir grup köpekle birlikte dar sokaklarda hareket 

edersiniz. Anadolu’nun içlerine giden seyyahların yolculuk etme şekilleri böyledir”  

(Benjamin 1867).  
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Bir zamanların kervansarayları gibi kentler arasındaki yollarda bir gün ya da 

yarım günlük mesafelerde yer alan derbentlerin de örnekleri görülmesine rağ-

men konaklamadan ziyade dinlenme yeri olarak hizmet vermekteydiler. Burada 

sürekli su ve gölgelik bir yer bulunur, nadiren de olsa yumurta, ekmek, yoğurt, 

şerbet, süt gibi yiyecek ve içecek maddelerini temin etmek de mümkün olmak-

taydı (Levinge 1839).  Walsh, yol üzerinde konaklamanın ya da en azından kısa 

bir dinlenmenin yapılabileceği, aynı zamanda yolun ve yolcuların güvenliğini 

de sağlayan bir derbentten bahseder. Belirttiğine göre burada bir birlik görev 

yapar ve yanında da “alışık olunduk biçimde bir kahvehane” bulunur (Walsh 1836). 

Walsh’ın bahsettiği önemli ticari yollar üzerinde tüccarların ve yolcuların gü-

venliklerini sağlayan muhafızların kaldığı bu derbentler bazı seyahatnamelerde 

muhafız evleri (guard-house) adıyla geçer. Kahvehaneler gibi bunlar da konak-

lamanın çok rahat biçimde yapılabileceği yerler değildir.  

“<odun ateşinin sıcaklığı barakanın haşereleri ve pirelerinin çok fazla hareketli ve küs-

tah olmasına neden oluyordu. Bu yüzden dışarıda açık bir sundurmanın içinde barın-

maya mecbur kaldım” (Morier 1816) 

Yine benzer biçimde gece boyunca haşereler tarafından saldırıya uğranılan pis 

yerler olarak tanımlanan diğer konaklama yerleri yol üzerinde atların değişti-

rildiği yerler olarak gösterilen posta evleridir (post-houses) (Kinneir 1818). 

Bu dönem gezginlerinin konaklama ihtiyaçlarını giderdikleri diğer yerler ise 

evlerdir. Yerel halktan kişilerin evinde konaklama bazen davet edilme biçimin-

de gerçekleşebildiği gibi (Walsh, 1836) bazen paşanın emriyle gönüllü ya da 

gönülsüz açılan evlerde kalma biçiminde olabilmekteydi (G.M. 1934). Bu tür bir 

örneği İznik’te bir gece kalan Monk verir. Anlatımına göre Bursa paşasından 

aldığı ve içeriğini aşağıda belirttiğimiz buyrultu ile verdiği bu hizmetten çok da 

memnun olmadığı anlaşılan bir Rum’un evinde konaklamışlardır.  Görünüşe 

göre görevlendirilen bu kişi misafirlerinin karnını da doyurmak zorundadır 

(Monk 1851). Bir diğer örnek de İzmit-Bursa arasında yer alan Kızderbent kö-

yünde tartarın ayarladığı bir evde kalan W.M. Leake’dir (Leake 1824). Walsh ise 

İznik’te ipekböceği üretimiyle geçimini sağlayan fakir bir Rum ailesinin yanında 

kalmıştır. Yine İzmit’teki mütesellime yeniçeriler aracılığıyla elinde fermanı 

gönderdikten sonra kendilerine deniz kenarında güzel ve ferah bir bina tahsis 

edildiğini söyler. Diğer örneklerden farklı olarak burada başka bir kişi yaşama-

maktadır ve özel olarak gezginlere ve misafirlere tahsis edilmiş bir yer gibi gö-

rünmektedir (Walsh 1836).  

Bir diğer tercih de çadırlardır. Özellikle yerleşimlere rastlanmayan yerlerde 

seyahat edenler bu konaklama tarzını kullanmak zorunda kalmışlardır (Taylor, 
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1862). Bir kadın olmasına rağmen Jebb de yolculukları boyunca olumsuz koşul-

lara rağmen çadırda kalmıştır ve bu konaklama biçiminin rahatsızlığına da se-

yahatnamesinde yer vermiştir.  

“Çok geç rahatsız bir uykuya dalıyorsunuz ve kamptaki kıpırtılar yüzünden güneş 

doğmadan önce uyanıyor, çiyle ıslanan elbiselerimizle yataktan kalkıyor ve çıplak ayak-

larımızla soğuk çimlere basıyorduk” (Jebb 1908). 

Yol üzerinde konaklama yerlerinin olmaması bir diğer problem olan yiyecek 

sorununu da beraberinde getirmiştir. Yol boyunca gerekli olan erzaklar yola 

çıkmadan temin edilmekle birlikte bunların çok fazla olması da beklenemez. Bu 

yüzden yol üzerindeki yerlerden malzeme temin edilmesi gerekir. Ancak bu her 

zaman mümkün olmamaktadır. Keppel, İznik’te bütün dükkanların kapalı ol-

ması nedeniyle ancak sıska bir koyunun dörtte biri kadar bir et parçası elde 

edebildiğini yazar (Keppel 1831). Levinge ise rehberinde en önemli şeylerden 

birisinin de nereden yiyecek bir şey bulunabileceğinin bilinmesi olduğunu söy-

ler. Bunun sebebi bu tür gezilerde yetersiz yemek ya da içmek kaynaklı olarak 

çok sık rastlanılabilen hastalıkların da önüne geçmektir. 

“Bu memleketlerde yabancıların şikâyetlerinin yarısı az yiyip içmekten kaynaklanır” 

(Levinge 1839). 

Güvenlikle İlgili Problemler  

Daha önce bahsettiğimiz üzere Osmanlı topraklarında seyahat etmek pek çok 

tehlikeyi de barındırıyordu Bu durumun farkında olan bazı seyyahlar da Ana-

dolu’ya seyahat gerçekleştirme isteyenleri uyarma gereği dahi duymuşlardır: 

“Çok az sayıda kişi Anadolu’da bir gezi gerçekleştirebilir. Sahip olduğu tehlikeler yü-

zünden yalnızca, bilim ve bilgi edinme hevesleri ne kadar zor olursa olsun, her yere razı 

gelen botanikçiler ve antikacıları kendine çeker” (Wilkinson 1806). 

Bu yüzden tehlikeli olduğu bilinen ve eşkıyalık hareketlerinin görüldüğü yer-

lerde yolculuk yapmak isteyenlere Osmanlı yetkilileri mutlak surette bir muha-

fız temin ediyor ve güvenliklerini sağlayan bir kişi olmadan yollarına devam 

edilmesine izin verilmemektedir.  Erzurum-Kars arasında 1846 yılında yolculuk 

yapan İngiliz konsolosu W.R. Holmes’a posta müdürü Kars’a giden yolların 

güvenilir olmadığı için muhafızlar alması gerektiğini söylemiş ve kaza beyinin 

emriyle muhafızlar bulunan yola kadar devam edilmesine izin verilmemiştir 

(Ersoy 1964).  Jebb de eşkıya tehdidi konusunda ilk başta çok büyük endişelere 

sahip görünmese de yerel yetkililerin yaklaşımları kendisini bu konunun ciddi-

yetini anlamasına neden olmuştur:   
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“Bunun sıradan önlemleri almayı ihmal etmeyecek derecede büyük bir risk olduğunun 

farkına vardık.  Bu hissimiz Türkiye’de birisinin seyahat etmesine Zaptiyelerin eşliği 

olmadan asla izin verilmediğinden, bu görevlilerin temini için başvuruda bulunduğu-

muz Bursa’daki konsolos yardımcısının aşırı derecedeki uyarılarıyla en üst noktasına 

tırmandı” (Jebb 1908) 

Bu muhafızlar yol boyunca farklı konumlarda sürekli değişerek eşlik etmeyi 

sürdürmektedirler ve yolculara güvenli bir yere gelinceye kadar yakın biçimde 

eşlik etmektedirler.  

“(Zaptiyeler) Anadolu demiryolu üzerinde yer alan Mekece’ye kadar eşlik ettikleri 7 gün 

boyunca gece ve gündüz asla bizden birkaç metreden daha fazla uzaklaşmadılar (Jebb 

1908)  

Ancak bazı örnekler bu uygulamanın bazen yalnızca şekilci bir anlamda kulla-

nıldığını gösterir. Holmes muhafız değiştirdiği Horasan’da bu tür bir görevli 

bulunmayınca konsolosun yanına kendisini koruyabilecek tek bir silahı dahi 

olmayan, zorunlu olarak bu görev için seçildiği isteksizliğinden anlaşılan ve atı 

da sakat olan yaşlı bir köylü verilmiştir. Yine de bu tür bir uygulamanın yararı-

nı şu şekilde açıklar:  

“Bu gereksiz tedbirler alınmadan yolculuğumun daha rahat geçeceği belki de düşünüle-

bilir. Aslında genç ya da yaşlı olmuş benim için değişmezdi. Muhafızlarla seyahatin tek 

faydalı tarafı, grubu kalabalık göstermek ve belki de bir saldırıdan kurtulmaktı. Bunun 

yanı sıra halka, resmi makamlar tarafından da korunmakta olduğunuzu göstermiş olur-

sunuz.  Muhafızlarınızın az veya çok oluşları, silahlı ya da silahsız bulunuşlarının 

sonucu değiştirmeyeceğine, gerçek bir tehlike karşısında kaçacaklarına kesin olarak ina-

nıyorum”. (Ersoy 1964) 

Osmanlı İmparatorluğu’nda seyahat edenlerin en büyük çekinceleri sürekli bu 

eşkıya tehlikesi olmuştur. Bu korkunun körüklenmesinin bir diğer nedeni de 

1901 yılında Amerikan misyoneri Bayan Stone’un Amerika’da ilk rehine krizine 

de yol açan eşkıyalar tarafından fidye için kaçırılması olayıdır (New York Times 

1901; Carpenter 2003). O dönemde hala Osmanlı sınırları içinde olan Bulgaris-

tan’da kaçırılan Bayan Stone’un kurtarılması için 120.000 Osmanlı altını öden-

mek zorunda kalınmıştır. 

Lousia Jebb bir bayan olmasının da getirdiği bir endişeyle ve eşlik eden kişinin 

(kitap boyunca dahi bu kişinin adını vermeyip X olarak tanımlamıştır) İstan-

bul’da ünlü bir kişinin yeğeni olması dolayısıyla Bayan Stone gibi kaçırılabile-

ceğinden korkmuştur. Bu tür bir tehlike ile karşılaşmamak için de alınması ge-

rekli tedbirleri şu şekilde belirtmektedir:  
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“Fidye için esir alınma gerçeği Anadolu’nun büyük kentlerinin civarında kesin bir 

tehlikeydi. Burada sinsice dolaşan profesyonel eşkıyalar yoktu fakat elverişli bir avın 

kokusunu aldıklarında bir anda bir eşkıya olmaya hazır yerli halktan bir sınıf vardı. 

Bunlar Türkler değillerdi, hiçbir Türk’ten endişe edilmiyordu. Bunlar bir kural gibi 

Yunanlar ve sürekli olarak Hıristiyanlardı. Bundan dolayı herhangi bir seferde çok bü-

yük hazırlıklar yapmamalı ve takip edeceğiniz yol hakkında çok fazla konuşmamalısınız. 

Ancak mümkün olduğunda sessiz ve süratli biçimde ve atlarınız ve adamlarınızı topla-

mak ve başlamadan önce hareketlerinizin haberleri dışarıda ses getiriyordu ve herhangi 

bir bölge içinde oyalanacak her bir ekstra saat eşkıyalar tarafından saldırıya uğrama 

riskini artırıyordu (Jebb 1908). 

Bu tür bir saldırıya uğrama ve hatta öldürülme ihtimali Avrupalıların Osmanlı 

İmparatorluğu’na yapacakları bir geziye karar verme aşamalarında en şevk 

kırıcı durumlardan birisi olmalıdır. Yanlarında güvenlik görevlileri ve hizmetli-

ler olmasına rağmen bir kadın olarak yolculuk yapan Jebb, bu yolculuk fikrinin 

arkadaşları arasında bir türlü anlaşılamadığı ve misyonerlik faaliyetleri dışında 

böyle bir işe girişmenin çok tehlikeli olacağı yönünde uyarılarda bulunduğunu 

da belirtir. Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılacak geziler için bir rehber hazırla-

yan John Murray de silahsız yola çıkmanın tedbirsizce bir davranış olacağını 

söyleyecek kadar işi ciddiye almaktadır:  

“İstanbul ve yakın çevresine bir gezi yapmaya niyetleniliyorsa silaha ihtiyaç yoktur. 

Ancak içerilere gidecekseniz, Colt revolver gibi küçük boyutlu taşınabilir etkili silahlar 

temin etmenizde yarar var. Bir kimseye Constantinople civarını silahsız terk etmesini 

tavsiye edemeyeceğimiz kadar başıbozuk var” (Murray 1854). 

S.G.W. Benjamin de misyonerlerin soygunculara çok fazla hedef olan kişiler 

olmadığını belirtmesine rağmen yine de yanına silahını almayı ihmal etmemiştir 

(Benjamin 1867). 

1738 yılında Bursa’ya gelen Richard Pococke, günümüz Uluabat Gölü’nün ku-

zey kesiminin verimli olmasına rağmen yerleşim görmediğini bunun da nede-

ninin bu civarda soyguncuların çok sık görülmesinin olduğunu söylemiştir 

(Pococke 1811). Bu durum gezginler için de bir tehdit oluşturuyor olmalıdır. 

İstanbul’dan çok uzak mesafede olmamasına rağmen yine de Bursa’da eşkiyalık 

ve soygunculukların görülebildiğini başka gezginler de aktarır. Özellikle Yeni-

şehir-İznik arasındaki dar geçitler ve dolambaçlı yollar bu tür olayların yaşana-

bileceği yerler olarak dikkat çeker ve bu güzergâhta seyahat ederken daha dik-

katli olunması gerekmektedir. 
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“(İznik’ten ayrıldıktan sonra) …birçok soyguna sahne olmuş ve eşkıyaların pusuya 

yattığı bir yer olarak bahsedilen kayalık bir boğaza geldik. Bu kişiler bölgedeki yolların 

birçoğunu istila etmişlerdir ve bazı gözü pek soyguncular bizim bölgeden geçmemizden 

sadece birkaç gün sonra bir soygun gerçekleştirdiler. Bunlar az ya da çok köylülerle de 

birleşmişlerdir ve kahvehanelerde hangi yolcuların yollarını kesme riskine değeceğini 

tespit etmeye çalışan casusları da vardır”. Seyyah ayrıca burada en çok korkulan 

eşkıyalardan olan Lefteri’den de bahseder ve onunla ilgili bazı hikâyeleri anlatır 

(Benjamin 1867). 

Yerel halkın yabancılara karşı tutumları ise çoğu zaman iyidir ve birçok konuda 

yardımlarda bulunulan yabancılara dostane biçimde yaklaşıldığı görülür. Yine 

de günümüzde yaşanan bazı siyasi krizlerin turizmi etkilemesi gibi bu dönem-

de de yaşanan bazı olaylar Bursa’ya gelen ziyaretçilerin bazı çekinciler içinde 

kalmasına neden olabiliyordu. 1898 yılında Overbergh, Türkler ve Ermeniler 

arasında yaşanan çatışmalar ve sonuçları nedeniyle yine en ufak bir kıvılcımın 

bu sorunları tetikleyebileceği için Bursa’yı dolaşırken dikkatli olmaları konu-

sunda uyarıldığını bildirir (Overbergh 1899)  

Yolculuklarını kalabalık gruplarla yapmayan tek başına seyahat edenlerin aldık-

ları bir diğer tedbir de kılık değiştirerek kendilerini Müslüman göçebeler haline 

sokmalarıdır. Bu tür bir tedbir alan ve yanında bir arkadaşından daha fazlası 

olmayan Taylor Bursa’ya geldiklerinde “Müslüman kıyafetleri içinde sahte bir halde 

dolaşan mutlu göçebeler” olarak kendilerini artık saklamak zorunda kalmayacak-

larından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirir (Taylor, 1862). Ayrıca bazen 

bir kervana eşlik etmek de yolu doğru biçimde takip edebilmek ve güvenlik 

açılarından da güvenli olabilmektedir (Wilkinson 1806; Browne 1820). 

SONUÇ 

Düşüncemize göre özellikle 19. yüzyıldan itibaren değişen gezi amaçları ile de 

paralel biçimde Osmanlı Dönemi’nin turistleri olarak adlandırabileceğimiz sey-

yahların karşılaştıkları problemler günümüzde de turizm faaliyetlerine en bü-

yük sekteyi vuran eksikliklerdir. Yolculuk şartlarının kötü olması, ulaşım sorun-

ları, konaklama ve güvenlik problemlerinin bir yere gezi yapılıp yapılmaması 

hususunda hala en önemli değerlendirme kriterini oluşturmaktadır. Ülkemiz 

örneğinde ise seyyahların bazen çok çarpıcı örneklerini de verdileri bu sorunla-

rın büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olması Türk turizminin geldiği boyutları 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. Dünyanın her noktasından ülkemize 

uçuşlar yapılabildiği gibi havayolu taşımacılığı arasında sayılı ülkeler arasında 

olmamız bir zamanlar seyyahların şikayet ettikleri ulaşım problemlerinin aşıl-

dığının bir kanıtıdır. Hala istisnai örnekleri mevcut olmakla birlikte konaklama 
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sorunları büyük ölçüde halledilmiştir ve ülkemiz dünyanın ödüllü pek çok ote-

line ev sahipliği yapmaktadır. Alınan önlemler turist güvenliği konusunda gel-

diğimiz düzeyi gösterse de bazı olumsuz örneklerle karşılaşıyor olmamız halkın 

bu konuda biraz daha bilinçlenmeye ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır.   

Osmanlı İmparatorluğu’nda seyahat olgusu çok geniş kapsamlı ve tek bir maka-

le içerisinde ele alınamayacak genişlikte bir konudur. Bu nedenle konu yalnızca 

ülkemizin bu dönem ziyaretçilerinin karşılaştıkları sorunlarla sınırlandırmak 

zorunda kalınmıştır. Yine de bu çalışmamızla ülkemizin turizm tarihine ufak da 

olsa bir katkı yapıldığı düşünülmektedir. 
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Osmanlı İmparatorluğunda kitlesel turizm hareketlerinin artmasına büyük katkılar sağlayan Orient 

Express İstanbul’a yaklaşırken, 1900’lü yılların başları – Paris, Archives Compagnie des Wagons-

Lits. 
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Orient Express’in yolculuk güzergâhları 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönemin Orient Express reklâm afişleri 
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Orient Express vagonun için gösteren ağaç baskı gravür. 1895, leipzig. 

 

 
Osmanlı İmparatorluğunda posta hizmetleri yanında turist de taşıyan Avusturya Lloyd Kumpanya-

sına ait bir gemi, 1800’lü yılların sonları ( Yıldız Sarayı Koleksiyonu). 

 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

1014 

 
Türkiye’de Seyahat etme tarzı 

İlk iki figür yük atlarına yol gösteren Surigees (Sürücüler/ Kılavuz ya da Taşıyıcı Anlamlarında 

Kullanılır). Atların yükleri yağmurdan korunmak için bir kilim ya da bir parça elbiseyle örtülür. 

Üçüncü figür Seyyahların Janizary (Yeniçeri)’si. Kostümler son derece doğrudur ve arka plandaki 

bina, Türkiye’deki bir kır evinin genel görünümü hakkında doğru bir fikir verir. (Turner, 1820) 

 
Türk arabası 

Kısa mesafelerde ve özellikle kadın turistlerin yolculuklarını gerçekleştirdikleri araba. Burada ara-

banın içinde Türk kadınları gösterilmiştir. Arabanın içindeki Türk kadınların elbiseleri gibi sürücü-

nün de elbisesi son derece doğrudur. Arabalar bazen sığırlar bazen de mandalar tarafından çekilir. 

(Turner, 1820) 
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Osmanlı’da bir hanın içi (Pardoe, 1850) 

 

 
Anadolu’da Bir Kervansaray. (Allom ve Walsh, 1839) 
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ÖZ 

Turizmin çevre ve kültürel değerler üzerindeki etkisi şimdiye kadar büyük oranda meydana 
getirdiği olumsuzluklarla bağlantılı olarak ele alınmıştır ve Türkiye’nin de içinde olduğu pek 
çok ülkede de bu inancı kanıtlayacak örneklerle karşılaşılmıştır. Ancak günümüzde pek çok 
ülke ekonomilerde önemli bir yer eden turizmin temel kaynaklarını oluşturan bu iki değeri 
korumak için pek çok atılım yapmış durumdadır. Bu çabalar mevcut zenginliklerin yok olma-
sını engellemeye destek olduğu gibi aynı zamanda bu değerlere yönelik anlayışların da 
olumlu yönde değişmesine katkı sağlamıştır. Turizmin çevre ve kültürel miras ile olan ilişki-
sini inceleyen araştırmaları olumsuz etkileri daha yoğun biçimde ele almaktadırlar.  Bu ma-
kalede ise turizmin olumsuz etkilerine de yer verilmekle birlikte, genel yaklaşımın dışına çı-
kararak turizmin çevre ve kültürel miras üzerinde meydana getirdiği olumlu etkiler üzerinde 
durulmuştur.   

Anahtar sözcükler: Çevre, Kültürel Miras, Turizm. 

 

 

GİRİŞ 

Çevre ve kültürel değerler günümüz turizminin en önemli temel bileşenleridir. 

Bununla birlikte turizmin ekonomilerde önemli yer edinmeye başladığı yıllarda 

uzun vadeli düşünülmeyen, kısa süreçler içinde anlık kazanç elde etme arzusu 

bu değerler üzerinde birtakım istenmeyen ve geri dönüşü olmayan sonuçlara 

neden olmuştur. Bu nedenden dolayı yıllarca turizm ve çevre/kültürel miras 

birbirine zıtlık teşkil eden, birisine önem verildiğinde diğerinden taviz verilmesi 

gereken unsurlar olarak ele alınmıştır ve geçmiş yıllar bunun haklı çıkabileceği 

örnekleri de göstermiştir.  

Ancak günümüz anlayışında turizm ve çevre/kültürel miras ilişkisi farklı bir 

boyut kazanmış durumdadır. Toplumsal duyarlılıklar ve bilinçlenme her geçen 

gün artmaktadır. Global düzeyde bir ortak payda ile dünyanın herhangi bir 

yerinde meydana gelen olumsuz durumlar insanlığın ortak sorunu olarak ele 

alınmaya başlanmıştır. Hem çevre hem de kültürel miras için geçerli bu ortak 

duyarlılıkların bir ayağını da turizme yönelik yaklaşımlar meydana getirir. Bu 

iki arz kaynağının turizmde edindiği yerin bilinci ile korunmaları yönünde ça-

balar da giderek artmış ve turizm sektörünün öncülüğünde devletler kaynak 
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aktarımları, yasalar ve yaptırımlarla bu değerleri koruma altına almaya başla-

mışlardır 

TURİZM-ÇEVRE İLİŞKİSİ VE OLUMSUZ FAKTÖRLER 

Çevre, günümüz turizminin en önemli arz kaynaklarından birisi ve hatta en 

önemlisidir (Eralp 1983; Bayer 1990a). Ancak, içinde bulunduğumuz yüzyılın en 

büyük problemi de çevresel sorunlardır. Küresel ısınma, çevre kirliği bunların 

neticesinde meydana gelen doğal felaketler, seller, toplu hayvan ölümleri ve 

bazı türlerin tamamen ortadan kalkması insanları çevre duyarlılığı konusunda 

her zaman olduğundan daha fazla düşünmeye sevk etmektedir. Çünkü insanlık 

artık doğayı meydana getiren zincirin halkalarından birisinin de kendisi oldu-

ğunun farkına varmıştır ve bu zincirdeki bir kopmanın eninde sonunda kendi-

sini de etkileyeceğini bilmektedir.  

Doğal çevre belli bir aşamaya kadar kendini yenileme gücüne sahiptir. Doğanın 

yapılacak çok geniş çalışmalarla ve getirdiği ekonomik yararın çok ötesine gi-

den harcamalarla geri dönüşü ancak belli oranlarda sağlanabilir fakat endemik 

bir bitki yok edilirse, sadece yöreye özgü bir canlı türü ortadan kaldırılırsa bu-

nun geri getirilmesi artık imkânsız hale gelir (May 1992). Bu tür bir zarar verme 

kısa bir süre sonra toplum tarafından da tepki görür. Turizm karşıtlığının çok 

fazla sebebi yoktur. Ancak turizm nedeniyle bu değerler zarar görmeye başlarsa 

turizme yönelik bir olumsuz düşünce de oluşacak ve bundan turizm dolayısıyla 

ülke kaybedecektir. 

