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Sunuş
Turizm, özü itibariyle çok sayıda bilim dalı ve disiplin ile ilişkili olmak zorunda
olan bir alandır. Turizmin Dünya’da en önemli birkaç sektörden biri haline gelmesi,
pek çok akademik çalışma dalının turizme olan ilgisini daha da artırmıştır. Zira
turizm, modern dünyanın en önemli fonemenlerinden biri olarak pek çok akademik
çalışma dalının ilgi alanına yadsınamaz bir şekilde girmekle kalmamakta; akade‐
misyen ve araştırmacıları kendisine mıknatıs gibi çekmektedir Günümüzün dünya‐
sında turizm dalı ile akademik düzeyde ilgilenmeyen olmayan hemen hemen hiçbir
alan yoktur demek, çok da iddialı söz olmayacaktır.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

başlamışlar. Bu arayışların bir sonucu olarak araştırmalarda turizm ön plana çıkma‐
ya başlamıştır. 1990 ‐ 2000 yılları arasında yayınlanmaya başlanan akademik turizm
dergileri daha çok işletmenin alt akademik alanlarında yoğunlaşmakta iken,
2000’lerden sonra Dünya genelinde “Turizm Tarihi”, “Turizm Antropolojisi”, “Kül‐
tür Turizmi”, “Kültürel Değişim”, Seyahatnameler”, Kültür ve İletişim” ve Turizm
Coğrafyası” gibi alanlarda yeni dergiler yayınlanmaya başlamıştır.
Dünya’daki bu gelişmelere karşılık ülkemizdeki turizm araştırmaları 1990’lardan
itibaren bütünüyle işletmenin alt akademik disiplinlerinin egemenliğine girmiş ve
bu süreç zaman içerisinde daha da derinleşmiştir. Bu yoğunlaşma karşısında hemen
hiçbir akademisyen farklı argüman ortaya koyamamış ve sonuç olarak da turizm
araştırmaları giderek işletmenin alt akademik disiplinlerinin boyunduruğunda,
metodolojik olmasa da, sığlaşma eğilimine girmiştir.

1970 ve 1980’li yıllarda turizmle ilgilenen akademisyenler, genellikle işletmenin alt
akademik alanları dışında çalışanlardan oluşmuştur. Bu bağlamda coğrafya, eko‐
nomi, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji alanlarında çalışan akademisyenlerin turizm
alanının gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Bu durum, 1980’lerin sonlarına ka‐
dar bu şekilde devam etmiştir.

Ülkemizde 1990’larda başlayan işletmenin alt akademik disiplinlerine yönelim,
zaman içerisinde birtakım öznel ve pragmatik beklentilerin de ağır basmasıyla, az
sayıda da olsa yaşanan ve kamuoyuna yansıyan birtakım etik dışı tutum ve davra‐
nışlar, 2000’lerde turizmin doçentlik temel alanı olmaktan çıkarılmasına kadar giden
trajik sonuçlara yol açmıştır. Çözümün işletme alt disiplinlerinde aranılmasındaki
ısrarlı ve yanlış girişimler, tabiatıyla herhangi bir sonuç verememiştir. Mevcut du‐
rumun, kuşku yok ki şaşırtıcı bir yönü yoktur; zira işletme alt disiplinleri bağlamın‐
da lisansüstü eğitim ve araştırmaların yürütülmesindeki ısrarlı tutum karşısında,
doçentlik ile ilgili karar verme noktasındaki makamlar; “madem turizm işletmenin
herhangi bir dalıdır, o zaman temel alan işletmenin alt akademik dalları olmalı, sizler de
buna tabii olmalısınız” türündeki karşı gerekçelerini ortaya çıkarmıştır ki, bu gerekçe
kendi içerisinde tutarlıdır.

1980’lerde başlayan ve 1990’larda ağırlığını iyice hissettiren önemli bir gelişme de,
turizmle ilgili akademik düzeydeki okullaşmada yaşanan artıştır. Okullaşma ile
birlikte açılan bölüm ve programlarda turizmin işletmecilik boyutunun ön plana
çıkmaya başlaması, araştırmaların yönünü işletmenin alt akademik dallarına kay‐
dırmıştır. “Turizm İşletmeciliği”, “Otel İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği” ve
“Yiyecek‐İçecek İşletmeciliği” adları altında açılan yeni akademik bölüm ve prog‐
ramlar 1990’lardan itibaren hem Dünya’da ve de ülkemizde işletmenin alt akademik
dallarını ön plana çıkarmıştır.

Turizmin, bir disiplin olarak gelişebilmesi; ilgili olduğu sektöre bilgi, teknoloji ve
nitelikli personel sağlayabilmesi için kaçınılmaz olan husus, turizm eğitimi ve araş‐
tırmalarının disiplinlerarası boyutunun ön plana çıkarılmasıdır. Turizmin doçentlik
temel alanları içerisine girmesi için zorunluluk arz eden konu da, turizmin
disiplinlerarası bir dal olduğunun akademik olarak tescil ettirilmesidir. Bunun yapı‐
labilmesi için de, turizmle ilgili akademik eğitim kurumlarının turizmin
disiplinlerarası boyutunu önce kendilerinin kabul etmeleri ve eğitim ve araştırmala‐
rında bu yönü ön plana çıkarmaları gerekmektedir.

Bu gelişme ile birlikte turizm araştırmaları 1990’lardan itibaren yüzde 90’lara yakın
bir oranda işletmenin alt akademik disiplinleri olan pazarlama, yönetim, muhasebe‐
finansman ve üretim yönetimi konularında hazırlanmaya başlanmıştır. Bu durum,
hem hazırlanan lisansüstü tez çalışmaları ve hem de makale ve bildiri olarak yayım‐
lanan çalışmalar incelendiğince berrak bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Dünya’da yukarıda açıklanan gelişmeler yaygınlaşırken ve ülkemizde de bu konuda
kafa sormaya başlayan bir elin parmağı(!) kadar sayıdaki akademisyenin ortaya
çıktığı bir ortamda Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nin ilki düzen‐
lenmektedir. Kongre’nin düzenlenmesindeki temel beklenti, ülkemizdeki yaygın
olarak pek çok araştırmacı, akademisyen ve lisansüstü öğrenci tarafından yürütülen
turizme yönelik çalışmaların bir araya getirilmesiyle bir sinerjinin yaratılması ve

Turizmin akademik düzeyde yaygın olarak incelenmeye başlanmasının geçmişi
1970’li yılların başlarına dayanır. O dönemde, turizm ilk olarak işletmenin alt aka‐
demik dallarının dışındaki bilim dalları tarafından fark edilmiş ve ilk ciddi çalışma‐
lar sosyoloji, antropoloji, coğrafya, ekonomi ve psikoloji gibi dallarda çalışan aka‐
demisyenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Dünya geneli için olduğu
kadar ülkemizdeki turizm araştırmaları için de benzer bir gelişim göstermiştir.

Bütün bu gelişmelere karşılık, özellikle Dünya’da farklı alanlarda lisansüstü çalışma
yapan öğrenciler ve epey akademisyen kendilerine farklı çalışma dalları aramaya
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Dünya turizm araştırmalarında yeni bir döneme girerken ülkemizin geride kalması‐
nın önlenmesidir.
Sunulan bildiriler incelendiğinde, şunu açık olarak ilan edebiliriz ki, şimdiye kadar
düzenlenen turizmle ilgili kongreler içerisinde ayrıcalıklı bir kongre ile karşı karşı‐
yayız. Gerçekten de hazırlanan bildiriler, bu satırların yazarlarının bile bu Kongreyi
düzenleme fikrini ortaya attıklarındaki öngörülerinin oldukça ilerisindedir. Amacı‐
na uygun bir kongre olmasından dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz.
I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Muğla Üniversitesi ile Anatolia: Tu‐
rizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde düzenlenmiştir. Kongre’nin düzenlen‐
mesi ve bu bildiri kitabının hazırlanması aşamalarında; Muğla Üniversitesi’nden
Arş. Gör. Işıl Arıkan SALTIK, Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Hılmi Rafet YÜNCÜ
ve Arş. Gör. Deniz YÜNCÜ özverili ve değerli katkılarda bulundular. Bu bağlamda,
Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Çağıl Hale ÖZEL, Dr. Dilek ACAR GÜREL, yüksek
lisans öğrencisi Barış SEYHAN da değerli zamanlarını ayırdılar.

Öte yandan, her zaman olduğu gibi bu Kongre’de de Detay Yayıncılık’ın çalı‐
şanları; başta yayinevi sahibi Hüseyin YILDIRIM ve teknik yönetmen Hasan
GÜLSAÇAN olmak üzere önemli ve özverili katkılarda bulundular.
Kongre’de dağıtılan ödüllerin sahiplerinin belirlenmesinde görev alan seçici kurul
üyeleri de iki gün boyunca bildirileri izleyerek değerli katkılarını esirgemediler.
Kongre’nin organizasyonu aşamasında Hatti Seyahat Acentesi sahibi Turgay
YENİDÜNYA bizlerin iş yükünün azaltılması için değerli katıda bulundu. Ek
olarak da Kapadokya Dedeman Oteli çalışanlarına katkılarından dolayı teşek‐
kürlerimizi sunuyoruz.
2012 yılında düzenlenecek olan II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongre‐
si’nde görüşmek umuduyla..
Nazmi KOZAK – Metin KOZAK
Editörler
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ÖZ
Çalışmada, bilginin beşinci üretim faktörü olarak, “rekabet gücünün” önemli bileşenleri
arasında yer aldığı günümüzde, Turizm İşletmeleri’nde Paradigma değişimi ile Girişimcilerin rol ve önemlerine değinilerek; verimliliğin, motivasyonun ve katma değerin yaratılmasında önemli bir bileşen olan “sezgisel kararların” rol ve önemi üzerinde durulmuştur. Küreselleşme ile birlikte, bir bakıma sınırları kalkan sınırsız dünyanın tanınması ihtiyacı da giderek daha çok önem kazanmaya başlamıştır. 21. yüzyıl, diğer yüzyıllardan farklı olup; bilginin değişim ve dönüşüm hızı artmıştır. Sezgisel karar; gelecek için
beş zihinden söz eden bilişsel psikolog Gardner’in, “sentez eden zihin ve yaratıcı zihni”
tamamlar ve kaotik durum yaratılmadan, çözüm yolları arar ve bulur. Sonuçta, sunulan
bildiri ile; sosyal birer varlık olan turizm işletmeleri için “sezgisel kararların’ önemine
değinilerek, sistemli düşünce ve algı sürecinin ürünü olan “paradigma değişimi” ile insan odaklı yönetimin tesisi için argümanlar ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: Paradigma, rekabet gücü, turizm işletmesi, sezgisel karar

GİRİŞ
Çalışmanın amacı ve temel hipotezi; turizm işletmeleri’nde paradigma değişim‐
lerine paralel olarak Girişimcilerin rol ve önemlerine değinilerek; verimliliğin,
motivasyonun ve katma değerin yaratılmasında önemli bir bileşen olan “sezgi‐
sel kararların” etkisi üzerinde durulmuştur. Bildiride; konu ile ilgili terim ve
kavramların aydınlatılması için teorik çerçeve çizilmiş, günümüzde turizm iş‐
letmelerinin özelikleri açıklandıktan sonra, rekabet gücünün yaratılabilmesi ve
sürdürülebilmesi için “sezgisel zekânın” önemine değinilerek, sonuçta elde edi‐
len bulguların değerlendirmesi yapılmıştır.
YÖNTEM VE TEORİK ÇERÇEVE
Çalışma, turizm endüstrisi ve işletmeleri ile sınırlı olup; alan ile ilgili literatür
taraması yapılarak ortaya konulan hipotez doğrulanmaya çalışılmıştır. Günü‐
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müzde işletme sahip ve/veya yöneticileri, insan kaynaklarının sürekli artan gü‐
cünden faydalanmak gerektiğini anlamışlardır. Onları, klasik üretim faktörü
olarak görmek ve varlıklarını sürdürebilmeleri için, kısa vadeli çözümlerin (ka‐
rın) peşinden koşmak yerine; problem çözme yetenekleri gelişmiş, kaos orta‐
mında çözüm üretebilecek, gerektiğinde sezgisel kararlar verebilecek yönetici
ve iş görenlerin varlıkları, işetmenin bütünü için “çoğaltan etkisi” yaratacaktır
Çalışmanın başında, kavramsal birlikteliği sağlamak için bazı tanımları yap‐
makta fayda umulmaktadır:
Yönetim: Yönetim dendiğinde, bazen “süreç”; bazen, “sürecin unsurları olan
organlar‐kişi veya grup‐“ anlaşılmakta, bazen de yönetim,” bilgi topluluğu “o‐
larak ele alınarak, bunun yöneticilerin karar verme ve önderlik gibi faaliyetle‐
rinde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır (Koçel 2003).
Yönetici: Başkaları vasıtasıyla iş gören kişidir (Koçel 2003).
Profesyonel Yönetici: Bir işi meslek olarak yapan kişidir. Tanımdaki profesyo‐
nellik; öğrenilebilir bir bilgi topluluğunu uygulayan, bir meslek haline gelmiş
bilgi topluluğunu uygulayan kişidir (Koçel 2003).
Karar verme: En basit anlamı ile “mevcut seçeneklerden birinin tercih edilme‐
sidir (Harcar 1992). Farklı bir tanım ile karar verme,” alternatif hareket tarzları‐
nın çevresel faktörlerle birlikte geliştirilip değerlendirilmesi sonucunda, birinin
rasyonel bir davranış olarak seçilmesidir” (Erem 1974).
Paradigma (Paradigm): Olaylara bakış ve değerleme açısı, bir kişinin çevresini
ve çevresindeki olayları algılama tarzını ifade eder(Koçel 2003).
Turizm Endüstrisi: Kar amacı gütmeyen turizm organizasyonları, pazarlama
hizmetleri, konaklama, ulaştırma hizmetleri, yiyecek ve içecek faaliyetleri, pe‐
rakende satış mağazaları ve diğer çeşitli etkinlikler gibi birbirinden farklı hiz‐
met ve faaliyetleri bir şemsiye altında toplayan, koruyucu, uyarıcı ve sürükleyi‐
ci bir endüstridir (Ünlüönen vd. 2007).
Turizm İşletmeleri: Geçici bir süre için, yer değiştirme olayının doğurduğu se‐
yahat ve konaklama ihtiyaçlarının ve buna bağlı diğer ihtiyaçların tatminine
yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlamasını sağlayan ekonomik bi‐
rimlerdir (Barutçugil 1984).
Konaklama Endüstrisi: İnsanların kendi konutlarının bulunduğu yer dışında,
değişik nedenlerle yaptıkları seyahatlerde birinci planda, geçici konaklama, i‐
kinci planda, yeme içme gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanması için hammadde‐
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den veya yarı mamul maddeden yararlanarak mal ve hizmet üreten ticari nite‐
likteki işletme faaliyetleridir (Olalı ve Korzay 1989).
Motel: Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine göre motel‐
ler,”yerleşim merkezleri dışında karayolları güzergahı veya yakın çevrelerinde
inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme‐ içme ve
araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az 10 odalı konaklama tesisleri” ola‐
rak tanımlanmıştır.
Pansiyon: Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine göre,
pansiyon; “konaklama tesisi olarak planlanıp, inşa edilen, yönetimi basit, müş‐
terilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı bulunan en az 5 odalı
tesislerdir” şeklinde tanımlanmıştır.
Kamping: Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine göre,
kamping; “karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, de‐
niz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin
kendi imkanlarıyla geceleme, yeme‐ içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçla‐
rını karşıladıkları en az 30 ünitelik tesislerdir” şeklinde tanımlanmıştır.
Tatil Köyü: Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine göre,
tatil köyü; “doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeşitli
spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzenindeki
en fazla iki katlı yapılardan oluşan, en az 60 odalı konaklama tesisleri” olarak
tanımlanmıştır.
Apart Oteller: Mesken olarak kullanılmaya elverişli, bağımsız apartman ya da
villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için gerekli teçhizat ile donatılan ve otel olarak işletilen ko‐
naklama tesisleridir.
Oberj: Doğal güzelliklerden faydalanmak, spor yapmak için kırsal yörelerde
yapılan gezintilerde konaklama ihtiyacını karşılayan tesislerdir (Barutçugil
1984).
Hostel: Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine göre hostel;
gençlik turizmine cevap verebilecek, en az 10 odalı konaklama ve yeme‐ içme
hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı
olan tesislerdir” olarak tanımlanır.
Kaplıcalar ve Benzeri Sağlık Turizmi Tesisleri: Kaplıca, ılıca, kaynarca veya içme
gibi isimler alan sıcak veya soğuk madensel suların yakınlarında veya sağlığa
çok uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde kurulan tesislerdir.
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Doğrudan İstihdam: Turizm sektörüne, doğrudan hizmet veren işletmelerle,
bunlara bağlı olarak çalışan işletmelerde oluşturulan istihdamdır (Otel, motel,
pansiyon, restoran, seyahat acenteleri ve ulaştırma işletmelerinde sağlanan is‐
tihdam (Ünlüönen vd. 2007).
Dolaylı İstihdam: Turizm işletmelerine girdi sağlayan işletmelerde oluşan is‐
tihdamdır. Bu işletmeler, turizm işletmelerinin yapmış oldukları harcamalar
neticesinde bir takım gelir elde ederler (bitkisel ve hayvansal üretim yapan iş
kollarıyla, imalat ve inşaat işlerinde çalışanlar) (Ünlüönen vd. 2007).
İNCELEME VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Turizm Endüstrisi ve Özellikleri
Turizm endüstrisinin koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici özelliği, başardığı çok
yönlü fonksiyonlardan ve ekonomiye yaptığı katkılardan kaynaklanır. Dikkat
çeken bazı özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Olalı ve Korzay 1989):











Turizm endüstrisi, bir iktisadi faaliyet olarak yabancıların ziyaretlerin‐
den doğan faydaya yönelir. Turizm endüstrisi hava, dağ, iklim gibi
şimdiye kadar yararlanılamayan unsurları, iktisadi mallara dönüştür‐
mektedir. Endüstri ürünü, tüketiciye götürülmek yerine, tüketiciyi üre‐
tim yerine getirmektedir.
Turizm endüstrisi, tarım, sanayi gibi diğer tüm endüstrilerden girdi a‐
lan ve bu endüstrilere girdi veren bir endüstridir.
Turizm endüstrisi giderek, gelişmekte olan ülke ekonomileri için öde‐
meler dengesinin önemli döviz kaynaklarından birisi konumuna gel‐
miştir.
Turizm endüstrisi, sağladığı doğrudan ve dolaylı iş alanları ile işsizliğin
büyük boyutlara ulaşmasını engeller.
Turizm endüstrisi, ülkeler ve bölgeler arası ekonomik ve kültürel mü‐
badeleye aracılık yapan bir hizmet ve konukseverlik endüstrisidir.
Turizm endüstrisi, atıl kaynakları aktif hale getiren, koruyan bir yapıya
sahiptir, ancak rasyonel kullanılmadığı zaman da bu kaynakları tahrip
edici bir yapıya sahiptir.
Turizm birçok ekonomik etkinliği içerir. Her geçen gün turizm endüst‐
risinin boyutları genişlemekte ve çeşitlenmektedir. Turizm girişimcisi,
turizm endüstrisinin yaygınlaşması ve globalleşmesini takip etmeli,”
stratejik yönetim “ süreçlerine hakim olmalıdır.
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Bir ekonomik etkinliğin ne ölçüde turizm endüstrisinin kapsamına girdiği, o
faaliyetin turist tüketimine olan bağımlılığı ile ölçülür. Bu çerçevede ulaşım, ko‐
naklama, seyahat, örgütlenme kesimleri turizm endüstrisini oluşturur. Kullanı‐
lan ölçüt, işletmelerin gelirleri içinde turist harcamalarının oranı, turizm geliri‐
nin firmanın toplam geliri içindeki payıdır (Keskin 2009).

1990

3225

1991

2654

1992

3639

1993

3659

1994

4321

Turizm İşletmeleri ve Özellikleri

1995

4957

1996

5650

1997

7002

1998

7177

1999

5203

2000

7636

2001

8090

Son yıllarda yaşam standartlarının giderek iyileşmesi, teknolojideki ilerlemeler,
küreselleşme ile birlikte bir bakıma, sınırları kalkan “sınırsız dünyanın” tanın‐
masına duyulan ihtiyaç, dünyada turizmin gelişmesine ivme kazandırmış, özel‐
likle gelişmiş ülkelerde turizmi, ekonominin baskın sektörü konumuna getir‐
miştir. Dünya Turizm Örgütü,1996 yılında toplam3,6 trilyon dolar tutarında bir
turizm geliri elde edildiğini, bunun büyük bir kısmının yine bu sektörde yeni
bir sermaye oluşturarak “Kartopu Etkisi” yarattığını açıklamıştır(Keskin 2009).
Aynı yıl, Turizm İşletmeleri dünya genelinde, 255 milyon kişiye iş olanağı
sağlamış olup; bu sayının, takip eden yıllarda seyahat eden insanların sayıları‐
nın giderek artacağı değerlendirildiğinde, daha çok artacağını söylemek müm‐
kündür (Wong ve Keung 2000). Bu alandaki hızlı gelişmeyi, gözler önüne sergi‐
lemek için Türkiye’nin, 1980‐2001 dönemindeki temel ekonomik ve sosyal gös‐
tergelerinin incelendiği çalışmaya bakarak bir fikir edinmek mümkündür. Bu
çalışmada: Türkiye’nin son yıllarda çok önemli bir turizm odağı haline geldi‐
ğinden bahisle; 1980 yılında sadece 326 milyon dolar olan turizm gelirleri, yak‐
laşık 24 kart artarak 2001 yılında 8.1 milyar dolar düzeyine yükseldiği belirtil‐
miştir (Sayılarla Türkiye Ekonomisi 2002) Türkiye’nin Turizm gelirlerindeki ar‐
tış için bir fikir vermek üzere, 1980‐2001 dönemini kapsayan gelişme aşağıda
gösterilmiştir:
Tablo 1. 1980‐2001 Yılları Arası Turizm Gelirleri

Son iki yılın aylara göre turizm gelirleri karşılaştırması ise (2008‐2009‐Dolar)
aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir:
Tablo 2. 2008‐2009 Yıllarında Turizm Gelirleri
2008

2009

Ocak

885.471.907

798.687.484

Şubat

800.964.172

722.307.882

Mart

1.089.843.262

945.578.361

Nisan

1.052.666.821

1.021.414.051

Mayıs

1.692.125.420

1.444.131.880

Haziran

1.948.414.992

1.777.999.175

Temmuz

3.054.318.835

2.906.792.509

Ağustos

3.995.011.064

3.813.819.077

Eylül

2.938.646.647

2.805.708.246
2.466.201.396

Yıllar

Turizm Geliri( Milyon Dolar)

Ekim

2.261.536.816

1980

326

Kasım

1.269.634.055

1.441.776.357

1983

420

Aralık

962.172.570

1.104.920.838

1984

548

Toplam

21.950.806.562

21.249.337.258

1985

1094

Kaynak :TUİK Turizm İstatistikleri, Haber Bülteni; DPT‐ Plan ve Yıllık Programlar

1986

950

1987

1476

1988

2355

1989

2557

Bu gelişmelere paralel olarak, turizm sektöründeki işletmeler rekabet avanta‐
jını yakalamak için yeni bilgi teknolojileriyle (e‐turizm), çok daha geniş boyut‐
larda hizmet arayışlarıyla hizmet alanlarını genişletmeye çalışmaktadırlar.
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Öte yandan, turizm sektörünün emek yoğun oluşu, üretim ile tüketim süreç‐
lerinin aynı zaman ve mekansal birliktelik içinde gerçekleştirilmesi, kalite dene‐
timlerini zorlaştırmaktadır. Müşteriler bu sürecin sonunda, beklentileri karşı‐
sında, sunulan hizmeti karşılaştırarak, kalite hakkında değerlendirme yaparlar.
Turizm İşletmeleri’nde, hizmetlerin özelliği gereği; uzun çalışma saatleri, dü‐
zensiz ve esnek olmayan iş programları, iş stresi, ağır iş yükü, sınırlı boş zaman,
düşük ücret, yetersiz kariyer imkanları, iş güvencesi eksikliği, iş tatmininde
güçlükler yarattığı gibi, personel devir hızını da artırmaktadır. Bu durum iş
tatmini konusunun önemini artırmakta olup; işletme sahip ve/veya yöneticileri‐
nin çözüm bulması gereken önemli sorunlardan birisidir.
Öte yandan turizm olayının karmaşık bir yapı taşıması, çok sayıda ve farklı
özelliklerde işletmelerin kurulmasına ve gelişmesine neden olmaktadır. Değişik
niteliklere sahip olan bu işletmeler, değişik kriterlere göre aşağıdaki gibi sınıf‐
landırılabilir:


Kar amacı güden ve gütmeyen turizm işletmeleri,



Turizme doğrudan ve dolaylı hizmet eden işletmeler,



Turizm mal ve hizmet üreten işletmeler (üretim işletmeleri ve turizm
pazarlama işletmeleri),



Faaliyet alanlarına göre (ulusal ve uluslararası işletmeler),



İşletmelerin mülkiyetine göre(kamu, özel ve karma turizm işletmeleri),



Birincil ve ikincil turizm işletmeleri (varlıkları doğrudan turizme bağlı
olan ve olmayan işletmeler).

İnsan kaynaklarının Artan Gücü
Yönetim dendiğinde, bazen “süreç”; bazen, “sürecin unsurları olan organlar‐kişi
veya grup” anlaşılmakta, bazen de yönetim, “bilgi topluluğu” olarak ele alına‐
rak, bunun yöneticilerin karar verme ve önderlik gibi faaliyetlerinde nasıl kul‐
lanılabileceği üzerinde durulmaktadır (Koçel 2003). Profesyonel Yönetici; bir işi
meslek olarak yapan kişidir. Tanımdaki “profesyonellik”;öğrenilebilir bir bilgiyi
uygulayan, bir meslek haline gelmiş bilgi topluluğunu uygulayan kişidir (Koçel
2003)
Bireyler, örgütlerin sürükleyici unsuru olup; örgütlerin birer “canlı organiz‐
ma” oluşlarının da temel nedenidirler. İşletmeler çalışanları sayesinde amaçla‐
rını gerçekleştirmeye çalışırken, çalışanların da amaçlarına ulaşmalarında bir
araç olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, çalışanların, kurumun amacına u‐
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laşmalarında gösterdikleri çabaların oranı, bu çabaların aynı zamanda kendisini
de tatmin edeceğine veya arzu ve beklentilerinin yerine getirilmesini sağlayaca‐
ğına inanması ile doğru orantılıdır. Turizm işletmecileri, iş görenlerin kişisel
değerlerini, örgüt değerleri ile bütünleştiren özendirici bir etkide bulunarak,
davranışlarını istediği yönde etkileyebilir. Şüphesiz bu husus, yöneticilerin iş
tatmini konusuna gereken önemi vermesiyle sağlanabilecektir (Lam vd. 2001).
İşletmenin başarısı, çalışanlarına bağlıdır. Çünkü Yönetici, başkaları vasıtasıyla
iş gören kişidir (Koçel 2003). Halinden memnun, geleceğinden emin olmayan
çalışanları olan işletmelerin, müşterileri memnun etmesi beklenemez. Başarı ve
mutluluğu, birbirinden ayrılmayan ikiz kardeş olarak görmek gerekir. İnsan bir
işte başarılı değilse, mutlu olması söz konusu olamaz (Casson 2006).
Çalışanlar, müşteri isteklerine göre hareket ederek, müşterinin tatminini sağ‐
layabilirler. Bu sonuç ise, işletmenin amacına hizmet eder. Çalışanların her ko‐
nuda katılımlarını sağlamak ve kendilerini bir aile ortamında hissettirmek, on‐
ların mutlu bir çalışan olarak daha istekli çalışmalarını sağlarken, işletmenin de
verimliliğini artıracaktır (Burwash 1997). İnsan Kaynakları Yönetiminin ana he‐
defi, ahlaki ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların örgüte katkılarını ar‐
tırmak ve örgütün stratejik amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.
Yönetici ise, başkaları vasıtasıyla iş gören kişidir (Koçel 2003).Bu nedenle, yö‐
neticilerin başarı veya başarısızlığı genellikle beraber çalıştığı personeline bağlı‐
dır. Bu husus turizm sektörü için daha fazla önem ve öncelik kazanır. Yönetici‐
ler, personeli işe karşı isteklendirmeli, moral ve motivasyonlarını yükseltecek
önlemleri zamanında almalı, personel arasında tatlı bir rekabete, saygı ve sevgi‐
ye dayanan iş birliği ortamı yaratmalıdırlar. Şüphesiz insan kaynakları yönetim
sürecinin önemli basamaklarından olan personel seçimi, eğitimi ile iş tatmini
gibi konular gözden uzak tutulmamalıdır. Buna paralel olarak iş görenlerin ka‐
riyer planlaması, iş tatminlerinin ve iş performanslarının ölçülmesi hususları da
dikkate alınması gereken önemli başarı ipuçlarıdır.
İnsanları yönetmenin, etken yapısı olduğu gibi; edilgen bir doğası da vardır.
İnsanlar, kendi arzu ve iradeleri ile yardıma ve iş birliği ortamına katkı sağla‐
maya istekli olmalıdırlar. Özellikle bu husus, ağırlama endüstrisi için giderek
daha fazla önem kazanmaktadır.
Paradigma Değişimi ve Gelecek perspektifleri
Paradigma (paradigm); olaylara bakış ve değerleme açısı, bir kişinin çevresini
ve çevresindeki olayları algılama tarzını ifade eder. Yani paradigma, insanların
çevrelerine bakmak ve algılamakta kullandıkları bir nevi “gözlük”, “zihinsel bir
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haritadır”. Etrafımızda olanlar ile, bizim algılamamız her zaman çakışmaz.Çoğu
kez,çevremizde gördüğümüz ve algıladığımız olayların gerçekten bizim algıla‐
dığımız gibi olduğunu düşünürüz (Covey 1989). Davranışlarımızı belirleyen ve
yönlendiren de bizim algılama tarzımızdır. Yani bizim gözlüğümüz, çevremizi
anlama, olayları değerleme, düşünme ve bunlardan sonuç çıkarma tarzımız,
bizim paradigmamızı ifade eder. Bunları belirleyen de kültür ve bilim çevrele‐
rinde egemen olan paradigmalardır. İnsanlar, içinde yaşadıkları çevreye uyum
gösterecek biçimde kültürel çevre tarafından yönlendirilir, donatılır. Dolayısıyla
yöneticiler de, yaşadıkları dönemde,”işletme ve yönetim kültürüne egemen olan
paradigmadan etkileneceklerdir (Sargut 1994). Geleneksel bilim literatüründe,
bir sistemin davranışı öngörülüp, kontrol edilebilirse o sistem tanımlanabilir,
anlaşılabilir ve açıklanabilir. 20. yüzyılın başlarında geçerli paradigma olan “bir
sistemin doğal hali, yani denge hali”, 21. yüzyıl için giderek etkisini kaybetmiş‐
tir. Tümü karmaşık sistemler olan canlı varlıklar söz konusu olduğunda gele‐
neksel bilim kurallarının uygulanmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özel‐
likle 21. yüzyılın baş döndürücü hızı, her türlü faaliyet ve bakış açılarında deği‐
şikliği gerektirmekte; giderek belirsizliğin hakim olduğu dinamik süreç, geçmiş‐
ten günümüze değin sürekli olarak, karar verici konumunda olanların itibar
ettiği bir karar verme şekli olan, “sezgiye dayanan karar verme” yaklaşımını
adeta zorunlu kılmaktadır.
Sezgisel Kararlar ve Turizm Girişimciliği İçin Önemi
Karar verme süreci, yönetimin sinir merkezine yakın bir yerde cereyan eder.
Demir yolu makası bir ekspres tren için ne ise, “karar verme” de yönetim için
odur. Karar verme, en basit tanımla, “mevcut seçeneklerden birinin tercih edil‐
mesidir”. Başka bir tanıma göre ise karar verme, “tercihler yapma sanatıdır”.
Zihinsel bir süreç olan karar verme, birçok kimse için, özgürlüğün ifadesi olarak
görülmektedir Kararların ortak özelliklerine de kısaca değinerek, zaman kısıtı
olduğu durumlarda yöneticilerin başvurduğu sezgisel karara değinmekte yarar
umulmaktadır (Harcar 1992):


Karar verme işlemi geleceğe yöneliktir,



Karar verme psikolojik ve maddi güçlükler taşır,



Karar verme işlemi zaman ve maliyeti gerektirir,



Karar verme faaliyeti, etkinlik ve rasyonelliğe dayanır,



Karar verme sorumluluk yükleyen bir işlemdir,



Karar, alternatif maliyetler doğurur.
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İyi bir kararın niteliklerine de kısaca göz atıp, yönetim için önemine değin‐
mekte fayda umulmaktadır. “İyi bir karar, amaca ulaştıran karardır”. İyi olarak
niteleyebileceğimiz bir kararın özellikleri ise aşağıdaki gibidir (Tosun 1977):


İyi bir karar etkili olmalıdır,



İyi bir karar rasyonel olmalıdır,



İyi bir karar zamanında alınıp uygulanmalıdır



İyi bir karar hızla alınmalı ve uygulanmalıdır.