Çevre en önemli turizm kaynağı olmakla birlikte turizmin de birçok zararlı etki-

lerine maruz kalmaktadır (Demir 2002). Turizmin çevre üzerinde en olumsuz 

etkilerinin görüldüğü yerler uzun yıllar boyunca deniz kıyıları olmuştur. Bunun 

nedeni turizmin deniz kıyılarına ağırlık vermesi, yoğunlaşmanın bu çevrede 

olması ve plansız imar faaliyetleridir (Gürdal 1990; Aslan-Aktaş 1994; Yıldırım 

1996).  İnsan potansiyelini tek bir arz ile örneğin denizler ile sınırlandırmak 

bunun da ötesinde tek bir bölgenin potansiyelini değerlendirmeye çalışmak, 

olması gereken sınırın üstünde bir insan varlığı ve tesisleşmeler yani kaldırabi-

leceği yükün üzerinde bir görev yüklemek de doğaya, flora dışında faunaya da 

zarar vermektedir (Demir 2002). Doğal ortamlarının artık bozulması nedeniyle 

bazı kuşların yüzlerce yıldır ziyaret ettikleri alanları terk etmelerinin sebeple-

rinden birisi de doğal alanlara yönelik turizm faaliyetlerinin ağırlığının yoğun-

laşması ve baskılarının artması olarak gösterilmektedir (Tekin 1990). Turizmin 

meydana getirdiği kalabalık, ses ve gürültü kirliliği ve bırakılan atıklarla ya da 

sadece etrafta dolaşarak bile canlılar ve tarihi eserlere zarar verilebilmektedir. 
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Bir bölgenin turistik olarak gelişmesi, bilinçsiz ve plansız bir yapılaşmayla takip 

edilmekte bu da tabiatı olumsuz yönde etkilemektedir (Pırnar 1993). 

Kirlilik belki de turizmle ilgili en büyük olumsuz faktördür. Bu sadece doğa 

içinde geziye çıkanların doğal olarak tek kullanımlık malzemeleri seçmesi ve 

bunları doğada bırakma yoluyla meydana gelen bir kirlilik de değildir. Turiz-

min ayrılmaz parçası olan seyahat ister uçakla, ister arabayla olsun havaya za-

rarlı gaz salınımının meydana gelmesine neden olur. Deniz ulaşım araçlarından 

boşalan atık ve yağlar deniz kirlenmesine yol açar. Sürdürülebilir bir turizm 

anlayışında doğanın ve çevrenin tartışılmaz bir hâkimiyeti olmasına rağmen 

(Ayaş 2007) doğal kaynaklar sınırsız değildir. Biyolojik zenginliğe sahip alanla-

rın turistik tesisler tarafından işgali, su kaynaklarının kirlenmesi ve aşırı kulla-

nımı, bazı tesislerin atık su altyapıları düzenlemelerine önem vermemeleri ne-

deniyle meydana gelen problemleri de turizmin neden olduğu diğer sorunlar 

olarak belirtebiliriz (Gürpınar 1991; ÇOB 2004; Ayaş 2007; Yıldız-Kalağan 2008) 

Aslında çevre duyarlılığının turizm pazarlaması içinde yer alması çok uzun bir 

geçmişe dayanmaz. 1980’li yılların sonundan itibaren ülkeler turizm pazarlama-

larında temiz ve kirlenmemiş doğalarını ön plana çıkartılmaya başlamış ve kit-

leler bu şekilde etkilenmeye çalışılmıştır (Bayer 1990b). İnsanlığın ortak sorunu 

olan çevre kirliliğine karşı olan kitlelere yönelik bu uygulamaların nedeni de bu 

duyarlılık ve bilinçte olanlarla birlikte ortaya çıkan yeni turizm ve türleri ve 

yeni faaliyet alanlarıdır. Böyle bir durumda ve potansiyelde doğal ve korun-

mamış bir çevre turizmi doğal olarak sekteye uğrayacaktır. 

Pek çok araştırmaya konu olduğu üzere turizm nedeniyle çevre büyük zarar 

görmüştür. Ancak doğal değerlerin zarar görmesi ve hatta bir bir ortadan kalk-

masının tek sorumlusu turizm midir? Bilinçsiz avlanma sonucu sadece bir böl-

geye özgü olan ve bir arz potansiyeli meydana getirebilecek türler ortadan kal-

dırılmıştır. Kelebek türlerinin yok olma nedenleri ticaridir. Denizlerin kirlenme-

sinin, ormanların yok edilmesinin ilk nedeni bazıları devlet bazında geleceği 

düşünmeden tedbirsizce yapılan sanayi yatırımlarıdır (Evyapan 1990). Turiz-

min çevre üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanan çalışmalar dahi “bacasız 

sanayi” olara tanımlanan turizmin bu zararda diğerlerine göre daha az bir etki-

ye sahip olduğunu kabul etmektedirler (Küçüktopuzlu 1990).  

Çevre kirliliğinin ilk suçlusu olarak göstermesek bile, turizmin de zararlı etkileri 

olduğunu kabul etmemiz gerekir (Aslan-Aktaş 1994). Hatta turizm içerisindeki 

sektörler dahi turizmin genel çevre sorunlarında yol açtığı yönünde bir görüşe 

sahiplerdir (Teberler 2006) ve bu zararları veren türler içerisinde doğası itibariy-

le çevreye saygılı ve korumacı bir niteliği olan eko turizmin dahi girdiği yönün-
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de eleştiriler söz konusudur (Şekercioğlu 2002). Yine de bu olumsuzlukların 

tamamının plansızlıktan kaynaklandığı da aynı biçimde kabul edilen bir diğer 

gerçektir. Zaten turizmin iyi organize edilmesi çevrenin koruyucu fonksiyona 

etkinlik kazandırmaktadır (Demir 2002)  

TURİZM-KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ VE OLUMSUZ FAKTÖRLER 

Küçük tarihsel bir mühürden kent ölçeğine kadar insan elinden çıkan her türlü 

maddi varlığın yanında gelenek, görenek örf ve adetler gibi manevi değerleri-

nin tamamı kültürel miras olarak adlandırılır (Gündüzalp 1990; Uygur-Baykan 

2007). Genellikle geçmişten günümüze gelen şeyleri tanıtmak için kullanılan 

kültürel miras gelenekler ile kendisini çevreleyen her türlü maddi ve manevi 

unsurları da kapsar (Winkle 2005). Bunların içine anıtlar, binalar, arkeolojik 

yerleşimler yanında el sanatları, müzik, dans ve oyunlar gibi somut olmayan 

değerler de girmektedir.  

Turizmin çevre gibi kültürel miras üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu ka-

bul etmemiz gerekir. Bunlar arasında en sık bahsedileni vandalizmdir (Demir 

2002). Vandalizmin, sebep olduğu fiziksel zararlar dışında ziyaretçi deneyimle-

rinin kalitesini azaltması ve restorasyon masrafıyla sosyal ve ekonomik etkilere 

de yol açması turizmin kültürel miras üzerinde meydana getirdiği en olumsuz 

etkilerden birisi olarak kabul edilmesine neden olur (Winkle 2005). Bilinçli zarar 

verme dışında bilinçsizce ancak yoğunluğun yol açtığı etkilerden de söz edilebi-

lir. Her gün binlerce kişinin ziyaretine uğrayan bir kentteki tarihi eserlerde ka-

labalık, titreşim, ısı değişimi gibi çok çeşitli nedenler eserlerde hasar oluştur-

makta ve hatta tamamen ortadan kalkmasına dahi neden olmaktadır. Kültürel 

değerlerin turizm nedeniyle özgünlüğünü kaybetmesi de bazı araştırmacılar 

tarafından üzerinde durulan bir diğer olumsuzluktur (Uslu-Kiper, 2006). Bu 

yüzden bu tür değerlerin turizme açılmadan önce koruma kullanma önlemleri-

nin alınması gerekir (Gündüzalp 1990). 

Turizm-Kültürel miras ilişkisini Türkiye örneğinde değerlendirilecek olursak 

turizm sektöründen gelen taleplerin mevcut tarihi ve kültürel değerler üzerinde 

yarattığı yıpratıcı örneklerin çok fazla olduğunu görürüz (Uslu-Kiper 2006; 

Yıldırım 2006). Bu etkinin en fazla hissedildiği yerlerden birisi olan Kapadok-

ya’da kaya kiliselerine olan yoğun ilgi freskoların tahribatına neden olmuştur. 

Efes’te yer alan amfi tiyatroda ziyaretler nedeniyle meydana gelen çatlak ve 

başka tarihi binalardaki ortaya çıkan hasarlar turizmin kültürel miras üzerinde-

ki olumsuz etkilerinin diğer örnekleridir (Aslan-Aktaş 1994). 
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Çevre ile birlikte kültürel miras günümüz anlayışında en önemli arz kaynağını 

meydana getirir. Ancak turizm etkileri konusunda çevresel değerlerden de bir 

noktada ayrılır. Çevreye verilen zararlar hepsinde olmasa da belli örneklerde bir 

dereceye kadar telafi edilebilir fakat kültürel mirasın, kültürel değerlerin yok 

edilmesinin hiçbir şekilde telafisi mümkün değildir, bu nedenle turizm çevre 

ilişkileri üzerinde dikkatlice durulması gereken bir husustur (Quing- Qu 2008).  

TURİZMİN ÇEVRE VE KÜLTÜREL MİRAS ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ 

Doğal ve kültürel değerlerin koruma altına alınması: Çevre ve kültürel miras bir 

destinasyon imajının yapı taşlarından ikisini meydana getirir ve bu değerlerin 

yok olması turizm faaliyetlerinin tamamen sonlanması anlamına da gelebilir 

(Quing- Qu 2008; ÇOB, 2004). Hem turizmden gelir elde edilmek isteniyor hem 

de turizmi meydana getiren kaynakların korunması arzulanıyorsa bunun henüz 

çok geç olmadan ele alınması büyük önem arz eder (Ömürgönülşen 1990).  

İlk yıllarındaki bazı hatalı uygulamalara rağmen turizm faaliyetlerini sürdüre-

bilmenin yolunun doğal çevre ve kültürel mirası korumaktan geçtiğinin anla-

şılması uzun sürmemiştir.  Turizm, ekonomilerinde önemli yer eden ülkeler 

çevresel ve kültürel değerlere verilen zararların ek bir maliyeti olduğu ve bunun 

da rekabet gücünü olumsuz yönde etkilediğini kısa sürede anlamışlardır (Uslu-

Kiper 2006). Bu değerlerin kullanımında koruma-kullanma dengesinin sağlan-

ması bunların korunduğu ölçüde gelişim sağlayan turizm sektörü açısından çok 

önemlidir (Çetinel 1991).  

1980’li yıllardan itibaren ülkelerin turizmdeki arz potansiyellerini meydana 

getiren değerleri de korumaya başladıkları görülür. Korumak için ilk önce elde-

ki değerlerin farkında olmak gerekir. Korunması gereken doğal ve kültürel de-

ğerlerin tespiti ve envanterlenmesi de turizm ile ilişkili olarak ortaya konulan 

bir projenin neticesinde olmuştur. Ortaya çıkarmanın ardından restore edilme, 

korumaya alma ve geliştirme aşamalarında da turizm yönlendirme ve yaptırım 

yönleriyle öne çıkar.  

Çevre ve kültürel zenginliklere sahip bölgelerin turizme açılması ile kirlilik ve 

yozlaşma meydana getireceği savı günümüzde geçerliliğini yitirmiş bulunmak-

tadır (Demircioğlu 1993). Milli Parklar başta olmak üzere önemli doğal alanların 

korunmasında günümüzde en önemli pay turizmindir. Turizmin arz kaynakla-

rının ilk sırasında geleni olan doğal alanlar (Küçüktopuzlu 1990) kendine özgü 

niteliklerini korur biçimde, planlı ve kontrollü olarak koruma altına alınmış ve 

ulusal parklar da turistik amaçlar doğrultusunda kullanılarak bozulmalarına 

engel olunmuştur. Ülkemizde de milli parklar, doğa ve kültür alanlarını koru-
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yarak Türk turizmine hizmet etmektedirler (Küçüktopuzlu 1990; Şekercioğlu 

2002; Yıldız- Kalağan 2008). Henüz 1990’lı yılların başlarında dahi turizm saye-

sinde koruma altına alınan alanlar 120 ayrı ülkede 3000 farklı alanda toplamda 4 

milyon mil metrekaredir (Kozak 1990). Yalnızca Dominik Cumhuriyetinde tu-

rizmde değerlendirmek için tek bir yerde 10,000 hektar alan korunacak doğa 

alanı olarak belirlenmiştir. Burada Karayiplere özgü bitki ve hayvan türleri ko-

ruma altına alınmıştır. Yine aynı yerde zaman içinde doğal niteliğini kaybeden 

alanların da ağaçlandırılması sağlanmıştır. Milli parkların önemli turizm çekim 

alanları olması nedeniyle bu alanlar doğal hallerine bırakıldıkları gibi daha nite-

likli ve özenli biçimde koruma altına alınmaları da sağlanmıştır. Kenya, Tan-

zanya, Zambiya ve Güney Afrika’nın doğal parkları bu iyileştirme ve koruma 

yönüne en güzel örnekler olarak verilebilir. Benzer biçimde İskoçya ve Hindis-

tan’da turizmin etkileri üzerine yapılan çalışmalar turizmin korumacı yönüyle 

çevre üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu göstermiştir (Batta 2000). Koru-

ma altındaki milli parklar dışında belli fauna ve flora türlerine ev sahipliği ya-

pan alanlar ise turizmin ekonomik getirilerinin farkındalığı ile bizzat yerel halk 

tarafından koruma altına alınarak yok olmaktan kurtarılabilinmektedir (Şeker-

cioğlu 2002). Diğer bir açıdan bakıldığında bu şekilde yeni alanların turizme 

açılması deniz kıyılarına olan yığılmayı ve ikinci konut gibi çevreye zarar verici 

yapılaşmaları da önleyecektir.  

Doğal alanlar gibi benzer biçimde kültürel ve tarihi zenginliklerin de turizme 

açılması ve değerlendirilmeleriyle arkeolojik bölgelerin ve eserlerin, tarihi bina-

ların, yörelerin ve yerel mimari stillerin korunması ve yaşatılması sağlanmakta, 

turizmin harekete geçirdiği koruyarak kullanma ilkesi sayesinde doğal, kültürel 

ve tarihsel değerlerin kaderine bırakılmasının önüne geçilmektedir (Korzay 

1992; Tunçer 2005; Uslu-Kiper 2006; Uygur-Baykan 2007; Yıldız-Kalağan 2008). 

Bu değerlerin turizm sayesinde yaşatılmasının örneklerini farklı ülkelerde gör-

mek mümkündür. İspanya’da Parador adı verilen, şato, kale ve saraylar restore 

edilerek konaklama tesisleri olarak kullanılmakta bu sayede hem bu değerler 

koruma altına alınmakta hem de İspanya için önemli ekonomik getirileri olmak-

tadır (Tekin 1991). Avustralya’daki tarihi konaklar restoran, el sanatları merkezi 

ve sanat galerileri olarak işlev kazandırma yoluyla yaşatılmaktadır (Molloy 

2002). Müzelerin turizm için bir arz kaynağı oluşturduğunun ve en önemli getiri 

sağlayan yerlerden birisi olmasının anlaşılmasıyla daha çok müze inşa edilmiş 

ve bu müzelerde sergilenen eserlerin de korunması sağlanabilmiştir.   

Medeniyetlerin beşiği olan çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmış topraklar 

üzerinde kurulu Türkiye’de de bu yönde olumlu adımlar geç de olsa atılmaya 

başlanmış, Anadolu tarihinde yer eden uygarlıkların ortaya koyduğu yapıların 
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turizmin hizmetine açılması bunların izbelikten kurtarılarak yaşatılmasına yar-

dımcı olmuştur (Kuveloğlu 2004). Kapadokya’nın bir turizm destinasyonu hali-

ne gelmesinden önce kaya kiliseleri hayvan barınağı ve ağıl olarak kullanılmak-

ta, yüzlerce yaşındaki freskler üzerinde tahribatlar yapılabilmekteydi. Bu özgün 

değerlerin koruma altına alınması da yine turizm sayesinde olmuştur. İpek Yolu 

üzerinde yer almakta olup işlevlerini yitirdikleri için yok olmaya bırakılan ker-

vansarayların bir kısmı İpek Yolu projesi kapsamında hayata döndürülmüştür. 

Ankara Kalesi turizme açılabilmesi için restore edilmiş ve çevresi de kötü görü-

nüm ve harabe durumdan kurtarılmıştır. Bu örnekleri daha da çoğaltmak 

mümkündür (Uslu-Kiper 2006).  

Bu tür kültürel değerlerin özgün bir düzenleme ile koruma altına alınması, yı-

kıntı durumlarından ve harabe görünümlerinden kurtarılması toplumsal ilginin 

oluşmasını kamçılayıcı bir etki de meydana getirir. Farkında olmadığı tarihsel 

değerlerin insanlık tarihi açısından önemini anlayabileceği bir müzenin meyda-

na getirilmesi, harabe olarak gördüğü bir eserin işlevsellik kazanması ile çarpıcı 

bir görünüme kavuşması toplumsal ilginin meydana gelmesine katkı sağlar 

(Eralp 1983). İşlevsiz kalan yapıların halkın gözünde bir enkaz olarak görülme-

si, yok olmasına izin verilmesi ve hatta bizzat halkın kendi elleriyle yok edilme-

sinin örnekleri çok fazladır. Bu yüzden turizmin getirisi işlevler sayesinde bu 

yapılar çok daha uzun süreler yaşayabilecek ve gelecek nesillere aktarılabilecek-

tir. Turizm olmasa bu yapılardan kaçını korumak için bir çaba gösterilirdi bir 

kez daha düşünmek gerekir.   

Koruma sadece turizm potansiyeli olan anıtlar ve tarihsel alanlarla da sınırlı 

değildir. Turizmin maddi kültürel varlıklar gibi yüzlerce yıllık geçmişi olan 

halk kültürünün ve geleneklerinin yaşatılması konusundaki olumlu etkileri de 

yadsınamaz. Farklı kültürleri tanımak turistlerin arzuladığı şeylerden birisidir. 

Bu nedenle topluluklar yerel kültürlerinin mirası olan danslar, halk oyunları, 

müzik, el sanatları, yiyecek kültürü gibi somut olmayan değerlerini de turistik 

ürün olarak kullanmaya ve yaygınlaştırmaya başlamışlardır. Özbekistan’da 

özellikle Semerkant, Buhara ve Harezm gibi meşhur bölgelerde turistler gele-

neksel ahşap oymacılığı el sanatı ve dövme bakır işi, el yapımı ipek ve halıcılı-

ğın korunmasına önemli katkılarda bulunmaktadırlar (Mirbabayev-

Shagazatova 2004). Ülkemiz örneğinde içinde bulunduğumuz yüzyılın başla-

rında giderek unutulmaya başlanan birçok değerin tekrar canlandırılması ve 

gelişimi neredeyse tamamen turizm sayesinde meydana gelmiştir (Eralp 1983). 

Beypazarı’nda da geleneksel el sanatlarında olmakla birlikte zamanla yok ol-

maya başlayan ve sayıları 8’e kadar düşen gümüşçülerin sayısı bölgenin tu-

rizmde gelişmesi ile birlikte 60’a çıkmış ve 73 atölye açılmıştır. Benzer biçimde 
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yöresel yiyeceklerin de tekrar canlandırılmasında turizm etkili olmuştur (Uslu-

Kiper 2006, Uygur-Baykan 2007) Bu sayede modern çağla birlikte yavaş yavaş 

ortadan kalkmaya başlayan geleneksel el sanatları, halk oyunları, yemekler 

turistik arz meydana getirdikleri için korunmaya alınmış ve yaşatılmaya baş-

lanmıştır (Pırnar 1990). Yine ülkemiz örneğini verecek olursak turistlerin ilgisi 

sayesinde fabrika işlerine yenik düşmek üzere olan, her bir deseni ve ilmiğinde 

binlerce yaşındaki geleneksel kültürden izler taşıyan halı ve kilimlerimiz başta 

olmak üzere diğer el sanatlarımız da varlıklarını günümüze değin getirmişlerdir 

ve gelecekte de yaşamaya devam edebileceklerdir (Usal 1990). 

Toplumsal bilinçlenme: Doğal ve kültürel değerlerin korunmasının bir yolu da 

toplumsal bilinçlenmeden geçer. Bu etki ilk maddemizin de alt başlığı olabile-

cek niteliktedir. Ancak burada doğrudan uygulayıcılık yerine bilinçlendirme 

yoluyla halkın kendi değerlerini koruması söz konusudur.   

Çevre ve kültürel değerler konusunda ülkeler ağır yaptırımlar uygulasalar bile 

eğer kamuoyu duyarsız kalırsa bu tedbirlerin hiçbir geçerliliği olmaz (Evyapan 

1990). Bu duyarlılığı sağlamanın en etkili yolu bireyin herhangi bir zorlama ya 

da yaptırım olmadan kendi kendine içsel bir değerler sistemi meydana getirme-

siyle oluşturacağı bilinçlenmedir. Turizm amaçlı müzeler, kültür merkezleri ve 

kültür evlerinin açılması, kültürel zenginliklerin sunulması ile ortak tarih ve 

kültür bilincinin oluşturulması sayesinde meydana getirilebilecek bu içsel de-

ğerler sistemiyle gerek maddi gerekse maddi olmayan kültürel değerler koruma 

altına alınacaktır (Korzay 1992).   

Sözle, nasihatle ya da yaptırımlarla dahi sağlanamayacak bu bilinçlenmenin 

belki de en etkili yolu bu türleri görmek için gelen turistler ile birlikte elde edi-

len kazançlarla olacaktır. Sadece bir kuş ya da kelebek gibi sıradan bir canlı 

olarak görülen bir türün ilgi çektiği, sadece bu yöreye özgü olduğu ve bir getiri 

sağladığı halk tarafından da anlaşılacak ve bu değerler yok edilmek yerine ko-

runacaktır. Örneğin kuş gözlemciliğinin etkileri konusunda yapılan bir araştır-

ma bunlardan ekonomik gelir elde eden yerel halkın özellikle hassas türlerin 

korunması konusunda daha duyarlı davrandığını ortaya koymaktadır (Şekerci-

oğlu 2002). Doğa ve çevresel zenginlikler ile birlikte kültürel değerlerin turistler 

tarafından ilgi ve beğeni görmesi bu değerlere o ana kadar ilgisiz kalmış kişileri 

de çeşitli biçimlerde etkileyecektir (Şekercioğlu 2002; Yıldız-Kalağan 2008). Eği-

timsizlik, çeşitli gündelik yaşam sorunları gibi nedenlerle bu değerlerle yeterin-

ce ilgilenmeyen kişiler müzeler ve ören yerlerinin turistler tarafından yoğun ilgi 

görmesine kayıtsız kalmayacaktır. Yani özet bir ifadeyle insanların o zamana 

dek belki mevcudiyetinin dahi farkına varmadığı ya da farkında olsalar da me-
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rak edip ilgilenmedikleri, bu yüzden anlamsız bularak tahrip ve yok ettikleri 

değerler bir başka gözle görülecek tahribat ve yok etme azalacak bunun yerini 

koruma alacaktır.  

Kültürel değerlerin turizmde yoğun bir arz potansiyeli yaratmasıyla birlikte bu 

potansiyelin getirilerinin farkına varılması yüzlerce yılın birikimi ve mirası olan 

tarihi yapıların ve gelenek/ göreneklerin de koruma altına alınmasını sağlamış-

tır. Bunun en önemli örneklerinden birisi de Türkiye’dir. Yakın zamanlara ka-

dar “taş yığını” olarak değerlendirilen kalıntılara olan ilgi halkın da uyarılması-

nı beraberinde getirmiş ve kültürel ulusal değerlere sahip çıkılmasında destek-

leyici bir rol oynamıştır (Usal 1990; Mirbabayev-Shagazatova 2004). Turizmin 

aracı olduğu gerek ekonomik, gerekse toplumsal getiriler sayesinde bu değerle-

re yönelik daha bilinçli bir yaklaşım geliştirilmiş bu sayede yöre insanı turizmin 

gereği olarak çevre ve kültürel değerlere yönelik korumanın doğrudan uygula-

yıcısı haline gelmiştir. (Demircioğlu 1993; Uslu-Kiper, 2006) Turistlerin kendi 

kültürlerine ilgi ve saygı duymaları yoluyla halk da kültürlerinin ve gelenekle-

rinin özel olduğunun farkına vararak, bununla gurur duymaya başlamış ve 

koruma hususunda daha bilinçli hareket eder olmuş, arkeolojik bölgeler ve eser-

ler, tarihi binalar, yerel mimari stillerin korunması ve yaşatılması sağlanmıştır 

(Korzay 1992). 