Karar verme konusunda temel iki yaklaşım vardır: “Geleneksel Yaklaşım”
(sezgiye dayanan kararlar, sınama‐yanılmaya dayanan kararlar, lideri izlemeye
dayanan kararlar)” ve “Sistem Yaklaşımı”. Karar verme konusunda kararların,
daha ziyade kazanılmış deneyim, bilgi, deney, sezgi, inanış, taklit ve sınama‐
yanılmaya dayanan yöntemlerle alındığı “sezgisel kararlar” ,bilimsel karar alma
zamanının kısıtlı ve çabuk karar verilmesi gereken durumlar için tercih nedeni
olduğu kanısındayız. Özellikle yüksek rekabet ortamı ve hızla değişen ortama
uyum sağlamanın önemli olduğu turizm işletmeleri için bu tür kararların önem
ve önceliği ortadadır. Bu karar yaklaşımı geçmişten günümüze değin sürekli
olarak karar vericilerin itibar ettikleri bir karar verme şeklidir. Özellikle günü‐
müzün fazlasıyla karmaşık hale gelen karar problemlerinde, bilimsel yöntemle‐
rin uygulanmasına rağmen, tahmin edilemeyen bazı faktörlerin sonuçlara etkisi
konusunda sezgiye dayalı karar verme yaklaşımı geçerliliğini korumaktadır.
Şüphesiz bu kararlar eğitim ve deneyime dayandığı ölçüde karar verme teknik‐
lerine yardımcı olmakta ve geçerlilik kazanmaktadır. Esasen, sezgiye dayanan
karar verme, geçmiş verilerin düzensiz toplanması, sınıflandırılması ve bilinçal‐
tında sübjektif değerlendirmeye dayalı kriterlerin kullanılmasına dayanmakta‐
dır. Eleştiriye açık bir başka nokta ise; karar probleminin yapısını açıklayan ke‐
sin, tam ve düzenli veriler ile onlara ilişkin açık kanıtlar yoktur. Dolayısıyla so‐
runlar, duygunun hakim olduğu sübjektif kriterlerle değerlendirilip, yorumla‐
narak, gelecekteki etken çözüm yollarının tahmini yapılır. Bu yönüyle de önemli
bir riski de beraberinde getirdiğini söylemek mümkündür.
Günümüzde bu dinamik süreçte, örgütlerin ayakta kalabilmeleri için, yöneti‐
cilerin şu sorulara cevap aramaları gerekmektedir (Covey 1997):
1. Kuruluşlar yeniden nasıl tasarlanabilir?
2. Değişime nasıl uyum sağlanabilir?
3. Performans nasıl sürekli daha iyiye götürülebilir?
4. Lideri ya da kurumu başarıya ulaştıracak evrensel ilke ve değerler ne‐
lerdir?
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İş göreni, sadece bir üretim faktörü olarak görmeyen ve onun, verimliliği artır‐
mada önemli katkıları olabileceği düşüncesi, günümüzde yaşanan deneyimlerle
giderek daha fazla kabul görmektedir. Bilginin beşinci üretim faktörü olarak,
“rekabet gücünün” önemli bileşenleri arasında yer aldığı günümüzde, Turizm
İşletmeleri’nde Paradigma değişimi ile girişimcilerin rol ve önemlerine değini‐
len bu çalışmada özellikle; verimliliğin, motivasyonun ve katma değerin yara‐
tılmasında önemli bir bileşen olan “sezgisel kararların” rol ve önemi üzerinde
durulmuştur Bugünün turizm girişimcisi ve / veya yöneticisi, yeni demografiler
ve küresel yapıların ve teknolojilerin etkisi ile yarının rekabet avantajlarını ve
pazarlarını yaratacak stratejilerin neler olabileceği konusunda öngörü sahibi
olmalıdır.
Küreselleşme ile birlikte, bir bakıma sınırları kalkan sınırsız dünyanın tanın‐
ması ihtiyacı da giderek daha çok önem kazanmaya başlamıştır. 21. yüzyıl, di‐
ğer yüzyıllardan farklı olup; bilginin değişim ve dönüşüm hızı artmıştır. Sezgi‐
sel karar; gelecek için beş zihinden söz eden Bilişsel Psikolog Gardner’in, “sen‐
tez eden zihin ve yaratıcı zihin” sınıflandırmasının türev ürünü olup onu ta‐
mamlar, kaotik durum yaratılmadan, çözüm yolları arar ve bulur (Gardner
2004). Bunun için, hızla değişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilmek ve
dönüşümü gerçekleştirebilmek için yeni bir liderlik davranışına ihtiyaç duyulur
ki bu “sistem liderliğidir”. 20. yüzyılın başlarında geçerli paradigma olan “bir
sistemin doğal hali yani denge hali”, 21. yüzyıl için giderek etkisini kaybetmiştir
Tümü karmaşık sistemler olan canlı varlıklar söz konusu olduğunda, geleneksel
bilim kurallarının uygulanmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. 21. yüzyılın
turizm endüstri ve işletmeleri, rekabet yeteneklerini geliştirmek ve varlıklarını
sürekli kılmak için, “insan odaklı örgüt kültürünü” benimsemesi ve uygulaması
gerekliliğini açık bir zorunluluk olarak görmelidirler. Karar verme konusunda,
kararların daha ziyade kazanılmış deneyim, bilgi, deney, sezgi, inanış, taklit ve
sınama‐yanılmaya dayanan yöntemlerle alındığı “sezgisel kararlar”; diğer yön‐
temlerle birlikte etkin olarak kullanıldığında sosyal birer varlık olan turizm en‐
düstri ve İşletmeleri için kartopu etkisi yaratacaktır. 20. yüzyılın paradigması
”duran geriler”, 21. yüzyılın paradigması ise;” paradigma değişimini fark ede‐
rek, insan odaklı yönetimin tesis edilip, kaos ortamına hazırlıklı bulunmaktır”.
TEŞEKKÜR
Yönetim Bilimleri alanında çalışan ve insan kaynakları üzerinde pratik ve teorik
uygulamaları olan bir akademisyen olarak; bu alanda bildiri hazırlamama or‐
tam hazırlayan, “1. Disiplinlerarası Turizm Araştırma Kongresi” düzenleyicileri
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ile değerlendirme sürecinde değerli zamanlarını ayıran “Bilim Kurulu” üyeleri‐
ne, Kongre’ye katılmamız ve bilimsel yayın yapmamız için Biz’leri destekleyen
Rektör’ümüz ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na teşekkür ederim.
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ÖZ
Doğu Karadeniz Bölgesi, coğrafi konumu, yer şekilleri, tarihi özellikleri, bitki örtüsü, yayla kültürü, özgün mimarisi, özgün kimliği, geleneksel özelliklerinin yanı sıra farklı ekolojik yapısı ve ürün deseni ile zengin ve korunması gereken alanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerini kapsayan bu çalışmada illerin doğal, kültürel ve tarihi değerleri irdelenmiş yaylacılık, yaban hayatı, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü, kano, rafting, jip, vosvos safari dağcılık gibi etkinliklere yer verilmiştir. Ayrıca bölgenin ekolojik yapısı değerlendirilmiş olup bitki örtüsü ve endemik bitkiler hakkında bilgi verilmiştir. Diğer yandan illerin tarımsal yapısı da değerlendirilmiş,
bölgenin ana ürünü olan fındık ve çayın yanında özellikle ekolojik tarıma ve
agroekoturizme uygun türler hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç olarak bölge
agroekoturizm açısından değerlendirildiğinde dünyada ender rastlanılacak bir alan olan
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi gerektiği kanaatine
varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizmin çeşitlendirilmesi, yayla turizmi, agroekoturizm, Uzungöl.
.

GİRİŞ
Dünyada meydana gelen ekonomik, siyasal, teknolojik değişimler ve gelişimler
turizmde, turistik tüketim anlayışı ve kalıplarında önemli dönüşümler
sağlamıştır. Turizmde tüketim kalıplarında oluşan bu değişim ve gelişmeler,
lüks turizm hareketlerine katılımı gitgide azaltmış, bir nevi doyum noktasına
gelen alışılmış turizm merkezlerinden yavaş yavaş uzaklaşma yönünde bir
eğilimin gerçekleşmesini sağlamıştır.
1960’lı yılların ortalarından itibaren dünyada ekonomi ve teknoloji alanındaki
gelişmeler eleştirel bir gözle incelenmeye başlamıştır. Bu yıllarda bahsedilen
gelişmelere paralel olarak doğal çevrede meydana gelen değişimler, bu
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konularda hassas olan kişi ve grupları harekete geçirmiş ve ülkeleri yöneten
iktidarların, çevrenin ve doğanın tahrip edilmemesi konusunda dikkatleri
çekilmiştir. Böyle bir hareketin sonrasında, çevreye zarar vermeyen endüstriyel
gelişme ve büyüme arayışları, baskı grupları, özellikle çevrecilerin eylemleriyle
kamuoyuna mal edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir düşünce tarzı, turizmde de
gerçekleşmiş ve var olan “saldırgan turizm” çeşidinin yerine geçebilecek
alternatif turizm arayışlarına gidilmiştir. Bu arayışların sonucunda turizmde
sürdürülebilirlik anlayışı ortaya çıkmıştır.
Genel bir tanımlama yapmak gerekirse; “sürdürülebilir turizm, turistlerin ve
yerel halkın gereksinimlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerinden ödün
verilmeden karşılanmasıdır”. Sürdürülebilir turizm, çevre değerleri, toplum ve
kültürün gelişen turizmin kurbanı değil, bu gelişmelerden faydalananlar olarak
yürütüldüğü ve yönetildiği bir üretim biçimidir (Kahraman ve Türkay 2004). Bu
anlayışın esası; turizme kaynak oluşturan bölgesel veya yerel, kültürel ve doğal
değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliklerinin devam ettirilmesinin
sağlanmasıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın, çevresel değerler üzerinde olumsuz
bir etkiye sebebiyet vermeden, ekonomik kalkınmanın devamının sağlanmasını
göz önünde tutarak, sürdürülebilir turizm; turizm sektörünü besleyen doğal
çevre ve insan kaynaklarını olumsuz şartlarda etkilemeden, turizm
potansiyelinin ve turizm ürünlerinin kalitesinin arttırılması olarak
tanımlanabilir (Akış 1999).
Doğu Karadeniz bölgesi bazı ürünlerde tarımsal üretim bakımından başı
çekmektedir. Aynı zamanda bölgenin değişik ekolojisi ve endemik bitkileri
açısından da çok değerlidir. Agroekoturizm sürdürülebilirliğin sağlanması için
tarımsal üretimi ve ekolojik potansiyeli araç edinerek alternatif turizm
faaliyetini içermektedir. Bu çalışma ile Doğu Karadeniz bölgesinin tarımsal
durumu, ekolojik yapısı ve turizm potansiyeli açısından son derece önemli bir
konumda olması nedeniyle bu değerlerin ortaya çıkması ve daha iyi
tanınmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
BÖLGENİN TARIMSAL YAPISI
Doğu Karadeniz Bölgesi alan olarak Türkiye’nin % 4,7 lik, nüfus olarak % 4,8 lik
bir kısmını içerir. Bu bölge Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan ılıman iklime
sahip, engebeli arazi yapısı, mikroklima özellikleri ile dikkati çekmektedir. Bu
özelliği ile bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından son derece uygun bir iklime
sahiptir. Bu iklimin tipik bitkisi fındık olup bölge iklimine fındık iklimi de de‐
nilmektedir (Özbek 1978). Bölgenin doğusunda Rize bulunmakta ve çay hakim

Bildiriler

25

bitki konumuna gelmektedir. Bölgede fındık ve çay başta olmak üzere kivi, el‐
ma, armut, erik, kiraz, vişne, dut, incir, yenidünya, zeytin, nar, trabzonhurması,
karayemiş, kocayemiş, maviyemiş, turnayemişi, ahududu, böğürtlen, çilek, gibi
pek çok meyve türünün yanı sıra yaprak lahana, taze fasulye, marul, biber, do‐
mates, patlıcan, maydanoz, bezelye, patates, tatlı mısır, nane, roka gibi pek çok
sebze türleri yetişmektedir. Tarımsal faaliyetler içerisinde zootekni içerisinde
arıcılık ön plana çıkmakta olup büyük ve küçükbaş hayvancılık aile işletmeleri
şeklinde yapılmaktadır.
Bölgenin ortalama sıcaklığı 11‐17 oC olmakla birlikte sıcaklık sıfır derecenin
altına nadir düşmekte ve yaz aylarında sıcaklık 30‐32 oC lere kadar çıkabilmek‐
tedir. Bölgenin yıllık yağış toplamı ise 800‐1800 mm arasında olup yağış bütün
aylara dağılmış durumdadır.
Arazi kullanımı ise iklimsel faktörler ve arazi yapısına göre değişmekle birlik‐
te alanlar daha ziyade bahçe tarımına ayrılmış olup küçük ve parçalı bir yapı
arz etmektedir. Arazi eğimi ve toprak derinliğine bağlı olarak modern tarım
tekniklerinin uygulanması zaman zaman kısıtlanmaktadır. Bölge toprakları kil‐
li‐tınlı veya tınlı özellikte olup toprak pH sı genellikle hafif asitik veya asitik
karakterdedir.
Bölgenin ürün deseninde yer alan en önemli türler fındık ve çay olup bunu
diğer meyve türleri takip etmektedir. Meyvecilik bakımından en zengin iller
sırasıyla Ordu, Giresun ve Trabzon’dur. Sebze üretim alanı ve miktarı bakımın‐
dan ise Giresun ilk sırada yer almaktadır. Bölgenin meyve üretim miktarı 1,15
milyon ton, sebze üretimi ise 95 bin ton dur. Bölgede yumuşak çekirdekli, sert
çekirdekli, sert kabuklu, üzümsü meyveler ve hatta subtropik meyve türleri da‐
hi yetişmektedir. Türkiye fındık üretiminin yaklaşık %65’ ini Doğu Karadeniz
Bölgesi karşılamaktadır. Sebze üretiminde ise lahana grubu sebzeler ile taze fa‐
sulye başta olmak üzere birçok sebze türünün yetiştiriciliği yapılmaktadır
(Şekeroğlu vd. 2006).
EKOLOJİK YAPI
Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en görkemli doğa alanlarından biridir.
Aynı zamanda zengin biyolojik çeşitliliği, ilginç jeolojik ve jeomorfolojik yapısı
ile ülkemizin önemli turizm alanları arasındadır. Bölgede yeşil ve mavinin her
tonuna rastlamak mümkündür. Son yıllarda giderek artan küresel ısınma sonu‐
cu, Türkiye’de turizmin daha serin iklime sahip Karadeniz Bölgesine kayacağı
açıktır. Bu bağlamda Doğu Karadeniz’in eşsiz biyolojik zenginliğinden yararla‐
narak, yörenin eko‐turizm potansiyelinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu
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şekilde, hem yöre halkının, hemde bölgenin ekonomik durumunda bir iyileşme
olabilecektir.
Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin üç büyük flora alanından biri olan Euro‐
Siberian (Avrupa‐Sibirya) flora alanında yer almaktadır. Euro‐Siberian flora a‐
lanı, Kafkasya’nın büyük bir bölümü ile Kırım ve Dobrudja dağlarında egemen
olan
Euxin adı verilen provensin bir devamı niteliğindedir. Bu alan ülkemizde ba‐
tıda Istranca dağlarının nemli kuzey yamaçlarından başlamakta, tüm Karade‐
niz’i kapsayarak, doğuda Gürcistan ve Kafkas’lar üzerinden Sibirya’ya değin
uzanmaktadır. Bu alanın, Ordu ili Melet havzasından doğuya doğru olan Gire‐
sun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini içeren kesimine, gür bitki ör‐
tüsü anlamına gelen Colchis ya da kolşik flora adı verilmektedir (Anşin 1980).
Karadeniz Bölgesi’nde birçok önemli bitki alanı, milli park ve tabiatı koruma
alanı bulunmaktadır. Bunlardan önemlileri şunlardır
Çoruh Vadisi
Dünyanın en zengin biyolojik bölgelerinden biri olan Kafkasya Ekolojik Bölge‐
siʹnin batı ucunda yer alan Çoruh Vadisi, çok fazla sayıda nadir ve endemik tü‐
rün görüldüğü önemli bir doğa alanıdır. İnsanların hâlâ geleneksel bir hayat
sürdürdükleri bölgede kayalık derin vadiler, tepelerdeki küçük düzlükler ve
yüksek dağ zirveleri yalnızca bu coğrafyada görülen bitkilerin ve hayvanların
yanı sıra çok çeşitli canlı türlerine de elverişli yaşam alanı sağlar.
Geniş lav ve tüf kayalar gibi çoğunlukla volkanik kaynaklı olan jeolojik yapı‐
sı, yüksek dağ gölleri (İspir, Tortum), kızıl peribacaları (Narman), kahverengi,
sarı, kırmızı renkteki kaya ve toprak parçalarıyla (Yusufeli) şaşırtıcı manzaralar
oluşturur.
Yüksekliğin ani değişiklikler gösterdiği havzada, 3000 metreleri aşan dağ zir‐
velerinden akıp gelen dereler, 15 kmʹlik mesafe içerisinde alçak vadi tabanına
(İspirʹde 450 m olan vadi tabanı rakımı, Gürcistan sınırında 75 metreye kadar
düşer) ulaşarak dünyanın debisi en yüksek nehirlerinden birini oluşturur. Yıllık
ortalama yağış miktarının, nehrin akış yönünde arttığı Çoruh Vadisiʹnde iklim
Karadenizʹe yaklaşıldıkça giderek ılımanlaşır ve yarı‐kurak iklim yerini yarı‐
nemli bir iklime bırakır. Vadide (Yusufeli) zeytin bahçeleri ve nar ağaçları gö‐
rülmeye başlar. Nehir boyunca mutedil olan iklim değişimleri karın hiç eksik
olmadığı dağ zirvelerindeki göllere doğru ise daha sert bir şekilde yaşanır. Ka‐
radeniz, Akdeniz ve çoğunlukla da İç Anadolu bölgelerinin özelliklerini göste‐
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ren vadi iklimindeki bu farklılıklar, olağanüstü zenginlikteki bir flora ve fauna‐
nın gelişmesine olanak sağlar.
Çoruh Vadisi, Türkiye’nin en görkemli doğa alanlarından biridir. Zengin bi‐
yolojik çeşitliliği Türkiye ve dünyada eşsizdir. Çoruh Vadisi, Türkiye’deki 122
Önemli Bitki Alanından (ÖBA) biridir. Yaklaşık 750 takson içeren ÖBA florasın‐
da bazı familyalar oldukça yüksek oranlarda temsil edilir: Compositae 77
takson; Leguminosae 70 takson ve Labiatae 65 takson. Bölgede aralarında ender
peygamber çiçekleri (Centaurea), geven (Astragalus), çan çiçeği (Campanula), fare
kulağı (Cerastium), gelin parmağı (Sempervivum), akçaağaç (Acer) ve süsen (Iris)
türleri dahil, 100ʹden fazla endemik ya da başka bölgelerde az görülen türün
bulunduğu bilinmektedir. Alanın ülke çapında nadir çok fazla takson içermesi,
tek bir nehir vadisinde pek rastlanmayan bir durumdur.
Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları
Fırtına Vadisi, Fırtına Deresi’nin, Karadeniz kıyı çizgisinden başlayıp iç kısımla‐
ra doğru birden çok kola ayrılarak (Durak, Hemşin, Hala, Polovit, Elevit ve
Tunca dereleri) Kaçkar Dağları’nın kuzey yamaçlarına kadar uzanmasıyla olu‐
şur. Vadide yıllık ortalama yağış miktarı 2000 mm’nin üzerindedir ve yüksek
kesimleri sürekli sis altındadır. Alüviyal akarsu ormanları (kızılağaç), geniş
yapraklı ılıman ormanlar (doğu kayını), iğne yapraklı doğu ladini ormanları,
yapraklı ve karışık ormanlar, geniş alpin çayırlıklar ve kayalık habitatlar, nadir
şimşir ormanları gibi Doğu Karadeniz’e özgü bütün habitatları burada bulmak
mümkündür. Bu değerlerinden ötürü, Fırtına Vadisi ormanları, WWF (Dünya
Doğayı Koruma Vakfı) tarafından Avrupa’da acil korunması gereken 100 or‐
mandan biri olarak ilan edilmiştir.
Fırtına Vadisi, Kaçkar Dağları ile birlikte 537 odunsu bitki, 136 kuş, 30 meme‐
li, 21 sürüngen ve 116 endemik bitki türüne ev sahipliği yapar. Fırtına, Hemşin
ve Çağlayan dereleri, her yıl Karadeniz’den iç kısımlara göç ederek yumurtadan
çıktıkları yere yumurtlayan denizalalarının da yuvasıdır. Doğu Karadeniz Dağ‐
ları ÖBA’sı içinde Fırtına Vadisi, çeşitli vejetasyon tipleri ve flora zenginliğiyle
diğer vadilerden belirgin bir farklılık sergiler. Doğu Karadeniz Bölgesi için yapı‐
lan flora çalışmalarının en kapsamlılarından biri olan Rize Florası adlı çalışma‐
da, Fırtına Vadisiʹnin Rize ili bitki taksonu sayısının yarısından fazlasını barın‐
dırmaktadır. Buna göre Kaçkar Dağları, özellikle milli park ve yakın çevresi,
Doğu Karadeniz’deki endemik taksonların %30ʹuna tek başına ev sahipliği
yapmaktadır. Alanda orman, nemli dere, sucul ve sulak alan, subalpin ve alpin
olmak üzere 4 vejetasyon tipi vardır.
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Fırtına Vadisi’nde bulunan şimşir ormanları, bu türün en dikkat çekici toplu‐
luklarını oluşturmaktadır. Ağaçların çaplarının 8‐32 cm arasında değişmesi ve
boylarının yer yer 8‐10 m’ye kadar ulaşmasıyla anıt özelliği kazanmaktadırlar.
Bu ormanlar, Fırtına Vadisi’nin en önemli biyolojik kaynak değerlerinden biri
olmakla kalmayıp, olağanüstü güzellikleriyle estetik kaynak değerlerinin de
başında gelmektedir. Alanın içerisinde ve hemen dışında çeşitli mevkilerde bu‐
lunan şimşir (Buxus sempervirens) ormanları dere kenarlarında görülse de, ya‐
maç alanlarda da büyük parçalar halinde bulunabilmektedir. Bu orman parçala‐
rının yaygın olarak bulunduğu yerler, 900‐1300 m arasında Çamlıhemşin‐
Meydan yolu üzerinde, Şimşirlik mevkiinde, Kito ormanlarıyla Palovit Vadisi
içinde bulunmaktadır. Şimşir ormanları içerisinde bulunan diğer tipik bitkiler
arasında Ilex colchica, Hedera colchica, Rubus spp., Oxalis spp., Trifolium spp. ve
bazı mantarlarla yoğun kara yosunları sayılabilir.
Vadide bulunan Doğal Yaşlı Ormanlar yalnızca orman ağaçlarından ibaret
değildir. Bu ormanlar doğallık ve yaşlılığı yansıtan özelliklerin, ekosistem sağlı‐
ğının ve biyolojik çesitliliğin en mükemmel şekilde korunduğu yerler olarak
bilinmektedir. Epifitik bitkilerin çokluğuyla dikkat çeken bu ormanlar, tehlike
altındaki türlerin de %13 kadarını içermektedir. Fırtına Vadisi ve Palovit Vadisi,
içerdikleri doğal yaşlı ormanlarla, hem bölgenin, hem de ülkenin en bozulma‐
mış birkaç orman ekosistemi arasında değerlendirilebilir. Fırtına Vadisi içeri‐
sinde yaklaşık 4603 hektar doğal yaşlı orman bulunmaktadır.
Karçal Dağları
Karçal Dağları Önemli Bitki Alanı (ÖBA) Doğu Karadeniz Dağları’nın doğu u‐
cunda, Gürcistan sınırına yakın küçük bir dağ silsilesidir. Büyük ölçüde volka‐
nik kayalardan oluşan Karçal Dağları’nın yüksekliği 3.428 m’yi bulur. ÖBA ço‐
ğunlukla bozulmadan kalmış geniş ve iğne yapraklı orman, çalı, alpin mera,
sarp kayalık ve zirve bitki topluluktan içerir. Florası çok ayrıntılı incelenmemiş
olmasına karşın, Karçal Dağları’nda ülke çapında nadir en az 61 taksonun yetiş‐
tiği bilinmektedir. ÖBA’nın büyük bir kısmında orman bitki örtüsü (kapalılık
oranı yaklaşık %100) hakimdir. Biraz daha alçak kesimlerde (400‐1.000 m) yap‐
rağını döken karışık ormanlar ağırlıktadır: Odunsu bitkiler bakımından olağa‐
nüstü zengin bu orman bitki örtüsünde akçaağaç (Acer cappadocicum var.
cappadocicum ve Acer trautvetteri), adi gürgen (Carpinus betulus), kestane (Castanea
sativa), fındık (Corylus avellana), karayemiş (Laurocerasus officinalis), komar
(Rhododendron ponticum), sapsız meşe (Quercus petraea) ve Kafkas ıhlamuru (Tilia
rubra ssp. caucasica) saf ya da karışık topluluklar halinde yer alır.
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1.000‐2.000 m arasında Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana ssp.
nordmanniana), adi gürgen (Carpinus betulus), doğu kayını (Fagus orientalis), doğu
ladini (Picea orientalis), sarıçam (Pinus sylvestris), geniş yapraklı ıhlamur (Tilia
platyphyllos) ve dağ karaağacı (Ulmus glabra) gibi odunsu türlerin baskın oldu‐
ğu geniş ormanlar yer alır. Nemli orman toplulukları alt florasında ise
Rhododendron smimovii, Rhododendron ungemii ve Vaccinium arctostaphylos gibi
Ericaceae familyasına ait türler ağırlıktadır.
Ağaç sınırı yakınlarında (2.200‐2.500 m) boylu çalı topluluktan yer alır. Bu
bitki örtüsü Betula medwediewii, Quercus pontica, Rhododendron luteum, Rhododendron
ungemii ve Vaccinium arctostaphylos gibi lokal bitki türleri bakımından zengindir.
Karçal Dağları’nda şimdiye kadar Türkiye’ye endemik yaklaşık 25 takson kay‐
dedilmiştir. Gürcistan sınırına bu kadar yakın olmasına karşın ÖBA’nın oldukça
yüksek oranda endemik bitki içermesi ilginçtir. Buna ek olarak alanda ülke ça‐
pında nadir yaklaşık 61 taksonun bulunduğu da bilinmektedir.
Rize-İkizdere
Rize ilinde toplam 1430 takson bulunmaktadır. Bunlardan 110 tanesi endemik
bitkidir. Rize yöresi için endemik taksonlardan bazıları şunlardır: Astragalus
ovatus, Campanula betulifolia, Campanula tridentata, Centaurea urvillii, Cirsium
pseudopersonata, Cirsium trachylepis, Cyclamen parviflorum, Dianthus carmelitarum,
Geranium ibericum subsp. jubatum, Lamium ponticum, Lonicera caucasica subsp.
orientalis. Rize‐İkizdere yöresi Türkiye’nin önemli bitki alanlarından birisi ola‐
rak belirlenmiştir. Ayrıca Rize –İkizdere yöreleri Dünya Doğal Hayatı Koruma
Vakfı (WWF)’nca dünyada korunması gereken 200 habitattan birisi olarak belir‐
lenmiştir. İkizdere ve Anzerin içe dönük güney yamaçları, Türkiye’nin Euro‐
Siberian, Mediterranean ve Irano‐Turanian olarak bilinen üç flora alanına ilişkin
bitkilerin bir arada yayıldığı ender habitatlardan biridir. Rize ve İkizdere çevresi
Anzer balı ile ünlüdür. Bu balın kaynağı olan yüzlerce bitkiden oluşan doğal
floristik yapıdır (Anşin 1980).
Trabzon-Altındere Vadisi Milli Parkı
Doğu Karadeniz Bölgesinde, Trabzon ili Maçka ilçesi sınırları içerisinde yer al‐
maktadır. Milli Parkın ana özelliğini Sümela Manastırı ile Altındere Vadisinin
bitki zenginliği ve jeomorfolojik yapısı teşkil etmektedir. Milli Park, flora açı‐
sından çok zenginlik içermekte olup yörenin hakim bitki örtüsünü doğu ladini
oluşturur. Sahada ayrıca yapraklı ve ibreli ağaçlardan göknar, sarıçam, kestane,
meşe, ıhlamur, gürgen, söğüt, karaçam, ormangülü, Kafkas hanımelinden mey‐
dana gelen zengin bir bitki örtüsü çeşitliliği görülmeye değer doğal ortamın ya‐
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ban hayatı için sunduğu yaşam şartları geyik, karaca, çengel boynuzlu yaban
keçisi, yabani domuz, ayı, kurt, çakal, tilki, yaban kedisi gibi türlerin yaşaması‐
na ve çoğalmasına olanak sağlamıştır.
Hatila Vadisi Millî Parkı
Artvin merkez ilçe sınırları içerisinde Hatila Vadisindeki Hatila Deresi ve birçok
yan derelerini içerir. Yamaçların gerek fiziksel parçalanma ve kütle hareketleri
gerekse yan dere ve heyelanlarla işlenmesi sonucu vadide çok haşin bir topog‐
rafya ortaya çıkmıştır. Bu topografya, vadinin orta kesimlerinde kanyon ve bo‐
ğaz oluşumunu sağlamıştır. Vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yo‐
ğun olan vejetatif örtü; bünyesinde çok çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır.
Bu türler içerisinde dikkati çeken belirgin özellik, bitki örtüsünün genel olarak
Akdeniz iklim karakterini yansıtmasıdır. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsü
relikt bir özellik gösterir. Ayrıca bitki türleri içerisinde endemik karakterde o‐
lanlar da vardır. Bu türlerin sayısı 500ʹü geçmektedir. Hatila Vadisi, zengin bir
fauna da içermektedir. Bu fauna içerisinde en çok rastlanan türler; ayı, domuz,
tilki, porsuk, yaban keçisi, sansar, atmaca, kartal, çakal, dağ horozu, Hopa enge‐
reği ve alabalıktır.
Hatila Vadisinin gerek ilginç jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ve gerekse özgün
bitki toplulukları yöreye Türkiye’de ender rastlanan bir alan özelliğini vermek‐
tedir. Ayrıca bu doğal öğelerin birleşimi sonucu eşsiz peyzaj güzellikleri ortaya
çıkmakta ve bu durum da zengin rekreasyonel potansiyel oluşturmaktadır.
Karagöl-Sahara Milli Parkı
Artvin ili, Şavşat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karagöl‐Sahara Milli Parkı iki
ayrı sahadan oluşmaktadır. Bunlar Karagöl ve Sahara Yaylaları’dır. Karagöl ve
çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle ha‐
reketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagöl, rotasyonel olarak kayan
kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gö‐
lüdür. Göl çevresi ladin ve çamların meydana getirdiği yoğun ormanlarla kap‐
lıdır. Bu doğal öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir.
Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti
niteliğine sahip alanlar mevcuttur.
Sahara Yaylası: Yörenin genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir je‐
olojik yapısı vardır. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde Tersiyer arazisi ortaya
çıkar. Orman örtüsü ladin ve göknarlardan meydana gelmiştir. Alt zonlarda
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sarıçam da bulunmaktadır. Ayrıca Antropojen step karakterideki alanlar da bu
kesimde geniş yer kaplamaktadır.
Gorgit-Efeler Tabiatı Koruma Alanları
Doğal yaşlı ormanı, her biri anıt olma özelliğine sahip ağaçları bünyesinde ba‐
rındıran ve dünya doğal koruma kriterlerinden son derece önemli parametre
olan Doğal Eski Ormanlardandır. 3200 mm. Yıllık yağış ve sürekli bağıl nemin
egemenliği altında derin vadiler boyunca yükselen bakir bitki örtüsü ile bir
Yağmur Ormanı Ekosistemidir.
ÇamburnuTabiatı Koruma Alanı
Doğu Karadeniz bölgesinde, Hopa ilçesi sınırları içerisindedir. Sarıçamın (Pinus
silvestris ssp.koçhiana) sahile inebildiği nadir yerlerden biridir. Bu özelliği ile
Çamburnu sarıçamı relikt karakter göstermektedir. Ayrıca kuzeyden Karadeniz
üzerinden gelen göçmen kuşların Doğu Karadeniz sıradağlarına ulaştığı ilk
noktada bulunması da yörenin önemini artırmaktadır.
BÖLGENİN TURİZM POTANSİYELİ
Giresun ili
Doğu Karadeniz Bölgesiʹnde yer alan Giresun bir yarımada üzerine kurulmuş‐
tur. Giresun, Anadoluʹnun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Kara‐
denizʹin inci kentlerinden birisidir. Doğal ve tarihi değerler açısından turizme
oldukça elverişli bulunan Giresunʹun bakir ormanları, yaylaları ve akarsuları
ilgi çekicidir.
Zengin bitki örtüsü, çağlayanlarla son derece temiz havası olan dağ ve yayla‐
larımızda günübirlik kamp kurma, doğa yürüyüşleri, dağcılık, tırmanma, at ve
bisiklet sporu konularında yararlanmak mümkündür.
Yaylalarımızda atlı doğa yürüyüşleri, patika yürüyüşü, seyirlik, dağ bisikleti,
motorsiklet kros, çim kayağı (Bektaş Yaylasında rakım yüksekliği sebebiyle ağaç
yoktur, çim kayağına uygundur.) yapılabilecek doğa sporlarındandır. Gire‐
sun’da Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya Yaylaları Bakanlar Kurulu Kararı ile Tu‐
rizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.
Giresun’da Yapılabilecek Aktiviteler ve Yerleri
Su Sporları(Kano): Aksu Deresi, Yağlıdere lrmağı, Harşıt Çayı ve Pazarsuyu De‐
releri de rafting ve kano sporu için uygun parkurlardır.

32

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Sportif Olta Balıkçılığı: Karadenizʹde 120 km. kıyısı bulunan Giresun balıkçılık
yönünden önemli illerimizden biridir. Deniz kıyısında merkez ilçe ile birlikte
sekiz ilçe merkezi bulunmaktadır. Buralarda yaşayan binlerce aile geçimini de‐
nizden sağlamaktadır.
Dağ‐Doğa Yürüyüşü: En önemli parkurlar; Eğribel‐ Çoban Bağırtan, Turna Ova‐
sı‐ Kümbet, Eğribel‐ Avşar Ovası, Sağrak Gölü, Kırklar Tepesi‐Karagöl Tepesi‐
Aygır Gölü‐Elmalı Obası. Yürüyüş parkurları rakımı 2250 m. üzerindedir.
Yayla Turizmi: Kümbet Yaylası, Bektaş Yaylası ve Şenlikleri, Yavuz Kemal Bel‐
desi (Kulakkaya Yaylası), Melikli Obası Yaylası, Tamdere Yaylası, Tamzara Yay‐
lası, Kulakkaya Yaylası, Sis Dağı Yaylası, Paşakonağı Yaylası, Çakrak Yaylası,
Anastos Yaylası, Dokuzgöz Yaylası,
Yamaç Paraşütü: Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinin arazi yapıları uygun oldu‐
ğu için bu bölgelerimiz yamaç paraşütü gerçekleştirilebilecek parkurlardır
Oto Jeep Safari: Giresun‐Batlama İnişdibi‐Fidanlık‐Yavuzkemal‐Bektaş‐Camili‐
Pınarlar‐Uzundere‐Kümbet‐Kotana‐Dereli‐Giresun parkuru ilimizde turizm
yolu olarak planlanan yaklaşık 120 km. toprak stabilize ve asfalt kaplama jeep
safari için uygun bir güzergahtır.
Kaplıcalar: Giresun doğal maden suları ile de ünlüdür. İnişdibi Maden Suyu,
Freşa Maden Suyu, Çaldağ Maden Suyu; Batlama Deresi üzerindedir. Pınarlar
Maden Suyu, Şebinkarahisar yolu üzerinde Kulakkaya yol ayrımında bulun‐
maktadır.
Kıyı Turizmi: Giresun kentinin doğu ve batısındaki sahiller kilometrelerce uza‐
yıp giden doğal plajlar durumundadır. Kent merkezine yaklaşık 5 km. uzaklıkta
yer alan, Belediye ve Jandarma plajları Giresunʹun başlıca plajlarıdır. Giresunʹda
kamping yapılacak plajlar Bulancak Belediye plajı, Keşap Düzköy Belediye plajı,
Tirebolu plajı’dır. Ayrıca yaz aylarında Giresun Adası ile Giresun Limanı ara‐
sında belli zamanlarda “Mavi Tur” düzenlenmektedir.
Keşap Şahinkayası: Giresun İli, Keşap İlçesi, Karabulduk Beldesine bağlı
Armutdüzü Köyü sınırları içersinde bulunan Şahin Kayalığı adıyla bilinen ve
üzerinde biten ağaç ve bitkilerinde oluşuyla doğal Türkiye Haritasının bulun‐
duğu kayalık dik ve sarp bir kayalık şeklindedir. Şahin Kayası olarak adlandırı‐
lan bu kayalığın tam ortasında ağaç ve bitkilerin yardımıyla oluşmuş bir Türki‐
ye Haritası bulunmaktadır. Bu haritanın tam ortasında Ankara’nın yerine denk
gelecek şekilde büyük bir mağara bulunmaktadır. Tamamen tesadüfen oluştuğu

Bildiriler

33

anlaşılan ve Türkiye haritası ölçülerine birebir uyan bu kayalık alan 1. Derece
Doğal Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.
Trabzon ili
Ülkenin, yüzölçümü oldukça küçük illerden biri olan Trabzon, akarsu vadileri
ile derin biçimde yarılmış dağlık ve engebeli alanlardan oluşur. Doğu Karade‐
niz sıradağlarına bağlı kıyı dağlarının yüksek kesimlerinden Karadeniz kıyısına
kadar uzanan Trabzon ilinin doğal bitki örtüsü, doğu ve batı da komşusu olan
iller gibi çok zengindir. Kıyıdan hemen yer yer duvarı andıran biçimde yükse‐
len, doğu‐batı doğrultusundaki bu dağlar, güneye gidildikçe yumuşak bir eğim‐
le daha da yükseldikten sonra, il sınırları başında Çoruh ve Harşit yarma vadi‐
lerine doğru oldukça dik yamaçlarla alçalır.
Trabzon’un önemli bir tarih kenti olduğu ve buna paralel olarak çok sayıda
kültür varlığını bünyesinde barındırdığı kuşkusuzdur. Bu özelliği Trabzon’u
bölge illeri arasında ayrıcalıklı kılmaktadır. İl dahilinde kentsel, doğal, arkeolo‐
jik sit alanı olmak üzere toplam 25 adet sit alanı bulunmaktadır. Kent dahilinde
toplam 983 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı mevcuttur. Bunlar arasında
Sumela Manastırı başta olmak üzere Ayasofya Müzesi, Kızlar Manastırı, Kuştul
ve Vazeleon Manastırı gibi Bizans dönemi yapılarının yanında Gülbaharhatun
Camii, İskenderpaşa Camii, Cephanelik, Trabzon Müzesi ve Atatürk Köşkü gibi
Osmanlı dönemi eserleri başlıcalarıdır. Trabzon turizminin önemli bir ayağını
oluşturan kültür turizmi sayesinde kente önemli bir turist girdisi sağlanmaktadır.
Trabzon’da Yapılabilecek Aktiviteler ve Yerleri
Atlı Doğa Turizmi: Dağcılık Parkurları: Uzungöl‐Demirkapı‐Karakaya (Çaykara)
Jeep Safari: Akçaabat‐Düzköy‐ Kayabaşı Yaylası‐Lişer Yaylası‐Şolma Turizm
Merkezi Maçka, Trabzon‐Araklı‐Dağbaşı‐Aydıntepe yer altı şehri‐Demirkapı
Gölleri‐Uzungöl‐Çaykara‐Of‐Trabzon
Yamaç Paraşütü: Uzungöl‐Karastel Tepesi/Uzungöl‐Karaçımah Tepesi/Akçaabat
Karadağ Hıdırnebi (Yaylakent) Önünden/Düzköy ilçesi Çalköy Beldesi
Doğankaya Çayırbağı.
Dağ‐Doğa Yürüyüşü: Maçka‐Ocaklı‐Kulindağı Yaylası‐Figanoy Yaylası‐Lişer
Yaylası Lişer Yaylası‐Kayabaşı Yaylası‐Haçka Yaylası‐Düzköy İlçesi Çaykara
Uzungöl Beldesi‐Karastel Yaylası‐Şekersu Yaylası Maçka İlçesi Altındere Vadisi
‐ Sumela Cami Boğazı–Çakırgöl Çakırgöl Zigana Geçidi–Hamsiköy (Eski Tarihi
Yol) Maçka İlçesi
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Kano Sporu: Araklı Karadere Başlangıç, Tilki Beli Bitiş, Araklı
Yayla Turizmi: Sisdağı Yaylası, Sazalan Yaylası, Kadırga Yaylası, Karadağ Yayla‐
sı, Trabzon‐Tonya‐Armutlu‐Gümüşhane‐Kürtün‐Erikbeli Yaylası, Araklı‐
Pazarcık Yaylası, Düzköy (Haçka Obası) Yaylası, Hıdırnebi ve Kuruçam Yayla‐
ları, Araklı‐Yeşilyurt‐Yılantaş Yaylası, Çakırgöl Yaylası, Çatma Obası Yaylası,
Harmantepe Yaylası, Kulindağı Yaylası, Lapazan Yaylası, Maçka‐Kiraz Yaylası,
Maçka‐Mavura Yaylası, Sultanmurat Yaylası, Uzungöl Çevre Koruma Alanı
Camiler: Trabzon İskenderpaşa cami, Vakfıkebir merkez eski cami, …
Manastırlar: Meryem Ana (Sumela) Manastırı, Vezalon (Yahya) Manastırı,
Kuştul ‐ Hızır İlyas Manastırı (Gregorius Peristera), Kaymaklı Manastırı, Kızlar
(Panagia Theokephastros) Manastırı, Kızlar Manastırı(Panagıa Keramesta)
Karavan Turizmi: Trabzon sahil şeridinde yer alan Beşikdüzü, Akçaabat, Araklı,
Çamburnu, Sera Gölü gibi yerleşimlerde ve Uzungöl, Hıdırnebi Yaylası, Kaya‐
başı Yaylası, Hamsiköy gibi yüksek plato yerleşimlerinde karavan turizmi yapı‐
labilecek imkanlar mevcuttur. Yol standartlarının yükseltilmesi karavan turiz‐
minin gelişmesinde önemli bir ivme olacaktır.
Rize ili
Türkiye’de kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, en çok rağbet gören doğa
etkinliklerden biri olan trekking‐doğa yürüyüşü için Rize Türkiye’deki en ö‐
nemli merkezlerden biri konumundadır. Dinlenmek, spor yapmak, fotoğraf
çekmek, kuş gözlemciliği ve botanik gibi bir çok ilgi alanını tek etkinliğin içinde
yapabileceğiniz trekking için Rize, köy ve yayları ile çok çeşitli alternatifler
sunmaktadır.
Ardeşen’e yaklaşık 2 km mesafede bulunan Fırtına Deresi, akarsu turizmi
(kano‐rafting) açısından elverişli konuma sahiptir. Fırtına Deresi, debisi en yük‐
sek ve hızla akan bir dere olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle yerli ve yaban‐
cı sporcular, bu dereyi özellikle tercih etmektedir.
Fırtına Deresi’nden başka rafting yapılan diğer dereler ise, Taşlıdere ve İkiz‐
dere (İyidere)’dir. Bu akarsularımız da ulusal rafting gösterileri ve 2004 yılı
ulusal rafting şampiyonası gerçekleştirilmiştir. Bu derelere kanoculuk için de
gerekli debi ve rejim miktarı yeterlidir. Bu akarsular dışında küçük büyük bir‐
çok dere mevcuttur.
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Rize ’de Yapılabilecek Aktiviteler ve Yerleri
Doğa Yürüyüşü:
Çamlıhemşin ‐ Zil Kale – Çat – Elevit – Karmık ‐ Çoğun Gölü ‐ Karmik Aşıdı ‐
Apıvanak – Palovit – Ketençur ‐ Tatar Dağı ‐ Karmukareç Gölü – Amlakit –
Samistal – Hazindağ – Pokut – Çamlıhemşin.
Çamlıhemşim – Ayder ‐ Aşağı Kavron ‐ Yukarı Kavron ‐ Çengovit Gölü ‐
Karadeniz Gölü ‐ Naletleme Geçiti – Döbe – Olgunlar – Haistav – Dilberyüzü ‐
Atsız Gölü ‐ Deniz Gölü ‐ Kaçkar Zirvesi – Yusufeli ‐ Barhal
Çamlıhemşin – Çat – Elevit – Trovit ‐ Garmik Aşıdı ‐ Apıvanak Aşıdı –
Derebaşı Gölü ‐ Mezovit Gölü ‐ Çarşak Geçidi ‐ Büyük Göl ‐ Küçük Göl ‐ Kara‐
deniz Gölü ‐ Y.Çeymakçur ‐ A.Çeymakçur – Ayder ‐ Çamlıhemşin.
Çamlıhemşin – Çat – Elevit – Trovit – Garmik – Hacevanak ‐ Yıldızlı Göl ‐
Çapuk Boğazı ‐ Baş Yayla ‐ Çiçekli Yayla – Çat – Çamlıhemşin ‐ Ballıköy
(Anzer)
Dağcılık: Rize ilinin güney sınırını teşkil eden Doğu Karadeniz Dağları’nın ö‐
nemli zirvelerinden Kaçkar Dağı (3937 m), Verçenik Dağı (3711 m), Bulut Dağı
(3562 m), ve Altıparmak Dağı (3492 m) dağcılık için önemli alanlardır.
Rafting: İkizdere (İyidere) ve Fırtına Deresi’ndeki rafting Parkurlarının genel
hatları şöyle sıralanabilir:
1. Parkur (B3): İkizdere İlçesi’nin Güneyce Beldesi’nden başlar. Uzunluğu yakla‐
şık 3 km olup, rapidler, 3‐4 zorluk derecesine sahiptir.
2. Parkur (B2): İkizdere İlçesi’nin Hurmalık Köyü’nden başlar. Yaklaşık 7 km
uzunluğa sahip olup ; rapidleri ise 3 dereceyi geçmemektedir.
3. Parkur (B1): Fırtına Deresi parkuru, Duygulu Köyü’nden başlar. Köyün 6,5
km sonrasında tamamlanır.Tarihi kemer köprüye girerken oluşan rapid, parku‐
run önemli bir noktasını oluşturmaktadır.
Jeep Safari: 1.Parkur: İkizdere – Çağrankaya – Çataldere – Kaptanpaşa ‐ Çayeli
parkuru.
2. Parkur: Pazar – Hemşin ‐ Kito Yaylası – Zilkale – Çat ‐ Elevit parkuru.
3. Parkur: Çamlıhemşin – Zilkale – Çat ‐ Elevit parkuru.
4. Parkur: İkizdere – Anzer ‐ Uzungöl parkuru.
5. Parkur: İkizdere – Anzer – İspir ‐Yusufeli parkuru.

36

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Heliski (Helikopterle Kayak): Dünyanın en heyecanlı doğa sporlarından biri ola‐
rak gösterilen heliski, yakın zamana kadar İsviçre’nin Alplerinde,
Himalayalar’da ve Kanada dağlarında yapılırken 2004 yılında ülkemizde ilk
defa, Avrupalı kayak tutkunları için Kaçkar Dağları’na turlar düzenlenmeye
başlandı. Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ne bağlı Ayder Yaylası’nda konaklayan
kayakçılar, özel eğitimli yabancı pilotların kontrolündeki helikopterle Kaçkar
Dağları’nın sarp tepelerine çıkarılmakta ve zirvelerden dağların eteklerine doğ‐
ru serbest stilde iniş gerçekleştirmektedir. Yalnızca profesyonel kayakçılar tara‐
fından yapılabilen bu spor, özel ekipman ve ihtisas gerektirmektir. Her yıl O‐
cak‐Nisan aylarında yapılan heliski için Ayder Yaylası’nın kış aylarında kapalı
bulunan yolları açılmış olup; kışları faaliyet gösteremeyen konaklama tesisle‐
rinden bir kısmı, kışın da hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca daha önce 1 adet
helikopterle yapılan heliksi için, 2007 yılında 4 adet helikopter kullanılmıştır.
Kuş Gözlemciliği: Kaçkar Dağları çok çeşitli kuş ve kelebek türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Yerli ve yabancı kuş gözlemcileri, özellikle “Dağ Horozunu” ya‐
şam alanında gözlemlemek için Rize’ye gelmektedir. Ayrıca pek çok yırtıcı kuş,
temmuz ve ağustos aylarında, doğu yönünden Rize’ye gelerek güneye, mart
ayında ise, aynı güzergahı kullanarak Kafkas Dağları’na göç etmektedir. Bu göç
yolu, yırtıcı kuşların Türkiye’de kullandıkları önemli göç yolarından biridir ve
kuş gözlemciliği için eşsiz bir parkurdur. Bunun yanında bölgede yaşayan diğer
kuş türlerini, kelebekleri gözlemlemek ve doğa fotoğrafçılığı için de bölgenin
flora ve fauna yapısı oldukça zengindir.
Yamaç Paraşütü: İkizdere İlçesi’nin Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin İlçesi’nin
Pokut Yaylası yamaç paraşütü yapılabilecek doğal yapıya sahiptir. Rize’nin bir‐
çok yaylasında bu potansiyel mevcut olmasına rağmen, en uygun yer Ballıköy
(Anzer) yaylasıdır. Yamaç paraşütü için uygun başka bir parkur da Çamlıhem‐
şin‐Pokut‐Hazindağ hattıdır.
Yayla Turizmi: Ayder Yaylası, Pokut, Sal, Hazindağ Yaylalar, Aşağı ve Yukarı
Kavron Yaylaları, Anzer (Ballıköy) Yaylası, İkizdere Çağırankaya Yaylası, Elevit ve
Palovit Yaylalarıdır.
Artvin İli
Artvin, ili ikiye bölen Çoruh nehri, dik yamaçlı uzun vadileri, 3900 m ye kadar
yükselen birbiri ardına sıralanmış yüksek dağları, balta girmemiş doğal orman‐
ları, yüksek dağların doruklarında krater gölleri, Karagülleri, yeşil yaylaları,
fauna ve flora zenginliği, tarihi kilise, kale ve kemer köprüleri, geleneksel mi‐
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marisi, ve festivalleri ile çeşitli turizm değerlerini içinde barındıran otantik bir
turizm beldesidir.

den bütün şehir ve etrafındaki dağlar, en uzak noktalarına kadar denizle birlikte
çok özel panorama oluşturur. Burada yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirilebilir.

Kaçkar ve Karçal dağlarında yapılan dağ tırmanışları, bölgenin değişik yöre‐
lerinde doğal güzellikler içinde bulunan trekking parkurlarında yapılan doğa
yürüyüşleri, Çoruh Nehri ve Barhal çayında yapılmakta olan rafting, katamara
ve kano gibi akarsu sporları Artvin’in turizm çeşitliliğini zenginleştirmektedir.
4. Dünya Akarsu Sporları Şampiyonası 1993 yılında Çoruh nehrinde yapılmıştır.

Tepeli karabatak (90 çift) popülâsyonuyla önemli kuş alanları statüsü kazanır.
Orduʹnun Perşembe İlçesi Ramazan Köyü açıklarında bulunan Hoynat Adası
(Akkuş Adası), önemli kuş Alanıʹ (Öka) kapsamına alındı.

Artvin ’de Yapılabilecek Aktiviteler ve Yerleri
Dağ ve Doğa Yürüyüşü: Kaçkar Sıradağları’nın en yüksek tepeleri Altıparmak,
Kavran ve Verçenektir.
Yayla Turizmi: Kaçkar Turizm Merkezi, Kafkasör Turizm Merkezi, Mersivan
Yaylası, Borçka – Karagöl, Şavşat – Karagöl, Sahara Yaylası, Bilbilan Yaylası,
Arsiyan Yaylaları
Kamp ve Karavan Turizmi: Kemalpaşa Plajı ve çevresi, Kafkasör Orman İçi Din‐
lenme Yeri, Borçka Karagöl, Şavşat Karagöl, Hatila Vadisi, Sahara, Yusufeli
Kaçkar Turizm Merkezi ve Yusufeli Çevreli Köyü.
Sportif Olta Balıkçılığı: Barhal Çayı, Hatila Deresi, Arhavi Ortacalar Deresi, Borç‐
ka Camii‐Maçahel Deresi, yüksek kesimlerde yer alan halk arasında Karagöl
olarak adlandırılan göllerde olta balıkçılığı yapılmaktadır.
Kuş Gözetleme: Hopa, Murgul, Borçka ve Artvin’in yüksek tepeleri kuş meraklı‐
ları için uygun gözetleme olanakları sunmaktadır.
Atlı Doğa Yürüyüşü: Başta Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli köyleri olmak üzere
Karçal Dağlarının eteklerindeki yaylalarda ideal alanlar mevcuttur.
Bitki İnceleme: Kaçkar Dağları, flora ve faunasıyla bitki inceleme açısından önem
taşımaktadır.
Korunan Alanlar (SİT) (Milli Parklar ve Tabiat Parkları): Balıklı‐Maden Yaban Ha‐
yatı Koruma Sahası, Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı, Hatila Vadisi Milli Parkı,
Kafkasör Orman İçi Dinlenme Yeri, Maçahel Gorgit Tabiatı Koruma Alanı,
Maçahel‐Gorgit‐ Efeler Tabiatı Koruma Alanları, Sahara‐Karagöl Milli Parkı
Ordu İli
Ordu ilinde de inanç turizmine yönelik olarak değerlendirilebilecek Yason kili‐
sesi önem arz etmektedir. Yine Ordu’da Boztepe mesire yeri çok özel bir yer
olup Ordu’nun doğal simgesidir. Boztepe Ordu’ya hakim durumdadır, zirve‐

Kuş Türleri: Sakallı akbaba (20 çift), kızıl akbaba (20 çift), kara akbaba (10 çift),
kaya kartalı (10 çift), huş tavuğu (tüm Türkiye popülasyonu bu önemli kuş alan‐
ları içinde bulunur) ve ürkeklik popülasyonlarıyla önemli kuş alanları statüsü
kazanır. 1993 yılında yapılan bir araştırmada önemli kuş alanları sınırları içinde
kalan yedi bölge incelenmiş, bunların altısında toplam 134 erişkin erkek huş
tavuğu tespit edilmiştir. Araştırma yapılan alanın darlığı ve uygun yaşam or‐
tamlarının genişliği göz önünde bulundurulduğunda, önemli kuş alanlarındaki
toplam huş tavuğu popülasyonunun 1000 çifti aştığı varsayılabilir. Ancak geçen
yıllar içerisinde birçok önemli yeni göç vadisinin keşfedilmesi, bu rakamların
çok daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Doğu Karadeniz Dağları, Türki‐
yeʹde Avrasya Yüksek Dağlık (Alpin) biyomunu temsil etmesi dolayısıyla ö‐
nemli kuş alanları statüsü kazanan tek alandır.
Kıyı şeridinde ve kenar dağların orta kısımlarında yayvan yapraklı bitki örtü‐
sü ve fundalıklar görülür. Bu alanlarda kızıl ağaç, gürgen, çam, ladin, orman
gülü türleri bitki örtüsünü oluşturur. Ormanlık alanlarda avlak turizmi yapıl‐
maktadır. Kara hayvanları yönünden zengin olan İlimizde, Bıldırcın, Üveyik,
Yaban Ördeği, Yaban Kazları, Çulluk, Kurt, Çakal, Sansar, Tavşan, Sülün, Kek‐
lik, Kara Tavuk, Su Tavuğu, Yaban Domuzu gibi hayvanlar bulunmaktadır.
Ordu’da turizm açısından önem arz eden yaylalarımızda, bisiklet turları, foto
safari, kamp ve karavan turizmi gelişmeye başlamıştır. Özellikle doğal yapısı
bakımında birçok yaylamızda yayla paraşütü sporu yapılmaktadır. Yamaç Pa‐
raşütü konusunda en şanslı illerden biridir. Yamaç paraşütü sporunda, şehir
merkezine ve deniz kıyısına iniş yapılabilen nadir illerden biridir.
Olta Balıkçılığı konusunda yeni yapılandırma içinde olan Ordu ili geniş po‐
tansiyel sunmaktadır. Kırmızı Benekli Alabalık ilimizin yüksek kesimlerinde
doğal ortamında bulunmakta, Yayla Balık Tesislerinde üretilmektedir.
Görüleceği gibi, dünyadaki turist profilinde ve turistik tüketim kalıplarında
bölgemiz lehine ve dolayısıyla Ordu ili lehine olacak şekilde değişim ve geliş‐
meler yaşanmaktadır. Ordu ilinde turizmin gerçekleştirilebileceği, yaşanabile‐
ceği birçok doğal alan ve kültürel zenginlikler mevcuttur. Ordu ilinde turizm
olanaklarının yapılabileceği ve Bakanlar Kurulu tarafından Turizm Merkezi ola‐
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rak ilan edilen başlıca beş yayla ve turizm merkezi bulunmaktadır (Özyaba
2000: 25)
Ordu’da Yapılabilecek Aktiviteler ve Yerleri
Su Sporları (Kano): Topçam Baraj gölü tamamı, Perşembe yaylası göl sahası
Bisiklet Sporu: Merkez: Turnasuyu köyü – Saraycık beldesi arası; Kumbaşı –
Efirli Cezaevi arası; Topçam beldesi – Köşe mahallesi arası; Çambaşı yaylası –
Turnalık yaylası
Sportif Olta Balıkçılığı: Melet ırmağında Çatalkaya mevkii; Ulubey ilçesi Sarp de‐
re; Mesudiye ilçesi Topçam Baraj Göleti; Fatsa İlçesi Bolaman ırmağı Demircilek
köyü; Ünye İlçesi Cevizdere yeşilkent ve Yeniköy mevkileri; Aybastı ilçesi Per‐
şembe yaylası göleti; Yokuşdibi beldesi DSİ göleti
Dağ‐Doğa Yürüyüşü: Merkez‐Boztepe‐Keçiköy (Dağ tırmanışı) ile Turnasuyu‐
Kent ormanı çevresi, Aybastı İlçesi: Perşembe yaylası göleti ve çevresi,
Yokuşdibi Beldesi: Çambaşı göleti ve çevresi ile Turnalık yaylası‐Taşobası arası,
Mesudiye İlçesi: Topçam barajı göl kenarı
Oto Jeep Safari: Yokuşdibi Beldesi: Çambaşı göleti ve çevresi ile Turnalık yaylası‐
Taşobası arası, Aybastı İlçesi: Perşembe yayla göleti çevresi
Yayla Turizmi: Mesudiye İlçesi: Topçam, Yeşilce ve Keyfalan yaylası ile Tekneci
yaylası, Cüle yaylası, Eriçok tepesi, Zile yaylası, Çukuralan yaylası, Kızılağaç
yaylası, Aybastı İlçesi: Perşembe yaylası Yokuşdibi Beldesi: Çambaşı yaylası,
Turnalık yaylası, Taşobası yaylası, Akkuş ilçesi: Argun yaylası
Kamp‐Karavan Turizmi: Mesudiye ilçesi: Topçam, Yeşilce ve Keyfalan yaylaları
ile Tekneci yaylası, Cüle yaylası, Eriçok tepesi, Zile yaylası, Çukuralan yaylası,
Kızılağaç yaylası, Aybastı İlçesi: Perşembe yaylası, Yokuşdibi Beldesi: Çambaşı
yaylası, Turnalık yaylası, Taşobası yaylası, Akkuş ilçesi: Argun yaylası
Fotosafari: Mesudiye ilçesi: Keyfalan yaylası, Yaylacık yaylası, Çambaşı yaylası
ve Karagöl tepesi
Atlı Doğa Turizmi: Kabadüz İlçesi: Gotana (Özlükent) – Turnalık – Çambaşı –
Karagöl tepesi
Kanyon: Merkez: Darıcabaşı ile Gotana‐Topçam arası (Melet Irmağı)
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Alternatif Turizm Olarak Ekoturizm ve Agroekoturizm
Eko turizm kavramı, turizmde sürdürülebilirlik anlayışı yaklaşımları sonucu
gündeme gelmiştir. Turizm pazarında doğaya dayalı turizm çeşidi olarak ta‐
nımlanan eko turizm, sürdürülebilir kalkınmanın amacı olarak görülmektedir.
Uluslar arası ekoturizm topluluğu ekoturizm şu şekilde tanımlamaktadır;
“Ekoturizm, çevreyi koruyan ve yerel halkın, refahını gözeten, doğal alanlara ve
kültürel değerlere karşı duyarlı seyahatlerdir.
Eko turizm, bir yeri ziyaret eden turistlere, yaşayarak o yeri tanıma imkanı
sağlayan; turistin anlayışını ve beğenisini geliştiren, uygun davranışlarını ve
koruma etiğini zenginleştiren, çevreye karşı sorumlu ve çevreye olumsuz etkile‐
ri azaltma çabaları içinde olan, yerel ekonominin gelişmesini temin eden bir tu‐
rizm türüdür (Sökmen 2009: 132)
Günümüzde turizmin ekolojik unsurları önem kazanmakta “eko turist” türü
turist sayısı artmaktadır. Doğal ve kültürel değerleri yüksek olan yöreler, sadece
bulunduğu ülkeler için diğer ülkelerden bu yörelere gelen turistler için de çekici
nitelikler taşımaktadır (Ünal 1996: 29).
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, çevreyle, doğayla iç içe olan program‐
ların ağırlıklı olduğu turizm çeşitleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Farklı kül‐
türleri ve doğal dokular tanıma isteğiyle hareket eden insanların sayısı fazla‐
laşmaktadır.
Geçen yüzyıllarda yaban hayatı seyretmek, dağa tırmanma, kayak, avlanma,
kanoculuk ve botla seyahat etmek gibi rekreasyonel faaliyetler yapılmaktaydı.
Bunlar eko turizm kavramının ortaya çıkmasından çok önce yapılan faaliyetler‐
dir. Bu yüzden eko turizm kategorisi altında yapılan etkinliklerin yeni olmadığı
görülmektedir (Kuşluvan 1999).
Eko turizm kavramı daha çok doğayla birlikte, doğaya dayalı rekreatif etkin‐
liklerin gerçekleştirildiği, kısmen de kitle turizminin geleneksel şekillerine karşı
bir tepki olarak ortaya çıkmıştır (Orams 1995).
JICA (Japoya Uluslar arası İşbirliği Ajansı) ve DPT (Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı) işbirliğiyle gerçekleştirilen DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Ge‐
lişme Planı) projesi çerçevesinde geliştirilen nihai raporlarda da, DOKAP bölge‐
sindeki eko turizm amaçlı kaynakların olduğu ifade edilmiştir.
Turizmciler, eko turizmden faydalananların sayısının artmasını, klasik tatil
anlayışına bir tepki olarak, yalnız dinlenmek, güneşlenmek ve denize girmek
yerine gittikleri ülkeyi doğası ve kültürü ile tanımak, insanları ile gerçek doğal
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yaşam ortamında birlikte yaşamayı arzu eden, kültür seviyesi yüksek turistler
yarattığını ifade etmektedirler.