Turizm insanları doğa ve çevre ile yakın temasa geçirdiği zaman çevresel değeri 

artırma ve çevre sorunları ile ilgili bilinci yayma potansiyeline de sahiptir. Bu 

karşılaşma doğanın önemine dair bilinci güçlendirir ve çevre dostu davranış ve 

hareketlerle çevreyi korumaya sebep olur. Örneğin Tegucigalpa başkentindeki 

Honduran Okulu öğrencilerini yağmur ormanları hakkında bilgi edinebilmeleri 

için rutin olarak kısmen turist gelirleri ile finanse edilen La Tigra yağmur or-

manları ziyaretçi merkezine götürmekte ve bu bilinçlenmenin oluşmasına da 

katkı sağlamaktadır (http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/four.html) 

Uluslararası ortak duyarlılıklar için bir araç:  Turizmin olumsuz etkilerini en aza 

indirerek olumlu etkilerini en üst seviyeye çıkarma özlemi duyan tüm dünya 

ülkeleri koruyarak kullanma ve sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde çevre-

nin ve kültürel değerlerin öneminin bilincine varmışlar ve ortak arayışlar içine 

girmişlerdir (Uslu-Kiper 2006). Özellikle içinde bulunduğumuz çağda yaşanan 

çevre sorunları çevre bilinci ve duyarlılığı gelişmiş bir kitlenin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu kişilerin kendilerinin duyarlı olduğu bu konularda ziyaret 

ettiği ülkenin de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kendisiyle aynı değerleri 

paylaştığını görmesi olumlu bir imaj düşüncesi edinmesine de neden olmakta-

dır. Çevre sorunlarının büyümesine paralel bir artış gösteren çevre duyarlılığı 
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ile birlikte turizm sektörü de çevresine ilgili ve çevreyi korumayı ön plana alan 

bir yaklaşım içine girmiştir (Kısaovalı 2007). Bu yalnızca duyarlılıklara yakla-

şımla ilgili değil, aynı zamanda dünya turizminin başarısı ve geleceğinin çevre 

değerlerine verilecek önemle bağlantılı olduğu gerçeği ile de ilişkilidir. Bu yak-

laşımla birlikte yalnızca turizm endüstrisinde bir anlayış değişimi meydana 

gelmemiş, aynı zamanda koruyarak kullanma ya da doğa sevgisini pekiştiren, 

doğayı koruma güdüsünü arttıran ve insanların doğa ile baş başa kalma arzula-

rını da ortaya koyan yeni turizm alanları ortaya konmuştur (Kuveloğlu 2004). 

Günümüzde çok geniş kitleler kültürel değerleri keşfetmek, kendi ülkelerine 

özgü olmayan doğal güzellikleri görmek istemekte ve bu potansiyel de turizm 

endüstrisine önemli bir pay sağlamaktadır. Bu nedenle doğal, çevresel ve kültü-

rel motivasyonlarla seyahat eden turistler açısından bir bölgenin niteliksel bo-

yutunu meydana getiren bölge özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi de 

günümüzde daha önemli hale gelmiştir (Ayaş 2007).  

Turizmden gelir elde edilmesi doğal olarak dünyada meydana gelen trendler ve 

değerlere paralel hareket edilmesinden geçer. Araştırmaların gösterdiği üzere 

günümüzde turistler genellikle çevreye zarar vermeyen ve yerel toplumun ya-

şamına saygılı tatilleri seçme eğilimindedirler (Teberler 2006). Bunun bir örneği 

olarak turizm literatürüne diğer alanlara göre geç girmiş olan “yumuşak tu-

rizm” ya da günümüzde daha çok kullanılan biçimiyle eko-turizm, betonlaşma 

olgusuna karşı çıktığı gibi, doğal ve bozulmamış bir doğada, doğaya zarar ver-

meyen malzemelerin kullanıldığı yerlerde konaklamayı arzulayan doğal varlık-

ları ve kültürel yapıya yönelik korumacı anlayışa sahip kişilerin tercih ettiği bir 

turizm türüdür. (Şekercioğlu 2002); Kısaovalı 2007; Yıldız-Kalağan 2008). Çevre-

sel bozulmaya bir tepki olarak da nitelendirebileceğimiz eko turizmi tatil tercih-

lerinde ilk sıraya koyan insanların sayısı giderek artmaktadır. Bu tarz turizmde 

yer almak isteyen kişiler her türlü lüks ve konforun yer aldığı oteller yerine her 

şeyin doğal olduğu çevrenin bozulmadığı yerlerde bir tatili geçirmeyi tercih 

etmektedirler.  Çevre bilincinin giderek arttığı ülkelerde bireyler de bu tarz 

yönelimler göstermektedirler (Bayer 1990a; Gülez 1990;  Gürdal 1990; Tekin 1990).  

Benzer biçimde dünyada yeşil turizm adı altında bir trend ortaya çıkmıştır. 

Turizm hareketi ve rekreasyon arayışları çoğaldıkça bir zorunluluk olarak sos-

yal sorumluluk taşıyan ve çevre korumacı turizm politikaları da artmış (Krip-

pendorf 1987) ve çevrenin, kendi gelişiminde oynadığı rol arttıkça turizm de bu 

değerlere uygun niteliklere bürünmeye ve giderek daha fazla doğayı koruyucu 

tedbirler almaya başlamıştır.  Tüm insanlığın ürünü ve insanlık tarihinin ortak 

değerleri olarak kabul edilen kültürel miras ürünlerini yerinde görme ve tanıma 

isteği ile yapılan geziler yani kültür turizmi en eski turizm türlerinden birisidir 
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ve tüm dünyada gerek somut gerekse somut olmayan kültürel değerlere yöne-

lik bir ilgi ile birlikte bunların korunması, gelecek nesillere aktarılması yönünde 

de çalışmalar meydana gelmeye başlamıştır 

Turizme yön veren örgütlerin yaptırımları da ülke politikalarında çevre ve kül-

türel miras ile ilgili önlemler alınmasının sağlanmasında önemli etkiler yapar. 

Çevre problemleri ve kültürel değerlere yönelik yıkımlar günümüzde uluslara-

rası bir hale geldiğinden çözümü de yine uluslararası çabalarla gerçekleşebilir 

ve uluslararası çabayı en yoğun biçimde gerçekleştiren örgütlerden bazıları da 

turizm ile bağlantılıdır (Önal 1990).  Yaptırımlarını geniş çapta kabul ettirebilen 

hem ulusal hem de uluslararası örgütlerin etkisiyle doğal ve kültürel değerlerin 

tarafından koruma altına alınması gerçekleşmektedir (Başçı 1990). 

Turizmin çevre duyarlılığını artırma konusunda olumlu etkileri olduğunun en 

bariz göstergelerinden birisi Dünya Turizm Örgütü (WTO)’nün yaklaşımıdır. 

Bu örgüt düzenli olarak hazırladığı planlama çalışmalarında Turizm-Çevre 

ilişkisine büyük önem vermekte ve uzun zamandır turizm entegrasyonu faali-

yetlerinde de çevre problemlerini ilk sıraya koymaktadır. İlk kez turizmin çevre 

ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için “Küresel 

Turizm Etiği İlkeleri”nin belirlenmesi çağrısında bulunmuş (Uslu-Kiper 2006), 

Manila Deklerasyonu ile turistik alanlardaki kültürel ve doğal kaynakların ko-

runması gerekliliğini vurgulamış ve Birleşmiş Milletler’le ortak çalışmalar başla-

tılarak yaptırımlarını geniş çaplı olarak uygulama olanağı bulmuştur (Inskeep 

1987). Akdeniz Çevre Programı da yine WTO’nun öncülük ettiği bir çalışmadır 

(Bayer 1990b). 1993 yılında Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı ortaklaşa hazırladıkları raporda koruma için bir gelir sağlanarak ko-

ruma alanlarının esirgenmesinde turizmin önemli rol oynadığını belirtmişlerdir 

(Anonim, 1993). IHEI (International Hotels Environment Initiative) tarafından 

başlatılan ve WTO, UNEP, UNESCO gibi örgütlerce de desteklenen harekete tur 

operatörlerinin çevreye duyarlı hale gelmesini sağlama yönünde çabalar bu-

lunmaktadır (Teberler 2006). 

Turizm genel olarak çevre üzerinde sadece kendi meydana getirdiği hasar ölçe-

ğinde çalışma yapmaz. Çevre kirliliği konusunda çok daha büyük zararlara yol 

açan etmenleri meydana getirenleri bilinçlendirmeye ve genel olarak bu etkileri 

yok etmeye de çalışır. 2001 yılı Dünya Turizm Örgütü toplantısında kabul edi-

len ahlak ilkeleri içerisinde de çevre ve kültürel mirasın korunması ile ilgili ola-

rak çeşitli maddeler yer almıştır. Bu maddelerde özet olarak farklı kültürlere, 

geleneklere saygı, zenginliklerinin kabul edilmesi ve doğal olarak yaşatılması; 

turistik bölgelerde kültürel ya da doğal mirasa kasıtlı tahribata yönelik olarak 
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ülkelerin ulusal hukuklarına yaptırımlar koymalarının gerekliliği; koruma al-

tındaki flora ve fauna kaçakçılığının önlenmesi için tedbirlerin alınması; turiz-

min gelişmesinden sorumlu olanların çevre ve doğal kaynakları korumak konu-

sunda yükümlülük üstlenmeleri; doğal zenginliklere ve çevreye saygılı turizm 

türlerinin desteklenmesi konusunda yerel kamu yetkililerinin etkinleştirilmesi; 

turizm altyapı ve faaliyetlerinin ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerinde koru-

yucu rol oynamasının gerekliliği; doğal ve kültürel çevreye saygı, arkeolojik ve 

tarihi sit alanları, anıtlar, mabetler ve müzelerin korunması ve geliştirilmesi ve 

yaşatılarak koruma konusunda gerekli tedbirlerin alınması; sit alanları ve anıt-

lara yapılan ziyaretlerden elde edilen gelirlerin yine bu değerlerin korunması 

için harcanması, geleneksel kültür ürünleri, el sanatları ve folkloru canlandır-

ması, projelerin çevre ve doğal değerlere yönelik etkilerinin mutlaka hesaplan-

ması gibi doğrudan çevre ve kültürel mirasın korunmasına yönelik alınması 

gereken önlemleri ve yapılması gerekenleri içermektedir (Kuveloğlu 2004). 

Yine Türkiye örneğini ele alacak olursak yeni duyarlılıklara uygun biçimde 

turizm sektörünü yönlendirici faaliyetlerin pek çok örneğine rastlamak müm-

kündür. Çevre koruma konusunda belli değerleri taşıyan oteller yeşil yıldızla 

ödüllendirilmektedir. Turizm işletmeleri de bu ve benzeri teşvikler nedeniyle ve 

çevrenin kendileri için öneminin her geçen gün daha çok farkına varılmasıyla 

birlikte daha gelişmiş bir çevre bilincine ulaşmışlardır. Enerji verimliliği, doğayı 

kirletmeyen inşaat malzemeleri, enerji kaynakları kullanan yeşil bina, turizm 

sanayisinin çevre üzerindeki etkisini azaltma konusunda giderek daha önem 

kazan bir yöntem olmuştur (http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/four.html). 

1987 yılında AT ülkelerinin başlattığı mavi bayrak uygulaması da bir yönüyle 

çevreye duyarlı grupları çekmeye ve dünya üzerinde çevreye önem veren ülke 

imajının oluşmasını sağlayarak çevre korumasına katkıda bulunmaktadır. Ade-

ta bir prestij niteliği taşıyan bu statü içinde daha çok alanının yer almasını iste-

yen ülkeler mavi bayrağın gerektirdiği şartları yerine getirmeye büyük önem 

vermektedirler (Anonim 1990).  

Turizm amaçlı çıkartılan yasalar da zaman içinde daha geniş kullanım alanına 

ulaşır ve daha fazla benimsenir.  Turizm-Çevre bütünlüğünün ayrılmaz bir ikili 

olduğu bilinciyle de turizm kanunlarının birçoğunda çevrenin korunmasına 

yönelik maddeler yer alır. Turizmin çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz 

durumların giderilmesine yönelik olarak turizm işletmelerine getirilen yasalar 

bu konudaki eksikliklerin fark edilmesini beraberinde getirmiş, zaman içinde 

kapsamlarının genişlemesi ve yaptırımlarının artışı sağlamıştır. 
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Doğal çevrenin korunması yanında turizm tesisleri ve işletmelerinin çevre dü-

zenlemeleri yapmaya özen göstermeleri, peyzaj alanındaki gelişmeleri yakından 

takip etmeleri ve tesis meydana getirirken doğaya mümkün olan en az zararın 

verilmesine dikkat edilmesi, çevre ve doğayı tahrip eden mimari anlayışın yeri-

ne çevresini geliştiren ve doğayla bütünleşen tesis ve işletme anlayışının ege-

men olması da tüm bu evrensel duyarlılıkların bir neticesidir (Kuveloğlu 2004). 

Yine Türkiye örneğini verecek olursak turistik tesislerinin çevre koruması ve 

kirlenmeye karşı daha sıkı tedbirler almalarının nedeni geçmiş yıllarda duyarlı 

turistlerin tepkileri ve bu tepkilerin hem maddi kayıp hem de imaj zedelemesi 

ve gelir kayıplarına eksik olmasının önüne geçilmek istenmesidir (Bayer 1990a). 

Turizme yansıyan bu toplumsal bilinç ve çevre duyarlılığı ile turizm politikala-

rında da geleceğe dönük önlemlere yer verilmeye başlanmıştır.  Sektör gelirleri 

arasında önemli bir payı olan turizmin gelecek yıllarda da bu payı devam ettir-

me olasılığının büyük olması tahminleri göz önünde tutulduğunda turizmin 

çevreye olan duyarlılık konusuna verdiği önem zamanla daha da artacaktır 

(Höfels 1992).   

Çevre ve Kültürel Mirasın Korunması İçin Kaynak Yaratımı: Çevrenin bozulmama-

sının en kolay yolunun çevreye zarar veren, aralarında turizmin de olduğu sek-

törlerin faaliyetlerine son verilmesi dolayısıyla da kalkınmanın durdurulması 

yani “sıfır büyüme” yaklaşımı günümüz dünyası için geçerli bir görüş değildir 

(Ömürgönülşen 1990). Bunun yerine çevreye ve ekolojik dengeye saygılı bir 

turizm yaklaşımı, bunun yanında turizmden elde edilen gelirin gelir getirici 

unsurlara geri döndürülmesi ve hem doğal çevre hem de kültürel mirasın iyileş-

tirmesi için harcanması ile günümüzde bir denge kurulmuş durumdadır. Den-

genin bozulması da ancak bu değerler lehine gerçekleşecektir. 

Çevreye ve kültürel değerlerin korunmasına duyarlı olabilmek bir bilinç düzeyi 

gerektirdiği gibi meydana gelen zararları giderebilmek ya da korumak ve geliş-

tirmek aynı zamanda bir maliyet unsurudur. Özellikle kültürel değerler üzerin-

de sadece insan değil zaman da telafi edilmesi çok yüksek mali boyutlar gerek-

tiren yıpratıcı bir rol oynar. Gerekli maliyetin yüksekliği nedeniyle arkeolojik 

alanlar ve kültürel değerler birçok yerde uzun yıllar kendi hallerine terk edil-

dikten sonra korunmalarını sağlayacak getirileri sağlayan yine turizm olmuştur. 

Bu destek, getirilerinin farkındalığı ile birlikte dolaylı yollardan aktarılan ya 

doğrudan turizmden elde edilen gelirlerle sağlanır. 

Turizmin sağladığı ekonomik faydalar, döviz girdileri turizmin ve turizmle 

ilgili altyapının geliştirilmesine doğrudan ya da dolaylı katkılar getirir (Batta 

2000; Winkle 2005). Gelen turistler üzerinde sadece tesis görünüm ve imajının 
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olumlu bir imaj bırakmaya yetmediğinin anlaşılmasıyla birlikte turistik alanın 

çevresini de içine alan düzenlemelere gidilmeye başlanmıştır. Bunun yanında 

çevre ıslahı gerçekleştirilmekte ve peyzaj düzenlemeleri yapılmaktadır. Çevresel 

yararları bulunan altyapı hizmetlerindeki gelişme genellikle turizmin gelişmesi 

ile paralel olarak ilerlemektedir (Pırnar 1993).  Turizm amaçlı doğal çevrenin 

korunmasına benzer biçimde turizm çeşitliliği yönünden çok fazla alternatifi 

bulunmayan Avusturya, İsviçre gibi ülkelerin ormanlık alanlara verdikleri 

önem ve hatta kıraç bölgelerin ağaçlandırılarak turizm merkezleri haline geti-

rilmesi de bir diğer boyuttur (Eralp 1983). Yalnızca mevcut değerlerin korunma-

sı değil yeni çevresel katkıların da turizm sayesinde sağlanacağını gösteren bu 

örneğin de gösterdiği gibi turizm sayesinde turizme sahne olan yerleşimin çev-

resel gelişimi desteklenecektir. Örneğin Janniskee (1996) turizmin düzenlendiği 

mekânı daha düzgün hale getirdiği üzerinde durmaktadır. Araştırmacı kent 

merkezlerinin iyileştirilmesi, tarihsel binaların korunması ve restore edilmesi, 

eski tiyatroların yenilenmesi, parkların ve toplum merkezlerinin kurulması, 

ağaçların dikilmesi, sokakların kaldırımla döşenmesi konusunda turizm saye-

sinde bir artış meydana geldiğini belirlemiştir.  

Turizm girdilerinden kanalize edilecek mali paylar kültürel miras ve çevre için 

önemli bir koruma kaynağı olabilir ve birçok ülkede çevre/kültürel miras ve 

turizm ilişkisinin bilincinin gelişmesi ile birlikte turizmden elde edilen gelirler-

den bir bölümü de bu değerleri korumak için kullanılmaya başlanmıştır (Gün-

düzalp 1990; Şekercioğlu 2002). Turistler kamp alanları ve park giriş ücretlerin-

den, balıkçılık ve avcılığa kadar her türlü faaliyet için mutlak surette bir ücret 

öderler. Ayrıca koruma etkinlikleri için turistler ve tur operatörlerinden de özel 

ücretler tahsis edilebilmektedir (http://www.gdrc.org/uem/eco-

tour/envi/four.html).  Buna benzer gelirler hassas alanların korunması ve idare 

edilmesine tahsis edilirler. Yapılan çalışmalar turistlerin büyük bölümünün 

çevrenin korunması için ödedikleri tur fiyatının içine fazladan bu amaç için 

öngörülen değerlerde ödeme yapmayı kabul ettiklerini de gösterir (Külçür 

2001). Kuş gözlemcileri gezileri sırasında tur ücretlerine ilaveten kendilerinden 

istenen korunan alan giriş ücretlerini gönüllü biçimde ödeme konusunda istek-

lidirler (Şekercioğlu 2002)  

Kültürel miras değerleri ve doğal zenginliklerin turist çekme gücünden ötürü 

korunmaları, bakımı ve tanıtımları için hükümetlerin ayırdıkları ayrı bir kaynak 

vardır yani koruma doğrudan kaynak aktarımı yoluyla da sağlanabilir (Batta 

2000). Dolaylı para aktarımı ise yönetimlerin bu değerlerle bağlantılı olmayan 

yollardan elde ettikleri paranın tahsisidir. Farklı vergilerden elde edilen gelirler 

doğal ve kültürel değerlerin bakımı, kontrol altında tutulması ve koruma prog-
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ramları gibi aktiviteler için kullanılmaktadır (http://www.gdrc.org/uem/eco-

tour/envi/four.html). 

Turist sayısı arttıkça bunun anlamı ulusal vahşi doğa alanlarının, tarihi binala-

rın korunması ve restorasyonu, eğitim, güvenlik için daha fazla paranın topla-

nabilmesi anlamına gelir. Bu değerler sayesinde turizmden ne kadar çok kaynak 

sağlanırsa koruma ve geliştirmeye tahsis edilen kaynak da o derece artacaktır. 

Tepkilerde Öncü Rol: Turizmin çevre ve kültürel değerler üzerinde olumlu etkiler 

bırakmasının en önemli nedeni, bu değerlerin turizm ürünü olarak çok önemli 

rolleri olması ve turizmcilerin de bunun farkında olmalarıdır. Bu yüzden bu 

değerlerin korunması turizm sanayisinin en önem verdiği konular arasında yer 

alır (Batta 2000). Bu konuya örnek olarak 1990 yılında, TURSAB Antalya Bölgesi 

Genel Sekreterliğini yürüten Abdullah Tekin’in bildirisindeki tespitleri verebili-

riz. Tekin, çevresel ve kültürel değerlerden gelir sağlayan yerel yönetimlerin 

dahi farkına varamadıkları alt yapı sorunlarından, ticari amaçların yol açtığı 

kültürel tahribata, bakımsızlıklardan genel çevre sorunlarına kadar her türlü 

konuya değinerek bu konularda mülki amirlerin etkisizliğine dikkat çekmeyi 

başarmıştır (Tekin 1990). Tur operatörleri çevrenin korunması ile ilgili kampan-

yalarda etkin rol alma eğilimindedirler. Destinasyonları içindeki yerel yönetim-

leri de kültürel ve doğal değerleri koruyan sürdürülebilir stratejiler geliştirme 

konularında teşvik ederler (Teberler 2006).  

Bu örneklerin de gösterdiği üzere çevre ve kültürel değerler konusundaki olum-

suzluklara önce turizmciler tepki verir çünkü her iki değer de turizmcilerin 

ekmek kapısıdır. Doğal olarak bu konudaki hassasiyeti en fazla turizmciler gös-

termektedir. Turizm, günümüzde çevre ve kültürel miras ile ayrılmazlığının 

daha da fazla farkına varmıştır. Bu iki unsur olmadan turizmin de olamayacağı 

artık turizm yatırımcılarının tümünün bilincinde olduğu bir gerçektir. Bu algı-

lamanın gelişmesi de dünyanın pek çok yerindeki doğal alanların turizmin ko-

ruması altında olması, doğal ve kültürel değerlere tahribat yapanların karşısın-

da ilk olarak turizmcileri bulmalarını getirmiştir. Dünyada hemen herkes bir 

şekilde çevre sorunlarından haberdarsa bunun nedenlerinden birisi de turizmle 

ilgili örgüt ve kurumların bu sorunlara gösterdikleri tepkiler, sürekli gündeme 

getirmeleri, toplumu ve yönetimleri yönlendirme konusundaki çabalarıdır. Yani 

turizm kendisini yaratan faktörlerden en önemli ikisini değerlendirirken aynı 

zamanda da korumaktadır.   

Turizmciler yanında turistler de bu öncü rolde pay alırlar. Çünkü turistler bir 

bölgeyi birçok sebepten dolayı ziyaret ederler ve bazen doğa ila baş başa kalabi-

leceği sakin bir yer arayışındadırlar ya da belki de sadece bir parça tarih görmek 
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isterler. Sebep ne olursa olsun bu turistler evlerine döndükleri zaman deneyim-

lerini hatırlayacak ve bu bölgeyi korumaya yardımcı olmak ve bu değerler için 

olumlu bir şeyler yapmak konusunda kendilerini sorumlu hissedeceklerdir. 

Ayrıca turistler bir bölgeyi ziyaret ettiklerinde, yerel bir kişinin dikkat etmeye-

ceği şeylere de dikkat ederler. Bir turistin kirlilik ya da doğal alana verilen za-

rarlara dikkat etmesi ve bunlar konusunda yerel otoriteler ve hatta dünyanın 

dikkatini çekmesi daha muhtemeldir. 

Kültürel değerler ve çevre korumasının devlet politikası haline gelmesi: Çevre ve kül-

tür değerlerini koruma bilincinin aşılanmasının en etkili yollarından birisi de bu 

değerleri korumanın bir devlet politikası olarak benimsenmesinden geçer 

(http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/four.html). Turizm sayesinde önemli 

bir döviz girdisi elde eden devletler bu değerleri korumanın daha fazla bilin-

cinde olduklarından bu konudaki devlet politikalarının meydana getirilmesi ve 

yürütülmesi konusunda doğal olarak hassas davranacaklar ve kazanan yine 

çevre ve kültürel değerler olacaktır.  

AB üyesi ülkelerin turizme yönelik politikalarına baktığımızda da turizm sektö-

rünün gelişiminin sağlanması ve ortak turizm politikalarının oluşturulmasında, 

doğal ve kültürel mirasın korunması yönünde yaklaşımların benimsendiği gö-

rülmektedir. Doğal ve kültürel alanların korunarak turizmin hizmetine sokul-

ması turizm politikalarında önemli yer tutar ve en önemli kaygı bu değerlerin 

korunarak geleceğe taşınmasıdır. Çevre ve kültür değerlerinin bir bütün içinde 

korunmasını içeren AB, turizm politikaları ve turizm kültür ve çevre arasındaki 

karşılıklı etkileşimin artırılmasını temel öncelikleri arasında gösterir (Kuveloğlu 

2004). 

Çevreyle ilgili endişelerin turizm politikaları ve programlarına dâhil edilmesiyle 

geliştirilen projeler çevre korunumu konusunda avantajları beraberinde getir-

mektedir (OECD, 2008). Bu duruma bir diğer örnek olarak verebileceğimiz 

Hawaii’de yağmur ormanını muhafaza etmek ve yerli türleri korumak için yeni 

yasalar ve düzenlemeler çıkarılmıştır. Aynı zamanda adaların etraflarındaki 

mercan kayalıkları ve yaşamları onlara bağlı olan deniz canlıları da korunmak-

tadır. Bu aktiviteler için temel motivasyon adalardaki turizm sanayisinin teşviki 

ve korunması olmuştur (http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/four.html). Bu 

yaptırımlar bazen yasaklamalar haline de gelir.  

Ülkemiz örneğinde alınan devlet kararlarında geleneksel yapı ve mimari özel-

liklerin ön plana çıkarılması, kültürel eserlerin restore edilmesi, kültürel kimlik-

lerin çekicilik unsuru olarak kullanılmasının istenme nedeni de turizmde etkin 

bir rol oynayabilmektir (Önal, 1992). Bu nedenle beş yıllık kalkınma planlarının 
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turizm politika ve hedefleri içerisinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması 

ve bunlara paralel turizm yatırım ve faaliyetlerinin planlanması (VI. B.Y.K.P., 

m.729); doğal güzelliklerin ve kültürel değerlerin korunması ile koruma altında 

turizme açılması ve teşviki (VI. B.Y.K.P., m.732); tarihi zenginliklerin özellikleri 

ve orijinal fonksiyonları dikkate alınarak özel girişimciler tarafından da restore 

edilip değerlendirilmesinin desteklenmesi (VI. B.Y.K.P., m.1123) gibi genelde 

turizmden elde edilecek payı artırma hedefinde olan özelde ise çevresel ve do-

ğal değerlerin korunması ile ilişkili hedefler belirlenebilmekte ve bu hedefler 

neticesinde yaptırım gücü olan yasalar devreye girmektedir. 1990 Tarihli ve 

3621 sayılı kıyı kanunu kıyıların turizm potansiyelinin değerlendirilmesine 

yönelik koruma altına alınmasına yardımcı olmuştur (Toprak 1990). Türkiye 

Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013’de turizm potansiyelinin geliştiril-

mesine paralel olarak doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin koruma kul-

lanma dengesi içinde kullanılması başlıca hedeflerden birisidir ve sürdürülebilir 

bir turizm için çevre korumasının bilinciyle turizm gelişiminin sürdürülebilir 

çevre politikaları ile desteklenmesi Türkiye’nin turizm vizyonunda yer edinmiş-

tir. Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı 

konaklama ünitelerinin desteklenmesinin bu vizyon içinde yer alması da turiz-

min bu değerlerin korunması yönündeki etkisinin bir diğer göstergesidir. Ben-

zer biçimde doğal, tarihsel, kültürel değerleri koruyucu ve geliştirici bir yakla-

şım benimsendiği de görülür (KTB 2007).  

Turizm Teşvik Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre 

Kanunu, Milli Parklar Kanunu gibi turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkileri-

ni önlemeye yönelik tedbirler sektörün de bu yasalara destek vermesiyle uygu-

lama alanı bulabilmiştir. Diğer alanlarda ise bu yaptırımların uygulamaya geçi-

rilmesinin aynı oranda başarıya ulaştığını söylemek çok mümkün olamamakta-

dır.  Çünkü bu değerler en çok turizm yatırımı yapanları ilgilendirir ve diğer 

sektörler bu tür yaptırımları kendilerine engel çıkarıcı ekstra maliyet getirici 

faaliyetler olarak görebilirlerken, turizm yalnızca uygulayıcı değil aynı zaman-

da bu tür kanunların çıkarılmasında bizzat etkilidir. Turizm sektörü, planlı ve 

düzgün politikalar çerçevesinde düzenlenmezse, doğal çevreyi tahrip edici, 

tarihsel alanları kirletici bir rol oynayarak kendi yaratıcı gücünü bizzat kendisi 

yok etme tehlikesini ortaya koyacağını yani bir diğer anlatımla kendi bindiği 

dalı keseceğini bilir (Olalı 1983).  Bu da sektör-devlet işbirliğinin çevre ve kültü-

rel değerler üzerindeki en olumlu etkilerinin turizm alanında görülmesini bera-

berinde getirir (Küçüktopuzlu 1990).  

Alternatif İstihdam: Turizm büyük çevresel etkileri olabilecek gelişme senaryola-

rına alternatif sağlayabilir. 1996 yılında Guatemala-San Andres’deki uluslararası 
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bir muhafaza projesinin bir parçası olarak kurulan İspanyolca dil kursu Eco-

escuela de Español buna bir örnektir.  Maya Biyosfer Parkı’nda bulunan okul, 

bireysel dil kurslarını evde kalma imkânları ve toplumun yönlendirdiği eko 

turları ile birleştirir. Çoğu ABD ve Avrupa’dan olmak üzere yılda 1,800 civarın-

da turist çeker ve yaklaşık %60’ının daha önce illegal olarak kerestecilik, ağaç 

kesme, avcılık ve tarım alanları yaratmak için kesme-yakma ile uğraştığı 100’e 

yakın sakine iş imkânı sağlar. 2000 yılında yapılan titiz bir inceleme söz konusu 

işlerle geçinen aileler arasında çoğunluğun avcılık faaliyetlerini ve kesme ve 

yakma sayısını ve alan genişliğini azalttığını göstermektedir. Ayrıca köydeki 

ailelerin çoğu direkt ya da dolaylı olarak okuldan faydalandığından, toplum 

tarafından idare edilen özel parklar kurulmuş ve avcılığa karşı sosyal baskı 

artmıştır (http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/four.html).  

SONUÇ 

Turizm çevre ve kültürel miras üzerinde hem yıkıcı hem de yapıcı sonuçlar 

meydana getirebilmektedir. Fakat günümüzde olumlu etkilerin biraz daha ağır-

lık kazanmaya başladığını söylememiz mümkündür. Tüm insanlığı ilgilendiren 

duyarlılıklarla birlikte turizmi turizm yapan her iki değere de daha hassas bi-

çimde yaklaşılması gerektiğinin anlaşılması, turizm hedeflerinin sürdürülebilir 

çevresel politikalarla işbirliği içinde ve uluslararası kuruluşların yaptırımları ile 

birlikte ülke politikalarına dâhil olmaya başlaması olumlu etkileri meydana 

getirmiş ya da en azından olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya başlamıştır. 

Kaderine terk edilen değerlerin koruma altına alınması, doğrudan koruma ve 

yaratılan kaynaklarla çevrenin korunması ve ıslahına katkıda bulunmak, değer-

lere yönelik tahribatlara kamuoyunun dikkatini çekmek bunlardan bir kaçıdır. 

Ülkeler turizmin ülke ekonomilerinde giderek artan payıyla birlikte turizmle 

ilgili hedefler içine kentsel ve çevresel altyapı, kültürel değerler ve doğal alanla-

rın korunması ile ilgili hedefler ve yaptırımlar koyarak, bu konuda her zaman-

kinden daha yoğun ve ciddi çalışmalar içine girmeye başlamışlardır. Daha da 

önemlisi olumsuz etkileri meydana getiren turizm işletmeleri çevre ve kültürel 

değerlerin kendileri için önemini artık daha fazla anlamışlardır. Bu bilinçlen-

menin tüm kuruluşları kapsadığını söylemek şu an için zor olsa da artık turizm 

sektörü bu değerlere yönelik zarar vermekten öte tepkilerde öncü rol oynamaya 

da başlamıştır. En son ve en önemli aşama olan halkın bu konuda bilinçlenme-

sini sağlayacak olan da yine turizmdir.  

Özellikle ülkemiz örneğinde turizm ile çevre ve kültürel miras arasındaki ilişki 

daha etkili ve güçlüdür. Türkiye turizm pazarına Akdeniz’deki rakiplerine göre 

geç girmiş bir ülkedir. Ancak bu bir açıdan da avantajdır. Bu ülkelerde çevre 
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konusunda turizmin geleceğini olumsuz etkileyen örnekler görmek bizi bu ko-

nuda tedbirler almaya yöneltmelidir. Zira Türkiye’yi Akdeniz’deki rakiplerin-

den farklı kılan özelliklerinin büyük bir kısmını bozulmamış doğa ve kültürel 

mirasın zenginliği meydana getirmektedir. Turizm kendini yaratan bu değerle-

rin bozulması ve ortadan kalkmasına göz yumamaz. Sürdürülebilir turizm kav-

ramı da bu değerlerin bozulmadan korunması neticesinde gerçekleşebilecektir.  

Türkiye’de doğa ve kültürel miras hiçbir yerde olmadığı kadar zengin ve çeşitte 

olup turizm alanında bu iki büyük avantajı korumak konusu yönetimler ve 

turizm kuruluşlarına bağlı görünse de her bireye bir sorumluluk düşer. Burada 

turizme katkıları bazında ele alınmışsa da çevre ve kültürel miras insanların 

ortak değeri ve yarınımıza bırakacağımız en büyük zenginliklerdir. Bu değerler 

üzerine meydana getireceğimiz etkiler tamamen bize bağlıdır. Zaman zaman 

turist durumuna geçen bireyler olarak çok ufak detaylara dikkat edersek ya da 

kendimiz gibi başkalarının bilinçlenmesini sağlarsak bundan kazanan sadece 

turizm de olmayacaktır. 

Turizm geçmiş yıllarda bu iki değer üzerinde olumsuz etkiler bırakmış olabilir 

ama artık gerçeklerin daha çok farkına varılmış ve bilinçlenme artmıştır. Kısa 

bir süre öncesine kadar çevre ve kültürel değerlerin koruyucusu değil kullanıcı-

sı olarak tarif edilen turizm artık hem kullanıcı hem de koruyucu olma yolunda 

ilerlemekte, çevre ve kültürel miras üzerinde yıkıcı değil yapıcı olma konusun-

da önemli gelişmeler kaydetmektedir. Tüm insanlığı ilgilendiren zenginliklerle 

birlikte kendi kendini de yok etmek istemiyorsa zaten yapması gereken de budur.  
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ÖZ 

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve kapitalizmin küreselleşmesi ile birlikte krizlerin 
etki alanı da son derece gelişmiştir. Bugün dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan bir 
kriz, domino etkisi yaratarak tüm dünyayı etkisi altına almaktadır. Günümüz Türkiye’sinde 
turizm sektörü küresel sermaye hareketliliğinden önemli ölçüde pay almaktadır. Türkiye’nin 
ve turizm pastasından önemli ölçüde pay alan birçok destinasyonun en önemli sorunu, kriz-
ler gibi kontrol edilemeyen değişkenlerin turizm talebinde yarattığı olumsuz etkileri minimi-
ze etmektir. Kısacası turizm sektörü değişimlere karşı son derece duyarlıdır. Bu duyarlılığın 
azaltılabilmesi için kriz dönemlerinde destinasyon imajlarının korunması ve bu korumanın 
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. İmajların meşrulaştırılmasında ve pazarlanmasında 
en etkili güç ise medyadır. Kriz dönemlerinde medyanın sorumluluğu daha da stratejik bir 
önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de meydana gelen Kasım 2003 HSBC ve 
Sinagog Saldırılarının medya yolu ile kitle iletişim araçlarına yansımalarını ortaya koymaktır. 

Anahtar sözcükler: Kriz, Medya, Medyanın Rolü 

 

GİRİŞ 

Birçok yazarın ‚Big Bang‛ olarak adlandırdığı, internet devrimi ile küreselleş-

menin de çok ciddi ivme kazandığı 21. yy.da, işletmelerin giderek çok uluslu 

işletmelere dönüşmesi ve bu dönüşümden turizm sektörünün de payına düşeni 

fazlası ile alması nedeniyle uluslar arası barış ve güvenlik konuları daha da 

önemli meseleler haline gelmiştir. Seyahat endüstrisi, uluslar arası barışa önemli 

katkılar sağlayan ve gelişmekte olan ülkeler için ekonomik açıdan son derece 

önemli bir sektördür. Siyasi ve politik konumu nedeniyle Türkiye’de gerçekle-

şen terör olayları direk olmasa da dolaylı olarak turistik destinasyonların imaj-

larına ciddi zararlar vermektedir. Turistin zihnindeki en önemli konumlandır-

ma aracı destinasyon imajıdır. Destinasyonlar, yerel değerlerini perakende ola-
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rak turistin hizmetine sunar. Bu bağlamda bu çalışma yıllardır bir destinasyon 

olarak Türkiye’nin imajına çok ciddi zarar veren ve ön görülemeyen bir kriz 

olan terör olaylarından, Kasım 2003 HSBC ve Sinagog Saldırıları ile ilgili yerli ve 

yabancı basında yer alan haberler değerlendirilmiştir. 

TURİZM KRİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bierman’e (2002) göre kriz, işletmeyi strese sokan, içeride ve dışarıda adaptas-

yonunu bozan, öngörülemeyen ve bazen de öngörülebilen kaoslar, felaketler ve 

tehditlerdir. Krizlerde yüksek miktarda belirsizlik, kontrol edilebilme güçlüğü 

ve zaman baskısı yaşanır. Ritchie (2004) üç tip kriz olduğunu ileri sürer. Bu 

strateji olayın büyüklüğü, zaman baskısı ve kontrol edilebilirliği ile ilgilidir. 

Olayın zaman baskısı, yoğunluğu ve tehlikesi yöneticinin durumu kriz olarak 

değerlendirmesinde etkilidir. Krizler sınıflandırıldığında: 

 Aniden ortaya çıkan krizler: Örgüt herhangi bir uyarı almadığı için krizi 

öngöremez ve bu nedenle kriz gerçekleşmeden herhangi bir araştırma 

yapamaz, acil bir plan hazırlayamaz. 

 Gelişen krizler: Bunlar örgütün faaliyetlerinden doğan ve yavaş yavaş or-

taya çıkan krizlerdir. 

 Sürekli krizler: Bu krizler haftalarca, aylarca hatta yıllarca süren krizlerdir. 

Ritchie’e (2004) göre, Fink ve Roberts krizlerin yaşam döngüsünü açıklayan ve 

krizlerin hangi aşamada olduğunu gösteren bir model geliştirmişlerdir. Kriz 

yaşam döngüsü ya da kriz anatomisi yöneticiye hangi stratejilerin kullanılması 

gerektiği ya da bir sonraki aşamada krizin durdurulması noktasında neler ya-

pılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunur. Kriz yaşam döngüsünü anlamak, 

potansiyel etki ve tepkisinde strateji geliştirmek için örgüt tarafından strateji 

geliştirilebilir. Bütün karmaşıklığına rağmen, bu fenomenin anlaşılmasıyla daha 

etkili stratejiler geliştirilebilir ya da iş ve toplum hayatına verdiği ciddi etki azal-

tılabilir ya da durdurulabilir. 
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Tablo 1. Kriz / doğal felaket yaşam döngüsü 

Faulkner’ın aşamaları Fink’in aşamaları Roberts’ın aşamaları 

 
Olay öncesi aşama 

 

Olay öncesi aşama: Bu aşamada doğal 
felaketin ya da krizin gelişimini engel-
lemek için yönetim planları hazırlan-
malı ya da potansiyel krizin/doğal 
felaketin etkilerinin azaltılması ama-
cıyla planlar hazırlanmalı. 

 
Prodromal dönem 

Prodromal aşama: Krizin kaçınıl-
maz olduğu aşamadır. 

 

Acil durum 
İlerlemiş (akut) evre: Geri dönüşü 
olmayan krizlerde asıl amaç 
hasarın sınırlandırılmasıdır. 

Acil aşama: Felaketin etkilerinin 
hissedildiği, insanların ve mallarının 
kurtarılması gerektiği aşamadır. 

Orta seviye  

Ara evre: İnsanların kısa vadeli ihti-
yaçlarıyla ilgilenilmeli, temel hizmet-
ler ve kullanımı onarılmalı. Bu nokta-
da asıl amaç toplumla mümkün 
olduğunca hızlı bir şekilde onarmaktır. 

Uzun dönem (İyileşme) 
Kronik aşama: Temizlenme, 
iyileşme, kendi kendini kontrol 
etme, otopsi aşamasıdır. 

Uzun dönem aşaması: Bir aşama 
devam eder ancak zarar gören alt 
yapının onarılması, çevre sorunlarının 
giderilmesi, mağdurlara danışmanlık 
hizmetinin verilmesi, kriz stratejile-
rinde iyileştirme için brifing verme 
gibi ele alınmayan noktalara dikkat 
çekildiği aşamadır. 

Çözüm 
Çözüm aşaması: Rutin onarımlar 
ya da yeni geliştirilen çözüm 
önerileri 

 

Kaynak: Ritchie (2004)  

 

Ritchie’e (2004) göre krizin aşamaları, 

1. Olay öncesi aşama, strateji, plan ve politika geliştirme aşamasıdır. 

2. Kriz öncesi ve sonrasında, kriz ile ilgili acil önlemler alınmalı ve ilgili 

stratejiler uygulamalıdır. 

3. Stratejik uygulamalara krizin olumsuz etkisinin azaltması ya da kont-

rol altına alması için devam edilmelidir. 

4. Uzun dönem iyileşme ve çözüm aşaması örgütler ve destinasyonlar 

için gelecekte meydana gelebilecek krizleri önleyebilme ve planlama stratejileri 

için değerlendirme ve geri bildirim imkânı sağlar. Bununla birlikte turizm acil 

olarak kontrol altına alınması gereken politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik 

dışsal faktörler tarafından negatif etkilendiğinde, etkili kriz yönetimi daha 
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önemli hale gelir. Bunun yanı sıra kriz olayını sınıflandırmak, aralıklarını ve 

büyüklüklerini tespit etmek, stratejilerin etkinliğini ve uygulanmasını olumlu 

yönde etkileyecektir. Acil ortaya çıkan krizlerle, etkisi uzun dönem devam eden 

krizlerde farklı stratejiler uygulamak gerekir. Yine de kriz hayat döngüsü ile 

kriz yönetim stratejileri arasında benzerlikler bulunmaktadır. 

Caı’ya (2008) göre turizm krizleri ise 11 Eylül saldırıları ve 2004 yılında Hint 

Okyanusu’nda meydana gelen tsunami gibi beklenmedik bir şekilde ortaya 

çıkan, yıkıcı ve zararlı etkisi olan olaylar olarak adlandırılır. Dünya Turizm 

Örgütüne göre turizm krizleri, 2003 yılında Çin’de meydana gelen Sars, Bali ve 

Endonezya’daki terörist saldırıları gibi olayların destinasyonlarda turizm en-

düstrisinin gündemini değiştiren ve turist güvenliğini etkileyen olaylar olduğu-

nu ileri sürer. Zhao ve Zhang (2010) destinasyonda meydana gelen ve destinas-

yonun normal faaliyetlerini kesintiye uğratan ve turist güvenliğine olumsuz 

etkisi olan öngörülemeyen olaylar olarak tanımlar. Joram ve Elias’a (2009) göre 

turizm krizi, turizm endüstrisinin canlılığına ve destinasyona zarar veren po-

tansiyel bir değişim olduğu zaman gerçekleşir. Mevcut literatür taramalarının 

çoğu turizm krizlerinin doğal afetler ve terör odaklı olduğunu ortaya koymak-

tadır. Yanhui ve Yinggui’e (2011) göre turizm krizlerinin etkisi çoğunlukla eko-

nomik gerileme, resesyon, sosyo kültürel huzursuzluklar, çevresel ve doğal 

afetler, teknolojik başarısızlıklar ve politik olaylarla kendini gösterebilir. Yurt 

dışındaki araştırmalar ise turizm endüstrisini etkileyen aniden gelişen olayları 

üç ayrı şekilde sınıflandırmaktadır. Birincisi politik olayları ve savaşları içeren 

olaylardır. İkincisi terör, doğal felaketler ve salgın hastalıklar gibi olaylar yer 

almaktadır. Üçüncü grupta ise özel turizm kazaları bulunmaktadır. 1990’lara 

kadar elde edilen veriler, tüm dünyanın politik bir istikrarsızlık içinde olduğu-

na dair farklı bakış açıları içeriyordu. Örneğin Richer, politik krizlerin kültür ve 

turizm doğası gibi turizmin gelişiminde diğer faktörlerden daha etkili olduğuna 

inanıyordu. Daha sonra ampirik araştırmalar, politik güçlerin eziciliğine karşı 

korunmak için turist saldırıları olarak değerlendirilen terör eylemlerinin daha 

etkili olduğunu ortaya koydu.   

Tanımlamalarda da görüldüğü üzere, turizmi birçok etken etkilemektedir. Ya-

kın geçmişimizde de terör olayları bireylerin turistik gezilerini ertelemelerinde 

önemli rol oynamıştır. Turistik krizler sadece terör ile sınırlandırılmamalıdır. 

Doğal afetlerin sonrasında ülkelerin takındıkları tavırda kişilerin seyahat karar-

larında önemli rol oynayabilmektedir. Turistler kendi zevkleri için yaptıkları 

seyahatlerde kötü koşullarla karşı karşıya geldiklerinde ziyaret edilen ülkenin 

onlara karşı takındıkları tavırlarda kendilerinin ve ailelerinin başta can güvenli-

ği olmak üzere, maddi varlıklarının da korunmasını isterler. Bu durum kişilerce 
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veya kişilerin kendi ülkelerince olumsuz olarak algılandığında seyahat edilecek 

ülkelere karşı gidilmemesi yönünde bir tutum içerisinde olabilirler. 

Bu çalışmada da terör odaklı bir turizm krizi olan Kasım 2003 saldırılarının 

medya yolu ile gazete ve televizyonlara yansımaları üzerinde durulmuştur. 

Caı’ya (2008) göre aniden ortaya çıkan turizm krizlerinin analiz edilmesinde, 

turistin can ve mal güvenliği, turist davranışları ve turistin fiziksel ve psikolojik 

sağlık sorunlarında ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde açığa çıkan risk 

ve felaketin etkisinin yok edilmesi ve iş düzeninin onarılması gerekmektedir. 

Bir krizin turizm krizi olarak nitelendirilebilmesi için: 

 Gelen turist sayısında kayıpların olması,  

 Gelen turist sayısındaki azalmanın direk olarak ekonomik sonuçlarının 

olması, 

 Yerli turist sayısında kayıpların olması, 

 Yerli turist sayısındaki kaybın direk olarak ekonomik sonuçlara neden 

olması, 

 Krizin dağıldığı yer ve kapsamı, 

 Turizm krizinin dolaylı olarak ekonomik sonuçlara neden olması ge-

rekmektedir. 

Turizm sektörü ve seyahat endüstrisinde talebi ön görmek mümkün değildir. 

Çünkü talep esnektir yani kontrol edilemeyen değişkenlerin tehdidi altındadır. 

Dolayısıyla krizler turizm sektörü için ciddi bir risktir. Örneğin 11 Eylül saldırı-

ları seyahat endüstrisi için öngörülemeyen büyük bir darbe, bir kırılma noktası 

olmuştur. Bu olay krizlerin medya tarafından yönetilmesi ve kriz iletişimi konu-

sunda bilincin yerleşmesinde önemli bir aşamadır. Medya tarafından gerçekleş-

tirilen sansasyonel haberler nedeniyle destinasyonların imajları zarar görebilir, 

sektörde ciddi daralmalar yaşanabilir. 

Örneğin 11 Eylül olaylarında ABD üzerinde bulunan hava sahası iki gün sürey-

le kapatıldı ve bu sürede 100 milyon Dolar üzerinde gelir kaybı yaşandı. Rezer-

vasyonlar iptal edildi ve insanlar ABD havayollarından uzak durdular. Dünya 

turizm örgütünün verilerine göre uluslar arası ziyaretçi sayısı % 0,6 oranında 

azalmıştır. Bu olayın ardından seyahat endüstrisini hızlandırmak için kriz yöne-

tim planı uygulamasına geçilmiştir.  Rastgele yolcu kontrolü, daha fazla bagaj 

kontrolü gibi yeni güvenlik önlemleri hava alanlarına tanıtıldı. Evans ve 

Elphick’e (2005) göre İngiliz Seyahat Birliği Acentesi  (ABTA) 50.000 Euro’luk 

bir halkla ilişkiler kampanyası yürütmüş, tur operatörleriyle birlikte çalışmış ve 
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2002 yılına kadar onları destekleme girişimlerinde bulunmuştur. İyileşme süre-

cinde medya ile iletişim önemlidir. Bu aşamada medya faaliyetleri kurum itiba-

rını ve moralini doğrudan etkilemede önemlidir. Hükümet ABTA’ya yardım 

için adım atmıştır. Tüketici güvenliğini sağlamak için bir kampanya yürüttü. Bu 

model kriz dönemlerinde iletişim, işbirliği ve hükümetin desteği ile örgütleri 

teşvik eder.  Hızlı ve etkili iletişim önemli bir politikadır.  

MEDYA VE ÖNEMİ 

Dökmen’e (1994) göre, iletişim toplumsal yapı içerisinde enformasyon, sosyali-

zasyon, motivasyon, tartışma, eğitim, kültürel gelişme, eğlence ve entegrasyon 

gibi işlevlere sahiptir. ‚Bir takım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tara-

fından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından 

yorumlanması sürecine ‘kitle iletişimi’ adı verilir. Kitle iletişiminde kaynak ile 

hedef arasındaki kanallara ise en geniş tabiriyle ‚medya‛ adı verilmektedir‛. 

Medya bir de sözün işlevini yitirip, yerini imaja bırakmasında ve dolayısı ile 

görünenin anlamının yok edilip fiziksel varlıkların imaj kazanmasında, imge-

lenmesinde malzeme olarak kullanılan en güçlü kitle iletişim aracıdır. Temelde 

altı farklı kitle iletişim medyası bulunmaktadır. Bunlar televizyon, gazete, rad-

yo, internet, dergi, açık hava medya şeklindedir. Krizlerde hızlı tepki vermek 

önemlidir. Kriz iletişiminde en hızlı tepki televizyon ve gazeteler vasıtası ile 

verileceği için bu çalışmada da Kasım 2003 olaylarının televizyon ve gazetelere 

yansımaları üzerinde durulmuştur. 

Prideaux ve Chon’a (2007) göre, teröriste ve terörist eylemlerine bakış açılarının 

yönlendirilmesi ve planlaması sürecinde medyanın önemli bir rolü vardır. 