çok kültürel etkinlikler ve benzeri rekreasyonel faaliyetler gerçekleştirilebilmek‐
tedir.

Genel olarak ekoturizm; birbirlerini tanıyan arkadaş ve ailelerden oluşan kü‐
çük gruplarla, rahat ulaşım araçları ile zaman kısıtlaması olmadan, turistlerin
gittiği yerlerde ve yörelerde, doğal ortamlarda, yerel yaşam biçimlerine bizzat
yaşayarak tanıması, yeni bilgiler ve deneyimler kazanmalarına imkan tanımak‐
tadır. Eko turizmde amaç, doğal alanların ve kırsal kesimlerin geleceğin turizm
mekanları olarak turizmin zarar verici etkisinden korumak, günümüz turiz‐
minde turistlerin, çevresel sorunları olmayan ortamlarda doğa içinde turistik
faaliyetlere katılımlarının sağlanmasıdır (Doğaner 1994).

Yine bu alanlarda, güzel manzaraları, yeşilin her tonunu, alışılmamış bitki ör‐
tüsünü, doğal yaşamı, mağaraları, çevrenin folklorik özelliklerini görmek ve
yaşamak ayrıca su sporları yapabilmek mümkündür.

Bu anlayış doğrultusunda bundan sonra oluşacak turist profili; deniz‐güneş‐
kum üçlemesinden uzak, tesislerde temiz bir oda, iyi bir hizmet ve bunların ba‐
şında bozulmamış temiz bir çevrede aktif bir tatil arzusu içinde olan insanlar‐
dan oluşacaktır.
Türkiye’ye gelen turistlerin seyahat güdüleriyle ilgili olarak yapılan bir araş‐
tırmada, Türkiye’yi ziyaret eden 459 yabancı turistle yüz yüze yapılan anketler‐
de, tatil yeri seçiminde; tabiatın korunduğu bir çevre isteği ile ilgili soruya %79,
yerel geleneklerin bulunduğu bir çevre isteği ile ilgili soruya da %69 oranında
cevaplar verilmiştir. Bu durum bize turistlerin eko turizme yönelimlerini açıkça
göstermektedir (Kuşluvan 1999).
Duyarlı ve eğitimli bir tüketici kitlesine hitap eden bu turizm şeklinde insan‐
lar, tatillerini doğa ile birlikte, aktif, yeşilin, yaylaların, ormanların içinde deği‐
şik sportif aktiviteleri yaşayarak geçirmek istemektedirler. Bu insanlar çok lüks
ve konforlu oteller aramamaktadır. Medeni bir insanın yaşayabileceği, ihtiyaçla‐
rını giderebileceği, basit, doğayla barışık, doğayı tahrip etmeyen, temiz ve iyi
hizmet veren tesisler aramaktadır. Bu onlar için yeterli olmaktadır. Çünkü asıl
amaç doğayla iç içe olmak, doğayı yaşamaktır.
Türkiye’de yayla niteliğinde olup turizm merkezi ilan edilen yerlerin toplam
sayısı 26 adettir. Bunlardan 23’ü Karadeniz Bölgesindedir. Karadeniz Bölgesin‐
de bulunan 23 yayladan 18 tanesi de Doğu Karadeniz Bölgesindedir. Bunlardan
8 tanesi de Ordu ve Giresun illerindedir (Özyaba 2000: 25). Aslında bu illeri‐
mizde, söylenenlerden başka turizm merkezi ilan edilebilecek çok sayıda yayla‐
lar bulunmaktadır. Bu yaylalar 200 metre yükseklikten başlayıp çok zengin do‐
ğal görünümlere ve peyzaj özelliklere sahip yerlerdir. Bu alanlarda eko turizm
içerisinde değerlendirilebilecek avcılık, yürüyüş, dağcılık, foto safari, jeep safari,
botanik turizmi, vosvos safari, bilimsel doğa araştırmaları, kuş gözlemciliği, bir‐

Doğu Karadeniz Bölgesinde eko turizmin gerçekleştirilebileceği alanların
mevcut olduğu aşikârdır. Önemli olan bunların bir şekilde turizm açısından de‐
ğerlendirilebilmesidir. Maalesef ülkemiz turizminde olduğu gibi, bölgemizde
bu potansiyelin pazarlanabilmesi noktasında eksiklikler ve birçok sıkıntılar ya‐
şanmaktadır.
Yukarıda ekoturizm alanları yazılı olan yerler agroekoturizme oldukça müsa‐
ittir. Bu çerçevede tarımsal üretim için öne çıkan işletme biçimi meyvecilik ve
sebzecilik şeklindedir. Bu amaçla mevsimlik sebze türleri yıl boyu yetiştirilebi‐
lir. Bölge yazlık ve kışlık türlerin yetiştiriciliği için uygundur. Yaz aylarında
domates, biber, patlıcan, enginar, kış ve bahar ayları için lahana grubu türler
(yaprak lahana, baş lahana, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası) marul, may‐
danoz, tere, roka, havuç, pırasa, turp, şalgam, havuç. Kar örtüsünün fazla oldu‐
ğu yerlerde ürünler örtü altına alınabilir. Meyve türleri için çilek, ahududu, bö‐
ğürtlen, frenküzümü, bektaşiüzümü, maviyemiş, turnayemişi, kokolu
karaüzüm, trabzonhurması, kivi, elma gibi pek çok tür olgunlaşma zamanları
dikkate alınarak uzun bir peryotta piyasaya sunulabilir. Eğer iyi bir planlama
yapılırsa Mayıs ayından Aralık ayına kadar sürekli dalında değişik türlere ait
taze meyve bulunabilir. Böylece turizm faaliyeti içerisinde olan kişiler bölgenin
doğal zenginliklerini görmüş olacak, endemik bitkilerini tanıyacak ve dönem
içerisinde sözkonusu olan bitkisel ve hayvansal ürünleri tüketme şansına sahip
olacaklardır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada eğlenmek, keşfetmek, dinlenmek ve yararlanmak amaçlı olarak yapı‐
lan agroekoturizm, son yıllarda ülkemizde de sık sık gündeme gelmektedir.
Ancak bu terim yayla turizmi ve birtakım etkinlikler anlamına gelen ve çok ge‐
nel bir ifade olan ekoturizm ile karıştırılmamalıdır. Agroekoturizm bölgenin
tarihi ve turistik değerleri ile beraber doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığı ile
tarımsal ürün yapısını içeren, dinlenmek, keşfetmek, yararlanmak ve eğlenmek
amaçlı yapılan, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan çok yönlü bir turizm
faaliyetidir. Bu turizm faaliyeti yayla turizmi, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi,
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foto safari, jeep safari, akarsu sporları (kano‐rafting), çiftlik turizmi, botanik
(bitki inceleme) turizmi, bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşü, kamp‐karavan tu‐
rizmi, mağara turizmi, dağ turizmi, doğa yürüyüşü gibi değişik başlıklar altında
incelenebilir.
Doğu Karadeniz Bölgesi doğal zenginlikleri, tarihi, sosyal ve kültürel değerle‐
ri, denizi, yaylaları, bitki örtüsü ve hayvan varlığı ile dünyanın en güzel köşele‐
rinden biridir. Yeşil ile mavinin örtüştüğü bölgede, özellikle ilkbahar ve sonba‐
har aylarında renklerin bütün tonlarını görmek mümkündür.
Dünyada turistik tüketim anlayışlarında değişim ve dönüşümler yaşanmak‐
tadır. Böyle bir dönüşüm ve değişimi iyi değerlendirebilmek bölgenin ekono‐
mik ve sosyal hayatına pozitif katkılar getirecektir. Bu değişim, alternatif bir
turizm çeşidi olarak agroekoturizm şeklinde olmuştur. Doğallığı benimseyen
bir turizm çeşidi olan agroekoturizm ile ilgili olarak, Doğu Karadeniz Bölgesin‐
de aktivite içerisinde olunacak birçok alan bulunmaktadır. Bu alanların değer‐
lendirilmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir kılınması için ortaya çıkan
agroekoturizm, turizm faaliyetlerinin ekolojik ortamda gerçekleşmesi ve bölge‐
nin tarımsal ürünlerinin bu faaliyet içerisine sokulmasıdır. Bu anlamda,
agroekoturizmin gerçekleştirileceği alanların doğasının bozulmamasına dikkat
edilmesi, bu alanlarda insanların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli tarımsal faali‐
yetlerin yapılması ve pazarlanması bu amaçlarla çevreye dost sabit tesislerin
planlanması kaçınılmazdır. Ayrıca agroekoturizm etkinliklerinin gerçekleştiği
yerlerde yaşayan halkın bu konu ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi, sahip olduk‐
ları değerlerinin korunması ve sürdürülebilir olması ve mümkünse yıl boyu ta‐
rımsal faaliyetin sağlanabilmesi önem arz etmektedir.
Dünyada yeni keşfedilmekte ve üzerinde detaylı çalışma yapılmaya başlanı‐
lan agroekoturizm çalışmaları, küresel ısınmanın bölgeye kazandıracağı önem
de dikkate alınarak bilinçli, sürekli ve profesyonel çalışmalarla sürdürülmelidir.
Kültürel, sosyal ve turizm değerlerimizle birlikte zengin ekolojik yapı, bitki ör‐
tüsü ve hayvan varlığı değerleri ile öncelikle bölgeyi tanıma yoluna gidilerek
farkındalık yaratılmalı ve gönüllü turizm elçileri olarak bireysel eğitimle bilinç‐
lendirme çalışmaları hızla artırılmalıdır.
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ÖZ
Bu çalışmada amaç, Türk Turizm Sektörü’nü finansal açıdan analiz etmek, sektördeki
firmaların finansal performans durumlarını ve finansal performanslarına etki eden faktörleri tespit etmek ve sektörün finansal değerlendirmesini yapmaktır. Bu çalışma, ülkemizde turizm sektörünü finansal açıdan değerlendiren en kapsamlı çalışma olması,
turizm sektörünün finansal profilini sunması ve finansal performans yanında sektörün
güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyması açılarından önem arz eden bir çalışmadır. Analizlerde kullanılan veriler, gerekli izinler alındıktan sonra şirket isimleri gizli kalmak
kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarından elde edilmiştir. Çalışma
kapsamına 1992-2008 yılları itibarı ile verisi T.C. Merkez Bankası kayıtlarında mevcut
olan toplam 7.953 firma alınmıştır. Firmaların finansal durumları oran ve trend analizi
ile finansal performansa etki eden faktörlerin belirlenmesi ise Mann-Whitney U testi ile
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Turizm sektörü, finansal analiz, oran analizi, sektör analizi, MannWhitney U testi.

GİRİŞ VE AMAÇ
Tüm dünyada turizm en hızlı gelişen sektörler arasında yer almakta ve sağladı‐
ğı ekonomik katkılar her yıl hızla büyümektedir. Turizm sektörü gelirleri ile
GSMH’ya katkı sağlamak yanında döviz geliri ile ödemeler dengesine, her yıl
büyüyen iş alanları ile de istihdama önemli katkıları olan bir sektördür. World
Travel & Tourism Councuil (WTTC) tarafından (2009, 2010) yayınlanan sektör
raporlarına göre dünyada 2008 yılında turizm gelirlerin GSMH içindeki payı
%9,6 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz turizm sektö‐
rünün de etkilemiş ve 2009 yılından turizm gelirleri 5,474 milyar USD, gelirlerin
GSMH içindeki payı % 9,4 olarak gerçekleşmiştir. WTTC’nin 2010 yılı için yap‐
tığı tahminlere göre turizm gelirlerinin 5,751 milyar USD, gelirlerin GSMH için‐
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deki payının % 9,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. WTTC’nin önümüz‐
deki 10 yıl için tahminlerine göre ise 2020 yılında turizm gelirlerinin 11,151 mil‐
yar USD, gelirlerin GSMH içindeki payının % 9,6 olması beklenmektedir. Bu
istatistikler dikkate alındığında turizm gelirlerinin GSMH içinde önemli bir pa‐
ya sahip olduğunu ve ekonomiye önemli katkı sağladığını söylemek mümkün‐
dür. Turizm sektörünün ekonomiye verdiği katkıyı değerlendirmek için sektör‐
de çalışanların sayısı da önemli bir gösterge olmaktadır. 2009 yılında turizm
sektöründe çalışan 219.810.000 kişi toplam istihdamın % 7,6’sını oluşturmuştur.
Bu oranın 2010 yılında 235.758.00 çalışanla % 8,1’e, 2020 yılında da 303.019.000
çalışanla % 9,2’ye ulaşması beklenmektedir (WTTC 2009; WTTC 2010).
Türkiye’de de turizm sektörü her yıl artan turizm gelirleri ile büyüyen ve
büyüme potansiyeli olan bir sektördür. Tablo1’de de yer alan T. C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre turizm gelirleri her yıl artarak 2008 yılı iti‐
barıyla 21.950.807 USD’ye ulaşmış ve gelir gider dengesi dikkate alındığında da
her yıl ekonomiye artan katkı sağlanmıştır.
Tablo 1. Turizm Sektörünün Gelir ‐ Gider Dengesi ve Ortalama Harcamalar

1992

Gelir
(1.000 $)
3 639 000

Ziyaretçi Başına
Ortalama Harcama
($)
533,0

Gider
(1.000 $)
776 000

Türkiye İkametli
Vatandaşın Ortalama
Yurtdışı Harcaması ($)
494,6

Denge
(1.000 $)
2 863 000

1993

3 959 000

668,1

934 000

538,8

3 025 000

1994

4 321 000

674,0

866 000

480,0

3 455 000

1995

4 957 000

684,0

912 000

437,6

4 045 000

1996

5 962 100

748,0

1 265 000

567,1

4 697 100

1997

8 088 549

876,0

1 716 000

707,5

6 372 549

1998

7 808 940

879,5

1 753 900

728,1

6 055 040

1999

5 203 000

736,0

1 471 000

590,5

3 732 000

2000

7 636 000

764,3

1 711 000

618,5

5 925 000

2001

10 067 155

748,0

1 738 000

683,7

8 328 500

2002

11 900 925

782,0

1 880 000

699,9

10 020 900

2003

13 203 144

810,0

2 113 300

618,9

11 089 800

2004

15 887 699

784,0

2 527 390

656,5

13 363 700

2005

18 153 504

752,0

2 870 408

695,9

15 283 100

2006

16 850 947

728,0

2 742 269

674,9

14 108 500

2007

18 487 008

679,0

3 259 625

657,7

15 227 383

2008

21 950 807

709,0

3 506 448

717,0

18 444 359

Yıllar

Kaynak: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Tablo 2’de de görülebileceği gibi turizm gelirlerinin GSMH içindeki oranına
baktığımızda, 2008 yılında % 3’lük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bu
oran dünya ortalamasının gerisinde olmakla beraber Türkiye için ekonomik an‐
lamda önemli bir katkıdır.
Tablo 2. Turizm Sektörü Gelirleri ve GSMH İçindeki Payı
Yıllar

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Milyon TL

Milyon $

Gelir
Milyon $

Turizm Gelirlerinin
GSMH İçindeki Payı (%)

1998

70.203

270,947

7.808,9

2,9

1999

104.596

247,544

5.203

2,1

2000

166.658

265,384

7.360

2,9

2001

240.224

196,736

10.066,5

5,1

2002

350.476

230,494

11.900,9

5,2

2003

454.781

304,901

13.203,1

4,3

2004

559.033

390,387

15.887,7

4,1

2005

648.932

481,497

18.153,5

3,8

2006

758.391

526, 429

16.850,8

3,2

2007

843.178

648,754

18.487,0

2,8

2008

950.144

741,792

21.950,8

3,0

Kaynak: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından hazırlanan Turizm
Sektörü Raporuna (2010) göre 2009 yılında turizm gelirlerinin GSMH içindeki
payının % 10,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir (ISPAT 2010).
Türkiye’de turizm sektörü ile ilgili politika ve stratejiler Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bakanlık bu amaçla Türkiye Turizm Stra‐
tejisi–2023 Belgesi’ni yayınlamıştır. Türkiye Turizm Strateji çalışması; planlama,
yatırım, örgütlenme, iç turizm, araştırma‐geliştirme (Ar‐Ge), hizmet, ulaşım ve
altyapının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama, eğitim, kentsel ölçekte marka‐
laşma, turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut turizm alanlarının rehabilitasyonu ve
varış noktalarının geliştirilmesi konularında uzun erimli stratejiler önermekte‐
dir. Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi’nde belirlenen stratejik yaklaşımlar
çerçevesinde yapılacak çalışmalar tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen böl‐
gelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023
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yılında, 63 milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık
1350 $ harcamaya ulaşılması öngörülmektedir (T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı).
Turizm Sektörü Raporu’na (2010) göre sektörün, güçlü ve zayıf yönleri ile
fırsat ve tehditleri sunan SWOT analizi sonuçları aşağıdaki tabloda yer almak‐
tadır (ISPAT 2010).
Tablo 3. Turizm Sektörünün SWOT Analizi
Güçlü Yanlar

Eşsiz bir sahil şeridi, doğal cazibe merkezleri,
tarihi ve arkeolojik eserleri ve uygun iklimi

Hizmet sektöründe güçlü know-how

Kalifiye ve iyi eğitimli işgücü

Sektörün devlet tarafından desteklenmesi

Zayıf Yanlar

Komşu ülkelere göre düşük fiyat uygulaması, iç piyasada da fiyat rekabeti

Girdi maliyetlerinin yüksekliği

Özellikle küçük çaplı işletmeler arasında
kayıt dışılık

Fırsatlar


Tehditler






Turizmin sadece sahillerle sınırlı olmayıp, sağlık
turizmi, kış turizm, golf turizmi ve yatçılık turizminin canlandırılması
Genç ve eğitimli iş gücü
Havacılık sektörünün gelişmesi
İstanbul un 2010 Avrupa Başkenti olması




Türk Lirasının diğer ülke paralarına karşı
değer kaybetmesi açısından zayıflığı
Alkolden alılan yüksek vergile
Konaklamadan % 3vergi alınması

Kaynak: ISPAT 2010

Türkiye, 2007 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen sekizinci, 2008 yılında
ise dünyanın en çok ziyaret edilen yedinci ülkesi olmuştur. Turizm sektöründe
hedef, 2023 yılına kadar dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri
elde eden ilk beş ülkesinden biri olmaktır. Ancak, sektörün gelişimini devam
ettirmesi, beklenen hedeflere ulaşabilmesi, rekabet ve finansal krizlere karşı
güçlü olabilmesi için sektörde yer alan firmaların finansal olarak sağlam ve ba‐
şarılı olmaları gereklidir.
Finansal açıdan başarılı bir işletme varlıklarını istenen seviyelerde finanse
edebilen, finansmanda hem borç hem de özsermaye kullanma ile fon sağlama
yeteneğine sahip olan ve kaynaklarının yanında varlıklarını da etkin bir şekilde
yöneten işletmedir. Yöneticilerin finansal başarıya ulaşmak için finansal per‐
formans üzerinde durmaları gerekmektedir. Finansal performansın ölçümü;
işletmelerin finansal pozisyonunu, yatırımlarının güvenliğini ve finansal riskini
değerlendirmek için verileri kullanarak gerçekleştirilen bir analizdir
(Koyuncugil ve Özgülbaş 2009a; Koyuncugil ve Özgülbaş 2009b; Özgülbaş
2009; Özgülbaş ve Koyuncugil 2009).
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İşletmelerin finansal performanslarını ölçmeleri ve izlemelerini gerektiren
temel nedenleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Özgülbaş 2009,
Koyuncugil ve Özgülbaş 2007, Koyuncugil ve Özgülbaş 2008):
 Finansal performansın iyi olması, kısa vadedeki yükümlülükler karşılamak
için gerekli olduğu gibi işletmelere uzun vadeli bakış açısı geliştirmek için de
bir esneklik sağlar,
 Finansal performans bir finansal risk ölçütüdür,
 Finansal performansın iyi olması başarısızlık ve kapanma ihtimalinden uzak
olmayı sağlar,
 Finansal performansın iyi olan işletmelerin pazar payını artırmak ve yeni
pazarlara girmesi için bir avantajdır,
 İşletmelerin sermaye piyasasında uygun koşullarda sermaye bulması ve u‐
zun vade de faaliyetlerinde devam edebilmeleri için finansal performansla‐
rının iyi olması gerekir,
 Finansal performansın iyi olan ve başarılı olan işletmeler sürekli değişen
çevresel koşullara ve tehditlere karşı daha çabuk uyum sağlarlar,
 Finansal denge olmadan rekabet koşullarına ayak uydurmak güçtür,
 Finansal performans işletme itibarını gösteren kriterler arasında en kolay
anlaşılan ve en kritik olan unsurdur.
 Finansal performansın iyi olması işletmenin prestijini artırır.
Ülkemizde turizm sektörünü finansal açıdan değerlendiren bilimsel çalışma‐
lar oldukça kısıtlı olmakla beraber ulaşılan en kapsamlı çalışmalar arasında
Kandır vd. (2008) ile Boz’un (2000) çalışmaları yer almaktadır. Kandır vd. (2008)
turizm gelirlerinin milli gelire oranı ve turizm işletmelerinin doluluk oranı ile
temsil edilen turizm faaliyetlerinin, turizm işletmelerinin finansal performansla‐
rı üzerindeki etkisini araştırmışlar, çalışmalarında 1991‐2003 yılları için turizm
işletmelerinin verisini kullanmışlardı. Turizm işletmelerinin finansal perfor‐
mansları ise, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve satışların karlılığı ile ölçül‐
müştür. Çalışma sonuçları, turizm gelirlerinin, turizm işletmelerinin finansal
performansı için belirleyici olmadığını; doluluk oranlarının, turizm işletmeleri‐
nin performanslarını etkilediğini ortaya koymuştur. Boz (2000) finansal perfor‐
mans açısından değerlendirme yapmadığı ancak Türkiye’de turizm sektörünün
ekonomiye sağladığı katkıları ortaya koyduğu çalışmasında 15 yıllık bir periyo‐
du incelemiştir. Çalışmasında GSMH içinde turizm sektörünün patı, yerli turist‐
lerin harcamaları, turizm devletin harcamaları ve özel sektörün turizm yatırım
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harcamaları göstergeleri incelenmiş ve bu göstergelerin ekonomiye katkıları
vurgulanmıştır.
Bu çalışmada amaç, Türk Turizm Sektörü’nü finansal açıdan analiz etmek,
sektördeki firmaların finansal performans durumlarını ve finansal performans‐
larına etki eden faktörleri tespit etmek ve sektörün finansal değerlendirmesini
yapmaktır. Bu çalışma, ülkemizde turizm sektörünü finansal açıdan değerlendi‐
ren en kapsamlı çalışma olması, turizm sektörünün finansal profilini sunması ve
finansal performans yanında sektörün güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyması
açılarından önem arz eden bir çalışmadır.
YÖNTEM
Çalışma kapsamına 1992‐2008 yılları arasında turizm sektöründe faaliyet göste‐
ren firmalar alınmıştır. Analizlerde kullanılan veriler, gerekli izinler alındıktan
sonra şirket isimleri gizli kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban‐
kası kayıtlarından elde edilmiştir. Bu kapsamda, 1992‐2008 yılları itibarı ile veri‐
si T.C. Merkez Bankası kayıtlarında mevcut olan toplam 7.953 firma çalışmada
yer almıştır.
Çalışmada sektörün finansal analizi için oran analizi kullanılmış ve sektörün
göstermiş olduğu finansal eğilimlerin belirlenmesi için finansal oranların trend‐
leri tespit edilmiştir. Turizm sektöründeki oranlardan finansal performansa et‐
kisi olanların belirlenmesi için, firmaların değerlendirilen oranları bakımından
finansal performansı iyi olan ve kötü olanlar arasında istatistiksel açıdan önemli
bir fark olup olmadığı belirlenmiştir. Bu amaçla finansal performansı iyi olan ve
kötü olanlar arasında ortalamalar bakımından önemli bir fark olup olmadığının
belirlenmesi için iki grup karşılaştırması yapılması gerekmektedir. Uygulanacak
analiz yöntemine karar vermek için her bir oran bazında Kolmogorov‐Smirnov
uyum iyiliği testiyle, oranların Normal Dağılımdan gelip gelmediği sorgulan‐
mıştır. Yapılan Kolmogorov‐Smirnov uyum iyiliği testi sonucunda Dönen Var‐
lıklar/Varlık Toplamı oranı haricinde hiçbir oranın Normal Dağılıma sahip ol‐
madığı görülmüştür. Dolayısıyla, finansal performansı iyi ve kötü olan grupla‐
rın karşılaştırmasında Bağımsız İki Örnek t Testi’nin parametrik olmayan karşı‐
lığı olan Mann‐Whitney U testi 0,05 anlam düzeyinde uygulanmıştır.
Oran analizi için firmaların bilanço ve gelir tablosu verilerinden Tablo 4’de
tanımları da yer alan oranlar hesaplanmıştır. Sektörün gösterdiği trendi gözlem‐
lemek için her oranın yıllar itibariyle aritmetik ortalama değerleri hesaplanmış‐
tır. Bu değerler dikkate alınarak sektörel trendler belirlenmiş ve grafikler ile
gösterilmiştir. Net Satışların gösterdiği trend belirlenirken, net satışlar T.C.
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Merkez Bankası döviz kurları dikkate alınarak yıllık ortalama döviz kurlarına
göre US Dolar kurundan yeniden belirlenmiştir.
Literatürde, Özsermayenin Karlılığı (ROE, Net Kar/Özkaynak Toplamı), Var‐
lıkların Karlılığı (ROA, Net Kar/Toplam Varlıklar) ve Satışların Karlılığı (ROS,
Net Kar/Toplam Satışlar) oranları turizm sektörünün finansal performansını
ölçmek için en yaygın olarak kullanılan göstergelerdir. Bu üç oranı turizm sek‐
töründeki firmaların finansal performansını ölçmek için bir arada kullanan ça‐
lışmalara Steer ve Cable (1978), Fullerton vd. (2003), Lin vd. (2005), Kim ve
Kim (2005) ve Kandır vd. (2008) örnek olarak vermek mümkündür. Bu gösterge‐
ler dışında; Wickham (2004) Kar Marjı ve Sermaye Karlılığını, Wang ve Xu
(2005) Özsermaye Karlılığı, Cui ve Mak (2002) Tobin’in Q Karlılığı, Harper
(2002) Varlık Karlılığı ve Satışların Karlılığını kullanmıştır. Turizm sektöründeki
firmaların örgütsel performansı anında finansal performansını ölçen Haber ve
Reichel (2005), Borza ve Bordean (2006), Phillips ve Louvieris (2005), Mills ve
Howard (2005) çalışmalarında Balance Score Card kullanılmıştır.
Bu çalışmada finansal performans ölçütü olarak Varlıkların Karlılığı kulla‐
nılmıştır. Varlıkların Karlılığının seçilmesinde iki faktör etkili olmuştur; kap‐
samda yer alan firmalar arasında kamu sektörü firmalarının yer almaması ve
firmaların sermaye yapısı derlendirildiğinde yabancı kaynak ağırlıklı bir fi‐
nansmanın söz konusu olmasıdır.
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Tablo 4. Finansal Oranlar ve Tanımları
KOD
A
A1

ORANLAR
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran

A2

Asit-Test Oranı

A3
A4
A5

Nakit Oranı
Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı
Stoklar/Varlık (Aktif) Top.Oranı

TANIMI
Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Dönen Var.- (Stoklar + Gelecek Aylara Ait Giderler + Diğer Dönen Varlıklar)/
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Stoklar/Dönen Varlıklar
Stoklar/Varlık (Aktif) Toplamı

A6

Stok Bağımlılık Oranı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar -(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler)/Stoklar

A7

Kısa Vad.Alac./Dönen Varlık.Oranı
Kısa Vad.Alac./Varlık (Aktif) Toplamı Oranı
FİNANSAL YAPI ORANLARI
Yabancı Kay.Toplamı/Varlık (Aktif)
Top.Oranı
Öz Kaynak./Varlık (Aktif) Top.Oranı
Öz Kaynak./Yabancı Kay.Top.Oranı
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/
Kaynak (Pasif) Top
Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar/ Kaynak
(Pasif) Toplamı Oranı
Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar/ Devamlı
Sermaye Oranı
Mad.Duran Varl./Öz
Kaynak.Oranı
Mad.Duran Varl./Uzun
Vadeli Yabancı Kaynaklar Oranı
Duran Varlıklar/Yabancı
Kaynaklar Top. Oranı
Duran Varlıklar/Öz
Kaynak.Oranı
Duran Varlıklar/Devamlı
Sermaye Oranı
Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar/Yabancı
Kaynaklar Top.
Banka Kredileri/Varlık
(Aktif) Toplamı Oranı
Kısa Vad.Banka
Krd./Kısa VadeliYabancı
Kaynaklar

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar + Diğer Kısa Vadeli Alacaklar/Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar + Diğer Kısa Vadeli Alacaklar/Varlık (Aktif)
Toplamı

A8
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17

Banka Kredileri/Yabancı
Kay.Toplamı Oranı
Dönen Varlıklar/Aktif
(Varlık) Toplamı Oranı
Mad.Duran
Var.(Net)/Varlık (Aktif)
Toplamı Oranı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Varlık (Aktif) Toplamı
Özkaynaklar/ Varlık (Aktif) Toplamı
Özkaynaklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Kaynak (Pasif) Toplamı
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Kaynak (Pasif) Toplamı
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar+ Öz
Kaynaklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)/Özkaynaklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)/ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Duran Varlıklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
Duran Varlıklar/Özkaynaklar
Duran Varlıklar/ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + ÖzKaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun
Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vad. Banka Kredileri + Uzun Vad Kredi Anapara Taksit ve Faizleri
+Uzun Vad. Banka Kredileri/ Varlık Top.
Kısa Vadeli Banka Kredileri + Uzun Vadeli Krd.Anapara Taksit ve Faizleri/
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Banka Kredileri + Uzun V Kredi Anapara Taksit ve Faizleri
+Uzun Vadeli Banka Kredileri/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli
Yabancı Kaynaklar
Dönen Varlıklar/ Varlık (Aktif) Toplamı
Maddi Duran Varlıklar (Net)/ Varlık (Aktif) Toplamı
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Tablo 4. Finansal Oranlar ve Tanımları (Devam)

BULGULAR

C
C1
C2
C3

Oran
DEVİR HIZLARI
Stok Devir Hızı
Alacak Devir Hızı
Çalışma Sermayesi Devir Hızı

C4

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı

Net Satışlar/ Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

C5

Mad.Duran Varl.Devir Hızı

Net Satışlar/ Maddi Duran Varlıklar (Net)

C6

Duran Varlıklar Devir Hızı

Net Satışlar/Duran Varlıklar

C7

Öz Kaynak Devir Hızı

Net Satışlar/Özkaynaklar

C8
D
D1
D1A
D1B
D1C

Aktif Devir Hızı
Net Satışlar/Varlık(Aktif) Toplamı
KÂRLILIK ORANLARI
Kâr ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
Net Kâr/Öz Kaynak.Oranı
Net Kâr (VSK)/ Öz Kaynaklar - Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler
Vergi Öncesi Kâr/Öz Kaynak.Oranı
Vergiden Önceki Kar/Özkaynaklar
Finansman Giderleri ve Vergiden ÖnceVergiden Önceki Kâr+Finansman Gid./ Kaynak (Pasif) Toplamı
ki Kâr/ Pasif Top

Oranlar
Cari Oran

D1D

Net Kâr/Varlık (Aktif)
Top.Oranı

D1E

Faaliyet Kârı/Faaliyetin
Gerçek. Kul.Varlık.Oranı

D1F

Birikmeli (Kümülatif) Kârlılık
Oranı

Tanımı
Satışların Maliyeti (Cari Yıl)/ (Önceki Yıl Stok. + Cari Yıl Stok.) /2
Net Satışlar/ Kısa Vadeli Ticari Alacaklar + Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Net Satışlar/Dönen Varlıklar

Net Kâr (Vergi Sonrası Kâr)/Varlık (Aktif) Toplamı
Faaliyet Karı/ Varlık (Aktif) Top.-Mali Duran Varlık.
Dağıtılmamış Kârlar Top.(Yedekler)/Varlık (Aktif) Toplamı

D2

Kâr ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

D2A

Faaliyet Kârı/Net Satışlar
Oranı

Faaliyet Karı/Net Satış Tutarı

D2B

Brüt Satış Kârı/Net Sat.Oranı

Brüt Satış Karı/Net Satışlar

D2C

Net Kâr/Net Satışlar Oranı

Net Kar/Net Satışlar

D2D

Satılan Malın Maliyeti/Net

Satışların Maliyeti/Net Satışların Maliyeti
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Çalışmanın ilk aşamasında araştırma kapsamında yer alan turizm firmaların
finansal oranları belirlenmiş ve analizlerde kullanılmak üzere oranların her yıl
için ayrı ayrı ve tüm sektörü temsil edecek genel ortalama değerleri tespit edil‐
miştir.