Medya olayların iletiminde ve terörist saldırılarının ideolojik amaçlarının geniş 

bir izleyici kitlesine yayılmasında etkindir. Yoğun, bazen abartılmış ve yüzeysel 

habercilik güvensiz destinasyon imajını ortaya çıkarmaktadır. Yalnızca desti-

nasyonların değil aynı zamanda turizmden yararlanan diğer ülkelerin de olum-

suz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu bölümün amacı terör ve turizm ilişkisi-

nin unsurlarını medya perspektifinden değerlendirmektir. Gökulu’ya (2005) 

göre, medya herhangi bir konuda haber yaparken öncelikle önüne gelen sayısız 

haberi belirli kriterlere göre seçtikten sonra, geriye kalan sınırlı sayıda haberi 

belirli anlatım biçimlerine göre sunar. Picard, herhangi bir haber yapılırken 

gazetecilerin 4 farklı anlatım biçiminden birini seçerek, haberi bu anlatım tarzı-

na uygun olarak oluşturduğunu belirtir. Bu sınıflandırmaya göre gazeteci bir 

haberi bilgi verici, duygusal, geleceğe yönelik ve öğretici yöntemlerden birini 

seçerek sunar. Aşağıdaki veriler örnek bir terör olayını farklı habercilik anlayış-

larına göre nasıl işleneceğini göstermektedir. 
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 Bilgi verici anlatım: Paris şehir merkezinde bir kafede patlayan bomba 

sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. 

 Sansasyonel anlatım: Salı günü kalabalık bir kafede terörist bir saldırı 

sonucu patlayan bombada ölümcül yara alan 4 kişi öldü geri kalan 33 

kişi kana bulandı ve yaralandı. 

 Hikâyeci anlatım: Balayındaki çift salı günü Paris’te bir kafede patlayan 

bomba sonucu öldü. 33 kişinin de yaralandığı patlama sonucu ölen 4 ki-

şi arasında bulunan gelin ve damadın evliliklerinin üzerinden henüz 24 

saat geçmemişti. 

 Öğretici anlatım: Salı günü Paris’te bir kafede patlayan bomba, Fran-

sa’nın dış politikasına tepki duyan kökten dinci Müslümanların yeni bir 

şiddet dalgasının işareti olduğu düşünülüyor. 

Manoff’a (1996) göre, medyayı toplumsal şiddetin tartışıldığı, değerlendirildiği 

ve toplumsal karmaşanın önlenmesine yardım eden en önemli insan kaynağı 

olarak nitelendirmektedir. Medya tabanlı girişimler, krizlerin etkisinin minimi-

ze edilmesinde sosyal bir teşvik rolü üstlenir. Medya kaynaklarının krizleri 

önleme amaçlı kullanımı hükümetlerce teşvik edilebilir. Medya geniş çapta 

krizlerin önlenmesinde ve yönetilmesinde diplomatik bağlamda potansiyel bir 

rol oynamaktadır. Manoff’a (1996) göre medya: 

 İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslar arası normlara uymayı teşvik 

eder. 

 Taraflar arasında resmi bir iletişim ya da görüşmeler için ortam oluşturur. 

 Ulusal ve uluslar arası toplumların dikkatini gelişen kriz üzerine çeker 

ve bu sorunu çözmek için taraflar üzerinde baskı yapar ya da müdaha-

leci bir tavır takınır. 

 Bir karmaşada taraflar arasında şeffaflığı gözler önüne serer. 

 Güven arttırıcı önlemlerle meşgul olur. 

 Aktif oldukları ülkelerde uluslararası barışın korunmasına katkıda bu-

lunur. 

 Tarafları ve karışıklık içinde olan toplumları eğitir ve böylece çatışma 

sürecinde, kritik aşamada olan sorunları bilgi ortamında çözümler. 

 Tarafların temel çıkarlarını tanımlar ve önemini vurgular. 

 Söylenti sirkülâsyonunu engeller ve yüzeye çıkan söylentilere karşı koyar. 

 Önceliklerini ve karşı oldukları temel değerleri tespit eder. 
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 Çatışmada tarafların temel ve psikolojik ihtiyaçlarını belirler, tehlike 

olarak algılanan sorunları açığa çıkarır. 

 Çatışmaları çözmeye yardımcı olmak için ya da bunu yaparken dışarı-

dan yardım alabilmek için kaynakları tespit eder. 

 Çatışmanın önlenmesi ve çatışma yönetiminin başarılmasında çatışmay-

la ilgili bilginin sirkülasyonu için gerekli iletişim ağını oluşturur. 

 Birbiriyle çatışan tarafları yeniden insancıllaştırabilir, ön yargıdan kaçı-

nılarak çatışmayı nesnelleştirir. 

 Taraflara duygularını ifade etme imkanı vererek bir çeşit terapi etkisi 

yaratır. 

 Eşit olmayan taraflar arasında güç dengesi yaratır. 

 Yaklaşan çatışmalara erken uyarı sağlar. 

 Liderlere kendi kuruluşlarının güvenirliliğini sürdürebilmeleri için gö-

rüşme imkânı sağlar. 

 Çatışma sonrasında iyileşme ve sosyal yapılanma sürecine katkıda bu-

lunur. 

KASIM 2003 HSBC VE SİNAGOG SALDIRILARI 

2003 Kasım ayı ortasında İstanbul’da 5 gün arayla gerçekleştirilen terörist saldı-

rılar Türkiye’yi ve dünyayı ciddi bir şekilde sarsmıştır. 15 Kasım sabahı İstan-

bul’daki iki sinagog, beş gün sonra ise İngiliz Başkonsolosluğu ile HSBC banka-

sının İstanbul’daki genel müdürlüğüne yönelik bombalı saldırılar, Türkiye tari-

hine en büyük terör eylemleri olarak tarihe geçti. 

Gökulu’ya (2005) göre, terör eylemlerinin medyaya yansımasında kritik olan 

noktalar terör haberlerinin verilme yoğunluğu ve işleniş biçimidir. Bu açıdan 

incelediğimizde, sadece HSBC bankasının bombalanması olayında yazılı basın-

da 1200’den fazla haber yapıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan haberlerin 247’si ilk 

güne aittir. İstanbul’da meydana gelen olayların televizyonlara yansımasına 

baktığımızda, 236’sı ilk gün olmak üzere toplamda 2924 haber yapıldığı görül-

müştür. Sinagog patlamalarının yazılı basına yansıması ise patlamaların olduğu 

ilk gün 150 haber, HSBC patlamalarının olduğu güne kadar olan sürede ise 28 

haber şeklinde tezahür etmiştir. Tüm bu girişimler Türkiye’nin gelişmesini is-

temeyen baskıcı dış güçler tarafından, El-Kaidenin Türkiye’deki güçleri tarafın-

dan gerçekleştirilmiştir ve bu açıdan bakıldığında 11 Eylül saldırılarıyla benzer 

niteliklere sahiptir. 
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    Şekil 1. 17 Kasım 2003 HSBC ve Sinagog olaylarının gazetelere yansımaları 

    Kaynak: Yavuz’dan (2006) derlenmiştir. 

 

Şekil 1 değerlendirildiğinde, Kasım 2003 HSBC ve Sinagog Saldırıları’nı sür-

manşetten en çok haber yapan Hürriyet Gazetesi iken, ikinci sırada Cumhuriyet 

Gazetesi yer almaktadır. Zaman Gazetesi ise saldırıyı sürmanşetten haber yap-

mamıştır. Manşet ve alt başlıklar ise her üç gazetede de eşit seviyededir. Tablo-

da göze çarpan en önemli konu ise haber ile ilgili fotoğrafların gazetelere yan-

sıma ölçüsüdür. Haber ile ilgili en fazla fotoğraf Hürriyet’te daha sonra Cumhu-

riyet’te, en az ise Zaman Gazetesinde yer almıştır.  

Şekil 2 değerlendirildiğinde Hürriyet Gazete’si haber için sayfalarının %30’unu, 

Cumhuriyet Gazetesi %20’sini ve Zaman Gazetesi ise %10’unu ayırmıştır. 

Yavuz (2006), 11 Kasım 2003 İstanbul bombalama eylemleri ile ilgili haber baş-

lıklarını derlediğinde, 

 Washington Post: “Saldırı Yahudi cemaatini hedef alıyordu ancak ölenle-

rin çoğu Müslüman‛. ‚ABD ve İsrail ile yakın ilişkileri olan laik İslam 

ülkesi Türkiye‛, ‚Batı ve Yahudi karşıtı duyguların yoğunlaştığı bir 

bölgenin kesişme noktasında‛. 

 Wall Street Journal: ‚Hem ABD, hem de İsrail ile iyi ilişkileri olan yegâne 

Müslüman ülke Türkiye de İslamcı teröre hedef oldu‛, ‚Türkiye, 1948 

yılında İsrail Devletini tanıyan ilk Müslüman ülkeydi‛ 

 La Times Gazetesi: ‚Türkiye, İsrail ile dostluğunun bedelini mi ödüyor‛? 
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 İngiliz The Observer: ‚Sinagoglardaki kutlamayı katliama dönüştüren 

bombaların, Ortadoğu sorununun daha da derinleştirdiği, Batı’nın böl-

gedeki kilit müttefikinin istikrarını bozabileceği vurgulanıyordu‛. 

 Independent On Sunday: ‚Bombaların, NATO’nun tek Müslüman üyesi 

ve ABD’nin yakın müttefiki Türkiye’yi hedef aldığı, Türkiye’nin ayrıca, 

İsrail ile de yakın ekonomik ve askeri ilişkileri bulunduğu belirtiliyordu‛. 

 The Sunday Times: ‚Türkiye’de El Kaide sempatizanlarının bulunduğu, 

örgütün Türkiye’de eylem hazırlığında olduğuna ilişkin iddiaların daha 

önce gündeme geldiğini‛ yazıyordu. 

 Daily Telegraph: ‚Müslümanların, Yahudilere yapılan saldırıyı kınadığı-

nı belirterek , ‚Türkiye, Yahudilerin Müslüman dünyasında nadir bul-

duğu sığınaklardan biri‛ , ‚Ülkenin en büyük şirketlerinden bazıları 

Yahudilere ait‛ 

 Alman Welt Am Sonntag: ‚Terör yaklaşıyor‛, ‚Çok iyi bir düzeyde bulu-

nan ABD Türkiye ilişkileri 1996 yılında Türkiye-İsrail arasında imzala-

nan askeri işbirliği anlaşması, radikal dincileri rahatsız ediyor‛. 

 El Mundo: İstanbul’daki Musevi cemaatinin Sylvio Ovayda’nın ‚ Biri bi-

zi bu şekilde öldürmek istiyorsa ne yapılabilir? Bin polis koysanız da bir 

intihar saldırısı önlenemez‛. 

 İtalyan La Repubblica: Başbakan Erdoğan’ın ‚Terörle etkili mücadelemiz 

olduğu için bizi vuruyorlar‛ ifadesine yer veriyor. 

 Hürriyet Gazetesi: ‚Duaya Bomba‛, ‚İşte O Dört İsim‛, ‚İşte İlk İpuçla-

rı‛, ‚Korkunç Şüphe‛, ‚Kameraya Yakalandı‛, ‚El Kaide İtirafları‛, ‚EL 

KATİL‛,  ‚5 gün sonra yine ikiz saldırı‛. 

 Zaman Gazetesi: ‚Şüpheler Kamyonetle ilgili iki gençte yoğunlaştı‛, 

‚Vahşeti güvenlik kameraları çözecek‛,  Başbakan R.Tayyip ERDO-

ĞAN’ın ‚Terörün mesajını ayaklarımın altına alıyorum‛ demeci manşet 

yapılmış, ‚Terörün amacı korku salmak‛. 

 Cumhuriyet Gazetesi: ‚Sıra Destekçilerde‛, ‚İstanbul’da terör‛, ‚Teröre 

Karşı Arayış‛, ‚Ağır ihmal‛, ‚ Sinagog saldırısının taşeronu Hizbullah‛, 

‚Terörü lanetliyoruz‛. 
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Şekil 2. 17 Kasım 2003 HSBC ve Sinagog olaylarının gazetelere yansımaları 

Kaynak: Yavuz’dan (2006) derlenmiştir. 

 

Kasım 2003 HSBC ve Sinagog Saldırıları ile ilgili özellikle yabancı basında yapı-

lan haberler çoğunlukla uluslararası siyasi ilişkileri içeren mesajlar barındır-

maktadır. ‚Türkiye’nin AB adaylığı, Türkiye’nin NATO’nun Müslüman tek 

üyesi olması, ABD- Türkiye ilişkileri, İsrail-Türkiye ilişkileri‛ haber başlıkların-

da en çok vurgulanan mesajlardır. Bu durum ise terör eylemlerinin yükselişe 

geçtiği dönemlerde uluslararası siyasi ilişkiler, bölgesel ve ülke düzeyindeki 

siyasi ve toplumsal sorunlarla yakın ilgili olduğunun açık bir göstergesidir. 

Türk gazetelerinde ise daha çok saldırılar ve sonrasındaki anlar, şüpheliler ve 

oluşum anı ile ilgili haberlere yer verilmiştir. Uluslar arası siyasi ilişkileri ilgi-

lendiren mesajlara pek yer verilmemiştir. 

Tablo 2. 11 Kasım 2003 İstanbul Bombalama Eylemleri İle Çekimler 

Televizyon kanalı Görüntü sayısı Genel çekim Orta ölçekli çekim Yakın çekim 

Kanal D 278 171 39 68 

ATV 114 77 14 23 

Show TV 71 54 8 9 

Star 68 50 4 14 

Kaynak: Gökulu’dan (2005) derlenmiştir. 
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Tablo genel olarak değerlendirildiğinde genel, orta ölçekli ve yakın çekimlerin 

bilinçli bir tercih sonucu yapıldığı görülmektedir. Genel çekimler genellikle 

olayın yaratmış olduğu etkinin anlaşılması için kâfidir. Orta çekimle vurgulan-

mak istenen nesne ya da insanların seçilebildiği bir çekim planıdır. Yakın çe-

kimler ise kişilerin tepkilerini, duygularını ifade etmek için kullanılmıştır. Tablo 

incelendiğinde yakın çekimlerin sayısı oldukça fazladır. Terör olayları ile bunla-

rı gerçekleştiren gruplar kendi reklamlarını, güçlerini ortaya koymak istemek-

tedirler. Ekranlarda olaylar döndürüldükçe istediklerine daha da çok ulaşmak-

tadırlar. Arada bir takım anlaşmazlıklar olan diğer ülkeler için de bu olaylar çok 

önemli fırsatlar doğurmaktadır. Uluslar arası önemli televizyon kuruluşları 

terör saldırıları ile ilgili yaptıkları haberlerde en üst düzeyde dikkat ve özen 

göstermektedirler. 

Örneğin İngiliz medya organları kendi ülkelerinde meydana gelen metro saldı-

rılarında ceset görüntülerine ve kanlı görüntülere yer vermemiştir. Fakat İstan-

bul’da yaşanan bu eylemlerde ölüler, yaralılar, kanlı görüntüler ekranlarda 

sürekli gösterilmiştir. Bu durumda yayıncılara önemli sorumluluklar düşmek-

tedir. Haber almak, bilinçlenmek herkesin hakkı olabilir fakat burada bir orantı 

sağlanması gerekmektedir. 

  

Tablo 3. Fotoğrafların gazetelere göre dağılımı 

Fotoğrafın içeriği Hürriyet Zaman Türkiye  Cumhuriyet 

F1 29 20 11 21 

F2 43 20 11 12 

F3 8 7 13 9 

F4 10 8 13 7 

F5 30 2 5 3 

F6 11 2 4 2 

F7 7 3 2 3 

F8 3 1 - 4 

F9 11 3 4 2 

F10 2 - 2 - 

F11 6 - - - 

F12 1 - 1 3 

Toplam 181 66 70 72 

   Kaynak: Işık (2006)  

 

F 1: Olay yerinden enkaz yığını ve parçalanmış otomobiller. 

F 2: Ölenler ve yaralananlar. 

F3: Resmi görevlilerin enkaz kaldırma, arama ve kurtarma çalışmaları. 

F 4: Cenaze törenleri. 
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F 5: Saldırganların fotoğrafları. 

F 6: Kerem Yılmazer. 

F 7: Başkonsolos Rogert Short. 

F 8: Ölen polis memurları. 

F 9: Bush ve Blair bir arada. 

F 10: 11 Eylül’den kareler. 

F 11: Önce-sonra fotoğrafları. 

F12:Çarşaflı ve türbanlı kadınlar, sakallı erkekler. 

 

Saldırılarla ilgili en çok fotoğraf yayını yapan gazete Hürriyet’tir. Dikkati çeken 

bir başka nokta ise olay yerinden enkaz yığını ve parçalanmış otomobiller, ölen-

ler, yaralananlar ve saldırganlara ait fotoğrafların daha çok yer almasıdır. Med-

yanın soğukkanlılıkla ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket edip, haber 

verme fonksiyonunu, kamu yararına uygun bir şekilde yürütmesi gerekmektedir. 

SONUÇ  

Bir destinasyonun en değerli bileşik turistik ürününün imaj olduğu düşüncesiy-

le hareket edecek olursak, medyanın özellikle turistik değeri olan bir destinas-

yonun imajına sorumlu haber anlayışından uzak hareket ederek ne kadar zarar 

verdiği özellikle yabancı basından yer alan haberlerle ortaya konulmuştur. 

Özellikle yabancı basında yer alan haberler değerlendirildiğinde, Kasım 2003 

saldırılarının asıl amacı, turistten ziyade öncelikle politik ve sonra sosyal düze-

nedir. Saldırının İstanbul’da gerçekleşmesi ise tesadüf değildir. Medyanın bir 

araç olarak kullanılabilmesi, terör örgütlerinin batıya mesajını etkili bir biçimde 

verebilmesi, saldırının ekonomik sonuçlarının ses getirici olabilmesi nedenleriy-

le saldırı planlaması İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bombalamanın İngilte-

re’nin İstanbul’daki Başkonsolosluğunda, HSBC Bankası ve Sinagoglarda ger-

çekleşmesi saldırının hedefinin Musevi cemaati ve dolayısıyla ABD, İngiltere ve 

İsrail olduğunun ispatı niteliğindedir. Tüm bu açıklamalar saldırının değişime 

karşı, politik, dini ve ideolojik motivasyonlar içerdiğini ortaya koymaktadır. 

Saldırılarla ilgili yerli basının olayı aktarma biçimi ve haber yapma yoğunluğu 

değerlendirildiğinde ise basının sorumlu haber yapma anlayışından uzak, ticari 

kaygı güden bir anlayış sergilemişlerdir. Bu nedenle 20 Kasım 2003 tarihindeki 

terör eylemlerinden sonra DGM basın için yayın yasağı getirmiştir. Medyanın 

sosyal sorumlulukları vardır. Bu bakımdan televizyon ve gazete sahipleri olay-

ları manipüle etmemeli, özellikle tiraj ve reyting kaygıları nedeniyle toplumun 
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psikolojisini bozacak ve dünyanın Türkiye ile algısını olumsuz yönde etkileye-

cek haberler yapmamalıdır.  

Bu durum çekicilikleri oldukça fazla olan Türkiye’nin bir destinasyon olarak 

dünya kamuoyunda algılanmasında trajik sonuçlara neden olabilmektedir. Me-

ral Korzay ve Maria D. Alvarez (2008), İspanyollar üzerinde gerçekleştirmiş 

oldukları bir araştırmada, Türkiye’nin gelenekçi ve güvenli olmayan bir desti-

nasyon olduğu yönünde bulgular elde etmişlerdir. Tüm bu nedenlerle kamu 

tarafından kontrol ve yönlendirme gerçekleştirilmeli ve medyanın; kriz öncesi, 

kriz esnası ve kriz sonrasında ticari kaygıların dışına çıkarak, ulusal çıkarların 

yanında yer almaları doğrultusunda etik bir takım ilke ve prensiplerin uygu-

lanmasını gerektirecek düzenlemeler yapılmalıdır. 
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ÖZ 

Kültürel miras turizmi, farklı yerlerle ilgili yaşantı kazanmak için yapılan seyahatler ve geç-
mişteki ve günümüzdeki insanların hikayelerini otantik olarak temsil eden etkinliklerdir. 
Bunlar tarihi, kültürel ve doğal kaynakları kapsar. Bu çalışmada Burdur’da yaşayan yerli hal-
kın kültürel miras turizmine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Katılımcılar seçkisiz atama yoluyla 
belirlenmiştir. Araştırma sorularının yanıtını alabilmek için katılımcılara anket formları dağı-
tılmıştır. Araştırmaya toplam 198 kişi katılmıştır. Araştırmada Likert türü bir ölçek kullanıl-
mış olup, katılımcıların kültürel miras turizmine ilişkin görüşlerinin analizinde betimsel ista-
tistik yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların görüşlerinin dağılımlarını belirlemek için frekans, 
yüzde ve aritmetik ortalamalar esas alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Burdur’da yaşayan 
yerel halkın kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri olumlu yönde bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Kültürel/Miras Turizmi, Turizm, Yerel Halk, Görüşler, Betimsel İstatistik 

 

GİRİŞ 

Dünya Turizm Örgütü, kültürel turizmi; sanat, eğitim, festival ve etkinliklere 

katılma, anıt ve sitleri ziyaret etme, doğa veya folkloru inceleme ve dinî ziyaret 

gibi kültürel güdüler yoluyla bireylerin harekete geçmesi olarak tanımlamakta-

dır (Çetin 2010). Kültür turizmini diğer turizm türlerinden ayıran en önemli 

husus, öğrenme işlevidir.  

Tarih, sanat ya da bilimin bakış açısından önemli evrensel değere sahip anıt, 

bina ve sit alanı komplekslerine kültürel miras denir (Huh 2002). Bir topluma 
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dışarıdan gelen insanların bir topluluk, bölge ya da kuruluşun tamamen ya da 

kısmen tarihi, sanatsal, bilimsel ya da yaşam tarzı/miras eserlerini ziyaret etme-

lerine kültürel turizm denir (Silberberg 1995). Kültürel turizm, gösteri sanatları, 

görsel sanatlar ve festivaller yoluyla bireylerin dikkatini çeken ve katılımlarına 

dayanan yaşantısal turizmdir. Miras turizmi, tercih edilen doğal manzara, tarihi 

alanlar, binalar ya da anıtları ziyaret tarzı olup, aynı zamanda bir yerin tarihi 

özelliklerini hissetme ya da doğasıyla başbaşa kalma araştırma duyusunu kap-

sayan yaşantısal turizmdir (Hall ve Zeppel 1990).  

Miras turizmi, farklı kültürel peyzaj ve şekilleri yaşantı haline getirme arzusu ve 

geçmiş için nostaljiye dayanan geniş bir uzmanlık seyahatidir. Bu, festival ve 

diğer kültürel etkinliklere seyahati, sit alanları ve anıtları ziyareti, doğa, folklor, 

sanat ya da kutsal (hac) yolculuk çalışmaları için yapılan ziyaretleri içerir (Zep-

pel ve Hall 1992). Miras, bir nesilden diğerine aktarılan şeyler anlamına gelmek-

tedir. Geçmişin kültürel değerlerini günümüze taşıma rolünden dolayı miras, 

bir toplumun kültürel geleneklerinin bir parçası olarak görülmektedir (Nuryanti 

1996).  

KÜLTÜREL/MİRAS TURİZMİ 

Prentice (1993) ‘miras’ kavramını sadece doğal tarih, binalar, eserler, kültürel 

gelenekler ve tam olarak ya da mecazi olarak bir nesilden diğerine aktarılan 

olarak değil, bütün bunların turizm ürünleri olarak örgütlenmesi açısından da 

önemine vurgu yaparak tanımlamıştır. Buna ilave olarak, miras alanlarının bi-

na, doğal ve kültürel miras şeklinde miras türü bakımından sınıflandırılmasını 

önermiştir. Ayrıca, Hall ve Zeppel (1990) de kültürel turizm ve miras turizmi 

tanımlamalarına katkıda bulunmuşlardır.  Birincisi, görsel çekicilikler, sahne 

sanatları ve festivallerle ilişkili iken, ikincisi tarihi sitler, binalar ve anıtların 

ziyaretini içerir. Miras turizmi, yaşantısal turizm olarak adlandırılmıştır, çünkü 

ziyaretçiler sık sık tarihi ortam ve yaşantılarla bütünleşmek isterler. Miras ve 

turizm arasındaki ilişkiyi ele aldığı çalışmasında Peterson (1994), tarihi yerleri 

ziyaret için üç önemli nedenini belirtmiştir: farklı bir zaman ve yerde yaşantı 

sahibi olmak, zihinsel yaşantı yoluyla zevk alarak öğrenmek, diğerleriyle pay-

laşmak ya da mekanların tarihini çocuklarına öğretmek. Miras turizmi gösteri 

ve görsel sanatlar, kültürel sergiler ve ilgili diğer çekicilikler yoluyla oldukça 

güdülenmiş bir grup ziyaretçi olarak da tanımlanabilir. 