Tablo 5. Turizm Sektörünün Standart Oranları
Art. Ort.

Medyan

Std. Sap

Max

Min

1.73

1.04

3.23

78.53

0.00

Asit-Test Oranı

1.28

0.76

2.74

75.58

0.00

Nakit Oranı

0.48

0.09

1.78

57.96

0.00

Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı

0.16

0.02

0.25

1.00

0.13

Stoklar/Varlık (Aktif) Top.Oranı

0.10

0.00

0.19

1.00

0.05

Stok Bağımlılık Oranı

6.93

1.18

150.40

3190.25

-6.25

Kısa Vad.Alac./Dönen Varlık.Oranı

0.47

0.49

0.32

1.35

0.00

Kısa Vad.Alac./Varlık (Aktif) Toplamı Oranı

0.27

0.20

0.25

1.00

0.00

Yabancı Kay.Toplamı/Varlık (Aktif) Top.Oranı

0.88

0.71

8.32

690.19

0.00

Öz Kaynak./Varlık (Aktif) Top.Oranı

0.12

0.30

8.32

1.00

1.00

Öz Kaynak./Yabancı Kay.Top.Oranı

3.40

0.42

29.39

1013.00

0.00

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Kaynak (Pasif) Top

0.73

0.53

8.31

690.19

0.00

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Kaynak (Pasif) Top

0.15

0.00

0.41

14.77

0.00

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Devamlı Sermaye

0.26

0.00

3.53

264.72

0.00

Mad.Duran Varl./Öz Kaynak.Oranı

0.62

0.70

151.77

3701.33

0.03

Mad.Duran Varl./Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

26.92

1.00

486.54

24595.95

0.00

D2E

Faaliyet Gid./Net Satış.Oranı

Faaliyet Giderleri/Net Satışlar

Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Top. Oranı

4.98

0.69

243.76

21680.00

0.00

D2F

Faiz Gid./Net Satışlar Oranı

Finansman Giderleri/Net Satışlar

Duran Varlıklar/Öz Kaynak.Oranı

5.89

0.96

346.49

25040.20

0.04

D3

Kâr ile Finansal Yükümlülükler Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı

D31

Faiz ve Vergiden Önceki

3.87

0.84

337.86

25040.20

0.04

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yabancı Kay. Top.

0.81

1.00

0.29

1.00

0.00

Banka Kredileri/Varlık (Aktif) Toplamı Oranı

0.33

0.11

7.69

684.35

0.00

Kısa Vad.Banka Krd./Kısa VadeliYabancı Kaynaklar

0.23

0.09

0.29

1.00

0.00

Satışların Maliyeti

Kâr/ Faiz Giderleri Oranı
D32

Net Kâr+Faiz Giderleri/Faiz
Giderleri Oranı

Vergiden Önceki Kâr + Finans.Giderleri/ Finansman Giderleri
Net Kar+Finansman Giderleri/Finansman Giderleri

Banka Kredileri/Yabancı Kay.Toplamı Oranı

0.30

0.19

0.32

1.00

0.00

Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı

0.55

0.55

0.31

1.00

0.40

Mad.Duran Var.(Net)/Varlık (Aktif) Toplamı Oranı

0.36

0.32

0.30

1.00

0.03

Stok Devir Hızı

95.03

1.00

233.79

19404.00

0.02

Alacak Devir Hızı

96.32

0.62

2570.93

188484.00

0.00

Çalışma Sermayesi Devir Hızı

4.45

0.11

93.94

7788.00

0.01

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı

3.63

0.01

253.21

15069.35

0.01

Mad.Duran Varl.Devir Hızı

30.54

0.34

657.60

32747.00

0.01
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Duran Varlıklar Devir Hızı

16.72

0.22

331.30

18646.60

0.01

Öz Kaynak Devir Hızı

6.52

0.24

81.34

4469.47

0.00

Aktif Devir Hızı

0.77

0.03

2.70

98.49

0.00

Net Kâr/Öz Kaynak.Oranı

0.05

0.12

7.44

304.67

-0.05

Vergi Öncesi Kâr/Öz Kaynak.Oranı

0.13

0.16

7.45

304.67

-0.05

Finansman Giderleri ve Vergiden Önceki Kâr/ Pasif Top

0.07

0.08

1.79

31.77

-0.05

Net Kâr/Varlık (Aktif) Top.Oranı

-0.02

0.02

1.79

29.94

-0.05

Faaliyet Kârı/Faaliyetin Gerçek. Kul.Varlık.Oranı

0.03

0.05

2.95

184.86

-0.05

Birikmeli (Kümülatif) Kârlılık Oranı

0.06

0.00

0.25

14.98

0.00

Faaliyet Kârı/Net Satışlar Oranı

-0.60

0.03

26.17

1.00

-0.08

Brüt Satış Kârı/Net Sat.Oranı

0.15

0.12

1.00

1.00

-0.08

Net Kâr/Net Satışlar Oranı

-1.07

0.01

50.67

386.00

-0.08

Satılan Malın Maliyeti/Net Satışların Maliyeti

0.85

0.88

1.00

83.94

0.90

Faaliyet Gid./Net Satış.Oranı

0.76

0.07

26.16

1759.00

0.00

Faiz Gid./Net Satışlar Oranı

0.47

0.01

26.70

2373.23

0.00

Faiz ve Vergiden Önceki Kâr/ Faiz Giderleri Oranı

-2.95

1.02

512.54

10070.00

0.00

Net Kâr+Faiz Giderleri/Faiz Giderleri Oranı

-8.49

1.00

520.22

5946.86

0.00
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Çalışmada öncelikle firmaların satış hasılatları değerlendirilmiştir. Şekil 1 in‐
celendiğinde sektördeki firmaların yıllar itibarı ile ortalama satışlarının artış
trendinde olduğu görülmektedir. 2002 yılında gözlenen düşüşü 2001 yılında
yaşanan ekonomik krizin yansıması olarak yorumlamak mümkündür. Bu bul‐
gulara göre sektörün büyüdüğünü ifade edilebilir.

Şekil 2. Turizm Sektörü Likidite Göstergeleri

Tablo 5’de bu oranların sektörü genel olarak temsil edecek başka bir ifade ile
standart oran olarak kullanılabilecek değerleri yer almaktadır. Çalışmada
sektörel trendleri belirlemeden turizm firmalarının genel performansları değer‐
lendirilmiş ve 3.599 firmanın (% 37) finansal performansının kötü, 4.354 firma‐
nın (% 63) ise finansal performansının iyi olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada Tablo 5’de yer alan oranların tamamı hesaplanmış ve analiz
kapsamına alınmıştır. Ancak, çalışmada turizm sektörünün finansal profilini
yansıtan en önemli bulguların grafiklerine yer verilmiştir.

Şekil 1. Turizm Sektörü Ortalama Net Satışlar Trendi

Likidite oranları, likidite durumu yanında işletmelerin kısa vadeli borç öde‐
me gücü ve kredibilitesi hakkında bilgi vermektedir. Şekil 2’de likidite oranla‐
rından cari oran, likidite oranı ve nakit oranının göstermiş oldukları trendler
görülmektedir.
Cari oran, kısa vadeli kaynakların kısa zamanda nakde çevrilebilecek varlık‐
larla ne oranda karşılandığını gösterdiğinden, likiditeyi ölçmek için yaygın ola‐
rak kullanılan bir orandır (Brealey vd. 2004). Dönen varlıkların kısa vadeli ya‐
bancı kaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanır. Analistlerce, cari oranın payı‐
nı oluşturan dönen varlıkların, paydada yer alan kısa vadeli yabancı kaynaklar‐
dan fazla olması istenir. Yani işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olması
arzulanır. Genel bir kural olarak cari oranın 2 olması yeterlidir. Ancak cari ora‐
nın 1’den büyük olması, işletmenin ödeme gücünün emniyet marjı olarak gö‐
rülmektedir. Oranın 1’in altında olması durumunda işletmelerin kısa vadedeki
yükümlülüğü olan kısa vadeli borçlarını ödeme gücü yoktur ve likidite sıkıntısı
içindedirler. Bu durum işletmeleri hem yatırımcılar hem de kredi kuruluşları
için riskli hale sokar ve işletmenin kredibilitesini düşürür. Oranın aşırı yüksek
olması ise işletmelerin işletme sermaye devir hızlarının düşük olduğunu ve iş‐
letme/çalışma sermayesi unsurlarından hazır değerler, menkul kıymetler, ala‐
caklar ve stokların birinde ya da bir kaçında etkinliğin düşük olduğunu göste‐
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rir. Şekil 2 incelendiğinde yıllar itibari ile likidite oranlarında dalgalanmalar ol‐
duğu görülmektedir. Tablo 5’deki standart oran 1,73 dikkate alındığında yıllar
itibariyle oranların standart oran civarında seyrettiği ve her yıl net çalışma ser‐
mayelerinin yeterli olduğunu yani kısa vadeli borçlarını ödeme gücü olduğunu
ve likidite sorunu yaşamadığını söylemek mümkündür. Ancak, son 3 yıldaki
artış trendine de dikkat edilmesi gereklidir.
Turizm sektörünün likidite durumunu değerlendirmek için diğer bir göster‐
ge olan likidite oranı, işletmenin stoklar dışındaki varlıkları ile kısa vadeli borç‐
larını ödeme gücünü gösterir (Brealey vd. 2004). Bu oranın 1,5’in altına düşme‐
mesi genel bir kural olarak istenir (Akdoğan ve Tenker 2007). Oranın düşük ol‐
ması firmaların stok bağımlılığını göstermesi yanında kısa vadeli borç ödeme
gücünün de olmadığını gösterir. Şekil 2 incelendiğinde ve Tablo 5’deki standart
oran olan 1,28 dikkate alındığında dalgalanmalara rağmen sektörün likidite sı‐
kıntısı içinde olmadığı görülmektedir.
Turizm sektörünün firmalarının likidite durumunu değerlendirmek için di‐
ğer bir gösterge olan nakit oranı da incelenmiştir. Bir işletmenin en likit varlıkla‐
rı elindeki nakit ve benzeri varlıklar ile menkul kıymetlerdir. Bu nedenle finan‐
sal analistler bu değerlerin kısa vadeli borçların ne ölçüde karşılandığını
görmek için nakit oranına bakarlar (Brealey vd. 2004). Nakit oran hazır değerle‐
rin (hazır değerler ve menkul kıymetler) kısa vadeli borçlara bölünmesi ile bu‐
lunur. Bu oranın 0,20’nin altına düşmemesi genel bir kural olarak istenir (Akdo‐
ğan ve Tenker 2007). Oranın düşük olması firmaların acil para ihtiyacı oldu‐
ğunda elinde yeterli nakdi olmadığını gösterir. Şekil 2 incelendiğinde ve stan‐
dart oran 0,48 dikkate alındığında, dalgalanmalara rağmen medikal cihaz firma‐
larının nakit sıkıntısı içinde olmadığı, ancak son yıllarda özellikle de 2006 yılın‐
dan sonra nakitlere fazla para bağlandığı görülmektedir.
İşletmelerin sermaye yapıları, finansman temini ile ilgili kararları yansıtırlar.
Başka bir deyişle, sermaye yapısı içinde yer alan borç ve özsermaye kalemleri‐
nin oluşturduğu optimum bir yapıyı gösterir. Tüm işletmeler, sermaye yapıları‐
nı oluşturma aşamasında, borç ve öz sermaye kalemlerinden hangilerine ne ka‐
dar yatırım yapacakları konusunda bir karar vermekle karşı karşıya kalmakta‐
dırlar. Sermaye yapısı ile ilgili kararlar firmaların sermaye maliyeti, risk ve kar‐
lılığı ile yakından ilgilidir. Bu çalışmada, turizm sektörünün sermaye yapısını
belirlemek için sermaye yapısı oranlarından; özkaynak/toplam varlık oranı, ya‐
bancı kaynak/ toplam varlık, kısa vadeli yabancı kaynak oranın toplam yabancı
kaynaklar içindeki, banka kredilerinin yabancı kaynaklar içindeki ve kısa vadeli
banka kredilerinin kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki oranı kullanılmıştır.

Şekil 3. Turizm Sektörünün Sermaye Yapısı

Şekil 3 incelendiğinde turizm sektörünün yabancı kaynak ağırlıklı bir ser‐
maye yapısına sahip olduğunu 2001 krizi dönemine kadar yabancı kaynak kul‐
lanımının artarken 2001’den sonra azaldığını ancak hala yabacı kaynak ağırlıklı
bir sermaye yapısının mevcudiyetinden söz etmek mümkündür. Yabancı kay‐
nak kullanımı yarattığı maliyet avantajı dolayısıyla karlılığı yüksek olan bir fi‐
nansman şekli olmakla beraber, firmaların riskini artıran bir finansmandır. Ö‐
zellikle, borcun kısa vadeli olarak sağlanması ve banka kredileri ağrılıklı olması
riski artıran faktörler arasındadır. Yabancı kaynak oranın ortalama % 88,
özkaynak kullanım oranın da ortalama % 12 olması oldukça riskli bir tabloyu
ortaya çıkarmaktadır Sermaye yapısına bağlı riskin aşırı artması ve kaldıraç
noktasının geçilmesi durumunda işletmelerin iflasa sürüklendikleri bilinmekte‐
dir.. Burada riski ve sermaye maliyetini daha iyi irdeleyebilmek için kısa vadeli
yabancı kaynak oranın toplam yabancı kaynaklar içindeki, banka kredilerinin
yabancı kaynaklar içindeki ve kısa vadeli banka kredilerinin kısa vadeli yabancı
kaynaklar içindeki paylarının da değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Turizm sektörünün varlıklarını verimli kullanıp kullanmadığını gösteren etkin‐
lik göstergelerinden alacak devir hızı, çalışma sermayesi devir hızı, maddi du‐
ran varlık devir hızı ve aktif (varlık) devir hızı trendleri incelenmiş ve bulgular
Şekil 5’de sunulmuştur. Bulgulara göre tüm etkinlik göstergeleri dalgalı olmak‐
la beraber düşme trendindedir. Ancak, maddi duran varlık devir hızı ve alacak
devir hızının diğer göstergelere göre daha iyi olduğunu başka bir ifade ile mad‐
di duran varlıkların ve alacakların daha etkin kullanıldığı ve yönetildiğini söy‐
lemek mümkündür.

Şekil 4. Turizm Sektörünün Kısa Vadeli Finansmanı

Yabancı kaynak finansmanı riskli bir finansman şekli iken borçlanmanın kısa
vadeli olması riski daha da artırmaktadır. Şekil 4 incelendiğinde turizm sektö‐
ründe kısa vadeli yabancı kaynak kullanım oranın oldukça yüksek olmakla be‐
raber oran son yıllarda düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak, sektö‐
rün ortalamasının % 81 olmasından dolayı yine de oldukça riskli bir finansman
stratejisi başka bir ifade ile atılgan strateji uyguladıklarını söylemek mümkün‐
dür. Risk açısından banka kredilerini kullanmak ticari kredilere göre daha fazla
riskli olduğundan banka kredilerinin oranları da incelenmiştir. Şekil 4’de de
görülebileceği gibi banka kredilerinin yabancı kaynaklar içindeki (sektör orta‐
laması % 30) ve kısa vadeli banka kredilerinin kısa vadeli yabancı kaynaklar
içindeki paylarının (sektör ortalaması % 23) aşırı risk teşkil etmeyecek şekilde
olduğu görülmektedir.

Şekil 5. Turizm Sektörü Etkinlik Göstergeleri

Şekil 6. Turizm Sektörü Karlılık Göstergeleri

Karlılık göstergelerinden net kar marjı, özsermaye karlılığı ve varlıkların
karlılığı trendleri incelenmiştir. Net kar marjı açısından değerlendirildiğinde
sektörün karlılık oranlarının çok düşük ve büyük oranda zararla sonuçlandığı
görülmektedir. Çalışmada varlıkların karlılığı oranı finansal performans göster‐
gesi olarak kullanılmıştır. Bu göstergeye göre sektörün 1996‐2001, 2004 ve 2008
yıllarında finansal performansının düşük olduğunu söylemek mümkündür.
Özsermaye karlılığı için de benzer sonuçlar görülmektedir. 1998, 2004‐2006 ve
2008 yıllarında ortalama özsermaye karlılığının negatif olduğu tespit edilmiştir.
Turizm sektöründeki oranlardan finansal performansa etkisi olanların belir‐
lenmesi için, firmaların değerlendirilen oranları bakımından finansal perfor‐
mansı iyi olan ve kötü olanlar arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark olup
olmadığı belirlenmiştir. Uygulanacak analiz yöntemine karar vermek için her
bir oran bazında Kolmogorov‐Smirnov uyum iyiliği testiyle, oranların Normal
Dağılımdan gelip gelmediği sorgulanmıştır. Yapılan Kolmogorov‐Smirnov u‐
yum iyiliği testi sonucunda Dönen Varlık /Varlık Toplamı oranı haricinde hiçbir
oranın Normal Dağılıma sahip olmadığı görülmüştür. Finansal performansı iyi
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olan ve kötü olanlar arasında ortalamalar bakımından önemli bir fark olup ol‐
madığının belirlenmesi için iki grup karşılaştırması yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla, karşılaştırmada Bağımsız İki Örnek t Testi’nin parametrik olmayan
karşılığı olan Mann‐Whitney U testi 0,05 anlam düzeyinde uygulanmış ve elde
edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
Cari Oran, Asit‐Test Oranı, Nakit Oranı, Stok Bağımlılık Oranı, Yabancı
Kay.Toplamı/Varlık (Aktif) Toplamı Oranı, Öz Kaynak/Varlık (Aktif) Toplamı
Oranı, Öz Kaynak./Yabancı Kaynak Toplamı Oranı, Kısa Vadeli Yabancı Kay‐
naklar/ Kaynak (Pasif) Toplamı, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Kaynak (Pasif)
Toplamı Oranı, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Devamlı Sermaye Oranı, Du‐
ran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplamı, Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık), Du‐
ran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı, Banka Kredileri/Varlık (Aktif) Toplamı
Oranı, Kısa Vadeli Banka Kredileri/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Alacak De‐
vir Hızı Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı, Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı,
Duran Varlıklar Devir Hızı, Öz Kaynak Devir Hızı, Aktif Devir Hızı, Net
Kâr/Öz Kaynak Oranı, Vergi Öncesi Kâr/Öz Kaynak Oranı, Finansman Giderleri
ve Vergiden Önceki Kâr/ Pasif Toplamı, Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı Oranı,
Faaliyet Kârı/Faaliyetin Gerçek Kullanılan Varlık Oranı, Faaliyet Kârı/Net Satış‐
lar Oranı Brüt Satış Kârı/Net Sat.Oranı Net Kâr/Net Satışlar Oranı Faaliyet Gi‐
derleri/Net Satış.Oranı Faiz Giderleri/Net Satışlar Oranı, Faiz ve Vergiden Ön‐
ceki Kâr/Faiz Giderleri Oranı, Net Kâr+Faiz Giderleri/Faiz Giderleri Oranı de‐
ğişkenleri için p < 0,05 elde edilmiştir. Dolayısıyla, finansal performansı iyi ve
kötü olan gruplar arasında bu değişkenler için istatistiksel açıdan önemli bir
fark vardır. Bir başka deyişle, bu değişkenlerin finansal performans üzerinde
istatistiksel açıdan önemli bir etkisi vardır.
Kısa Vadeli Alacaklar/Dönen Varlık.Oranı, Kısa Vadeli Alacaklar/Varlık (Ak‐
tif) Toplamı Oranı, Maddi Duran Varlıklar/Öz Kaynak Oranı, Maddi Duran
Varlıklar/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Oranı, Duran Varlıklar/Öz Kay‐
nak.Oranı, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yabancı Kaynaklar Toplamı, Banka
Kredileri/Yabancı Kaynak Toplamı Oranı, Toplamı Oranı Maddi Duran Varlık‐
lar(Net)/Varlık (Aktif) Toplamı Oranı, Stok Devir Hızı, Çalışma Sermayesi Devir
Hızı, Birikmeli (Kümülatif) Kârlılık Oranı, Satılan Malın Maliyeti/Net Satışların
Maliyeti için p> 0,05 elde edilmiştir. Dolayısıyla, finansal performansı iyi ve kö‐
tü olan gruplar arasında bu değişkenler için istatistiksel açıdan önemli bir fark
yoktur. Bir başka deyişle, bu değişkenlerin finansal performans üzerinde istatis‐
tiksel açıdan önemli bir etkisi yoktur.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Türk Turizm Sektörü’nü finansal açıdan analiz etmek, sektördeki
firmaların finansal performans durumlarını ve finansal performanslarına etki
eden faktörleri tespit etmek ve sektörün finansal değerlendirmesini yapmak
amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler gerekli izinler alındıktan sonra şir‐
ket isimleri gizli kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıt‐
larından elde edilmiştir. Çalışma kapsamına 1992‐2008 yılları itibarı ile verisi
T.C. Merkez Bankası kayıtlarında mevcut olan toplam 7.953 firma alınmıştır. Bu
çalışma sonuçları böylesine kapsamlı bir çalışmadan elde edilen ilk bulguları
sunma niteliğinde de olsa, ülkemizde turizm sektörünün finansal performansı‐
na ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde turizm sektörünü finansal açıdan
değerlendiren en kapsamlı çalışma olarak önem arz etmektedir.
Çalışma sonucunda, turizm sektörünün finansal trendleri yanında, araştır‐
ma kapsamında olan 7.953 firmadan 3.599 firmanın (% 37) finansal performan‐
sının kötü, 4.354 firmanın (% 63) ise finansal performansının iyi olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca, bu firmaların 2008 yılı itibarıyla performanslarına etki eden
değişkenler de belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre sektörün likidite sıkıntı
çekmediğini ancak nakit yönetimine önem vermesi gerektiğini ve optimum na‐
kit seviyesi ile çalışmasını gerektiğini söylemek mümkündür. Etkinlik gösterge‐
leri açısından özellikle duran varlık ve alacak yönetiminde daha etkin olan sek‐
törün verimliliğini artıcı çalışmalar yapmaları önerilebilir. Sektör için çarpıcı
bulgu sermaye yapısıdır. Finansmanda oldukça riskli bir strateji benimsenmiş
ve karlılık göstergeleri de dikkate alındığın da yabancı kaynak kullanımının
sermaye maliyetini düşürücü etkisinin ortadan kaybolmuştur. Sektörün karlılı‐
ğının düşük olmasındaki temel neden, aşırı borçlanma sebebiyle sermaye mali‐
yetinin yükselmesi olarak görülmektedir. Bu nedenle sektördeki firmalara
özkaynak kullanımını artırarak sermaye yapılarını dengelemeleri önerilmektedir.
KAYNAKÇA
Akdoğan, N. ve Tenker, N. (2007). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. 12. Baskı. Ankara: Gazi
Kitabevi.
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Investment Support and Promotion Agency of
Turkey)
(ISPAT).
http://www.invest.gov.tr/tr‐TR/infocenter/publications/
Documents/TOURISM.INDUSTRY.PDF Erişim tarihi: 10.Nisan.2010.
Borza, A. ve Bordean, O. (2006). Performance Measuring of Tourism, Small Medium‐Sized
Enterprises, Management & Marketing, 4: 105‐110.
Boz, İ. (2000). Contribution of The Turkish Tourism Industry To The National Economy, Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1): 200‐222.

Bildiriler

63

Brealey, R, A., Myers, S. C. ve Marcus, A. C. (2004). Fundamentals Of Corporate Finance, 4th Ed., New
York: Mcgraw Hill Irwin.
Cui, H. ve Mak, Y. T. (2002). The Relationship Between Managerial Ownership And Firm
Performance In High R&D Firms, Journal of Corporate Finance, 8: 313–336.
Fullerton, R., Cheryl, R., Mcwatters, S. ve Fawson, C. (2003). An Examination of the Relationships
Between JIT and Financial Performance, Journal of Operations Management, 21: 383–404.
Haber, S. ve Reichel, A. (2005). Identifying Performance Measures of Small Ventures‐The Case of the
Tourism Industry, Journal of Small Business Management, 43(3): 257‐286.
Harper, J. T. (2002). The Performance of Privatized Firms in The Czech Republic, Journal of Banking &
Finance, 26: 621–649.
Kandır, S., Karadeniz, E., Özmen, M. ve Önal, Y., B. (2008). Türk Turizm Sektöründe Büyüme Gös‐
tergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi, Dokuz Ey‐
lül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1):211‐237.
Kim, H. ve Kim, W. (2005). The Relationship Between Brand Equity and Firms Performance in
Luxury Hotels and Chain Restaurants, Tourism Management, 26(4), 549‐560.
Koyuncugil, A. S. ve Özgülbaş, N. (2007). Detecting Financial Early Warning Signs in Istanbul Stock
Exchange by Data Mining”, International Journal of Business Research, VII (3): 188‐193.
Koyuncugil, A. S. ve Özgülbaş, N. (2008). A Data Mining Model for Detecting Financial and
Operational Risk Indicators of SMEs, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and
Technology, 36, 88‐91.
Koyuncugil, A. S. ve Özgülbaş, N. (2009a). Measuring and Hedging Operational Risk by Data
Mining”, World Summit on Economic‐Financial Crisis and International Business,
September, 14‐16. (ss:177‐187), Washington, D.C., USA.
Koyuncugil, A. S.ve Özgülbaş, N. (2009b). Financial Profiling For Detecting Operational Risk By
Data Mining, Academic And Business Research Institute International Conference,
September, 24‐26, (ss:355‐360). Orlando, USA,
Lin, S. L., Jack H. W. P., Shang‐Chi, G. ve Ching‐Shan, C. (2005). Risk‐Based Capital Adequacy In
Assessing On Insolvency‐Risk And Financial Performances In Taiwan’s Banking Industry,
Research in International Business and Finance, 19: 111–153.
Mills, J., E. ve Howard, R., L. (2005). Handbook of Consumer Behavior. New York: Tourism and the
Internet Hospitally Pres.
Özgülbaş, N. (2009). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Özgülbaş, N. ve Koyuncugil, A. S. (2009). Financial Profiling of Public Hospitals: An Application by
Data Mining, The International Journal of Health Planning and Management, 24 (1): 69‐83.
Phillips, P. ve Louvieris, P. (2005). Performance Measurement Systems in Tourism, Hospitality, and
Leisure Small Medium‐Sized Enterprises: A Balanced Scorecard Perspective, Journal of Travel
Research, 44(2): 201‐211.
Steer, P. ve Cable, J. (1978). Internal Organization And Profit: An Empirical Analysis of Large U:K:
Companies, Journal of Industrial Economics, 27 (1): 13‐30.
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. http://www.kultur.gov.tr Erişim tarihi: 10.Nisan.2010.
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Türkiye Turizm Stratejisi 2023,
http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1...TTStratejisi2023.pdf, Erişim tarihi:
10.Nisan.2010.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

64
T.

C.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007‐
2013,http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1...TTStratejisi2023.pdf, Erişim tarihi:
10.Nisan.2010.