Kültür düzeyi daha yüksek turistlerin geçmişe ait bilgileri öğrenme ihtiyaçları 

artmaktadır. Bu grup turistler, daha sıklıkla kültürel/miras yerlerini ziyaret 

etmektedirler. İlk olarak, kültürel/miras turizmi toplumlar, kasabalar ve şehir-

lerdeki tarihi, kültürel ve doğal kaynakları korur. İnsanlar, bireysel, ailevi, top-
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luluk, bölgesel ya da ulusal miraslarıyla ilgilendikleri zaman yaşadıkları top-

lumla kaynaşırlar. Bu bağlantı yerli halkı paylaştıkları kaynakları korumaya ve 

koruyuculuk konusunda iyi deneyimler kazanmalarına neden olur. İkincisi, 

kültürel/miras turizmi yerel/bölgesel tarih ve gelenekler konusunda yerli halkı 

ve turistleri eğitir.  Miras/kültürel ziyaret yerlerinin geliştirilmesi ve bu yerlerle 

ilgili araştırmalar yoluyla, yerli halk turistlerle paylaşabilecekleri yerel/yöresel 

tarih ve gelenekler konusunda daha iyi bilgi sahibi olacaklardır. Üçüncüsü, 

kültürel/miras turizmi ilişkilerin daha samimi ve güçlü olduğu toplulukları inşa 

eder. Miras bilgisi süreklilik sağlar ve topluluklar bağlamında, içerisinde yaşa-

dığı topluma yönelik bir saygı geliştirir, vatandaşlık değerlerini güçlendirir, 

kendi toplumuyla gurur duymasını sağlar ve yaşam kalitesini yükseltir. Dör-

düncüsü, kültürel/miras turizmi bir toplum ya da bölgenin vatandaşlık enerjisi-

ni ve ekonomisini teşvik eder. Elde edilebilecek ekonomik yararlar: seyahat 

sektöründe yeni iş fırsatları yaratmak, kültürel çekicilikler ve seyahatle ilgili 

kuruluşlar, hizmet sektöründe (lokantalar, oteller/moteller, yatak ve kahvaltı, 

turist rehberliği) ekonomik çeşitlilikler, imalat (sanat ve el sanatları, hediyelik 

eşyalar, yayınlar), tarım (çitçilerin ürünlerini pazarlamaları), yerel küçük işyeri 

sahiplerinin cesaretlendirilmesi, emlak değerlerinin yükselmesi, perakende 

satışların artması, vergi gelirlerinin artması (Virginia Department of Historic 

Resources 1998). 

Burdur 6883 km2 alana sahip Antalya, Denizli, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar 

illerine sınır oluşturan bir ildir. Kültürel ve doğal miras açısından Batı Akdeniz 

bölümünün önemli bir ili olan Burdur, Prehistorik dönemden bu yana farklı 

kültüre sahip insanlar tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Burdur ili 

sınırları içerisinde bulunan Hacılar, Kuruçay, Yarıköy höyük, Kozluca höyük ve 

Höyücek höyüklerinde yapılan kazılar, prehistorik döneme ait kültürel mirasın 

ortaya çıkarılmasını sağlamıştır (Ekinci vd. 2007). Burdur’da yer alan bu yer-

leşmelerin tarihi 9000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Burdur, neolitik çağ, Grek 

ve Roma medeniyetine ait kalıntıları bünyesinde barındıran Pisidya adı verilen 

bölgede kurulmuştur. Uzun bir dönem Pisidya’lıların egemenliğinde varlığını 

sürdüren kent, önce Perslerin arkasından Makedonyalı İskender’in istilasına 

uğramıştır. Daha sonra bölgeye Roma hakim olmuştur. Günümüzde Burdur ili 

sınırları içerisinde 50 civarında höyük ve Tümülüs, 25 ören yeri ve ilk tarih çağ-

larından günümüze kadar bütün dönemlerin yaşandığını, günümüze kadar 

gelen medeniyet eserleri göstermektedir. Burdur, Türkiye’nin turizm başkenti 

Antalya’ya sadece 1.5 saat mesafede yer almaktadır. Dünyaca ünlü M.Ö. 3. 

yy’da Sagalassos, Cremna ve Cbyra kentleri Roma döneminin bütün ihtişamını 
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yansıtmaktadır (Özata 2009). Antik kentlerine ilave olarak Salda gölü, Burdur 

gölü ve İnsuyu karstik mağarası gibi doğal mirasa da sahiptir. 

Burdur’da yöreye has İbecik Dastarı ve Alaca Dokumaları gibi yerel el dokuma-

cılığı, cevizezmesi ve kabak helvası, Osmanlı dönemine ait korunmuş tarihi 

konak ve evler, Selçuklu döneminden kalma kervansaraylar, camiler ve küm-

betler yer almaktadır. Son dönemde kent merkezinde Ulucami çevresinde yer 

alan sit alanı içerisinde bulunan eski evler restorasyona tabii tutulmakta ve tari-

hi sokaklar oluşturulmaktadır.  

Burdur, Teke Yöresi olarak adlandırılan coğrafi alanın kültürel unsurlarının en 

yoğun olarak yaşandığı yerdir. Teke Yöresi somut olmayan kültürel mirasa ait 

unsurları içerir: başta Teke Zortlatması insan-doğa ilişkilerini alan bir folklorik 

dans biçimidir. Ayrıca, Teke zeybeği, Serenler Zeybeği, Al Yazma Zeybeği, Av-

şar Zeybeği, Kezban Yenge, İğdem düştü ve Gabardıç gibi folklorik halk dansla-

rı yaygın olarak oynanır. Bu oyunlarda çalınan başlıca enstrümanlar arasında 

cura, kabak kemane ve sipsi yer alır.  

Burdur’da yaşamını sürdüren yerli halkın ve üniversite öğrenimi görmek için 

Burdur’a gelen üniversite öğrencilerinin Burdur’un kültürel miras turizm po-

tansiyeli ve değerlendirilmesine ilişkin görüşlerinin alınması önemli bulunmuştur.  

Yerel halkı turizm gelişim sürecine dahil etmek, onların bu konudaki görüş ve 

önerilerini almak, fikir alışverişinde bulunmak ve gelecekteki turizm gelişmesi-

ni teşvik yönünde karşılıklı fikir alışverişi yapmak yerel halkın karar merkezle-

rini etkileyebilmesi ve kendilerini turizmin bir parçası olarak hissetmeleri açı-

sından oldukça önemlidir (Özdemir ve Kervankıran 2011). Eğer turizmin sür-

dürülebilir kılınması isteniyorsa planlanan turizmin, gelişme şekli, ölçeği ve 

konumu ile ilgili olarak yöre toplumunun kabulünü kazanması gerekmektedir 

(Avcıkurt 2003).  

Bu çalışmanın amacı, Burdur Halkının kültürel miras turizm algısı ve kültürel 

miras turizmine yönelik düşüncelerini belirlemektir. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, olayların, 

nesnelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu 

betimlemeye, açıklamaya çalışır. Survey yöntemi olarak da bilinen bu yöntem; 

grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar çok sayıda obje ya da 

denek üzerinde ve belirli bir zaman kesiti içinde yapılmaktadır. Böylece onları 
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iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler sap-

tanmış olur (Kaptan 1998). 

Açık uçlu soruları, analiz edebilmek için betimsel ve içerik çözümlemesi yapıl-

mıştır. İçerik çözümlemesi; verilerin kodlanması, kategorilerin (temaların) bu-

lunması, kodların ve temaların organize edilmesi, bulguların tanımlanması ve 

yorumlanması olmak üzere dört aşamada gerçekleşmektedir (Yıldırım ve Şim-

şek 2005).   

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu 2011 yılının Mayıs ayı içerisinde 

Burdur şehir merkezinde yaşamını sürdüren 198 kişi oluşturmaktadır. Katılım-

cıların %41,4’ü kadın, %58,6’sı ise erkeklerden oluşmaktadır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı 

  Frekans % 

Kadın 82 41,4 

 Erkek 116 58,6 

 Toplam 198 100,0 

 

Araştırmaya katıların bireylerin yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde; 

%63.1’i 21-30 yaş grubunda, %20.2’si 31-40 yaş grubunda, %12.6’sı 41-50 yaş 

grubunda, %3.5’i 51-60 yaş grubunda ve %0.5’i 60+ yaş grubunda yer aldığı 

görülmektedir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı 

Yaş Frekans % 

21-30 yaş 125 63,1 

31-40 yaş 40 20,2 

41-50 yaş 25 12,6 

51-60 yaş 7 3,5 

60 + 1 ,5 

Toplam 198 100,0 

Katılımcıların iş kollarına göre dağılımı incelendiğinde; %33,8’inin üniversite 

öğrencisi, %27,8’inin memur, %19,7’sinin esnaf ve %18,7’sinin hizmet sektörün-

de bulunduğu anlaşılmaktadır. Memurlar: öğretmen, halkla ilişkiler uzmanı, 

SGK memuru, vergi dairesi, imam, müze görevlisi, kütüphane memuru, hemşi-

re, tarım il müdürlüğü memuru, polis. Hizmet sektörü: turizm işletmecisi, dok-

tor, veteriner, mimar, emlakçı, avukat, bankacı, muhasebeci, pansiyon işletmeci-



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

1056 

si, sigortacı. Esnaf: Manav, market işletmecisi, elektrikçi, kırtasiyeci, bilgisayarcı, 

tuhafiyeci, terzi, kafe işletmecisi, kuaför, konfeksiyoncu, lokantacı, kuyumcu. 

 

Tablo 3. Katılımcıların iş kollarına göre dağılımı 

Meslek Frekans % 

Üniversite Öğrencisi 67 33,8 

Memur 55 27,8 

Hizmet Sektörü 37 18,7 

Esnaf 39 19,7 

Toplam 198 100,0 

 

Verilerin Toplanması: Veriler, araştırmacı tarafından 2011 yılının Mayıs ayı 

içerisinde katılımcılarla yüzyüze gelinerek birebir uygulanmıştır. Demografik 

bilgiler, açık uçlu sorular ve 15 maddeden oluşan 5’li Likert türü bir anket katı-

lımcılara uygulanmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştiril-

miş olup, kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Verilerin Analizi: Demografik bilgiler ve likert türündeki maddelerin analizinde 

SPSS16.00 kullanılarak frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri verilmiş-

tir. Açık uçlu sorular ise metin içerik analizi kullanılarak kategoriler oluşturul-

muştur. Oluşturulan kategoriler sayısallaştırılarak tablolar üzerinde gösterilmiştir. 

BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan 

bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 4-5’de katılımcılara yöneltilen açık uçlu soruların yanıtları, nitel analiz 

tekniklerinden metin içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Elde edilen veri-

ler, kategorilere ayrılmış, kodlanmış ve arkasından her bir kategoriye giren gö-

rüşler biraraya getirilerek, sayısallaştırılarak tablo halinde verilmiştir. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, katılımcıların Burdur’u ziyaret nedenlerine ilişkin 

görüşler incelendiğinde; yapılan metin içerik analizi neticesinde elde edilen 

görüşler 6 farklı kategori altında sınıflandırılmıştır. Bu kategorilerde katılımcıla-

rın %42,9’u (85 kişi) ‘tarihi ve kültürel kaynakları görmek için’, %26,8’i ‘antik 

kentler için’, %13,1’i ‘İnsuyu mağarası için’, %11,1’i ‘müze, göl ve kuş gözlemi 

için’, %3,5’i ‘neolitik yerleşmeler için’ ve %2,5 ‘bedelli askerlik için’ cevabını 

vermişlerdir.   
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Tablo 4. Katılımcıların Burdur’a turistlerin geliş nedenine ilişkin görüşlerinin dağılımı 

 Frekans % 

Antik kentler 53 26,8 

Tarihi ve kültürel kaynakları görmek için 85 42,9 

Müze, göl ve kuş gözlemi 22 11,1 

İnsuyu mağarası 26 13,1 

Bedelli askerlik 5 2,5 

Neolitik yerleşmeler 7 3,5 

Toplam 198 100,0 

 

Tablo 5’te katılımcıların ‚Burdur ili kültür turizmi açısından değerlendirildi-

ğinde öne çıkan olumsuz özellikler nelerdir?‛ sorusuna verdikleri cevaplar, 

metin içerik analizine tabii tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar kodlanarak, 4 fark-

lı kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilere gözatıldığında; katılımcıların 

%62.6’sı (124 kişi) ‘tanıtım yetersizliği’ni Burdur turizmi açısından en büyük 

sorun olarak değerlendirmişlerdir. Katılımcıların % 21.7’si ‘altyapı yetersizliği’ 

sorunu ikinci büyük problem olarak dile getirmişlerdir. Katılımcıların %13’ü 

‘Antalya’nın gölgesinde kalması’nı sorun olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların 

%2.5’i ise sorun olarak ‘gölünün kirli olması’ ifadesini kullanmışlardır. 

 

Tablo 5. Katılımcıların Burdur’un kültür turizmi açısından olumsuz özelliklerine ilişkin görüşleri 

 Frekans % 

Tanıtım yetersizliği 124 62,6 

Antalya’nın gölgesinde kalması 26 13,1 

Gölünün kirli olması 5 2,5 

Altyapı yetersizliği 43 21,7 

Toplam 198 100,0 

 

Bulguların bu bölümünde katılımcılara yöneltilen 5’li Likert türündeki madde-

lere verdikleri yanıtların frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerlerine yer 

verilmiştir. 

Tablo 6’da belirtilen ‘Burdur’da kültür turizmi henüz başlangıç aşamasındadır’ 

ifadesine katılımcıların %45.5’i (90 kişi) tamamen katıldığını, %30’u (60 kişi) 

katıldığını belirtmişlerdir. Bu oranlardan anlaşılacağı gibi katılımcıların büyük 

bölümünün Burdur’da kültür turizmi olgusunun henüz yerleşmemiş olduğu 

yönünde kanaate sahip oldukları anlaşılmaktadır. Buna karşın katılımcıların 

sadece %7.1’i katılmıyorum ve %5.1’i hiç katılmıyorum seçeneklerini işaretle-

mişlerdir. Bu ifadenin aritmetik ortalaması ( x =4.0.4) olarak bulunmuştur. Bu de-



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

1058 

ğer, tüm anket maddeleri içerisinde elde edilen en yüksek aritmetik ortalama 

olarak tespit edilmiştir. Tanıtım yetersizliği kategorisine ilişkin katılımcıların 

bazı ifadeleri şöyledir: ‚reklam yok‛, ‚festival ve şenliklerin yetersiz olması‛ ve 

‚belediye ve halk çok duyarsız‛. Antalya’nın gölgesinde kalıyor kategorisine 

ilişkin bazı ifadeler: ‚gelişmiş bir kent olmaması‛, ‚küçük bir şehir olması‛, 

‚büyük şehirlerin ortasında kalmış fakat gelişememiş‛. 

 

Tablo 6. ‘Burdur’da kültür turizmi henüz başlangıç aşamasındadır’ ifadesine yönelik frekans, yüzde 

ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

90 45.5 60 30.3 24 12.1 14 7.1 10 5.1 4.04 

 

Tablo 7 incelendiğinde, ‚Burdur’da Kültürel Kent Turizmi Yenilikçi Olmaktan 

Çok Gelenekseldir‛ ifadesine katılımcıların %44.9’u katıldığını, %30.8’i tama-

men katıldığını belirtirken, %4.5’i katılmadığını ve %4’ü hiç katılmadığını ifade 

etmişlerdir. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, katılımcılar Burdur’da kültü-

rel miras turizmini harekete geçirici ya da teşvik edici adımların henüz atılma-

dığı yönünde düşünceler taşımaktadırlar. 

 

Tablo 7. ‘Burdur’da kültürel kent turizmi yenilikçi olmaktan çok gelenekseldir’ ifadesine yönelik 

frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

61 30.8 89 44.9 31 15.7 9 4.5 8 4.0 3.94 

 

Tablo 8’de ifadesini bulan ‚Burdur Kültür Turizminden İyi Gelir Elde Etmekte-

dir‛ maddesine, katılımcıların %29.8’i hiç katılmadığını, %21.2’si katılmadığı ve 

%25.3’ü bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını belirmişlerdir. Bu sonuçlar, katı-

lımcıların Burdur ekonomisinde kültür turizminin halihazırda önemli bir yer 

işgal etmediğini düşündüklerini göstermektedir. 
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Tablo 8. ‘Burdur kültür turizminden iyi gelir elde etmektedir’ ifadesine yönelik frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

8 4.0 39 19.7 50 25.3 42 21.2 59 29.8 2.47 

 

Tablo 9’da ‚Önümüzdeki 10 Yılda Burdur’a Kültür Turizmi Amaçlı Gelen Tu-

rist Sayısı Artacaktır‛ ifadesine, katılımcıların 28.8’i katıldığını, %11.1’i tama-

men katıldığını, %28.3’ü bir fikri olmadığını belirtirken, %16.7’si katılmadığını 

ve %15.2’si hiç katılmadığını ifade etmişlerdir. Dağılımın ağırlığının herhangi 

bir tarafa sarkmaması katılımcıların büyük bölümünün bu konudaki inançları-

nın düşük olduğu kanısını uyandırmaktadır. Bu bulgu Çetin’in (2010) Cumalı-

kızık’ta yaptığı araştırmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. Çetin’in 

bulgularına göre; araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte üçü yöre insanının 

turizmden ekonomik olarak yeterince yararlanamadığını düşünmektedirler.  

 

Tablo 9. ‘Önümüzdeki 10 yılda Burdur’a kültür turizmi amaçlı gelen turist sayısı artacaktır’ ifadesine 

yönelik frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

22 11.1 57 28.8 56 28.3 33 16.7 30 15.2 3.04 

 

Tablo 10’da ‚Burdur’da Her Geçen Gün Kültür Turizmine Yönelik Yeni Mekan-

lar Açılmaktadır‛ ifadesine katılımcıların %30.3’ü hiç katılmadığını, %24.2’si 

katılmadığını ve %21.2’si kararsız olduğunu belirtirken, %17.2’si katıldığını ve 

%7.1’i tamamen katıldığı belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bölümü, Bur-

dur’da kültür turizmine yönelik yeni mekanların açıldığı fikrine katılmamakta-

dırlar. Katılımcıların küçük bir bölümü ise bu konuda çalışmaların olduğunu 

düşünmektedirler. Bu madde bütün maddeler içerisinde en düşük aritmetik 

ortalamayı ( x =2.46) alan değerdir. 

 

 

 



II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

 

1060 

Tablo 10. ‘Burdur’da her geçen gün kültür turizmine yönelik yeni mekanlar açılmaktadır’ ifadesine 

yönelik frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

14 7.1 34 17.2 42 21.2 48 24.2 60 30.3 2.46 

 

Tablo 11’de ‚Burdur’da ki Tarihi Mekanlar, Çok Turist Çekmektedir‛ ifadesine 

katılımcıların %26.3’ü katılıyorum, %16.7’si tamamen katılıyorum cevabını 

vermişlerdir. Bu ifadeye katılımcıların %27.3’ünün kararsızım cevabını vermele-

ri, bu konuda bilgilerinin olmadığını ifade etmesi açısından ilginçtir. Katılımcı-

ların %16.7’si katılmıyorum ve %13.1’i hiç katılmıyorum cevabını vermişlerdir. 

 

Tablo 11. ‘Burdur’da ki tarihi mekanlar, çok turist çekmektedir’ ifadesine yönelik frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

33 16.7 52 26.3 54 27.3 33 16.7 26 13.1 3.17 

 

Tablo 12’de ‚Daha Fazla Turist Çekebilmek İçin Kentimize Sürekli Yeni Kültü-

rel Mekanlar Eklenmektedir‛ ifadesine, katılımcıların %25.8’i katılıyorum, 

%13.1’i tamamen katılıyorum cevabını verirken, %22.7’si kararsız olduklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların %19.2’si katılmıyorum ve %19.2’si hiç katılmıyo-

rum cevabını vermişlerdir. Bu maddeye verilen cevapların nispeten eşit dağıl-

dığı söylenebilir. 

 

Tablo 12. ‘Daha fazla turist çekebilmek için kentimize sürekli yeni kültürel mekanlar eklenmektedir’ 

ifadesine yönelik frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

26 13.1 51 25.8 45 22.7 38 19.2 38 19.2 2.94 

 

Tablo 13’te ‚Burdur’da Düzenlenen Kültürel Etkinliklerin Gelen Turist Sayısı 

Üzerinde Etkisi Yoktur‛ ifadesine katılımcıların %26.3’ü katılmıyorum, %14.1’i 

hiç katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %29.3’ü ise bu konuda 

herhangi bir görüşe sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %16.7’si 
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katılıyorum ve %13.6’sı ise tamamen katılıyorum cevabını vermişlerdir. Katı-

lımcıların verdikleri cevaplardan da anlaşılacağı üzere, Burdur’da düzenlenen 

kültürel etkinliklerin ile gelen turist sayısının artırdığını düşünenlerin sayısı 

düşünmeyenlerden daha fazladır. 

 

Tablo 13. ‘Burdur’da düzenlenen kültürel etkinliklerin gelen turist sayısı üzerinde etkisi yoktur’ 

ifadesine yönelik frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

27 13.6 33 16.7 58 29.3 52 26.3 28 14.1 3.11 

 

Tablo 14’te ‚Burdur Kent Merkezindeki Farklı Kültürlere Ait Eserler, Gelen 

Turistler Açısından Etkilidir‛ ifadesine, katılımcıların %35.4’ü katıldığını, 

%18.7’si tamamen katıldığını ve %24.2’si kararsız olduğunu belirtmiştir. Bu 

sonuçlardan da anlaşılacağı üzere katılımcıların büyük bölümü Burdur’da bu-

lunan farklı kültürlere ait eserlerin gelen turistler üzerinde etkili olduğunu dü-

şünmektedir.  

 

Tablo 14. ‘Burdur kent merkezindeki farklı kültürlere ait eserler, gelen turistler açısından etkilidir’ 

ifadesine yönelik frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

37 18.7 70 35.4 48 24.2 29 14.6 14 7.1 3.44 

 

Tablo 15’te ‚Kültürel Kent Turizmi, Her Mevsimde Turistin Gelmesini Sağlar‛ 

ifadesine, katılımcıların %35.4’ü  katıldığını, %21.7’si de tamamen katıldığını 

ifade etmişlerdir. Bu sonuç, deniz, kum, güneş üçlüsünden oluşan yaz turizmi-

ne alternatif olan kültürel-miras turizminin her mevsimde yapılabileceğini gös-

termektedir. 

 

Tablo 15. ‘Kültürel kent turizmi, her mevsimde turistin gelmesini sağlar’ ifadesine yönelik frekans, 

yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

43 21.7 70 35.4 46 23.2 22 11.1 17 8.6 3.51 
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Tablo 16’da ‚Burdur’un Kültür Turizmi Açısından Yeterli Tanıtımı Yapılmakta-

dır‛ ifadesine, katılımcıların %35.9’u hiç katılmadığını ve %16.7’si katılmadığını 

belirtmişlerdir. Bu oranlardan da anlaşılacağı gibi Burdur’un kültür turizmi 

açısından en büyük probleminin tanıtım eksikliği olduğuna vurgu yapılmaktadır.  

 

Tablo 16. ‘Burdur’un kültür turizmi açısından yeterli tanıtımı yapılmaktadır’ ifadesine yönelik frekans, yüzde 
ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

33 16.7 31 15.7 30 15.2 33 16.7 71 35.9 2.61 

 

Tablo 17’de ‚Burdur’da Kültür Turizmi Açısından Diğer Yerlerde Bulunmayan 

Eşsiz ve Farklı Eserler Vardır‛ ifadesine, katılımcıların %35,4’ü katılıyorum ve 

%21,2’si tamamen katılıyorum cevabını vermişlerdir. Bu sonuç, katılımcıların 

Burdur’un sahip olduğu kültürel eserlerden haberdar oldukları anlamına gel-

mektedir. 

 

Tablo 17. ‘Burdur’da kültür turizmi açısından diğer yerlerde bulunmayan eşsiz ve farklı eserler 

vardır’ ifadesine yönelik frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

42 21.2 70 35.4 43 21.7 26 13.1 17 8.6 3.47 

 

Tablo 18’de ‚Kültür Turistleri Diğer Turistlere Göre Daha Az Para Harcamak-

tadırlar‛ ifadesine, katılımcıların %26.8’i katılıyorum, %17.2’si tamamen katılı-

yorum cevabını vermişlerdir. Bu maddeye katılımcıların % 37.9’u kararsı-

zım cevabını vermişlerdir. Bu sonuç, katılımcıların kültürel-miras turistleri hak-

kında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. 

 

Tablo 18. ‘Kültür turistleri diğer turistlere göre daha az para harcamaktadırlar’ ifadesine yönelik 

frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

34 17.2 53 26.8 75 37.9 22 11.1 14 7.1 3.36 
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Tablo 19’da ‚Bölgemizdeki Kentler (Antalya, Isparta, Denizli, Muğla) Arasında 

Kültürel Turizmle Rekabet Önümüzdeki 10 Yılda Önemli Oranda Artacaktır‛ 

ifadesine, katılımcıların %28.8’i katılıyorum, %21.2’si tamamen katılıyorum 

%25.8’i kararsızım cevabını vermişlerdir. Bu sonuçlar, katılımcıların Burdur’un 

sahip olduğu kültürel-miras turizmi potansiyeline olan inançlarını göstermesi 

bakımından ilginçtir. 

 

Tablo 19. ‘Bölgemizdeki kentler (Antalya, Isparta, Denizli, Muğla) arasında kültürel turizmle rekabet 

önümüzdeki 10 yılda önemli oranda artacaktır’ ifadesine yönelik frekans, yüzde ve aritmetik orta-

lama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

42 21.2 57 28.8 51 25.8 28 14.1 20 10.1 3.67 

 

Tablo 20’de ‚Kültür Turizmine Yönelik Resmi/Özel Kuruluşlar Ortak Projeler 

Geliştirmelidirler‛ ifadesine, katılımcıların %42.4’ü tamamen katıldığını, 

%31.8’inin katıldığını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bölümünün bu ifa-

deye yüksek düzeyde katılmaları, artık bir şeylerin acilen yapılması gerektiğine 

olan inançlarını göstermektedir. 