Wang, C. ve Xu, H. (2009). Is Diversification a Good Strategy for Chinese Tourism Companies,
Journal of China Tourism Research, 5(2): 188‐209.
Wickham, P. A. (2004). Strategic Entrepreneurship. 3rd Ed., Essex: Pearson.
World Travel & Tourism Councuil (WTTC). Annual Economic Impact Research, 2009.
http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/exec_summary_2009.pdf Erişim tarihi: 10.
Nisan. 2010.
World Travel & Tourism Councuil (WTTC). Annual Economic Impact Research, 2010
http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Research/index.php Erişim tarihi:
10. Nisan. 2010.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 65-73,
27–30 Mayıs 2010, Nevşehir
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-5681-66-1

Kat Hizmetlerinde Mesleki Yeterlilikler:
Leonardo Da Vinci ECVET TC NET Projesi Örneği
Ali Şükrü ÇETİNKAYA
T. C. Selçuk Üniversitesi,
Silifke‐Taşucu Meslek Yüksekokulu
E‐posta:alisukru68@hotmail.com

Fatma KILIÇARSLAN
T. C. Selçuk Üniversitesi,
Silifke‐Taşucu Meslek Yüksekokulu
E‐posta:fklarslan@hotmail.com

ÖZ
Kat hizmetleri, konaklama hizmetleri içinde önemli yere sahip olan bölümlerden biridir.
Bu bölümde çalışanların mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi ve bu yeterliliklerin geçerliliğinin ve şeffaflığının sağlanması işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasında önemli
katkıda bulunacaktır. Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit
System for Vocational Education and Training-ECVET), kişilerin öğrenme çıktılarının
transfer edilmesini, kredilerin biriktirilmesini ve tanınmasını kolaylaştırmayı amaçlayan
bir sistemdir. ECVET kapsamında 11 ülkeden 14 ortağın birlikte yürüttüğü ECVET TC
NET adlı işbirliği projesi turizm ve ağırlama sektöründe, kat hizmetleri de dahil çalışanların yeterliliklerini belirleme, yeterliliklerin geçerliliğini ve şeffaflığını sağlamaya dair
bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tanımlayıcı çalışmada, kat hizmetleri çalışanlarına yönelik geliştirilmekte olunan ECVET sistemi ve uygulama modeli ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Leonardo da Vinci Projeleri, ECVET TC NET, kat hizmetleri, mesleki
yeterlilikler

GİRİŞ
Konaklama işletmeleri konukların evleri gibidir. Dolayısıyla temiz, konforlu ve
hoşgörülü bir atmosfer sunan ortamlar olması gerekmektedir (Akoğlan 2008).
Bu bağlamda kat hizmetleri bölümüne önemli görevler düşmektedir. Bilindiği
üzere, kat hizmetleri bölümü otelin temizliği, bakımı ve düzeninden
sorumludur. Bu bölümün fonksiyonel alanı mutfak ve depolar hariç yaklaşık
olarak tüm oteli kapsadığından oldukça geniş bir görev alanı bulunmaktadır.
Kat hizmetleri bölümünün iş gören sayısı, çalışma alanı ve maliyetleri artırıcı
etkileri konaklama işletmesinin maliyet ve verimliliğini doğrudan etkilemektedir.
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Kat hizmetlerinin örgüt yapısı işletmenin büyüklüğüne ve çalışan kişi
sayısına göre değişmektedir. Fakat örgüt yapıları birbirinden farklı olsa da bu
bölümde çalışanların görev ve sorumlulukları değişiklik göstermemektedir.
İşletmenin büyük ya da küçük olması işletmede çalışanların işlerinin
azalmasına ya da artmasına neden olurken yapılan iş tanımlarında ve
standartlarında değişiklik olmamaktadır. Fakat işletme büyüdükçe personel
sayısı artacak ve buna bağlı olarak bu bölümde çalışanların belli bir hiyerarşik
düzen içinde gruplandırılması ve bu personellerin belirlenen meslek
standartlarına uygun olarak iş tanımlarının yapılması gerekecektir.
Meslek standartları, işletmelerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliklere sahip
işgücünün güvence altına alınmasını sağlamak açısından önemlidir fakat tek
başına yeterli değildir (Kozak 2002). Mesleki yeterlilikleri kazanmaya yönelik
alınan eğitimler, eğitimlerin tanınması, kredilerin transferi ve şeffaflığın
sağlanması da önemli etkenlerdir. Çalışma yaşamının istediği ve ihtiyaç
duyduğu niteliklerin tanımlanmasında iş yaşamınca geliştirilen ve benimsenen
meslek standartları büyük önem taşımaktadır. Meslek standardı bir mesleğin
gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç
duyulan asgari bilgi beceri tutum ve davranışları gösteren normlardır. Ayrıca
meslek standartları bir mesleğin başarı ile yürütülmesi için gerekli olan
nitelikler ve o meslekle ilgili ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir
verecek olan niteliklerdir.
Bu tanımlayıcı çalışmada,kat hizmetlerinde meslek standartları Avrupa Birliği
Leonardo da Vinci projesi olan ECVET TC NET Projesi kapsamında
değerlendirilmiştir. Çalışmanın takip eden bölümlerinde ECVET TC NET
Projesi kapsamında kat hizmetleri alanında üzerinde çalışılan yeterlilikler ve
göstergeler ve bu konuda yapılan işlemler, çalışanların seviyelerine uygun
olarak belirlenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Kat Hizmetlerinde Mesleki Yeterlilikler
Türkiye’de meslek standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafın‐
dan yürütülmektedir. Meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî a‐
lanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlen‐
dirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere
21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Kanun ile MYK kurulmuştur. Kurumun te‐
mel görevi; Avrupa Birliği ile uyumlu ʺulusal mesleki yeterlilik sistemiʺni kur‐
mak ve işletmektir. Kurum bu görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğre‐
tim Kurulu, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği
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yaparak yerine getirmektedir. İŞKURʺun koordinasyonunda 1995 ‐ 2000 yılla‐
rında yapılan 250 meslek standardı, TSEʺnin kendi imkânlarıyla hazırladığı 300
civarındaki meslek standardı, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda
2003‐2007 döneminde MEGEPʺte hazırlanan meslek standartları çalışmalarıyla
ilgili tüm bilgi ve belgeler bu kurumlardan alınıp, değerlendirilmiştir
(www.myk.gov. 2009).
Meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla MYK turizm, konaklama, yiye‐
cek‐içecek hizmetleri sektöründe meslek standardı hazırlama çalışmaları yü‐
rütmektedir. Kat hizmetleri çalışanları ulusal meslek standartları (Seviye 5, Se‐
viye 4, Seviye 3 ve Seviye 2), sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak değerlendirilmiş, MYK Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanmış ve 26 Kasım 2009 tarih ve 27418 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ülkemizde meslek standartlarının belirlenmesine yönelik Türkiye Avrupa
Birliği arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda mesleki eğitim ve öğretim
sisteminin güçlendirilmesine yönelik yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.
MEGEP, İŞKUR, TSE ve MYK birbirinden bağımsız yürüttükleri bu çalışmaların
zaman içerisinde geliştirilmesine yönelik ortak yeni projelerin gerekliliği kaçı‐
nılmaz olduğu görülmektedir. Türkiye’de yapılan bu çalışmalar doğrultusunda
kat hizmetleri standartlarının hazırlanmasında etkin çalışmalar yürütüldüğü
görülmektedir. Yapılan bu çalışmalara, yürütülmekte olan Avrupa Birliği Hayat
Boyu Öğrenme Programları, Leonardo da Vinci İşbirliği (Network) Projesi’nin
katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
İşbirliği Projeleri ve ECVET TC NET Projesi
İşbirliği projeleri Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programları içerisinde
yer alan ve desteklenen çok uluslu bir proje biçimidir. İşbirliği projeleri, mesleki
eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilen,“ürün o‐
daklı” işbirliğini teşvik eden ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağ‐
layan bir faaliyet türüdür (Ulusal Ajans 2009).
Bir işbirliği projesi olan Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(European Credit System for Vocational Education and Training ‐ ECVET) pro‐
jeleri, kişilerin öğrenme çıktılarının transfer edilmesini, biriktirilmesini ve ta‐
nınmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir proje çeşididir. Bu sistem, 12
Kasım 2002 tarihli Avrupa Eğitim Konseyi ilke Kararı ve 30 Kasım 2002 tarihli
Kopenhag Deklarasyonu ile uyumlu olarak Avrupa Komisyonuʹnun himaye‐
sinde geliştirilmiştir (Komisyon Çalışma Belgesi 2006). 2002 yılında alınan bu
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kararlar, 32 ülkenin mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakanları, Avrupalı
sosyal ortaklar ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 14 Aralık 2004
tarihli Maastricht Bildirgesi ile yenilenerek güçlendirilmiştir (Çetinkaya 2009).
Avrupaʹda birçok insan kendi ülkesinden başka bir ülkede değişik öğrenme
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ancak yurt dışında kazanılan öğrenme çıktıla‐
rının transfer edilmemesi, biriktirilmemesi ve tanınmaması başta olmak üzere
değişik faktörler nedeniyle kişiler için bu tür hareketlilik yeterince cazip değil‐
dir. Aynı durum, bir mesleki eğitim ve öğretim sisteminden diğerine veya resmi
olmayan bir öğrenme ortamından resmi bir öğrenme ortamına geçişte de ya‐
şanmaktadır. Bu durumda ihtiyaç duyulan şey bir öğrenme bağlamından diğe‐
rine geçişte kişilere yeterlilik belgelerinin (diploma, sertifika, bitirme belgesi vb)
düzenlenmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesidir. Dolayısıyla ECVET,
kişilerin özellikle ülkeler arası hareketlilik sonucu olmak üzere örgün (formal)
veya yaygın (non‐formal) yoldan ya da resmi olmayan yoldan gerçekleşen
(informal) her türlü öğrenmelerinin değerlendirilmesini sağlayacak bir bilgi de‐
ğişim aracı olarak görev yapmaktadır (Komisyon Çalışma Belgesi 2006).
Turizm ve ağırlama, Avrupa’nın en önemli ekonomik sektörlerinden biridir
ve 7 milyonun üzerinde istihdam sağlamaktadır (ECVET TC NET.2009). Buna
karşın bu sektör özellikle esnek ve hareketli bir işgücüne bağımlıdır. Bu gerçek
ise; öğrenme çıktılarının ölçülmesinde yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını ve
şeffaflığını sağlamak için bir ECVET modeli geliştirmenin gerekliliğinin temel
gerekçesidir. Leonardo da Vinci ECVET TC NET (European Credit System for
Vocational Education and Training – Tourism and Catering Network) projesi,
turizm ve ağırlama sektörüne yönelik Avrupa düzeyinde bir ECVET sistemi
geliştirme projesidir (Çetinkaya vd. 2009).
Projenin temel faaliyetlerinden biri; ağırlama ve turizm sektöründe yeterlikle‐
rin ve ilişkili öğrenme çıktılarının Avrupa boyutunda araştırılmasıdır. Yeterlik‐
ler çizelgesi geliştirmede bu araştırma sonuçları esas alınmıştır. ECVET modeli‐
nin nasıl uygulanacağına ilişkin prosedürü ayrıntılı bir şekilde açıklayan, karşı‐
lıklı güven bildirgesi ve bir ECVET sertifikası örneği gibi detaylı dokümanları
da içeren detaylı bir el kitabı oluşturulmaktadır. Tüm proje faaliyetleri kapsamlı
bir kalite yönetimi stratejisi dahilinde ve sürekli yaygınlaştırma ve genişleme
stratejisi ile desteklenerek yürütülmektedir. Projenin en fazla ağırlama ve tu‐
rizm alanında eğitim veren okulları, şirketleri ve işgücü yerleştirme firmalarını
etkilemesi öngörülmektedir. Proje sonuçlarından Avrupa’daki turizm ve ağır‐
lama okulları, turizm ve ağırlama alanında mesleki eğitim ve öğretim sağlayan‐
lar, kurumsal olarak turizm ve ağırlama eğitimleri sağlayan şirketler ve ticaret
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birlikleri, işgücü piyasası yetkilileri, Sanayi ve Ticaret odalarının turizm ve ağır‐
lama şubeleri, Avrupa düzeyinde, ulusal düzeyde, bölgesel düzeyde ve yerel
düzeyde politik karar alıcıların yararlanacakları öngörülmektedir (ECVET TC
NET, 2009). Halen devam etmekte olan projede ulaşılmak istenen nihai sonuç,
mesleki eğitim ve öğretimin karşılıklı tanınmasında ve kredilendirmesinde işle‐
yen bir model ortaya koymaktır (Çetinkaya 2009).
Bu doğrultudan hareketle bu çalışma ülkemizdeki kat hizmetleri bölümü iş
görenlerin ve yöneticilerinin meslek standartları kriterlerinin belirlenmesine
yönelik olarak yapılan bir çalışmadır. Avrupa Birliği, Hayat Boyu Öğrenme
Programları, Leonardo da Vinci İşbirliği (Network) Projeleri kapsamında; 11
ülkeden 14 ortağın birlikte yürüttüğü ECVET TC NET işbirliği projesinin bir
konusu kat hizmetleri çalışanlarının yeterliliklerini artırmaya yönelik aldıkları
eğitim ve sertifikaların şeffaflığının sağlanmasına yönelik kat hizmetleri bölü‐
münde temel görevlerde çalışanların meslek seviye kriterleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Hazırlanan kat hizmetleri mesleki yeterlilikler ızgarası seviyelerine göre yeri‐
ne getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemlerden oluşmaktadır.
Bununla birlikte bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için
kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışların
neler olması gerektiği açıklanmaktadır. Bütün bu bilgiler doğrultusunda meslek
standartları genel olarak üç ayrı seviye göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Temel veya başlangıç düzeyleri (S1 ve S2): Bu seviyede çalışan kişi, mesleğin gerek‐
tirdiği rutin ve basit görev ve işlemleri yapabilmektedir. Bu kişilerin görevleri
kısıtlı fakat yararlı becerilere sahiptirler. Uygulamaları gereken çok ağır iş sü‐
reçleri ve sorumluluk almaları gereken durumlar içermemektedir. Değerlendir‐
meler ve sorumluluk alma durumu bir üst seviyedeki denetçilere bırakılmıştır.
Bağımsız hareket edebilme düzeyleri (S3 ve S4): Bu seviyede çalışan kişi, mesleğin
gerektirdiği bir kısım rutin olmayan görev ve işlemleri değişik koşullarda yapa‐
bilmektedir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk
alabilmekte ve kendi başına karar verebilmektedir. İş sürecinde diğer çalışanlar‐
la işbirliği yapma, ortak hareket edebilme özelliğine sahiptir. Meslek için stan‐
dartlaşmış ve önceden iş tanımı yapılmış becerileri yapabilme özelliğine sahip
kişilerdir. Aynı zamanda bu düzeydeki kişiler materyallerin ve araçların kulla‐
nımında el becerisine sahiptirler.
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Detaylı
yeterlikler
1. Deterjan
bilgisi

A1

A2

Göstergeler
Temizleme
planı oluşturma

Temel Uygulamalar
Deterjanları birbirinDeterjanların
kullanım talima- den ayırabilme
tını okuyabilme

2. Satılan
odanın
temizliği

Kontrol listesini
doldurma

Oda temizliğini
yapacak olan
personelin
bilgilendirilmesi

3. Boşalan
odanın
temizliği

Kontrol listesine uygun
odaların temizlenmesi

Oda temizliğini
yapacak olan
personelin
bilgilendirilmesi

4. HACCP
bilgisi

Günlük hijyen
standartlarının
yönetilmesi

5. Koridor ve
katların
temizliği

Odaların ve
koridorların
temizliği

6. Sigortalama

Değerli eşyaları
bilme ve sigortalama

7. Bagaj
taşıma
yöntemi

Bagajların
odalara çıkartılması

8. Çamaşırhane ve kat
ofisinin
temizlenmesi

Çamaşırhane
kat ofisinin
birbirinden
bağımsız bir
şekilde temizlenmesi
Misafir kıyafetlerinin muhafaza edilmesi

Banyo, tuvalet
ve odalardaki
hijyen bilgisindeki önemli
anahatların
belirlenmesi
Oda ve koridor
temizliğinde
çalışma bilgisine
sahip olmak
Değerli ve
korunması
gereken eşyaların nasıl korunacağına dair
standatları bilme
Gelen ve giden
misafirlerin
eşyalarının
uygun bir şekilde
taşınması
Çamaşırhane ve
kat ofisin temizlenmesinde
gerekli bilgilerin
bilinmesi

9. Misafirlerin kıyafetlerinin muhafaza edilmesi
10. Enerji
tasarrufu
önlemleri

Enerji tasarrufu
için belli
periyodlarda
kontrolünün
yapılması

11. Yangın
koruma

Yangında
gerekli güvenlik
önlemlerini
alma
Gerekli malzemelerin bakımının yapılması

12. Deterjan
sorumluluğu

Verilen listelere
uygun olarak oda
temizliğinde %70
kalite standartlarını
yakalayabilme
Verilen listelere
uygun olarak oda
temizliğinde %70
standartlarını yakalayabilme
Banyo, tuvalet ve
odalardaki hijyen
bilgisindeki ayrıntıları
belirleme

B1

B2

Bağımsız Uygulamalar
Deterjan planlamasını kontrol
İşletme açısından maliyeti
edebilme
düşük çevreci deterjanları
seçebilme kabiliyeti, tehlikeli deterjanları farklı bir
bölümde muhafaza etme
Verilen listelere uygun
Oda temizliğinde bütün
olarak kaliteyi %90'a
standartları sağlayabilme
çıkarma
Verilen listelere uygun
olarak kaliteyi %90'a
çıkarma

Oda temizliğinde bütün
standartları sağlayabilme

Uluslar arası hijyen,
HACCP standartlarıyla,
Türkiye hijyen standartlarıyla karşılaştırılması

Günlük hijyen standartlarının
prosedürlere uygun bir
şekilde test edilmesi

Bu alanların temizliğinde kullanılan araç
ve gereçlerin kullanım bilgisi
Değerli eşyaları
koruma

Oda koridor temizliğinde
kontrol listesindeki standartların % 70'ini sağlamak

Oda koridor temizliğinde
kontrol listesindeki standartların % 95'ini sağlamak

Temizlik sırasında riskleri
bilip önlem alma

Tüm bunlarla ilgili gerekli
prosedürü yerine getirme

Ayrıntılı grup misafirlerin otele geliş ve
çıkışlarında eşyalarının taşınması

Eşya taşıma işlerinde
resepsiyon ve karşılama
elemanlarıyla işbirliği
yapma

Değerli eşyaların(Tablo,mücevher vb.)
taşınması ve korunması

Bu bölümlerde
kullanılan araç
gereçlerin kullanımının bilinmesi

Verilen listelere uygun
olarak oda temizliğinde
%70 kalite standartlarını
yakalayabilme

Verilen listelere uygun olarak
kaliteyi %90'a çıkarmak

Misairlerin
kıyafetlerini nasıl
korunacağı
konusunda bilgi
sahibi olması
Enerji kaynaklarının bilinçli
kullanımının
öğrenilmesi

Misafirlerinin eşyalarını ayrı ayrı koruma

Misafir kıyafetlerinin gerekli
temizlik ve bakımın yapılması

Kıyafetlerin misafire teslim
edilinceye kadar güvenli ve
standtlara uygun bir şekilde
saklanmasını sağlama

Elektrik sayaçlarının
kontrol edilmesi ve
okunabilmesi

Aylık enerji kontrollerinin
yapılması ve tasarruf edilmesine yönelik işlemlerin geliştirilmesi

Yangın tüpleri ve
yangın kontrol
sistemi hakkında
bilgi sahibi olma
Malzemeleri
verimli şekilde
kullanım bilgisi

Yangın söndürma
planı hakkında bilgi
sahibi olma

Etkili müşteri hizmetlerinin
değerlendirilmesi gürültü
hassasiyeti ve yeni
makinaların kullanımında
kalitenin sağlanması ve
değişiklik yapılabilmesi
Yangın tüplerinin ve sisteminin kontrol edilmesi

Deterjanları yüzeylerin özelliğine göre
kullanabilme bilgisi

Kullanılan deterjanların
depodan çıkartılması

Yangın tatbikat plan ve
organizasyonunun yapılması
Bütün bu işlemlerin gerekli
bakım ve kontrollerin yapılması

Bildiriler

71

13. Çalışma
sürecinde
sorumluluk
alma

Kalite ve
üretkenliğin
artırabilmesi
için gerekli
kontrol listelerinin artırılması

Çalışma süreçleri bilgisi

Çalışma süreci
içeriğinin bilinmesi

Süreç içerisindeki çalışmaların
daha verimli hale getirilmesine
yönelik çalışma yapılması

Kat hizmetleri bölümünde
hazırlanmış çalışma programlarının kalite ve ve verimliliğine artmasına yönelik
programların yapılması

14. Yemek
takımlarının
temizliği

Yemek takımlarının korunması
ve teslim
edilmesi

Yemek takımları
çeşitlerinin
bilinmesi

Temizlik bitiminden sonra bir
araya konularak merkezde
tutulması

Kayıpsız ve tam olarak teslim
almak

15. Dış
temizlik

Çiçek ve
ağaçların
bakımı

Dış mekânları
temizleme

Katlardaki
yemek takımlarının gruplarına
göre
temzilenmesi
Çiçekleri sulama
ve budama

Çiçek, ağaç dikilmesi

Ağaçların kesilmesi ve
süsleme bilgisine sahip olma

16. Dış cam
temizleme

Dış cephe
camlarının
güvenlik dahilinde temizlenmesi

Dış cephe cam
temizliğini yapan
kişilere yardımcı
olmak ve basit
işler yapma

Dış cephe camlarının özelliklerine göre temizlenmesi

Orta ve daha fazla yükseklikteki dış cephe yüzeyinin
güvenlik kurallarına uygun
olarak temizlenmesi

17. İklimlendirme

İklimlendirme
sisteminin
bakımının
yapılması

Merkezi havalandırma sisteminin ayarını
yapabilme

Müşterilere klima sisteminin
çalışma sistemi hakkında bilgi
verme

Klima sistemlerinin küçük
tamir bakım onarım sürdürebilme çalışmalarını yapma

18. Havuz
temizliği

Havuz alanı
içinde acil
durum planı
hazırlama

Havuz etrafındaki hijyen kurallarının bilinmesi

Temizlik ekipmanları ve
metotları dahilinde dış cephe
temizliğini
yapma ve bilgi
edinme
Havalandırma
sistemlerini
maliyetini düşürme metotlarını bilme
Hijyen kurallarının test edilmesi

Yüzme havuzu alanının yüzme
havuzu hijyen kurallarına göre
temizlenmesi

İlkyardım ve kurtarma bilgisine sahip olma

19. Çöp
sınıflandırılması

Çöplerin ayrımında organizasyonunda
sorumluk alma
ve oluşacak
problemde
önlem alma
Müşterileri
anahtar kart
konusunda
bilgilendirme

Çöplerin sınıflandırılması ve
ayrıştırılmasına
yardımcı olma

Çöplerin ayrı bir
yerde sınıflandırılması

Özel çöplerin yok edilme bilgisi

Çöplerin sınıflandırılması
ayrıştırılması ve yok edilmesi
sorumluluğunu alma

Işıkların kontrol
edilmesi

Bozuk olanların
değişimi

Enerjinin dikkatli tüketimi

20. Işıklar

Müşterilerin anahtar kart
konusunda bilgilendirme

Profesyonel veya uzmanlık düzeyleri (S5 ve S6): Bu seviyede çalışan kişi, çoğunluk‐
la rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri değişik koşullarda ya‐
pabilmekte ve problem çözme, karar verme, iş süreçlerini kavrama gibi zihinsel
becerileri gösterebilmektedir. Bu düzeyde çalışan kişiler, meslek için standart‐
laşmış ve önceden tanımlanmış bir beceriyi yüksek verimlilikte iş sürecinde pra‐
tik olarak yapabilme özelliğine sahiptir. Özellikle meslekle ilgili prensipler, ma‐
kineler, araçlar ve materyallere ilişkin karar verme ve tanımlamaya yönelik uy‐
gulamalar konusunda bilgi beceriye sahip kişilerdir.
Bu düzey çalışanları, diğer seviye çalışanlarına rehberlik etme, faaliyetlerini
kontrol etme, onları koordine etme ve birlikte çalıştığı grup arkadaşlarının so‐
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rumluluğunu alabilmesi gerekmektedir. Bu düzeyde çalışan kişiler, ileri seviye‐
de bireysel sorumluluğa sahip olarak, sorumlu olmak ve organizasyonla ilgili
bir işleve ait kişisel olarak sorumluluk almak gibi işleri yapabilmektedir. Planlı
ve organize hareket edebilme ve hassas durumlarda hem bireysel hem de grup
sorumluluğunu alabilme özelliğine sahiptir.
Leonardo da Vinci ECVET TC NET işbirliği projesinin kat hizmetleri standar‐
dının oluşturulmasına yönelik hazırlanmakta olan model yukarıdaki her bir se‐
viye için belirlenmiş yeterlilikler çizelgesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bu tablo, kat hizmetleri temel yeterliliklerini, yeterlilikle ilgili göstergeleri ve
ilgili performans çıktılarının tanımlanmasından oluşmaktadır. Proje kapsamın‐
da hazırlanan modelde yeterlilikler ve bu yeterliliklerin yerine getirilmesinde
belirlenen göstergeler belirlenmiştir. Belirlenen bu yeterliliklerde işin tanımı
yapılmış ve bu iş kapsamına giren görev, sorumluluk ve işin yapılması için sa‐
hip olunması gereken özellikler çalışma koşullarına bağlı olarak analiz edilmiş‐
tir. Daha sonra bu bilgilere dayanılarak her bir seviyede personelin niteliklerin
belirlenmesi ve işin yürütülmesi için gerekli sorumluluk, yetenek, bilgi ve bece‐
ri, görev tanımları ve çalışma koşulları belirlenmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada, Leonardo da Vinci ECVET‐TC NET işbirliği projesine bağlı olarak
yürütülmekte olan, kat hizmetleri çalışanlarının yeterliliklerini belirleme ve şef‐
faflığının sağlanması çalışmalarına dayalı olarak kat hizmetleri bölümünde te‐
mel görevlerde çalışanların meslek seviye kriterleri ortaya konulmakta ve mes‐
leğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması ge‐
reken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışların neler olması gerektiği
vurgulanmaktadır. Halen devam etmekte olan bu proje tamamlandığında proje
sonuçlarından Avrupa’daki ve Türkiye’deki turizm ve ağırlama okulları, ku‐
rumsal olarak turizm ve ağırlama eğitimleri sağlayan şirketler ve ticaret birlikle‐
ri, işgücü piyasası yetkilileri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Avrupa düzeyinde, ulu‐
sal düzeyde, bölgesel düzeyde ve yerel düzeyde politik karar alıcıların yararla‐
nacakları öngörülmektedir.
KAYNAKÇA
Akoğlan Kozak, M. (2008). Otel işletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayınları.
Çetinkaya, A. Ş, Yardımcı, P., Oğuz, H., Sayın, K., Kaya, M. ve Çerçi S. (2009, Mayıs). Meslek Yükse‐
kokulları İçin Uluslararası Organizasyonlarda Yer Almanın Önemi: Bir Çalışma Ziyareti Ev Sahip‐
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ÖZ
Turistik tesislerde mutfakta hazırlanan başta meyve, sebze ve salataların yıkanması ve
bunların servis edilmesinde ciddi bir dezenfeksiyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların
taze olarak bütün halde veya doğranarak tüketime sunulmasında, mikrobiyal yüklerinin etkili bir şekilde azaltılması, bu azalma sağlanırken kullanılan kimyasalların insan
sağlığına olan yan etkilerinin en az seviyede olması istenmektedir. Etkili bir dezenfeksiyon uygulamadan sunulacak meyve, sebze veya salatalar ciddi gıda kaynaklı hastalık
yapma potansiyeline sahiptir. Yıllardan beri dezenfeksiyon işlemi için klor ve türevleri
kullanılmış fakat sağlık açısından olumsuzlukları belirlendikçe alternatif yöntemler
araştırılmaya başlamıştır. Bu çalışmada meyve ve sebzelerin yüzey dezenfeksiyonunda
genel olarak kullanılan klor ve klor uygulamasına alternatif olabilecek kimyasal dezenfektanlar hakkında bilgiler verilecektir
Anahtar sözcükler: Meyve, sebze, kimyasal, dezenfeksiyon.

GİRİŞ
Turistik tesislerde mutfakta hazırlanan meyve, sebze ve salataların etkin bir
şekilde yıkanması ve bunların servis edilmesinde ciddi bir dezenfeksiyona
ihtiyaç duyulmaktadır. Meyve ve sebzeler tarımsal alanlardan hasat edilerek
çeşitli aracılar vasıtasıyla mutfaklara ulaştırılmakta, bünyesinde toz, toprak ve
çamur başta olmak üzere gübre kalıntıları (kimyasal ve hayvan kaynaklı), belirli
bir mikroorganizma yükü, zirai ilaç ve parafin kalıntıları çeşitli oranlarda
bulunmakta sulamada lağım suyu kullanımı gibi kabul edilemez yetiştirme
şartları uygulanabilmektedir. Zararlı bakteriler toprak veya suda bulunabildiği
gibi meyve ve sebzeler yetişirken onlara da bulaşabilmektedir. Taze meyve ve
sebzeler toplandıktan sonra ayrıca hazırlama veya depolama aşamalarında
zararlı bakterilerce kontamine de olabilmektedir. Kontamine (bulaşmış) meyve
ve sebzeyi tüketmek (veya bu ürünlerden yapılmış meyve sularını tüketmek)
ciddi hatta bazen öldürücü gıda kaynaklı hastalıklara da sebep olabilmektedir
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(Sapers 2001). Mutfağa getirilen meyve ve sebzeler Oteller Tüzüğü’ne (2003)
göre ön yıkama dezenfeksiyon ve durulama aşamalarından geçirilmek
zorundadır. Bu aşamalardan geçen meyve ve sebzelerin yukarıda belirtilen
kalıntılardan uzaklaştırılması ve mikrobiyal yükünün en az seviyeye
düşürülmesi başlıca hedef olmaktadır.
Hasat sonrası uzun depolama süresince de meyve ve sebzelerde fizyolojik
değişimler sonucu patojen mikroorganizma gelişimleri olabilmektedir (Fallik
2004). İlk zamanlarda meyve‐sebzelerin yüzey dezenfeksiyonunda kabul
edilebilir kalite özellikleri doğrultusunda mikrobiyolojik açıdan güvenli
gıdaların üretilmesi amaçlanmaktaydı. Zamanla yeni teknikler kullanılarak
tazeye daha yakın, kalitesi daha yüksek besinsel değere sahip ürünler elde etme
bir sonraki adımı oluşturmuştur. Taze doğranmış ürünlerin perakende olarak
pazara girmesi 1990’lı yıllarda öncelikle marul, lahana, havuç vb. ürünlerle
gerçekleşmiştir. Hasat sonrası bu ürünlerin yüksek mikrobiyal yüke sahip
olmalarından dolayı klorlu su ile işleme tabi tutma ve düşük sıcaklıkta
dağıtımlarının yapılmasıyla mikrobiyal yük oldukça düşürülebilmektedir
(Soliva‐Fortuny 2003).
Meyve ve sebzelerin yüzey dezenfeksiyonunun gerçekleştirilmesinde çok
farklı uygulamalar yapılmaktadır (Kuşçu ve Pazır 2006). Bu uygulamalar yapı‐
lırken mikrobiyolojik yükü azaltma esas amaç iken yöntemlerin insan sağlığı
açısından olumlu ve olumsuz yönleri, ekonomik olup olmamaları ve ürünün
kalitesine olan etkileri daima göz önünde tutulmaktadır.
Meyve ve sebzelerin yüzey dezenfeksiyonunda hipoklorit ve dördüncül a‐
monyak bileşikleri mikroorganizmaların ve sebep oldukları gıda kaynaklı hasta‐
lıkların önlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Kuşçu ve Pazır 2004).
Klorlama süreci sonrasında Trihalometan (THM), Haloasetikasit (HAA) ve
Nitrosodimetilamin (NDMA) gibi insan sağlığı açısından çok tehlikeli (kansero‐
jen etki) dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluştuğu belirtilmektedir (Sapers 2001;
Kuşçu ve Pazır 2004; Akçay, İnan ve Yiğit 2007). Dolayısıyla geniş anlamda
dezenfeksiyonda kullanılan klora alternatif, etkili olmasının yanında sağlık açı‐
sından ve meyve‐sebzelerin kalitesini koruyucu özelliğe sahip dezenfeksiyon
yöntem ve uygulamaları geliştirilmeye çalışılmaktadır.
KİMYASAL DEZENFEKSİYON AJANLARI
Dezenfeksiyonda en yaygın olarak klor kullanılmakla birlikte klor uygulaması‐
na alternatif olabilecek klordioksit, organik asitler, hidrojen peroksit, kalsiyum
laktat, ozon, elektrolize yükseltgen su ve doğal koruyucu maddeler üzerine çe‐
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şitli çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda bu kimyasalların dezenfeksiyon etkin‐
likleri, sağlık açısından tehlikeli yan ürün oluşturma durumları ve kullanım ko‐
laylıklarının araştırıldığı görülmektedir.
Klor
Klor içerikli kimyasallar özellikle sıvı klor ve hipoklorit taze meyve ve sebzele‐
rin yüzey dezenfeksiyonunda en yaygın olarak kullanılan dezenfeksiyon ajanı‐
dır. 50‐100 ppm serbest klor içeren çözeltide 5 dakikadan daha az işlem süresi
olarak uygulanmaktadır. En etkili olduğu sınırlar asidik pH sınırlarıdır fakat
ekipmanlara zarar (korozif etki) vermemesi için genellikle pH 6‐7.5 dolaylarında
kullanılır. Ortamda kanserojen etki gösteren trihalometan, haloasetikasit ve
nitrosodimetilamin bileşikleri oluşturması klor kullanımını sorgulanır hale ge‐
tirmiştir. Bazı Avrupa ülkelerinde (Almanya, Hollanda, İsviçre ve Belçika) klor‐
lu bileşikler içeren dezenfektanların kullanımı yasaklanmıştır (Rico vd 2007).
Ülkemizde klor, şehir şebeke içme sularının dezenfeksiyonu ile meyve ve sebze‐
lerin dezenfeksiyonunda genel olarak kullanılmaktadır.
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ve sebzelerin mikrobiyal yükünde azalma olduğu belirtilmektedir (Beuchat ve
Ryu 1997; Park ve Beuchat 1999). Hidrojen peroksit çözeltisine daldırılan marul‐
larda kısmen esmerleşmenin oluştuğu ifade edilmektedir (Parish vd. 2003). Bazı
ürünlerde uzun işlem süresine ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte, mantar ve çilek‐
lerde hasara yol açabildiği ifade edilmektedir (Sapers 2001).
Kalsiyum Laktat
Kalsiyum laktat çok hassas meyvelerde yapının güçlendirilmesi (kavun, çilek
vb.) amacıyla kullanılır. Doğranmış marul ve havuçlarda klor uygulamasına
alternatif olabileceği üzerine yapılan çalışmalarda renk, yapı ve kabul edilebilir‐
lik üzerine klor ve kalsiyum laktat arasında fark olmadığı, yine mikrobiyal yük
azaltma yönünden de klor uygulamasıyla eşdeğer olduğu belirtilmektedir (Rico
vd. 2007).
Ozon

Organik asitler (laktik asit, sitrik asit, asetik asit, tartarik asit vb.) meyve ve seb‐
zelerde bulunan pisikrofilik ve mezofilik bakteriler üzerine güçlü
antimikrobiyal etki gösterdikleri belirtilmektedir. Sitrik asit ve askorbik asitin
salatalarda mikrobiyal yükü azalttığı ifade edilmektedir (Rico vd. 2007).

Ozon yüksek reaktivite ve nüfuz etme etkisi ile kendiliğinden toksik olmayan
bileşiklere parçalanan güçlü bir antimikrobiyal ajandır (Kuşçu ve Pazır 2004;
Güzel‐Seydim, Greene ve Seydim 2004). Birçok araştırmacı ozon uygulamasının
doğranmamış ürünlerde (brokoli, salatalık, elma, üzüm, portakal, armut, çilek
vb.) depolama ömrünü artırdığını ve mikrobiyal gelişmeleri azalttığını ifade
etmektedir. Ozonlu suyun doğranmış sebzelerde sanitasyon amaçlı kullanımı‐
nın mikrobiyal yükü azalttığı ve raf ömrünü arttırdığı ifade edilmektedir (Rico
vd. 2007). Amerika İlaç Dairesi gıdaların işlenmesinde ozon kullanımının güve‐
nilir olduğunu bildirmektedir (Food and Drug Administration (FDA) 1997). O‐
zon uygulamasının bir çok pestisitin parçalanmasında (ayrışmasında) etkisi ol‐
duğu ifade edilmektedir (Güzel‐Seydim, Greene ve Seydim 2004). Klora göre
mikroorganizmaların üzerine daha etkili olduğu, hızlıca oksijene ayrıştığı, ar‐
dında herhangi çözünmez artık bırakmadığı belirtilmektedir. Fakat, klora göra
daha fazla korozif olması ve üretiminde jeneratör için yatırım maliyeti gerek‐
tirmesi dezavantajları olarak görünmektedir (Kuşçu ve Pazır 2004; Rico vd.
2007).

Hidrojen Peroksit

Elektrolize Yükseltgen Su

Hidrojen peroksit oksidan özelliğinden dolayı bakterisit etkiye sahiptir. Spor
oluşumunu engelleyici özelliğinin yanı sıra mikroorganizmaları hızlı parçalama
etkisi hidrojen peroksiti, gıda temas eden yüzeylerde ve aseptik dolum yapılan
ambalajlarda aranır bir dezenfektan haline getirmektedir (Rico vd. 2007). Hidro‐
jen peroksit çözeltisine daldırılan doğranmış biber, salatalık, kavun gibi meyve

Elektrolize Yükseltgen Su (EYS) seyreltik tuz çözeltisinin membranla ayrılmış
anot ve katot elektrotları arasında gerçekleştirilen elektrolizle üretilen ve son
yıllarda gıda endüstrisinde önem kazanmaya başlayan yeni bir antimikrobiyal
ajandır. Ayrıca seyreltik tuz çözeltisiyle elde edildiği için çevreye ve sağlığa çok
daha az zarar vermektedir. Gıdalarda EYS uygulamaları ile klor kalıntısının ol‐

Klordioksit
Klordioksit klora göre yaklaşık 2.5 kat daha fazla oksidasyon kapasitesine sa‐
hiptir. Buna karşılık azot içeren bileşiklerle veya amonyak içeren bileşiklerle
reaksiyona girmez ve dolayısıyla tehlikeli kloramin bileşikleri oluşturmaz. A‐
merika İlaç Dairesi (FDA; Food and Drug Administration) tarafından meyve ve
sebzelerin dezenfeksiyon amaçlı yıkanmasında kabul görmüştür (Rico vd 2007).
Taze doğranmış marul ve havuçlarda etkin mikrobiyal yük azalttığı belirtilmek‐
tedir (Lee, Costello ve Kang 2004).
Organik Asitler
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madığı belirtilmektedir. Tehlikeli kimyasalların depolanması ve taşınmasında
oluşabilecek riskler EYS kullanılması durumunda önlenebilmektedir. Doğran‐
mış marullarda yapılan çalışmada EYSʹnin aerobik bakteriler üzerinde ozondan
daha etkili, sodyum hipoklorit (NaOCl) ile eşit etki gösterdiği, maya ve küfler
üzerinde de ozondan daha etkili, NaOCl ile eşdeğer etki gösterdiği belirtilmek‐
tedir. Salatalık üzerindeki doğal mikrobiyal flora üzerine yapılan arastırmada
aerobik mezofilik bakteri üzerine EYS, NaOCl ve ozondan daha etkili, koliform
bakteriler üzerine EYSʹnin NaOCl ile aynı, ozondan daha etkili olduğu belirtil‐
mektedir. EYS’nin stabilitesinin az, üretildiği noktada kullanılması ve ortamda‐
ki organik maddelerden etkilenmesi dezavantajları olarak bilinmektedir (Kuşçu
ve Pazır 2006).
Doğal Koruyucu Maddeler
Dezenfeksiyonda genel olarak kullanılan maddelerin alerjik etkileri ve kansero‐
jen yan ürünler oluşturmaları araştırmacıları doğal antimikrobiyal maddeler
(esansiyel yağlar, fitoaleksinler, lisozim, peynialtı suyu vb.) üzerine yoğunlaş‐
tırmıştır. Minimal (az) işlem görmüş meyve ve sebze işleyen üreticiler, tüketici‐
lerin kimyasal maddelerden uzak ürünlere olan eğilimlerinin farkında olmakta
ve kimyasal kullanımından uzak ürün işleme yöntemlerine mümkün olduğunca
ağırlık vermektedirler. Bunlardan birisi olan peyniraltı suyu; düşük pH değeri,
laktik asit ve ısıya dirençli bakteriyosin içermesi ve diğer küçük biyo‐aktif
peptidler içermesi bakımından antimikrobiyal potansiyele sahiptir. Gökkuşağı
alabalığında peyniraltı suyunu deneyen araştırmacılar mikrobiyal yükte azalma
olduğunu, ürünün duyusal özelliklerine olumsuz bir etkisinin olmadığını ifade
etmektedirler (Rico vd. 2007).
SONUÇ
Turistik tesis ve restoran gibi meyve ve sebzelerin bütün halde veya doğranarak
tüketime sunulduğu ortamlarda, ortaya çıkabilecek gıda kaynaklı hastalıkların
önlenmesinde etkili dezenfeksiyon yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Klor
uygulamaları etkinliği, maliyeti ve uygulama kolaylığı bakımından kullanımına
izin verilen ülkelerde en yaygın olarak kullanılan metottur. Fakat klorun kulla‐
nımının birçok Avrupa ülkesinde ortamda oluşturduğu kanserojen bileşikler
(trihalometan, haloasetikasit ve nitrosodimetilamin) yüzünden yasaklanmış ol‐
ması, meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonunda yeni alternatif yöntemlerin geliş‐
tirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu kapsamda klordioksit, organik asitler,
hidrojen peroksit, kalsiyum laktat, ozon, elektrolize yükseltgen su ve doğal ko‐
ruyucu maddeler üzerine yapılan bilimsel çalışma sonuçları çok dikkat çekmek‐
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te ve klorun yerine bu dezenfektanlardan bazıları (klordioksit, ornanik asitler,
kalsiyum laktat, ozon, EYS ve doğal koruyucu maddeler) çok rahat kullanılabi‐
lecek niteliktedir. Ülkemizde ise klor kullanımı başta şehir şebeke sularının de‐
zenfeksiyonunda olmak üzere serbesttir. Turistik tesislerde tatilini geçirmek
üzere gelen bir turist tükettiği meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonunda klor uy‐
gulamasının yapıldığını öğrense ve bunun kendi ülkesinde yasak olduğunu da
biliyor olsa bu durumu epey yadırgayacaktır. Dolayısıyla rekabetçi hale gelen
turizm işletmelerimizin meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonunda dikkatli olma‐
ları ve bu alanda klora alternatif uygulamaların yapıldığını bilip bu teknolojileri
kullanmaları hem sağlık hem de müşteri memnuniyeti açısından önemli bir ka‐
zanç olacaktır.
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ÖZ
Ege bölgesinin güneybatısında bulunan Marmaris, 1960’lı yıllardan itibaren turizmle
birlikte hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Ancak 2000’li yıllarda turizmde başlayan duraksama, kentte meydana gelen değişimin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı; turizmin yüksek sezonda nüfus yoğunlaşması nedeniyle Marmaris’te yarattığı çevresel etkilerin tespit edilmesidir. Bu çerçevede ilgili kurumlardan elde edilen;
aylık evsel katı atık miktarı, içme suyu üretim miktarı ve numune noktalarından toplanan deniz suyu analiz sonuçlarına yönelik istatistikî veriler incelenmiş, tarım alanlarındaki azalma görsel olarak ortaya konmuştur. Ele alınan bütün yıllarda, aylar itibariyle
artan nüfusa bağlı olarak; toplanan evsel katı atık miktarı ve içme suyu üretim miktarı
sezon dönemlerinde hızla artmıştır. Yedi farklı numune noktasından alınan deniz suyu
numunelerinin analiz sonuçlarına göre yüksek sezon dönemlerinde AB yüzme standartları yönetmeliğinde yer alan 500 (KOB/100) referans değerinin aşıldığı görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Çevresel etki, fiziksel etki, mevsimsel yoğunlaşma, Marmaris.
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tahribatlar yaratmıştır. Hâlihazırda kıt kaynaklara sahip olan bölgelerde ise
tüketimin artmasıyla, doğal kaynaklarda geri döndürülemez kayıplar ortaya
çıkmaktadır. Turistik bölgelerde yaşanan mevsimsel talep baskısı, negatif
dışsallıklar yaratarak turistik ürünün çekiciliğini; yani arzın kalitesini
düşürmekte ve bu da talebin azalmasına neden olmaktadır.
Günümüzde turizmde çevresel bilinç tek taraflı değildir. Bir yandan dış
turizm hareketlerinin yoğunlaştığı yörelerde çevresel kirlenme ve bozulma
artarken, diğer yandan bu yörelere turist gönderen talep merkezlerinde de
çevre sorunlarına duyarlılık hızla artmaktadır (Küçüktopuzlu 1994: 223). Doğal
çevreye duyarlı ve saygılı bir turizm etkinliği; bir yandan söz konusu çevresel
kaynakların sürdürülebilirliğini sağladığı gibi; diğer yandan genel olarak
turizmin sürdürülebilirliğini de sağlayacaktır. Bu bağlamda turizmin var
oluşunun temelini oluşturan çevresel kaynakların korunması, yüksek düzeyde
bir çevresel duyarlılığı zorunlu ve gerekli kılmaktadır (Tuna 2007: 18).
Türkiye’de turizmin gelişmesinde “güneş, deniz ve kum” ağırlıklı bir yapı
dikkat çekmektedir. Bu yapı kıyı turizminin yaygınlaştığı çok sayıda sahil
kasabasını yıllar içinde önemli turizm mekânları haline getirmiştir. Marmaris
ilçesinin de sahip olduğu coğrafi avantaj yörede turizmi teşvik etmiş ve kenti
1960’lı yıllardan itibaren hızlı bir gelişme sürecine sokmuştur. İlçe gittikçe
yükselen bir eğilimle turizme bağlanmış, 1985‐2000’li yıllar arasında gelişimini
tamamlamıştır. Fakat son on yıllık dönemde gerileme sürecine girmiştir.
Bu çalışmanın amacı öncelikle turizmin fiziki çevreye yönelik temel etkilerini
ortaya koymak ve Marmaris ilçesinin mevcut durumunu bu etkiler dâhilinde
tespit etmektir. Bu çerçevede öncelikle turizmin çevresel etkilerine değinilmiş,
daha sonra turizmin fiziksel çevreye etkilerinin neler olabileceği açıklanmaya
çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi ve yöntemin açıklanması bölümünde;
verilerin nasıl toplandığı açıklanmış, analiz sonuçları bölümünde ise
Marmaris’in mevsimsel yoğunluktan nasıl etkilendiği elde edilen veriler
doğrultusunda incelenmiştir.
TURİZM VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ

GİRİŞ
Geçmişte yüksek gelirli bireylere yönelik bir olgu olarak görülen turizm
faaliyeti, günümüzde orta ve dar gelir sınıfından kitlelere de hitap eden ve
hâsılasını turizm sektörünün ileri ve geri bağlantılarından elde eden
destinasyonlar yaratmıştır. Bu gelişme artan turizm talebinin karşılanabilmesi
adına, doğal kaynakların yoğun kullanımı nedeniyle, fiziki çevre üzerinde

Turizm faaliyetinin oluşması ve devamlılığının sağlanmasında yalnızca fiziki
çevre tek başına etkili değildir. Turizm; sosyokültürel, ekonomik ve fiziki çevre
ile karşılıklı ilişki içinde, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla tu‐
rizmin hem ekonomik ve sosyokültürel hem de fiziksel çevrede değişikliğe ne‐
den olduğu göz ardı edilmemelidir.
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Fiziksel Çevre

Ekonomik Çevre

Sosyokültürel
Çevre

 Tarımsal alanların azalması
 Gürültü Kirliliği
 Hava Kirliliği
 Görüntü Kirliliği
nımlayıcı
(betimsel)
 Su Kirliliği
 Katı Atık Problemi
 Enerji Kullanımı

Şekil 1: Turizmin Çevresel Etkileri

Şekil 1’de sınıflandırılan turizm faaliyetlerinin çevresel etkileri arasında genel‐
likle ilk ortaya çıkan etki fiziksel çevre etkisi iken, ekonomik ve sosyokültürel
çevrede oluşan değişimler bunu takip eder.
Turizmin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde meydana gelen çevre sorunları
en fazla bu faaliyetten gelir elde edenleri ve bu bölgelerde yaşayanları etkiler.
Genellikle bu yörelerde turizmden sağlanacak uzun dönemli yararlar göz ardı
edilerek, kısa dönemli kazançların peşine düşülmekte ve doğal kaynakların kul‐
lanımı yozlaşarak bozulmaktadır (Küçüktopuzlu 1994: 223). Bu durumun tu‐
rizm bölgelerinde negatif dışsallık yaratmasının yanı sıra kısıtlı da olsa çevre
koruma ve kollamaya yönelik bir bilinçlenme güdüsü yaratabileceği de göz ö‐
nüne alınmalıdır.
Turizmin yarattığı negatif çevresel etkiler iki nedenle ortaya çıkar. Bunlardan
ilki; ziyaretçilerin doğal kaynakları kullanım oranının, doğanın bu tahribatla
başa çıkma yetisinden daha fazla olmasından; yani doğanın taşıma kapasitesi‐
nin aşılmasından kaynaklanır. Bir diğer neden ise; turizm bölgelerinde meyda‐
na gelen hızlı değişmeye, yapılaşmaya ve talep artışına uygun altyapı yatırımla‐
rının yapılamamasıdır. Turizmin fiziksel çevrede yarattığı etkiler; görüntü kirli‐
liği, tarımsal alanların azalması, hava kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği, katı
atıkların yarattığı kirlilik ve yoğun enerji kullanımı olarak ayrıştırılabilir. Tarım‐
sal alanların azalması daha uzun dönemli bir gözlemi gerektirirken, diğer etki‐
ler özellikle sezon yoğunluklarına göre dalgalanmalar gösterirler.
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Turizmin önemli bir sektör halini aldığı bölgelerde tarımsal araziler gittikçe
azalırlar ve bu arazilerde hızlı bir yapılaşma dikkati çeker. Bu durum ekosistem
üzerindeki tahribatı arttırır. Bu tahribatın oluşmasına orman arazilerinin plansız
bir şekilde tahrip edilmesi de eklenebilir. Artan turizm talebi; hızlı yapılaşma ve
genellikle yöresel mimariden uzak bir görüntü oluşturması nedeniyle görüntü
kirliliğine neden olmaktadır. Deniz turizminin yaşandığı bölgelerde bu durum
kıyı görüntüsünü de bozmaktadır.
Turizmin çevre üzerinde oluşturduğu bir diğer sorun da toprak kirliliğidir.
Toprağın kirlenmesinde önemli bir faktör de katı atıkların düzensiz bir şekilde
depolama alanlarına atılmasıdır. Düzensiz depolama sonucunda toprağa geçen
sızıntılarla toprak ve yeraltı suları kirlenmektedir (Erdoğan 2003: 87). Katı atık
miktarları tüketime bağlı olarak turizmin yüksek sezonlarında düşük sezona
göre büyük artışlar gösterir. Bu atıkların toplanması, geri dönüşüme kazandı‐
rılması ve bertaraf edilmesi disiplinli bir organizasyon gerektirir. Aksi takdirde
görsel kirliliğin yanında halk sağlığını etkileyecek sonuçlara neden olabilir.
Turizmin temel öğesi olan ulaşım hizmetlerinin sağlanmasında, ulaşım araç‐
larının hemen her çeşidinde kullanılan enerji, fosil yakıtlardan elde edilen veya
işlenen enerjidir. Doğal çevre üzerinde insan eliyle yaratılan baskının kaynağına
bakıldığında, en fazla çevresel kirlenmeye neden olan etkilerin başında enerji
üretimi için yakılan fosil kaynaklar gelmektedir (Kahraman ve Türkay 2006: 53).
Karayolu trafiğinde motorlu araç sayısında yaşanan artış, gerek gürültü ve ge‐
rekse hava kirliliğine neden olmaktadır. Ancak, gürültü kirliliğine yalnızca mo‐
torlu taşıtlar neden olmaz. Turizm bölgelerindeki eğlence mekânları, alışveriş
merkezleri gibi alanlar da gürültü kirliliğini yaratan unsurlar arasındadır.
Turizm bölgelerinde su sorunu özellikle iki faktörde öne çıkmaktadır. Bun‐
lardan ilki hâlihazırdaki su kaynaklarının sezonsal olarak artan nüfusun kişisel
kullanımından dolayı artmasıdır. İkincisi ise bu kaynakların yüzme havuzları,
golf alanları vb. nedenlerle aşırı kullanımıdır. Tüm bunlar deniz, akarsu, göl
gibi doğrudan turizm arzını etkileyen unsurların kirlenmesine veya azalmasına
neden olur. İyi yönetilen ve kontrollü bir şekilde gelişen turizm faaliyetleri be‐
lirtilen çevresel değerler üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bu etkilerin dere‐
cesi ne kadar yüksek olursa, turizmin sürdürülebilirliği o oranda sağlanabile‐
cektir. Dolayısıyla turizmden elde edilecek gelirler de artacaktır (Demir ve Çe‐
virgen 2006: 134).
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VERİLER VE YÖNTEM

ANALİZ SONUÇLARI
Mariç‐Belbir, Katı Atık Düzenli Depolama biriminden alınan 2005–2009 yıllarına
ait veriler Grafik 1’de gösterilmektedir. Her yıla ait katı atık miktarlarının tu‐
rizm faaliyetinin yoğun olarak yaşandığı yüksek sezon aylarında artış trendinde
olduğu görülmektedir. Buna göre 2005–2009 yıllarının Ocak‐Nisan ayları ara‐
sındaki değerlere bakıldığında aylık ortalama 2600 ton katı atık ortaya çıkarken,
turizm sezonunun açıldığı ilk iki ay olan Mayıs ve Haziran aylarında bu değer
5200 ton/ay dolaylarına çıkmaktadır. Sezonun en yüksek olduğu Temmuz ve
Ağustos aylarında toplanan katı atıkların sırasıyla ortalama 7183 ve 9342 tona
kadar çıktığı görülmektedir. Bu değerler Eylül ayından itibaren düşüş trendine
geçmektedir

m3

2004

Çalışmada ikincil veriler kullanılarak Marmaris ilçesinde turizm faaliyetinin
yarattığı mevsimsel yoğunluğun çevresel sonuçları incelenmeye çalışılmıştır.
Mariç‐Belbir’den 1 2005–2009 döneminde toplanan katı atık miktarları ve 2004–
2009 yıllarında içme suyu arıtma tesisi su üretim miktarları aylık veriler şeklin‐
de elde edilmiştir. Muğla Valiliği’nden alınan izne bağlı olarak İl Sağlık Müdür‐
lüğü’nden çeşitli numune noktalarından 2004–2009 yılları Mayıs ve Eylül ayları
arasında toplanmış deniz suyu analiz sonuçları alınmış; fakat 2008 ve 2009 yılla‐
rına ait veriler yetersiz olduğu için 2004–2007 yıllarına ait olanlar incelenmiştir.
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Kaynak: MARİÇ‐BELBİR, Ekim 2009

Grafik 2’de Mariç‐Belbir’den elde edilen 2004–2009 yıllarına ait aylık içme su‐
yu arıtma tesisi su üretim miktarları yer almaktadır. Toplanan katı atık miktarı
için geçerli olan trendin içme suyu üretim miktarı için de geçerli olduğu görül‐
mektedir.
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Grafik 1. Mariç‐Belbir Katı Atık Depolama Tesisine Kabul Edilen Katı Atık Miktarları
Kaynak: MARİÇ‐BELBİR, Ekim 2009.

Koliform bakteri analizi; deniz suyunun analiz edilmesinde ve kıyı kirliliğinin
tespit edilmesinde kullanılan standart bir yöntemdir. Koliform bakterileri bütün
sıcakkanlı hayvanlarda ve insanların dışkılarında bulunan organizmalardır.
Toplam Koliform grubu, farklı türde bakterilerin dâhil edildiği geniş bir gruptur
(www.doh.wa.gov, 2007). Türkiye’de kıyı ve deniz suları için belirlenen toplam
koliform üst değeri 1.000 (KOB/100) iken AB standartlarında aynı değer 500’dür
(KOB/100). Ancak 2010 yılından itibaren AB’nin standartları kabul görmeye baş‐
layacaktır.
Tablo 1’de Marmaris ilçesinde 7 farklı numune noktasından 2004–2007 yılları
arasında Mayıs ayından Eylül ayına kadar aylık olarak analizi yapılmış deniz
suyu koliform sonuçları yer almaktadır. 2008 ve 2009 yılları arasında yalnızca
Temmuz ayı için analiz yapıldığından tabloya sadece bu aya ait veriler eklen‐
miştir. Tabloda referans değeri olan 500 (KOB/100) ve üzeri sonuçlar koyu renk‐
le işaretlenmiştir. Dört yıl için de en yüksek değerler sezonun en yoğun yaşan‐
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dığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait olmuştur. 2005‐2009 yılları ile
kıyaslandığında, 2004 yılındaki değerlerin daha olumsuz bir tablo sergilediğini
söylemek mümkündür.

Tablo 1. Marmaris İlçesi Numune Noktalarından Alınan Deniz Suyu Toplam Koliform Analiz Sonuçları

2004

2005

2006

2007

2008
2009

Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Temmuz
Temmuz

Ziraatçılar
Kampı
300
200
580
500
200
350
×
30
10
10
250
200
450
380
350
12
800
450
580
300
50
×

Gün
nüc
ek
Kam
pı
550
250
600
650
250
500
×
40
250
250
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Çubucak
Kampı
25
350
480
550
600
150
72
×
160
160
400
150
170
×
150
60
50
130
150
180
×
90

Hisarönü
Plajı
45
300
600
500
100
100
300
×
150
150
400
200
400
×
300
45
30
380
200
220
70
×

Orhaniye
Plajı
500
365
680
520
500
600
280
×
40
40
700
350
650
×
100
10
100
420
310
300
60
60

Selimiye
350
200
650
450
550
20
350
×
250
250
750
300
300
×
70
20
60
400
280
250
70
30

Bozburun
40
310
570
800
700
60
300
×
150
150
720
300
350
×
120
250
30
450
250
220
×
×

Fotoğraf 1. 1950 de Marmaris’in Görünümü

Kaynak: Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Aralık 2009.

Marmaris’te turizmin yarattığı bir başka çarpıcı sonuç, oldukça hızlı bir şehir‐
leşmenin meydana gelmesidir. Bunu vurgulamak üzere 1950 senesinde ve gü‐
nümüzde çekilmiş iki Marmaris fotoğrafı kullanılmıştır.