 

Tablo 20. ‘Kültür turizmine yönelik resmi/özel kuruluşlar ortak projeler geliştirmelidirler’ ifadesine 

yönelik frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri 

Tamamen 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum x  

f % f % f % f % f %  

84 42.4 63 31.8 27 13.6 18 9.1 6 3.0 4.02 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlara yer 

verilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar literatürde yer alan diğer araş-

tırma sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve bu sonuçlarla birlikte araştırmadan elde 

edilen bulguların nedenleri tartışılmıştır. 

Araştırmaya, Burdur şehir merkezinde 2011 yılında yaşamını sürdüren 198 kişi 

katılmış olup, bu bireylerin kültürel miras turizmi algısı ve Burdur’un kültürel 

miras turizmine ilişkin görüşlerine bakılarak şu sonuçlar elde edilmiştir. 
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Katılımcıların büyük bölümü, turistlerin Burdur ilini tarihi ve kültürel kaynak-

ları görmek için ziyaret ettiklerini düşünmektedirler. Katılımcıların bu görüşü, 

Burdur’un sahip olduğu kültürel mirasın turizm açısından değerini ortaya 

koymaktadır. 

Katılımcıların Burdur’un kültür turizmi açısından sahip olduğu olumsuz özel-

likler olarak tanıtım ve altyapı yetersizliğine vurgu yaptıkları görülmektedir. Bu 

durum, Türkiye’nin hemen hemen tüm yöreleri için de geçerlidir. 

Katılımcıların hemen hemen tamamı Burdur’da kültür turizminin başlangıç 

aşamasında olduğunu düşünmektedirler. Bu durum, katılımcıların Burdur’da 

henüz gözle görülür bir turizm hareketliliğine şahit olmadıklarından kaynakla-

nabilir. 

Katılımcılar, Burdur’da kültür turizmini ön plana çıkaran aktif bir çalışmayı 

gözlemleyemedikleri için kültürel kent turizmini gelenekselci olarak görmektedirler.  

Katılımcılar, Burdur’un kültür turizmine dayalı iyi gelir elde ettiğini düşünme-

mektedirler. Bu bulgu Çetin’in (2010) Cumalıkızık’ta yaptığı araştırmanın bul-

gularıyla paralellik göstermektedir. Çetin’in bulgularına göre; araştırmaya katı-

lanların yaklaşık dörtte üçü yöre insanının turizmden ekonomik olarak yeterin-

ce yararlanamadığını düşünmektedirler.  

Katılımcıların yaklaşık yarısı, önümüzdeki 10 yılda Burdur’da kültür turizminin 

gelişme göstereceği konusunda iyimserdirler. Günümüzde orta yaş ve üstü olan 

turistler kırsal, kültürel ve doğa turizmine daha çok önem vermektedirler (Soy-

kan, 2003). Kültürel turizmi tercih eden nitelikli turistleri Türkiye’ye dolayısıyla 

da Burdur’a yönlendirmek, gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin artma-

sında önemli bir rol oynayacaktır.  

Katılımcılar, Burdur’da kültür turizmine yönelik yeni mekanların sayısının art-

tığını düşünmemektedirler. Bu konuda olumlu düşünen katılımcıların görüşle-

rinde, Burdur kent merkezinde son yıllarda bazı sokaklarda cumbalı eski evle-

rin restore edilerek, tarihin yaşatılması, buralarda turistlere yönelik bazı işlet-

melerin açılması etkili olmuş olabilir.  

Katılımcıların büyük bölümü, Burdur’da düzenlenen kültürel etkinliklerin ge-

len turist sayısını artırdığını düşünmemektedirler. Bu bağlamda, Burdur’da 

geleneksel hale getirilen Burdur İnsuyu Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri düzen-

lenmekte ve her geçen yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır. Bu tür faaliyetler artırıla-

rak, etkili tanıtımı yapılmalıdır. 
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Katılımcıların yarıdan fazlası kültürel kent turizminin her mevsimde turist çe-

kebileceğini düşünmektedirler. Nitekim Kapadokya yöresi, 4 mevsim 12 ay 

turist çeken bir merkez haline gelmiştir. Burdur’un sahip olduğu kültürel ve 

doğal miras turizme hazır hale getirildiği takdirde bu türden turistleri kendine 

çekme potansiyeli taşımaktadır. 

Katılımcıların yarıdan fazlası Burdur’un diğer yerlerde bulunmayan farklı ve 

eşsiz eserlere sahip olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların büyük bölümü, 

resmi ve özel kuruluşların elbirliği ederek kültür turizminin geliştirilmesine 

yönelik projeler geliştirmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Türkiye sahip olduğu doğal ve kültürel turizm değerlerini ortaya koyarak dün-

yaya tanıtmalıdır. Bu şekilde turizm gelirlerinden istenilen payı alması, ülke 

ekonomisi, istihdam sorunu ve diğer ülkelerle kültürel etkileşim bakımından 

oldukça yararlıdır (Yüksel, 2004). Bu bağlamda Prehistorik dönem dahil olmak 

üzere, o günden bu yana her döneme ait kültürel miras unsurlarını barındıran 

Burdur’un sahip olduğu değerlerin etkili bir tanıtımı çeşitli yollarla tanıtılmalıdır.  

Burdur’da neolitik dönem yerleşmeleri olan Hacılar, Kuruçay ve Höyücek gibi 

höyükler, iklim koşulları ve define avcılarının tahribatları nedeni ile özellikleri-

ni kaybetmişlerdir. Buralardan çıkarılan eserler ise Burdur Müzesinde sergi-

lenmektedir. Höyüklerin bulunduğu kazı alanları, kültürel miras turistleri açı-

sından son derece önemlidir. Turistler halen müzede bulunan bu eserleri çıka-

rıldıkları mekanlarda görmek istemektedirler. Bu nedenle kazı alanlarının bu-

lunduğu yerlere müzeler yapılmalı ve eserler bu müzelerde sergilenmelidir.  

Sagalassos, Cremna ve Cbyra gibi antik kentlerde yapılan kazılar, maddi yeter-

sizlikler nedeniyle yavaş ilerlemektedir. Bu yüzden, gerekli maddi olanaklar 

sağlanarak buralarda bulunan kültürel eserler gün yüzüne çıkarılarak, turistle-

rin ziyaretine açılmalıdır. Nitekim, bu çalışmanın örneklerini Sagalassos antik 

kentinde görmek mümkündür. Belçika Krallığı tarafından yürütülen kazı ve 

inşa faaliyetleri sayesinde ortaya çıkarılan ve sergilenen eserler, Sagalassos do-

layısıyla da Ağlasun yerleşmesine gelen kültürel miras turistlerinin sayısını her 

geçen gün artırmaktadır.   

Susuz han, İncirhan gibi Selçuklu dönemi eserleri restore edilerek turizmin 

hizmetine sunulmalıdır. Nitekim, Susuz hanın restorasyonu tamamlanmıştır. 

Fakat işletme ve turistlere hizmet verecek birimler henüz oluşturulmamıştır.  

Teke yöresinin başkenti olarak kabul edilen Burdur’un folklorik zenginlikleri 

Türkiye ve dünya çapında yapılacak etkinlikler yoluyla tanıtılmalıdır. Özellikle 
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Burdur’a has bir müzik enstrümanı olan Sipsi’nin tanıtımı için çalışmalar hız-

landırılmalıdır.  

Burdur’da dokunan Alaca dokumaları, yöreye has bir özellik göstermektedir. 

Bu kültürel miras ve mesleğin kaybolmaması için Burdur Belediyesi bünyesinde 

çalışmalar yapılmakta, belediye tarafından kurulan atölyede bu kumaşla doku-

nan atkı, şal, başörtüsü, masaörtüsü gibi çeşitli el dokuması ürünleri satılmakta 

ya da Burdur’dan dışarıya gezmeye gidenler gittikleri yerlere hediye olarak 

götürmektedirler. Burdur’u ziyarete gelen yerli ve yabancı konuklara bu ürün-

ler hediye edilmektedir. Bu el sanatının sürdürülebilirliğini sağlamak için gerek-

li tanıtım ve üretim ortamının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Burdur gölleri ve bu göllerde konaklayan göçmen kuşları ile de ünlü bir şehir-

dir. Dik kuyruk adı verilen göçmen kuşlar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniver-

sitesi’nin de sembolüdür. Bu kuş türünün ve diğer türlerin korunması ve gölle-

rin daha aktif kullanılması için göllerin korunması ve yeşil kuşak çalışmalarının 

hızlandırılması gerekmektedir. Burdur’da bulunan İnsuyu Mağarası ülkemizin 

turizme açılan önemli mağaralarından birisidir. Karstik oluşum şekillerinin 

tümünü barındıran mağaranın korunması ve gerekli tanıtımının yapılması için 

çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Turistler için yeterli konaklama mekanlarının bulunmadığı Burdur’da, Ulucami 

çevresinde yeralan eski evlerin restorasyon çalışmaları yapılarak, ev sahipleri-

nin bu evleri pansiyon ya da kafe gibi turistlere hizmet veren mekanlara dönüş-

türmeleri sağlanabilir. Böylece, yerli halkın istihdam sorununa çözüm bulunab ilir. 

Farklı tarihi dönemlere ait çok sayıda kültürel miras eserine sahip olan Bur-

dur’da kazı, restorasyon ve yenileme çalışmaları yapılırken, tarihi dokunun 

korunmasına önem verilmelidir. Bazen ticari nedenlerle girişimciler, bu tarihi 

dokuya zarar vermekte ve tarihi ve doğal görünümünün bozularak özelliğini 

kaybetmesine neden olmaktadırlar. Bununla birlikte, devlet sit alanı ilan edilen 

yerlerdeki evler ve dükkanların yenilenmesine izin vermemektedir. Bu yüzden 

mülk sahipleri çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konuda 

Ecemiş Kılıç ve Aydoğan’ın (2006) ‚Tarihi kent dokularının korunmasında katı-

lımcı bir uygulama projesi örneği-Kemeraltı‛ adlı çalışması alınabilir. Tarihi 

çevrelerde yapılan koruma çalışmalarının başarıyla uygulanmasında yerel yö-

netimler, mülk sahipleri ve kullanıcılar gibi alanla ilgili tüm tarafların görüşle-

rinin alınmasının önemine vurgu yapmışlardır. Mülkle ilgili tüm paydaşların 

görüşü alınır ve memnuniyetleri sağlanırsa, bu yapıların sürdürülebilir işletme-

ciliği sağlanabilir.  



Bildiriler 

 

1067 

Burdur’a ait kültürel miras turizmi alanlarının ve eserlerinin tanıtıldığı belgesel 

filmler çekilerek sanal ortamda paylaşılması ve izlenmesinin sağlanması için 

çeşitli projeler hazırlanabilir. Nitekim, internete girildiği zaman, farklı ülkelerde 

bu tür çalışmaların gelen turist sayısında ve yöreye kazandırdığı gelir miktarın-

da önemli bir rol oynadıkları görülmektedir. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı otel işletmeleri işgörenlerinin demografik ve bazı kişisel değişkenleri-
nin örgütsel sinizm düzeyleri üzerindeki etkisinin CHAID analizi kullanılarak belirlenmesidir. 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmış ve Antalya ve İs-
tanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlere uygulanmıştır. 
Araştırmada uygulanan CHAID analizi sonuçlarına göre, işgörenlerin genel, duyuşsal ve dav-
ranışsal örgütsel sinizm düzeyleri en fazla otelin bulunduğu ilden etkilenmekte iken, bilişsel 
sinizm düzeyleri en fazla çalışılan departmandan etkilenmektedir. Ayrıca işgörenlerin örgüt-
sel sinizm düzeylerini etkileyen söz konusu bu değişkenler, işgörenlerin diğer bazı demogra-
fik ve kişisel değişkenlerinden de etkilenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Örgütsel Sinizm, Otel İşletmeleri İşgörenleri, CHAID Analizi. 

 

 

GİRİŞ 

Gerek çalışanlar gerekse örgütler üzerinde genel olarak olumsuz etkileri (iş 

doyumunun, bağlılığın azalması, güvensizlik, performans düşüklüğü, işten 

ayrılmayı tetiklemesi vb.) olan örgütsel sinizm, konuyla ilgili alan yazında ge-

nelde 1990’lı yıllardan sonra yer almaya başlamış, bu doğrultuda konuya yöne-

lik çalışmalar farklı sektörler bazında yapılmıştır. Diğer taraftan konuyla ilgili 

olarak ülkemizdeki çalışma sayısının sınırlı olduğunu belirtmek olasıdır. Özel-

likle çalışma sahasını oluşturan turizm-otelcilik alanında konuyla ilgili çalışma-
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ların yalnızca birkaç (Tokgöz ve Yılmaz 2008; Tükeltürk vd. 2009; Altınöz vd. 

2010; Güzel vd, 2010, Pelit ve Ayduğan 2011) çalışma ile sınırlı kalması bu alan-

da yapılacak çalışmalara ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte özellik-

le kavramın içeriği ve etkilendiği unsurların neler olduğunun analizi de örgüt-

ler açısından olumsuz sonuçlara yol açan bu olgunun ilgili taraflar (sektöre yön 

veren karar mercileri, işletme yöneticileri, araştırmacılar vb.) açısından daha 

ayrıntılı olarak analizini ve ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulacak strate-

jilere-yöntemlere katkıda bulunması bakımından önem taşımaktadır.  

Dean vd. (1998), yapı olarak farklılık gösteren genel sinizm ile örgütsel sinizm 

kavramlarını birbirinden ayırmakta ve genel sinizmi, bireyin kişiliğine; örgütsel 

sinizmi ise örgütsel unsurlara bağlamaktadır. Konuyla ilgili alan yazında (An-

dersson 1996; Brandes 1997; Dean vd. 1998; Abraham 2000; Delken 2004; Eaton 

2000; Tokgöz ve Yılmaz 2008; Wilkerson vd. 2008; Kalağan 2009; Özler vd. 

2010); kişilik sinizmi, toplumsal/kurumsal sinizm, işgören sinizmi, örgütsel 

sinizm, iş (meslek) sinizmi yer alırken, bunların dışında değişim odaklı sinizm 

ve yönetime yönelik sinizm türleri de bulunmaktadır. Öte yandan bu çalışmada 

işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyleri konusuna odaklanıldığından diğer si-

nizm çeşitleri bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Dean vd. (1998), 

örgütsel sinizmi, kişinin çalıştığı örgüt/kurumlara yönelik geliştirdiği, üç boyu-

tu (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) içeren olumsuz tutumlar olarak tanımla-

maktadır. Bu doğrultuda bilişsel boyutta sinizm; işgörenlerin örgüt içindeki 

uygulamaları ilkelerden yoksun olarak görmeleri, örgütteki diğer kişilerin dav-

ranışlarının tutarsız ve güvenilmez nitelikte olduğunu düşünmeleri ve örgüt 

içerisindeki ilişkilerde içtenlik, samimiyet gibi değer yargılarının yerine kişisel 

çıkarların ön planda olduğu inancı olarak ifade edilmektedir (Brandes 1997; 

Dean vd. 1998; Kalağan 2009). Duyuşsal boyutta ise, öfke, endişe, gerilim, sıkın-

tı, kızgınlık, saygısızlık, küçümseme gibi güçlü duygular ortaya konulmaktadır 

(Abraham 2000; Kalağan 2009). Dean vd. (1998; 346), sinik tutumlar gösteren 

işgörenlerin, yalnızca örgütlerine ilişkin inançları olan kişiler olmadıklarını, 

diğer bir açıdan örgütlerinde duygular yaşayan bireyler olarak görülmeleri 

gerektiğini belirtmektedirler (Kalağan 2009). Örgütsel sinizmin üçüncü alt bo-

yutu olan davranışsal boyutta; olumsuz ve karamsar düşüncelere sahip olan 

işgörenlerin örgütlerine karşı; şikayet etme, imalı bakışma, eleştirme, dalga 

geçme gibi davranışlarda bulunabilmektedirler (Dean vd. 1998; Kalağan 2009; 

Pelit ve Ayduğan 2011). Bu çalışmada, Dean vd. (1998)’nin bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal olarak belirlediği örgütsel sinizmin alt faktörleri temel dayanak 

olarak alınmıştır. 
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Konuyla ilgili literatürde (Andersson 1996; Dean vd. 1998; Thompson vd. 2000; 

Wanous vd. 2000; James 2005; Kalağan 2009; Rubin vd. 2009; Özgener 2008; 

Efilti vd. 2008; Özler vd. 2010; Sur 2010) örgütsel sinizmin örgüte; güvensizlik, iş 

tatminsizliği performans, moral ve motivasyonun,  örgütsel vatandaşlık davra-

nışı ve adaletin, işe-örgüte bağlılığın azalması, kişiler arası çatışma, devamsız-

lık, işgören devir hızının artması, tükenmişlik, yabancılaşma  gibi olumsuz etki-

leri olacağı yönünde görüş birliği vardır. Örgütsel sinizmin örgütlere yönelik 

söz konusu bu etkilerinin yanı sıra, özellikle kişisel bazda çalışanlara da önemli 

ölçüde olumsuz etkileri (fiziksel ve psikolojik etkileri -sinirlenme, hiddetlenme, 

gerilim, öfke, endişe hayal kırıklığı, güvensizlik ve kuşkuculuk gibi duygusal 

tepkiler-, sağlık problemleri vb.) olduğu konuyla ilgili alan yazında (Brandes 

1997; Dean vd. 1998; Abraham 2000; Eaton 2000; Kalağan 2009) üzerinde duru-

lan hususlardandır.  

İşgörenlerin örgütsel sinizm düzeyinin yüksek olmasının, gerek örgütsel, gerek-

se kişisel bazda olumsuz sonuçlarının incelenmesi kadar, özellikle örgütsel si-

nizme etki eden değişkenler de incelenmesi gereken bir konudur. Bu kapsamda, 

örgütsel sinizmi etkileyen faktörlerle ilgili alanyazındaki çalışmalar genelde 

örgütün yönetim yapısı, çalışma koşulları, çatışma, ücret, çalışanların iş doyum 

ve tükenmişlik, moral ve motivasyon düzeyleri, örgütsel adalet algılamaları gibi 

örgütsel faktörlerin, örgütsel sinizm üzerinde önemli derecede etkili olduğuna 

yönelik sonuçlar içermektedir. Öte yandan konuyla ilgili çalışmalar incelendi-

ğinde (Dean vd. 1998; Eaton 2000; Delken 2004; Cartwright ve Holmes 2006; 

Erdost vd. 2007; Efilti vd. 2008; Tokgöz ve Yılmaz 2008; Kutanis ve Çetinel 2009; 

Tükeltürk vd. 2009; Altınöz vd. 2010) çalışanların, bazı kişisel/demografik özel-

liklerinin (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir durumu, sektörde 

çalışma süresi vb.) örgütsel sinizmi etkilemedeki düzeyinin farklılıklar taşıdığı-

nı belirtmek mümkündür. Genel olarak bu konudaki yaygın görüş, “örgütsel 

sinizm üzerinde bazı kişisel/demografik faktörlerin etkisinin çok fazla olmadı-

ğı” yönündedir. Bununla birlikte konunun turizm işletmeleri açısından ince-

lenmesi, ilgili literatürde açıklığı olan bir alandır. Bu husus, gerek bu alandaki 

araştırma açığının kapatılması, gerekse çalışanların demografik ve bazı kişisel 

değişkenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesine 

yönelik çalışmaları önemli kılmaktadır. Aynı zamanda bu konuda gerçekleştiri-

lecek çalışmaların, mevcut durumun ortaya konulması ve alınacak önlemlere 

önemli ölçüde katkı sağlayacağı muhakkaktır. Bu açıdan çalışma, otel işletmele-

rindeki mevcut durumun ortaya konularak bu konuda plan, politika geliştirme 

noktasındaki ilgili işletme yöneticilerine ve otel işletmeleri açısından kısıtlı olan 

bu konuyla ilgili literatüre katkısı bakımından da önem taşımaktadır.  
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Gerçekleştirilen bu çalışmayı, konu ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar-

dan farklı kılan diğer bir husus da yöntemsel bakımdandır. Konu ile ilgili çalış-

malar incelendiğinde görüleceği üzere, gerek genel işletmecilik gerekse turizm 

işletmeciliği alanındaki araştırmacılar, örgütsel sinizm ile ilgili çalışmalarında 

CHAID analizini kullanmamışlardır. Bu açıdan bu çalışma aynı zamanda farklı 

bir yöntemin alana taşınması bakımından da önemli sayılabilir. Bu kapsamda 

çalışmada, otel işletmeleri işgörenlerinin demografik ve bazı kişisel değişkenle-

rinin, örgütsel sinizm düzeyleri üzerindeki etkisinin, diğer bilim dallarında 

yaygın şekilde kullanılan veri madenciliği yöntemlerinden biri olan CHAID 

analizi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, özellikle ülkemizde 

sıklıkla kullanılan istatistiksel yöntemlerin (t-testi, Anova, korelesyon-regresyon 

vb.)  dışına çıkılarak, konunun bir de CHAID analiziyle irdelenmesi mümkün 

kılınmıştır. Yapılan CHAID analizi sonucunda genel ve boyutları (bilişsel, du-

yuşsal, davranışsal) itibari ile örgütsel sinizm düzeyi yüksek ve düşük olan 

işgörenler, demografik ve bazı kişisel özellikleri bazında sınıflandırılmıştır. Bu 

bağlamda örgütsel sinizm düzeyi ile demografik/kişisel özellikler arasındaki 

ilişkiler görsel boyuta taşınmış, elde edilen bulguların okuyucu tarafından daha 

kolay ve anlaşılabilir bir biçimde yorumlanmasına imkân sağlanmıştır.  

YÖNTEM 

Bu araştırma İstanbul ve Antalya illerinde faaliyette bulunan beş yıldızlı otel 

işletmeleri işgörenleri üzerinde yürütülmüştür. İlgili bölgelerden 5’er tane beş 

yıldızlı otel işletmesi küme örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenerek her bir 

otel işletmesine, işgörenlere uygulanmak üzere 50’şer adet anket (toplamda 500 

anket) olmak üzere, 10 otel işletmesinde çalışan işgörenler için 500 anket bıra-

kılmıştır. Geri dönen 385 anket içerisinden 371 anket değerlendirmeye alınarak 

analize tabi tutulmuştur.   

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket iki bölümden oluşmak-

tadır. Ankettin ilk bölümünde katılımcıların demografik (cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim düzeyi, gelir) ve bazı kişisel özelliklerini (otelin bulunduğu il, 

çalışılan departman, işletmede çalışma süresi, sektörde çalışma süresi) belirle-

meye yönelik sekiz soru yer almaktadır. Buna göre ankete cevap veren işgören-

lerin %38,5’i kadın, %61,5’i erkektir. Katılımcıların %51,8’i bekar, %48,2’si ise 

evli; %10,8’i ilköğretim, %42,3’ü ortaöğretim, %46,9’u ise üniversite mezunu; 

%28,0’ı bir yıl veya daha az, %57,4’ü 2-4 yıl, %8,4’ü 5-7 yıl ve %6,2’si ise 8 yıl ve 

daha fazla bir süredir aynı işletmede çalışmaktadırlar. İşgörenlerin %19,9’u 

önbüro, %38,8’i yiyecek-içecek, %19,7’si kat hizmetleri, %8,9’u satış ve pazarla-

ma ve %12,7’si ise diğer (İns. kaynk., halk.ilşk., muhasebe, güvenlik vb.) de-
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partmanlarda çalışmaktadırlar. Ankete katılan işgörenlerin yaş dağılımında ise 

en yoğun grubu 23-27 yaş grubu (%34,0) ile 28-32 (%27,5) yaş grubunun oluş-

turduğu belirlenmiştir. İşgörenlerin %8,1’i 600 TL veya daha az, %35,0’ı 601-

1000 TL, %18,6’sı 1001-1400 TL, %9,2’si 1401-1800 TL ve %11,1’i ise 1801 veya 

daha fazla miktarda bir gelire sahiptir. Araştırmaya katılan işgörenlerin %58,2’si 

Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde (sayfiye/resort) çalışırken 

%41,8’i İstanbul’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde (şehir) çalışmaktadırlar. 

Anketin ikinci bölümü, otel işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm düzeyle-

rini ölçmek için Dean vd. (1998), tarafından geliştirilen ve 14 ifadeden oluşan 

“örgütsel sinizm” ölçeğinden oluşmaktadır. İlgili ölçek; bilişsel (5 ifade), duyuş-

sal (6 ifade) ve davranışsal (3 ifade) faktör/boyutlarını içermekte olup, geçerlik 

ve güvenirlik analizleri daha önceki çalışmalarda (Erdost vd. 2007; Efilti vd. 

2008; Tükeltürk vd. 2009; Kalağan 2009; Altınöz vd. 2010, Güzel vd. 2010) ya-

pılmış ve sosyal bilimler açısından geçerli sayılacak düzeyde yüksek çıkmıştır. 

Bu araştırma için ilgili ölçeğin genel, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm 

boyutlarına ilişkin güvenirlik (Cronbach’s alpha) analizi sonuçları sırasıyla; 

0,92, 0,89, 0,89, 0,72 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada kullanılan söz konusu 

ölçek 5’li Likert doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, araştırmaya 

katılanların ölçekten yüksek puan almaları, örgütsel sinizm düzeylerinin yük-

sek olduğu şeklinde yorumlanmıştır.  

Araştırmanın verilerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde CHAID (Chi-

Squared Automatic Interaction Detector) analizinden yararlanılmıştır. CHAID 

analizi regresyon analizi ile benzer sonuçlar elde edebilen ve regresyon analizi-

nin varsayımlarını dikkate almayan karar ağaçları yöntemlerinden biridir. Yön-

tem, istatistiksel olarak anlamlı grupları belirleyen, sonuçları açık ve kolay oku-

nabilir, ağaç diyagramları ile verebilen, gözlemleri sınıflayan veya tahmin eden 

bir yöntemdir. Yöntemde, sınıflandırma veya bölümlere ayırma işlemi için üç 

önemli analitik yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden CHAID analizinde, bağımlı 

değişken nominal, kategorik, ordinal kategorik veya sürekli; bağımsız değişken-

ler ise sürekli, kategorik veya nominal kategorik olabilir. CRT (Classification 

and Regression Trees) yönteminde ise; bağımlı ve bağımsız değişkenler sürekli, 

ordinal veya nominal olabilir. QUEST Yönteminde ise (quick, unbiased, effici-

ent, statistical tree); bağımlı değişken nominal, bağımsız değişkenler sürekli, 

ordinal veya nominal olabilir (Doğan  2003). CHAID analizi;  bir bağımlı ve 

birden fazla tahminleşici değişken arasındaki ilişkileri araştıran bir yöntemdir. 

CHAID algoritması bağımlı değişkeni açıklayan bağımsız değişkenler arasında-

ki çok yönlü etkileşimleri vermesinin yanında, bu etkileşimleri ağaç diyagramı 

yoluyla kolaylıkla yorumlama imkânı da vermektedir (Üngüren ve Doğan 2010; 
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Dağdeviren vd. 2011). Bu doğrultuda araştırmada bağımsız değişken olarak 

işgörenlerin demografik ve bazı kişisel özellikleri; genel ve alt boyutları (bilişsel, 

duyuşsal, davranışsal) itibari ile işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ise ba-

ğımlı değişken olarak analize tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan otel işletmeleri işgörenlerinin demografik ve bazı kişisel 

özelliklerinin (otelin bulunduğu il, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 

departman, işletmede, sektörde çalışma süresi, gelir) örgütsel sinizmlerini (ge-

nel, bilişsel, duyuşsal, davranışsal) etkileme düzeylerine ilişkin yapılan CHAID 

analiz sonuçları Şekil-1, Şekil-2, Şekil-3 ve Şekil-4’te verilmiştir.  

Şekil-1’de verilen genel örgütsel sinizmi etkileyen bağımsız değişkenler ile yapı-

lan CHAID analizine göre; işgörenlerin örgütsel sinizm düzeylerini, en fazla 

oranda otelin bulunduğu il etkilemektedir. Buna göre İstanbul’daki otel işletme-

leri işgörenlerinin genel örgütsel sinizm düzeyleri ( X =2,145), Antalya’daki otel 

işletmeleri işgörenlerinden ( X =1,820) daha fazladır. Bu sonuçlar yine Pelit ve 

Ayduğan (2011) tarafından aynı grup üzerinde yürütülen ve sonuçların CHAID 

analizi kullanılmadan yorumlandığı, “otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel 

sinizm tutumlarını” belirlemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada elde edi-

len sonuçlar ile de benzerlik göstermektedir. Söz konusu çalışmada otelin bu-

lunduğu il değişkeni gerek genel örgütsel sinizm gerekse tüm alt boyutlarında 

(bilişsel, duyuşsal, davranışsal) anlamlı farklılıklar göstermektedir. Benzer şe-

kilde Tokgöz ve Yılmaz (2008) tarafından yapılan diğer bir araştırmada da ote-

lin bulunduğu il değişkeni ile genel örgütsel sinizm arasında anlamlı farklılıklar 

tespit edilmiştir. İlgili araştırmada sayfiye (Antalya) otellerinde çalışanların 

örgütsel sinizm düzeylerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 

birlikte gerçekleştirilen CHAID analizi sonuçlarına göre, Antalya’daki otel iş-

letmelerinde, işgörenlerin genel örgütsel sinizm düzeyini en fazla işletmede 

çalışma süresi etkilemektedir. Buna göre, işletmede çalışma süresi 3 yıldan daha 

fazla olan işgörenlerin genel örgütsel sinizm düzeyi, işletmede çalışma süresi 3 

yıldan daha az olanlardan daha düşüktür. İlgili literatürde benzer şekilde, ör-

gütsel sinizmle ilgili yapılan çalışmalarda (Altınöz vd. 2010; Erdost vd. 2007) 

yeni işe başlayanların işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyinin daha yüksek ol-

duğu sonuçlarına da rastlamak mümkündür.  
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Şekil 1. Genel Örgütsel sinizmi etkileyen değişkenlere ilişkin CHAID analizi sonuçları 

 

İstanbul ilindeki otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin genel örgütsel sinizm 

düzeyine ise çalışılan departman etki etmektedir. Önbüro, yiyecek–içecek ve kat 

hizmetleri departmanlarında çalışan işgörenlerin diğer departmanlara (satış 

pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, vb.) göre genel örgütsel sinizm 

düzeyi daha yüksektir. Önbüro, yiyecek -içecek ve kat hizmetleri departmanla-

rında çalışanların genel örgütsel sinizm düzeyini ise gelir değişkeni etkilemek-
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tedir. Buna göre ilgili departmanlarda gelir seviyesi yüksek olanların, genel 

örgütsel sinizm düzeyi, gelir durumu düşük olan işgörenlere göre daha yüksek-

tir. Erdost vd. (2007)’nin çalışmalarına göre, destek bölümlerinde çalışanlar 

müşteriyle birebir ilişki içinde olan departmanlarda çalışanlara,  yönetici olma-

yanların ise yöneticilere göre daha fazla sinik bakış açısına sahip oldukları belir-

tilmiştir. Altınöz vd. (2010) tarafından gerçekleştirilen diğer çalışmada ise çalışı-

lan departmanla ilgili değişkenin, örgütsel sinizmin üzerinde etkili olduğu, 

özelliklede kat hizmetleri ve muhasebe departmanlarındaki işgörenlerin daha 

sinik tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Otel işletmelerinde diğer de-

partmanlara göre direkt hizmetin üretiminde bulunan kat hizmetleri, önbüro 

gibi departmanlar diğer destek departmanlara göre hem fiziksel hem de psiko-

lojik olarak iş yükünden dolayı tükenmişlikleri diğer departmanlara göre daha 

yüksek olabilmekte  (Üngüren vd. 2010), bu da işgörenlerin daha sinik tutumlar 

sergileme ihtimalini yükseltmektedir. 

Araştırmaya katılan otel işletmeleri işgörenlerinin demografik ve bazı kişisel 

özelliklerinin bilişsel sinizmlerini etkileme düzeylerine ilişkin yapılan CHAID 

analiz sonuçları Şekil-2’de verilmiştir. Bu doğrultuda işgörenlerin bilişsel sinizm 

düzeylerini en fazla oranda çalışılan departman etkilemektedir. Buna göre ön-

büro departmanında ( X =2,305) çalışanların bilişsel sinizm düzeyinin daha 

yüksek olduğu, ikinci grupta ise yiyecek-içecek ve kat hizmetleri departmanın-

da çalışanların ( X =2,012), üçüncü grupta da diğer (satış pazarlama, halkla iliş-

kiler, insan kaynakları, vb.) departmanların  ( X =1,620) yer aldığı belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar konuyla ilgili daha önce yapılan bazı çalışma sonuçlarıyla da ben-

zerlik göstermektedir. Nitekim gerçekleştirilen bazı çalışmalarda (Altınöz vd. 

2010)  işgörenlerin bilişsel sinizm düzeyinin departmanlara göre farklılık gös-

terdiği belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, önbüro departmanında çalışan işgörenlerin bilişsel sinizm dü-

zeyleri ise en çok işletmede çalışma süresinden etkilenmekte olup, önbüro de-

partmanında 4 yıldan fazla çalışanların ( X =3,179), çalışma süresi 4 yıldan az 

( X =2,185) olanlara oranla bilişsel sinizm düzeylerinin daha yüksek düzeyde 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, önbüro departmanında çalışma 

süresi 4 yıldan az olan işgörenlerin bilişsel sinizm düzeyleri yaş değişkeninden 

etkilenmekte olup, 23-33 ( X =2,632) yaş aralığındaki işgörenler bilişsel sinizm 

düzeyleri en fazla olan grubu oluşturmaktadır. Bu durum, genç yaş grubunda 

sayılabilecek işgörenlerin ileri yaş grubundaki işgörenlere göre, hayattan daha 

fazla beklentileri olmaları, daha fazla gelire ihtiyaç duymaları, ancak sektör-

de/işletmede çalıştıkça, bunların karşılanamaması nedeniyle daha çok hayal 
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kırıklığı yaşayarak örgüte yönelik daha fazla düzeyde bir sinik tutum geliştir-

melerinden kaynaklanıyor olabilir.  

 

Şekil 2. Bilişsel sinizmi etkileyen değişkenlere ilişkin CHAID analizi sonuçları 

 

Gerçekleştirilen CHAID analizi sonuçlarına göre, yiyecek-içecek ve kat hizmet-

lerindeki işgörenlerin bilişsel sinizm düzeylerini en fazla otelin bulunduğu il 

değişkeni etkilemektedir. Buna göre İstanbul’daki otel işletmelerinin söz konu-

su departmanlarında çalışan işgörenlerin bilişsel sinizm düzeyleri ( X =2,374), 
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Antalya’daki otel işletmeleri işgörenlerinden ( X =1,967) daha fazladır. İstan-

bul’da yiyecek–içecek ve kat hizmetleri departmanlarında çalışanların her şey 

dâhil sistemde çalışmamaları, belirli standartları koruyarak hizmet kalitesindeki 

sürekliliği sağlamadaki aşırı çabaları ve daha disiplinli (kontrol altında) çalış-

maları gerekliliği, onların yıpranmalarını da gündeme getirebilmekte, bu du-

rum ise işgörenlerin örgütlerine karşı geliştirdikleri olumsuz bir tutum olan 

sinizm düzeylerini yükseltebilmektedir. Ayrıca İstanbul’daki otel işletmelerin-

de, işgörenlerin bilişsel sinizm düzeyi elde edilen gelirden etkilenmekte olup, 

gelir düzeyinin yükselmesiyle birlikte işgörenlerin bilişsel boyutta yaşadıkları 

sinizm düzeylerinde bir artış olmaktadır. Konuyla ilgili olarak Delken (2004), 

yüksek maaşlı işgörenlerin daha çok harcama yaptıkları için gelirlerini daha çok 

yitirmekte ve daha çok hayal kırıklığına uğramakta olduklarını belirterek, çalı-

şanların sinizm düzeylerinin yükseldiğini ifade etmektedir. Özellikle yüksek 

gelir grubuna sahip kişilerin genelde daha üst pozisyonda oldukları varsayılır-

sa, söz konusu bu kişilerin örgütten beklentileri yüksek olabilmekte ve bu bek-

lentilerinin karşılanamaması, onların örgüte yönelik daha yüksek düzeyde sinik 

tutumlar sergileme ihtimallerini artabilmektedir. 

Araştırmaya katılan otel işletmeleri işgörenlerinin demografik ve bazı kişisel 

özelliklerinin duyuşsal sinizmlerini etkileme düzeylerine ilişkin yapılan CHAID 

analiz sonuçları Şekil-3’te verilmiştir. Buna göre duyuşsal sinizm, en fazla dü-

zeyde otelin bulunduğu ilden etkilenmektedir. İstanbul’daki otel işletmeleri 

işgörenlerinin duyuşsal sinizm düzeyleri ( X =1,924), Antalya’daki otel işletme-

leri işgörenlerinden  ( X =1,620) daha fazladır. Öte yandan, İstanbul’daki otel 

işletmelerinde, işgörenlerin duyuşsal sinizm düzeyi en fazla işletmede çalışılan 

departmandan etkilenmektedir. Buna göre önbüro, yiyecek-içecek ve kat hiz-

metleri departmanındaki ( X =2,085) işgörenlerin duyuşsal sinizm düzeyleri 

diğer departmanlarda ( X =1,688) çalışanlara oranla daha yüksektir. Önbüro, 

yiyecek-içecek ve kat hizmetleri departmanı işgörenlerinin duyuşsal sinizm 

düzeylerini etkileyen değişken ise gelir olmuştur. Buna göre ilgili departman-

lardaki işgörenlerin geliri yükseldikçe duyuşsal sinizm düzeylerinde de bir artış 

gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda, duyuşsal sinizm boyutunda elde edilen so-

nuçların gerek genel örgütsel sinizm gerekse bilişsel sinizm boyutunda elde 

edilen sonuçlar ile de tutarlılık gösterdiğini belirtmek mümkündür.  
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Şekil 3. Duyuşsal sinizmi etkileyen değişkenlere ilişkin CHAID analizi sonuçları 

 

Araştırmaya katılan otel işletmeleri işgörenlerinin demografik ve bazı kişisel 

özelliklerinin davranışsal sinizmlerini etkileme düzeylerine ilişkin yapılan 

CHAID analiz sonuçları Şekil-4’te verilmiştir. Buna göre davranışsal sinizm en 

fazla düzeyde otelin bulunduğu ilden etkilenmektedir. İstanbul’daki otel işlet-

meleri işgörenlerinin davranışsal sinizm düzeyleri ( X =2,602), Antalya’daki 

işgörenlerden ( X =2,123) daha fazladır. İstanbul’daki otel işletmelerinde, işgö-

renlerin davranışsal sinizm düzeyi ise en fazla gelir değişkeninden etkilenmek-
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tedir. İstanbul ilinde çalışan gelir seviyesi yüksek işgörenlerin davranışsal si-

nizm düzeyi ise gelir seviyesi düşük işgörenlerden daha yüksektir. İstanbul 

ilinde çalışan ve gelir seviyesi yüksek işgörenler, davranışsal sinizm boyutunda 

en çok çalıştıkları departmanlardan etkilenmektedirler. Buna göre, önbüro ve 

yiyecek-içecek departmanındaki ( X =3,500) işgörenlerin davranışsal sinizm 

düzeyleri diğer departmanlarda ( X =2,970) çalışanlara göre daha yüksektir. 

Antalya ilinde çalışan işgörenlerin davranışsal sinizm düzeyi ise işletmede ça-

lışma süresinden etkilenmekte olup, 7 yıl ve daha az bir süre işletmede çalışan 

işgörenlerin ( X =2,161), bu süreden daha fazla aynı işletmede çalışan (1,424) 

işgörenlere göre davranışsal sinizm düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Şekil 4. Davranışsal sinizmi etkileyen değişkenlere ilişkin CHAID analizi sonuçları 
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Yapılan CHAID analizi sonucunda, işgörenlerin gerek genel örgütsel sinizm 

gerekse alt boyutları olan bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm düzeyleri; 

cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, sektörde çalışma süresi değişkenlerin-

den etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05). Nitekim konu ile ilgili yerli ve 

yabancı literatür incelendiğinde demografik ve bazı kişisel özelliklerden kay-

naklanan değişkenler ile örgütsel sinizmin genel ve alt boyutları etkilemesi ba-

kımından farklı sonuçların da olduğunu belirtmek mümkündür. Diğer taraftan, 

aynı örneklem grubu üzerinde farklı analiz yöntemi kullanılarak yazarlar (Pelit 

ve Ayduğan 2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada işgörenlerin örgütsel 

sinizm düzeyleri açısından farklılık göstermeyen işletmede çalışma süresi, bu 

çalışmada genel olarak işgörenlerin örgütsel sinizm düzeylerini etkileyen bir 

değişken olarak ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm düzeylerini etkileyen demografik 

ve bazı kişisel özelliklerinin CHAID analizi ile belirlenmesi ve buna ilişkin öne-

rilerin sunulması amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, elde edilen bulgula-

ra göre, otel işletmeleri işgörenlerinin genel örgütsel sinizm düzeyi en fazla 

otelin bulunduğu ilden etkilenmektedir. Buna göre İstanbul’da bulunan otel 

işletmelerindeki işgörenlerin Antalya’da çalışan işgörenlere göre daha sinik 

oldukları belirlenmiştir. İstanbul’da çalışan işgörenlerin örgütsel sinizm düze-

yini ise işletmede çalışma süresinin etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Antalya’da 

bulunan otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm düzeyini ise çalıştıkları 

departmanlar etkilemektedir. Özellikle önbüro, yiyecek-içecek ve kat hizmetleri 

departmanlarında çalışan işgörenler müşteri ile birebir hizmette bulunarak da-

ha fazla sorumluluk üstlenmelerinden ve uzun çalışma saatleri ile ağır iş yükü-

ne maruz kalmalarından dolayı daha çok etkilenmeleri mümkündür. 

Bilişsel sinizm boyutunun ise çalışılan departmandan etkilendiği, yine direkt 

hizmet departmanlarından olan önbüro, yiyecek-içecek ve kat hizmetleri de-

partmanlarının öncelikli etkilenen departmanlar olduğu sonucuna ulaşılmış 

olup, önbüro departmanı işgörenlerinin bilişsel sinizm düzeyleri en çok işlet-

mede çalışma süresinden etkilenmekte ve bu doğrultuda ilgili departmanda 4 

yıldan fazla çalışan işgörenlerin çalışma süresi 4 yıldan daha az olanlara oranla 

bilişsel sinizm düzeyleri daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu sonuca ilave olarak, 

yine aynı departmanda (önbüro) çalışma süresi 4 yıldan az olan işgörenlerin 

bilişsel sinizm düzeyleri yaş değişkeninden etkilenmekte ve bu doğrultuda 23-

33 yaş aralığındaki işgörenler bilişsel sinizm düzeyleri en fazla olan grupta yer 

almaktadırlar. Yiyecek–içecek ve kat hizmetleri departmanlarında çalışanların 
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bilişsel sinizm düzeyi ise otelin bulunduğu ilden etkilenmektedir. İstanbul’da 

faaliyet gösteren otel işletmeleri işgörenlerinin bilişsel sinizm düzeyini ise gelir 

düzeyi etkilemekte ve bu doğrultuda işgörenlerin gelir düzeyinin artması söz 

konusu ildeki otel işgörenlerinin bilişsel sinizm düzeylerini yükseltmektedir.  

Örgütsel sinizmin diğer alt boyutu olan duyuşsal sinizm, otel işletmeleri işgö-

renleri açısından en fazla otelin bulunduğu ilden etkilenmekte ve İstanbul’daki 

otel işletmelerindeki işgörenlerin duyuşsal sinizm düzeyleri, Antalya’daki otel 

işletmelerinde çalışanlardan daha fazla gerçekleşmiştir. İstanbul’daki işgörenle-

rin duyuşsal sinizm düzeylerinin daha fazla olmasını ise işgörenlerin çalıştıkları 

departmanlar etkilemektedir. Bu departmanlar ise bilişsel ve genel sinizmde de 

etkisi görülen departmanlarla (önbüro, yiyecek–içecek, kat hizmetleri) örtüş-

mektedir. İstanbul’da ilgili departmanlarda çalışanlar ise duyuşsal sinizm boyu-

tunda en çok gelir düzeyinden etkilenmektedir.  

Davranışsal boyutta ise işgörenlerin sinizm düzeyleri en fazla (genel örgütsel 

sinizm ve duyuşsal sinizm boyutunda elde edilen sonuca benzer olarak) otelin 

bulunduğu ilden etkilenmektedir. Yine İstanbul ilindeki işgörenlerin davranış-

sal boyutta daha sinik oldukları ortaya çıkmakta olup, bu durum işgörenlerin 

gelir durumundan etkilenmektedir. Bunun yanı sıra İstanbul ilinde çalışan geliri 

yüksek otel işletmeleri işgörenlerinin çalıştıkları departman da (önbüro, yiye-

cek–içecek, kat hizmetleri) davranışsal sinizm düzeyini etkilemektedir. 

Çalışma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, işgörenlerin gerek genel, 

gerekse alt boyutları bazında örgütsel sinizm düzeylerinin, yılın tamamı itibari 

ile faaliyette bulunan ve şehir oteli kategorisinde değerlendirebileceğimiz İstan-

bul ilinde daha yüksek olduğunu belirtmek olasıdır. Bu doğrultuda, işgörenle-

rin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işgören tatmini ve işletmeye karşı aidiyet 

duygusunun geliştirilmesine yönelik verilebilecek hizmetiçi eğitimler, kurslar 

vb. ile işgörenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, işgörenlerin işletmeyi 

benimsemesine katkı sağlayacağı gibi, işletmeye karşı sinik tutum geliştirmeme 

noktasında olumlu etki yapacak unsurlardan olacaktır. 

CHAID analizi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada işgörenlerin örgüt-

sel sinizm düzeylerini etkileyen en baskın faktör (değişken) olarak otelin bu-

lunduğu yer (İstanbul-şehir-, Antalya-sayfiye) değişkeninin rol oynadığını be-

lirtmek mümkündür. Bu doğrultuda konuyla ilgili gerçekleştirilecek çalışma-

larda, söz konusu gruplar (şehir ve sayfiye otelleri) üzerinde, gerek ayrı ayrı, 

gerekse karşılaştırmalı olarak daha geniş katılımlı ve derinlemesine araştırmala-

rın yapılması, sorunların daha detaylı analizi ve alınabilecek önlemlere katkı 

açısından faydalı olacaktır. Buna ilave olarak çalışmada işgörenlerin örgütsel 
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sinizm düzeylerine etki eden ikinci baskın faktör (değişken) çalışılan departman 

olmuştur. Bu doğrultuda işgörenin çalıştığı departmandan kaynaklanan bir 

takım sorunların (iş yükü, monotonluk vb.) ortadan kaldırılmasına yönelik iş-

letme/departman yöneticileri tarafından bazı politikaların hayata geçirilmesinde 

faydalı olacaktır. Özellikle bu etkilerin genelde müşteriyle yüz yüze ilişki içe-

rinde olunan departmanlarda yoğunlaşması, söz konusu departmanların özel-

liklerine göre, işgörenlerin iş yüklerinin gözden geçirilmesini ve rotasyon uygu-

lamalarını gündeme getirmektedir. Böylelikle işgörenlerin örgüte yönelik geliş-

tirdikleri sinik tutumların azaltılmasına katkı sağlanmış olacaktır. 

Araştırmacılar tarafından daha önce gerçekleştirilen, otel işletmeleri işgörenle-

rinin örgütsel sinizm tutumlarını belirlemeye yönelik çalışmada (Pelit ve Aydu-

ğan 2011) kullanılan veriler ile elde edilen bulguların, CHAID analizi ile yorum-

lanarak demografik ve bazı kişisel özelliklerin genel örgütsel ve alt boyutlarına 

etkisi ortaya konulan bu çalışmadan çıkan sonuçlar; otel işletmeleri işgörenle-

rinde görülen olumsuz tutumların önlenmesi adına detaylı politikaların oluştu-

rularak, işgörenler açısından güven ve iş doyumlarının sağlanması, işletmeler 

açısından ise hizmet kalitesi ve karlılıklarının arttırılmasına yönelik alınacak 

kararlarda önemli ipuçları/verileri içermektedir. Bu doğrultuda, işletmelere ve 

işgörenlere olumsuz yansımaları (örgütsel performansın düşmesi, işletmeye-

yöneticiye güvensizlik, motivasyon ve bağlılığın azalması,  işletmeye yönelik 

sabotaj, hırsızlık vb.) olan örgütsel sinizmin, işgörenlerin demografik ve bazı 

kişisel özelliklerinden etkilenerek daha yoğun yaşandığı belirtilebilir. Söz konu-

su bu etkenlerin dikkate alınarak, olumsuz davranışların önlenmesi adına alı-

nabilecek önlemler, izlenecek stratejiler ve politikalar bağlamında bu çalışmada 

elde edilen bulguların ilgili taraflarca değerlendirilmesi, gerek sektördeki önem-

li bir sorun grubunu oluşturan; çalışan, örgüt arasındaki sorunların ortadan 

kaldırılmasına, gerekse çalışan açısından işini daha severek yapmasına ve böy-

lelikle bireysel açıdan daha verimli olmasına katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda, 

CHAID analizinin araştırma değişkeni ekseninde çalışanları demografik/kişisel 

özelliklerine göre gruplandırabilme ve her gruba özgü eylem planları ya da 

politikaları geliştirebilme olanağı sağladığı belirtilebilir. Diğer taraftan, yapılan 

bu çalışmanın; sürekli ve kategorik verilerin aynı anda modele dahil edilebilme-

si, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin daha ayrıntılı değer-

lendirilerek görsellik sunması (Üngüren ve Doğan 2010) gibi değişik özellik ve 

yönleriyle CHAID analizinin, sosyal bilimler alanında da verimli bir şekilde 

kullanılabileceğine yönelik önemli bir örneği oluşturduğunu belirtmek olasıdır. 

İstatistiksel analizlere görsellik boyutu eklemesi karar vericilere yorumlarında, 

izleyecekleri strateji, plan ve politikalarını belirlemelerinde büyük bir kolaylık 
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sağlayabileceği göz önüne alındığında, özellikle işletme ve bu kapsamda örgüt-

sel davranışla ilgili konularla ilgili çalışmalarda bu yöntemin daha yaygın ola-

rak kullanılması önerilebilir. 
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