Fotoğraf 2. 2007’de Marmaris’in Görünümü

Turizm faaliyetinin başlamasından önce neredeyse tamamı tarla ve meyve
bahçesi olan şehrin artık tamamı betonarme bir örtüyle kaplanarak ekosisteme
ciddi zararlar verilmiştir. Tarımsal alanların azalması ve doğal çevrenin tahrip
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olmasında turizmin çekiciliğinden kaynaklanan ikincil konut yoğunluğunun da
etkili olduğu eklenmesi gereken bir başka unsurdur.
Marmaris ile ilgili sayısal ve görsel olarak ortaya konulan tespitlerden dört
sonuç çıkarmak mümkündür. Bunlar sırasıyla; aylık nüfus artışına bağlı yoğun
evsel katı atık birikimi, yoğun su tüketimi, deniz sularında nüfus artışına bağlı
kirlilik ve yıllara bağlı artan kentleşmeyle birlikte tarla alanlarının azalmasıdır.
SONUÇ
Turizm hızlı gelişme gösteren sektörlerden biri olmakla birlikte, devamlılığını
doğal ve kültürel çevreye borçludur. Geçim kaynakları arasında turizm sektö‐
rünün önemli payı olan kentlerde, turizm faaliyetlerinin kontrollü ve planlı bir
biçimde yürütülmesi, çevre ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratarak turiz‐
min sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Ancak; kısa dönemli kazançlar gözeterek
sürdürülen turizm, yoğun talep baskısı yaratacak ve negatif dışsallıkların bir
sonucu olarak turistik ürünün cazibesi düşecektir. Bu da turizmden elde edilen
geliri azalttığı gibi, doğal kaynaklar üzerinde de yoğun bir baskı yaratacaktır.
Bu nedenle makro düzeyde olduğu kadar yerel yönetimler bazında da turizmin
yönetilmesi ve sürdürülebilir kılınması için politikalar ortaya konulmalı ve uy‐
gulanmalıdır.
Marmaris 2000’li yıllara kadar Türkiye’nin önemli turizm beldelerinden biri
olma özelliğini korumuş bir kenttir. Ancak yıllar içinde artan turizm talebine
bağlı olarak geliştirilememiş bir altyapı ve üstyapı, turizmin yoğun yaşandığı
sezonlarda, doğal kaynakların aşırı kullanımına ve tahribatına sebep olmuştur.
Ortaya çıkan katı atıklar, yoğun su kullanımı, deniz suyunun kirlenmesi ve be‐
tonarme görüntü Marmaris için turizmin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmuş‐
tur. Günümüzde ilçenin çekiciliğinin azalması, apart oteller ve pansiyonların
konutlara dönüştürülmesi, mevcut ikincil konutlarla birlikte özellikle kış ayla‐
rında çok sayıda binanın atıl kalmasına sebep olmaktadır. Yaz aylarında artan
nüfusun ihtiyaçlarının daha rasyonel biçimde karşılanabilmesi için; içme ve kul‐
lanma suyunun tasarrufuna yönelik sistemler devreye sokulmalı, ortaya çıkan
katı atıkların geri dönüşümü konusunda kamuoyunda duyarlılık yaratılmalı ve
turizmin sürdürülebilirliği ile ilgili projeler geliştirilmelidir.
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ÖZ
Çalışmada Antik Çağ‘da Küçük Asya bölgesinin tarihi coğrafyasında gelişen seyahat,
festival, spor, dini bayramlar gibi toplumsal hareketler incelenmiştir. Bu toplumsal hareketlerinin turizmin primitif örnekleri olduğu savunulmuş, gerek fiziksel gerekse epigrafik belgeler ışığında savunulan bu tez doğrulanmaya çalışılmıştır. Küçük Asya’daki
şehir devletleri, bu devletlerin bir araya gelerek oluşturdukları birlikler ve aralarındaki ilişki örneklerle ortaya konmuştur. Şehir devletlerinin oluşturduğu bu birliklerin dini, ticari ve sosyokültürel bağları, amaç ve yöntem olarak incelenmiştir. Turizm tarihinin ve
yazılı tarihin ilk örnekleri niteliğini taşıyan belgeleri yazan Antik çağ yazarları incelenmiş, kazılar sonucu ortaya çıkarılan yeni epigrafik belgeler yorumlanmış, mimari özellikleriyle bu toplumsal hareketliliğe ev sahipliği yapan yapılar kapasiteleriyle ortaya
konmuştur. Çalışmanın sonucunda Spor, dini veya kültürel amaçla yapılan turizmin tarihinin endüstri devriminden çok daha öncelere kadar gittiği sonucuna varılmış, bundan
sonraki çalışmaların bu bakış açısıyla yapılması gerektiği inancı vurgulanmıştır.
Anahtar sözcükler: Antik çağ, festival, Lykia, turizm, seyahat, stadium,

GİRİŞ
İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiği neolitik döneme kadar yer altı kaynakları ve
doğa koşulları doğrultusunda devamlı hareketli olmuş, gelişen kültür ve tekno‐
loji doğrultusunda bu hareketlilik çeşitlenmiştir. Günümüzde ‘Turizm’ ve ‘Tu‐
rist’ kelimelerinin farklı tanımlamaları bulunmaktadır. Eğer tarihi olaylar kendi
koşulları içerisinde değerlendirilir ve turizm hareketlerinin evrimini oluşturan
sürecin parçaları olarak görülürse turizmin kökenleri daha iyi anlaşılabilir.
Unutulmamalıdır ki tarihin en eski kitaplarını gezginler yazmıştır. Seyahat
‘yeni’ tarihin birincil kaynağıdır (Leed 1991: 15).Yazılı tarih ve daha eski dönem‐
lerin bilgilerini, farklı amaçlarla yola çıkmış olan gezginler bize taşırlar. Arkeo‐
loji, antropoloji, sanat tarihi ve tarih bilimlerinin sağladığı veriler bize bazı yapı‐
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ların kapasiteleri ve işlevleri hakkında önemli ipuçları verir. Resim, heykel, mi‐
mari plastik, pişmiş toprak ve epigrafik belgeler üzerinde bu turizm hareketlili‐
ğine dair bilgilere ulaşılır. Bizler ilk turistlerin kimler olduklarını ve nerede ya‐
şadıklarını kesin olarak bilemeyiz fakat seyahat ve boş zaman kavramlarının
oluşup gelişmesini tarihi olayları inceleyerek daha iyi anlayabiliriz. Sistemli tu‐
rizmin başlangıcını antik Yunan ve Roma’ya tarihlendiğini düşünürüz çünkü
seyahat yazarlarının tanımlarında bu çağlara ait kanıtlar vardır (Swarbrooke ve
Horner 2007: 12‐39).
Antik dünyanın harikaları; güvenlik, ulaşım teknolojisi, ekonomik koşullar ve
politik sınırların aşılmasının zor olduğu dönemlerde dahi, bütün bu sorunları
aşmayı başaran gezginleri kendine çekmeyi başarmıştır. Kültürel miras olarak
bugün halen korumaya çalıştığımız insan yapımı çoğu eser, çekiciliklerini ait
oldukları dönemde taşıyorlardı. Kültürlerin birbirlerinden etkilenmesinde, in‐
sanoğlunun bu hareketliliği önemli rol oynamıştır. Toplumlar inanç, sağlık, po‐
litik, ekonomik ve kültürel alanlarda çekicilikler oluşturmuşlar ve insanları bu
çekiciliklere gelmesini sağlamışlardır. Tarihte birçok yönetim bu hareketlilikten
en fazla ekonomik faydayı sağlamak için farklı stratejiler geliştirtmişlerdir.
Ulaşımın; karadan yürüyerek veya bir yük hayvanının çektiği konforlu olma‐
yan ve çoğu zaman yolun fiziki durumuna bağlı olarak ilerleyen tekerlekli araç‐
larla veya deniz yoluyla yapılabildiği unutulmamalıdır. Antik yazarlar gezdik‐
leri şehirlerde düzenlenen festivallerin özelliklerini, düzenlenme sıklıklarını,
toplumun inanç sistemini, işleyişini ve en önemlisi bu çalışmada altı çizilen tu‐
rizm hareketliliğini oluşturan insan faktörünü bize aktarırlar.
Genellikle yılda bir, dört yılda bir, beş yılda bir kez olarak düzenlenen festi‐
valler; şehirlerin ait oldukları bölgesel, askeri, siyasi ve ekonomik birliklerin
toplanma noktası olmuştur. Zaman içerisinde bu şehir devletleri kendi araların‐
da veya merkeze bağlı temsilci seçmiş veya atamış ve bu yolla oluşan bu hare‐
ketliliğin organizasyonu önemli bir görev olarak görülmüştür. Bu turizm hare‐
ketliliğini oluşturan insanların toplanmasını sağlayan organizasyon ve bu orga‐
nizasyonun işleyişi fiziksel kanıtlar ışığında araştırılmalıdır. Antik çağda festi‐
vallerde spor, din, sanat ve ticaretin iç içe olduğu söylenebilir. Bu festivallerde,
bir katılımcının oraya gelmesini sağlayan neden; dini bir ritüel, şöhretli iki
gladyatörün dövüşü, ünlü bir sporcunun yarışı veya farklı yörelerden gelen ti‐
cari mallara ulaşmak olabilirdi.
Zaman içinde gelişen mimarlık bu hareketlilikten etkilenmiş ve bu çalışmanın
inceleme alanlarından birini oluşturan Stadium, Tiyatro, Gymnasium gibi yapılar
bu hareketliliğin önemli birer parçası olmuşlardır. Bu çalışmada Küçük As‐
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ya’daki bazı antik şehirler incelenmiş, bu şehirlerdeki önemli çekicilik unsurla‐
rından biri olan festivaller ve ev sahipliği yapan stadiumlar, turizm hareketi ola‐
rak değerlendirilerek, günümüz turizm anlayışı ile olan benzerlikleri ve farklı‐
lıkları ortaya konmuştur.
Ayrıca çalışmada; Küçük Asya’daki spor karşılaşmalarına ev sahipliği yapan
Stadium’lar, gladyatör dövüşlerinin ve spor karşılaşmalarını içeren gösteriler,
ticari hareketliliğin ürünü olan panayırlar ele alınmıştır.
Kullanılan Terimler
Bugün bile kullandığımız bazı kelimelerin kökenleri çok eskiye dayanır. Jimnas‐
tik, stadyum, tiyatro gibi kelimeler bugünde ya aynı mimari yapıyı temsil eder
ya da yapıyla ilişkili eylemleri. Metin içerisinde geçen bazı terimlerin anlamla‐
rını inceleyelim;
Gymnasium: Antik Yunan ve Roma’da gençlerin düşünsel ve bedensel yönden
eğitildikleri, öğrenim gördükleri, spor etkinliklerinde bulundukları yapı. İlk ola‐
rak Hellenistik dönemde kendine özgü bir yapıya kavuşur. Her Helen şehrinin
kendi gymnasiumu vardır. Gymnasium agora gibi polisi tamamlayan öğelerden
biridir. Gymnasiumların nerede yapılacağının saptanmasına çeşitli etmenler yar‐
dım eder. Dinsel kurumlar güçlüdür ve ilk gymnasiumlar kendine uygun kimi
tanrıların ya da kimi yerel kahramanların kutsal alanına değişmeden bağlı kalır.
Gymnasium tanrıları, özellikle Hermes ile Herakles’dir. Çoğunlukla gymnasium
stadium ile bağlantılıdır. Yine bu yapı genellikle hamamlarla birlikte bir yapı tipi
oluşturur ve sıcak su kaynaklarını yakınına inşa edilir (Saltuk 1993: 71).
Heykel: Taş, maden, ağaç, kil, alçı gibi malzeme kullanılarak yapılan, canlıları
yansıtan ya da soyut ifadelerle biçimlenen üç boyutlu yapı (Saltuk 1993: 76).
Epigrafi: Taş, metal ve seramik gibi kalıcı maddeler üzerine eski Yunan ve
Latin dillerinden biri ya da her ikisi ile yazılan yazılarla(sikkeler hariç)uğraşan
bilim dalına verilen isim. Bu bilim dalının coğrafi sınırı, eski Yunanlıların ayak
bastıkları her bölgeyi, zaman sınırı da yazının Doğudan alınışından Bizans dev‐
ri sonuna kadar olan süreyi içerir (Saltuk 1993: 60).
Pişmiş Toprak: Kırmızı çömlekçi çamurundan yapılarak fırında pişirilmiş
malzemenin genel adı. Pişmiş topraktan heykel, tuğla, kiremit, mimari kaplama
elemanları, çanak çömlek ve tabletler yapılır (Saltuk 1993: 142).
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Tiyatro: Oyunlar sahnelenmesi amacıyla yapılmış yapı. Tiyatro M.Ö 4.yy’da
Yunanistan’da ortaya çıkmıştır. Antik Yunan tiyatrosu başlangıçta dinsel amaç‐
lıdır. Bir tapınakla bağlantılı olabilir (Saltuk 1993: 180).
Antik Çağ: Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ. Yaklaşık ola‐
rak M.Ö 6. yy. ile M.S. 3.yy. arasındaki dönem. Diğer uygarlıklar için kullanıl‐
maz. M.S 3.yy ile M.S. 6. yy için Geç Antik Çağ deyimi kullanılır (Saltuk
1993:26).
Küçük Asya: Modern anlamda Türkiye’de yer alan Anadolu bölgesi, klasik
yazarlar tarafından ‘Asia Minör’ yani ‘Küçük Asya’ olarak tanımlanmıştır
(Shaw ve Jameson 1999:60).
Antik Çağ Öncesindeki Boş Zaman Faaliyetleri
Turizmin tarihi üzerine çeşitli teoriler bulunmaktadır. Böyle bir tarihi süreci in‐
celemeye nerden başlanacağı ise karmaşık bir konudur. Shivers ve de Lisle’ye
(1995) göre ‘boş zaman’(leisure) kavramının kültürle bütünleşmesi, insan bey‐
ninin hayati etkinlikleri ve dürtüsel olmayan etkinlikleri anlamasıyla başlar. Beş
milyon yıl önce sadece hayatta kalmak ve çevresine uyum sağlamak için çaba‐
lar. Bu dönemde boş zamanın olduğuna dair fiziksel bir kanıt olmamakla bera‐
ber, insanoğlunun güvenli bir ortamda rahatlıkla dinlenmesine kadar bu süreç
devam eder. Boş zaman kavramı Habilis’in daha güvenli bir ortam içinde sosyal
yapıyı oluşturduğu dönemde kullanılabilir bir hale gelecektir. Homo Habilis dev‐
rinde ise taş alet yapımı yine boş zamanın etkisiyle gerçekleşebilir. Ateşin kul‐
lanılmaya başlamasından sonrada insanoğlu daha güvenli, çevrenin tehlikele‐
rinden uzak ve iklim koşullarına hazırlıklı olarak kendine yine boş zaman ya‐
ratmıştır. Homo Sapiens’ e gelindiğinde ise av sonrası yiyecek ihtiyacının sağ‐
lanmasıyla beraber tarihin ilk sanat eserlerinin mağara duvarlarına işlenmesine
yetecek kadar boş zaman olacaktır. Mezolitik çağda hayvan avlarının kolaylaş‐
ması, deniz hayvanlarını avlanması, neolitik çağda yerleşik hayata geçilmesiyle
beraber boş zaman kavramı gelişmiştir. Teoriler daha da çoğaltılabilir ama kısa‐
ca özetlemek gerekirse boş zaman kavramının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir.
Antik çağlara yaklaştıkça karşımıza kahraman olarak yolculuklara çıkan
‘Gezgin Kahramanlar’ çıkar. Bunların en eskisi ‘Gılgamış’tır. Ölümsüzlüğü ara‐
mak için yola çıkan Kral Gılgamış’ın gezdiği yerler ve başından geçenler yaklaşık
beş bin yıl yaşındaki kil tabletlerden günümüze ulaşır. Doğu mitolojisindeki
Osiris’in yolculuğu, Yunan mitolojisinde Dionsyos ve Herakles’in zorlu karşılaş‐
malar ve ölüm tehlikeleri ile dolu maceraları, Odysseus’un efsanevi yolculuğu ve
zaman kavramı, Thesseus’un yolculuğu gibi çeşitli seyahatleri içeren bu mitler,
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insanlığın yolculuğa dair edindiği ilk bilgilerdir. Daha sonraları bütün bu efsa‐
nevi yolculuklarında bir kısmını öğrendiğimiz, bazen hayal gücünün etkisiyle,
bazen felsefi kaygılarla, bazen de sadece bir gezginin merakıyla yola çıkmış ya‐
zarlar anlatır bize antik dünyayı.Homeros, Tuykidides, Ksenefon, Herodot, A‐
ristoteles ve Pausanias Antik dönem dünyasını bize taşıyan, bazıları da birer
gezgin olarak gittikleri farklı coğrafyalardaki farklı kültürleri tanımamızı sağla‐
yan tarihin öncü gezginleridir.
Özellikle doğuda Kudüs ve çevresine yapılan haç yolculuklarını bize yansıtan
Hıristiyanlık dönemi gezginlerinden, o dönemde kutsal topraklara organize hacı
gruplarının gittiğini biliyoruz. Gezgin dini kişiliklerin ve giden hacıların bizlere
anlattıkları da turizm tarihinin anlaşılmasında önemli bir kaynak olarak görül‐
melidir. Küçük Asya’da antik çağ toplumunun üzerinde büyük etkisi olan ve
uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduğumuz dinsel toplanma hareketleri ve
bu toplanmanın merkezini oluşturan şehirleri ve ait oldukları bölgeleri inceleyelim.
Antik Çağda Küçük Asya’da Bölgeler ve Şehirler
Aşağıda antik çağda Küçük Asya’da ekonomik, siyasi, askeri ve coğrafi açıdan
birbirleriyle sıkı ilişki içinde olan şehir devletleri ve bu devletlerin coğrafi ko‐
numları itibari ile oluşturdukları bölgeler tablo olarak belirtilmiştir.

Tablo 1. Antik Çağda Küçük Asya’da Bölgeler ve Şehirler
Bölge
Şehir
İonia
Didyma
Ephesos
Magnesia
Miletos
Priene
Symrna
Karia

Aphrodisias
Kedrai
Labranda
Myndos
Theangela

Kilikia

Anazarbos
Seleukeia

Mysia

Pergamon

Pamphilia

Aspendos

Lydia

Blaundos
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Nysa
Saittai
Sardeis
Tralleis

Lykia

Arykanda
Kadynda
Letoon
Rhodiapolis
Tlos
Silkyon
Perge

Phrygia

Aizanoi
Kibyra
Laodikeia
Selge
Kaynak: Saltuk, 1995’ten Erdoğan, Atalay ve Yoruç Çotuk 2004.

İonia Bölgesi
Didyma Stadium’u; Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Yöran köyünde bulunan
stadyum, Didyma’da kutlanan kutsal koşu gibi ritüellere ev sahipliği yapmıştır.
Bu stadiumda Didyma’nın dinsel törenlerine bağlı olarak yapılan kutsal yarışla‐
rın düzenlendiği anlaşılmaktadır (Akurgal 2000: 382‐388).
Ephesos Stadium’u; Aydın’a bağlı Selçuk ilçesinin yakınlarında bulunan
Ephesos antik kentinde stadium; akropolisin doğusunda, büyük tiyatronun kuze‐
yindedir. Stadium at nalı planlıdır. 230 m. uzunluğunda 30 m. genişliğinde olan
tiyatroda Roma devriyle beraber vahşi hayvan ve gladyatör dövüşleri sahne‐
lenmiştir.3. ve 4. yy.larda gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri, toplumun bü‐
yük kesiminin ilgi gösterdiği çekicilikler olmuşlardır. Bu durum, stadiumların
bu çekicilin merkezi olmasını pekiştirmiştir. Vedius gymnasiumunun güneyinde
bulunan stadium her çeşit yörenin, atletik yarışmaların, araba koşularının ve
gladyatör dövüşlerinin yapıldığı bir yerdi. Güneyindeki oturma yerleri Pion,
yani bugünkü ‘Panayır Dağı’nın etekleri üzerinde bulunmaktadır. Gladyatör
dövüşleri ve hayvan kızdırma eğlenceleri stadiumun doğu ucunda yapılıyordu
(Akurgal 2000: 322‐347).
Magnesia Stadium’u; Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Menderes nehri yakı‐
nında bulunan Magnesia ad Meandrum antik şehri ‘U’ planlı bir satdiona sahiptir.
185m. uzunluğundaki yapının seyirciler için ayrılan her iki taraftaki oturma yer‐
leri bulunmaktadır. Gymnasiumun güneyindedir ve kuzey‐güney doğrultusun‐
da uzanmaktadır (Akurgal 2000: 348‐354 ).
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Miletos Stadium’u; Aydın ilinin Söke ilçesinin Balat köyünde bulunan Miletos
antik kentinin stadiumu köşeli bir dikdörtgeni anımsatır.15 000 kişilik olduğu
tahmin edilen stadium 20 oturma sırasına sahiptir. 191x29,5m. ölçüye sahiptir.
M.Ö.2.yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir. Stadium hem Helenistik hem de Roma
mimarisinin özelliklerini taşımaktadır (Akurgal 2000: 370‐382).
Priene Stadium’u; Aydın ilinin Söke ilçesinin Güllübahçe köyünde bulunan
Priene stadiumu antik şehrin aşağı kısmında güney duvarının yanında yer alır.
Konuklar, gezi pistinin altındaki taş basamaklarda oturup yarışmayı izliyorlar‐
dı. Oturma yerlerine,gezi yerine ve kolonada batıdaki merdivenden çıkılıyordu
(Akurgal 2000: 364‐370).
Karia Bölgesi
Stratonikeia Stadium’u; Milas – Yatağan yolu üzerinde bulunan stadium ve
gymnasium döneminin en büyük örneklerinden birisidir.
Aphrodisias Stadium’u; Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre köyünde bulu‐
nan Aphrosias antik kentinin stadiumu doğu‐batı yönlüdür. Anadolu’nun en iyi
korunmuş örneklerinden birisi olan stadium yaklaşık olarak 30 000 kişilik kapa‐
siteye sahiptir.262m.x59m.ölçülerine sahiptir (Akurgal 2000: 393‐397).
Labranda Stadium’u; Muğla ilinin Milas ilçesinin Kargacık köyünde bulunan
Labranda antik kentinin stadiumu, doğu‐batı yönlüdür ve Zeus tapınağının ya‐
nında bulunur. M.Ö 4. yy.da inşa edilmiştir.
Kedrai Stadium’u; Yazıtlardan bilinen bu stadiumda her 3 yılda bir düzenlenen
atletik festivaller olduğunu biliyoruz.
Kilikya Bölgesi
Anazarba Stadium’u; Tiyatro şeklinde inşa edildiği düşünülen yapı Ceyhan nehri
kıyısında, Çukurova’da bulunur.
Lidya Bölgesi
Nysa Stadium’u; Aydın –İzmir otoyolunun 3 km. kuzeyinde bulunan Sultanhisar
yerleşkesinde konumlanmıştır. Bazı stadiumu olmayan diğer şehirleri gibi ilk
önceleri tiyatro olarak kullanılmıştır. 192 m. uzunluğunda ve 44 m. genişliğinde
olan yapı 7000 kişilik kapasiteye sahiptir. Bu yapıda ve bitişiğindeki
gymnasiumda ilginç olan Bizans döneminde 12 kilise ve 138 dükkân ile tamam‐
lanmış olmasıdır.
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Sardeis Stadium’u; Manisa’nın Salihli ilçesinin 8km.batısında yer alan antik
stadium bir tepenin yamacına yaslanır ve Roma dönemine tarihlenmektedir.
Tralleis Stadium’u; Aydın ilinin Kemer mahallesinde bulunan antik şehrin
stadiumunun bir kısmı halen görülebilir durumdadır. Yapıya bitişik olarak inşa
edilen dükkânlar, şehrin ticaret hayatına işaret eder. Akurgal’a(2000) göre M.S.
3. yüzyıldan olan gymnasiumun kalıntıları bugün kalan kısmı ile de etkileticidir.
(Akurgal 2000: 388)
Likya Bölgesi
Arykanda Stadium’u; Antalya’nın Finike ilçesi Arif köyünde bulnan antik şehir
Bey dağlarının yamaçlarında kurulmuştur. 80 m. uzunluğunda ve 40 m. genişli‐
ğindeki stadiumun tek taraflı seyirci oturma bölümü bulunur.
Kadyanda Stadium’u; Şehrin içerisinde bilinmeyen bir tanrıya adanmış olan
tapınağın güneyinde bulunan yapı 90 m. uzunluğundadır. Yazıtlardan elde edi‐
len bilgilere göre bu stadiumda atletik yarışmalarla beraber dini seremonilerinde
yapıldığı bilinmektedir.
Rhodiapolis Tiyatro’su; Finike ve Antalya arasındaki Kartal dağlarında bulu‐
nan antik şehirde 19.yy. gezginlerini bize stadium olarak kullanılan bu yapıdaki
seyirci gruplarının tasvir ederler.
Mysia Bölgesi
Pergamon Gymnasium ve Stadium’u; İzmir ilinin Dikili ilçesinde bulnan antik şeh‐
rin gymnasiumunun döneminin en büyük örneklerinden olduğunu biliyoruz.
Yaklaşık olarak 1000 kişilik olan gymnasiumda dini seremoniler, yarışlar ve kon‐
serler düzenlenmiştir. Gymnasium ise Helenistik dönem gymnasiumlarının bütün
özelliklerini taşımakla beraber, büyük bir yüzme havuzuna sahiptir.
Pamphylia Bölgesi
Aspendos Tiyatro ve Stadium’u; Antalya ilinin Serik ilçesinde bulunan yapı, dö‐
nemin ünlü mimarı Zenon tarafından yapılmıştır.20 000 kişilik kapasitesi bulu‐
nan yapının büyük bir kısmı kendini korumaktadır.
Sillyon Stadium’u; ‘U’ şeklinde bir plana sahip olan yapı Serik ilçesinin gü‐
ney‐doğusunda yer alır.
Perge Stadium’u; Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunur.12 000kişilik stadium
günümüze kadar iyi korunmuştur. Ortasında arena bulunan stadiumun 12 ba‐
samaklı seyirci izleme bölümü mevcuttur.46‐42 m. uzunluğundaki arenanın ve
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stadiumun kurulduğu alan diğer birçok antik şehrin stadiumundan farklı olarak
düz bir alandır. Akurgal’a (2000) göre Perge stadiumu antik çağın en iyi korun‐
muş stadiumlarından birisidir ve Aphrodisias’takinden sonra ikinci sırada gel‐
mektedir. Olasılıkla M. S. inşa edilmiştir. 34x234 m.lik bir arenaya sahiptir. Se‐
yircilerin otuma yerlerinin altında 30 adet oda bulunmaktadır. Bu odaların 20 si
dükkân olarak kullanılmaktaydı. Bu dükkânların duvarlarına, dükkan sahiple‐
rinin adları ya da yaptıkları ticaretin türü yazılıyordu (Akurgal 2000: 466‐469)
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yol ağıyla donatmış ve bütün kentlerin mesafelerini ölçmüştür.Yaptırdığı yolla‐
rın listesini ve istasyonlar arasındaki mesafeleri eyaletin baş kenti olarak tayin
ettiği Patara kentinde blok taşlardan ördürdüğü dev bir anıt üzerine yazdırmış‐
tır
(http://www.akdeniz.edu.tr/fenedebiyat/eskic/merkez/TR/stad.html
27/02/2010 tarihinde alınmıştır.).

Tablo 2. Stadiasmus Paterensıs’de Yer Alan Şehirler ve Birbirlerine Olan Mesafeleri

Phrygia Bölgesi
Aizanoi Stadium’u; Kütahya yolunun 63.km. de bulunan Çavdar Hisar köyünde
bulunur. Stadium şehrin kuzey kısmında yer alır. Stadium bir sahne binasıyla
biter ve toplam uzunluğu 213 metredir. Tiyatro ve Stadium bir yapının iki parça‐
sı olarak karşımıza çıkar.
Kibyra Stadium’u; Yine bu antik şehirde de hem tiyatro hem de stadium birle‐
şiktir.’U’ planlı yapının etrafı oturma sıralarıyla çevirilidir.
Laodikea Amfitiyatro’su; Stadium bir amfitiyatro şeklinde inşa edilmiş ve hiz‐
met vermiştir. Yazıtlardan burada gladyatör dövüşlerinin yapıldığının biliyo‐
ruz. Stadium, Vespasianus’a adanmıştır. M.S.79’da yapılmıştır (Akurgal 2000: 392‐
393).
Pisidia Bölgesi
Selge Tiyatro ve Stadium’u; Antalya’nın Manavgat ilçesi Beşkonak köyünde bulu‐
nur. Kuzeydoğu‐güneydoğu doğrultusunda uzanan yapı 216m.uzunluğunda ve
40 m. genişliğindedir. Yazıtlardan bu şehirde birçok festival yapıldığını ve dört
yılda bir yapılan bu festivallerin stadiumlarda kutlandığını biliyoruz.
Lykia Bölgesi ve ‘Stadiasmus Patarensis’
Lykia bölgesinde Patara antik şehrinde bulunan bir yazıt ‘seyahat’ kavramının
tarihi açısından çok önemlidir. Aynı eyalete bağlı şehirlerin birbirlerine olan
mesafeleri ‘stadium’ cinsinden yazmaktadır. Birim olarak kullanılan 1 stadium
günümüzde yaklaşık olarak 200 metre denk gelmektedir. Naphtali ve Meyer
(1990)’a göre 1 stadium 625 ayak’tır. Bu da bölgedeki stadium yapılarının gerçek
uzaklıklarına yaklaşık bir değerdir. Yukarıda Küçük Asya’nın stadiumlarına ör‐
nekler verilmiş, uzunlukları bilinenler metre cinsinden ve tahmini kişi sayısı
olarak belirtilmiştir.
Lykia bölgesinin İ.S.43 yılında Roma’ya bağlanmasıyla İmparator Claudıus ta‐
rafından görevlendirilen senatör Quintius Veranius antil Lykia tüm ülkeyi bir

Nereden
Patara
Xantos
Sidyma
Xantos
Xantos
Xantos
Pinara
Pinara
Pinara
Tlos
Telmessos
Kalynda
Kalynda
Lyrnai
Hippoukome
Symbra
Kadyanda
Kadyanda
Kadyanda
Araxa
Araxa
Oinoanda
Balbura
Tlos
Tlos
Kastabara
Choma
Choma
Kodopa
Akarassos
Soklai
Podalia
Podalia
Arneai
Arykanda
Arykanda
Lesei
Arykanda
Idebessos
Akalissos
Idebessos
Kitanaura

Nereye
Xantos
Sidyma
Kalabantia
Pinara
Tlos
Neisa
Choma
Telmessos
Tlos
Telmessos
Kalynda
Kaunos
Lyrnai/Oktapolis
Hippoukome
Symbra
Kadyanda
Telmessos
Araxa
Tlos
Tlos
Oinoanda
Balbura
Kibyra
Oinoanda
Kastabara
Choma
Podalia
Kodopa
Akarassos
Soklai
Podalia
Arykanda
Arneai
Arykanda
Idebessos
Lesei
Rhadiapolis
Limyra
Akalissos
Kormai
Kitanaura/Termessians
Kosara/Mnarike

Bağlantı

Dağ yolundan
Trimilinda yolundan
Plata… yolundan

Mesafe/Stadium
56 Stadium
104 Stadium
24 Stadium
*6 Stadium
152 Stadium
176 Stadium
192 Stadium
177 Stadium
112 Stadium
188 Stadium
187 Stadium
104 Stadium
128 Stadium
72 Stadium
104 Stadium
108 Stadium
160 Stadium
120 Stadium
122 Stadium
128 Stadium
136 Stadium
2* Stadium
128 Stadium
40 Stadium
37 Stadium

7* Stadium

24 Stadium
32 Stadium
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Kosara
Typallia
Trabenna
Trabenna
Onabora
Kosara/Mnarike
Lykai
Lykai
Kosara/Mnarike
Pygela
Parata
Phellos
Phellos
kyaneai
Myra
Myra
Limyra
Korydalla
Korydalla

Typallia
Trabenna
Attaleia/Pamphlia
Onobara
Denizden
Lykai
Kitanaura
Pygela
Phaselis
Korydalla
Phelios
Neisa
Kyaneai
Myra
Arneai
Limyra
Korydalla
Gagai
Akalissos

Gagai
Korykos
Asia/Kibyra

Korykos
Phaselis
Laodicea
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Festivaller şehirlerin ekonomisinde bugün olduğu kadar önemlidir. Bugü‐
nün modern turizm tanımlarıyla karşılaştırmak gerekirse, Roma döneminde A‐
nadolu’da düzenlenen festivallerin bu tanımlara büyük ölçüde uyduğu görülür.

Kollyba yolundan

6* Stadium
1* Stadium
6* Stadium
96 Stadium
112 Stadium
136 Stadium
130 Stadium

Gorges yolundan
Masikytos yolundan

Aşağıdaki etkinlikler Avrupa Komisyon’u tarafından sürdürülebilir kültür
turizminin gelişmesi için gerekli görülmüştür;
Kültürel Turizm:
1‐Festivaller ve etkinlikler, banketler
2‐Müzik, tiyatro, şovlar,
3‐Köy yaşamı ve kırsal yaşam(çiftlikler, pazar alışverişleri )

56 Stadium
*4 Stadium
Rhadiapolis
ve
Madnausa yolundan

Bu tabeladan (Tabellarium) da görüldüğü üzere yollar oldukça önemlidir. Yol‐
culuğun süresi, kullanılan aracın türüne ve yürüme hızına göre değişebilir. Ula‐
şım koşullarının oldukça zor olduğu bu dönemde mesafenin ‘stadium’ birimiyle
ölçülüyor olması, bu stadiumların halk tarafından bilinme oranı açısından dikkat
çekicidir.
ANTİK ÇAĞDA KÜÇÜK ASYA’DA DÜZENLENEN FESTİVAL
VE PANAYIRLAR
Antik Çağda Küçük Asya’da oluşan kitlesel toplanmalar nedenleri ve toplanma
yerine ulaşımı açısından incelenirse, turizmle ilişkili olarak aşağıdaki şu etkin‐
likler ön plana çıkar;
Festivaller
Festivaller ve bayramlar genellikle dini, sportif ve eğlenceye yönelik etkinlikler‐
dir. Spor karşılaşmaları olarak; koşu, uzun atlama, cirit atma, disk atma, boks,
güreş, pankreas, pentatlon, yüzme yapılır ve Antik Yunan hayatında festivalle‐
rinin önemli birer parçalarıdır. Roma’ya gelindiğinde ise; atlı araba yarışları,
gladyatör dövüşleri ve naumachia(deniz savaşı canlandırması) halkın en popüler
toplanma nedenlerinin başında gelir.

4‐Gastronomi, bölgesel yemekleri tanımak.
Festivaller, aynı zamanda düzenlendiği şehrin yerel ekonomisi için yeni fır‐
satlar demektir. Epigrafik belgelerin ışığında festivallerin şehirler için önemin‐
den bahseden Antik Çağ yazarlarından Strabon bize güzel örnekler verir.
Strabon (Strabon, VIII. 6.20) Batı Anadolu’daki Ionia bölgesinde düzenlenen
‘Panionian’ festivalinin öneminden ve festival zamanı orada olacak kalabalık
insan topluluğunun şehir ekonomisine ve servetine katkılarından bahsetmiştir.
Roma İmparatorluğu’nda şehirlerin rekabeti festival düzenlemelerinde etkili
olmuş, şehirler festivaller düzenleyerek organize olma kabiliyetlerini sergilemiş‐
lerdir. Festivallerde başarının göstergesi, festivale katılanların kalabalığı, dışarı‐
dan gelen insanların sayıların fazlalığı olmuştur (Ful 1998:x).
Panayırlar
Yunan metinlerinde ‘panegyris’ olarak kullanılan kelime politik veya askeri top‐
lantılar için değil festival anlamlı dini toplantılar için kullanılmıştır. (Ful 1998:
44). Bu festivaller bazen şehrin yerel tanrı veya tanrıçasına bazen de genel ola‐
rak antik çağ coğrafyasını büyük bir kısmında tapınım gören tanrı veya tanrıça‐
lar için düzenlenmiştir. Stadiumda düzenlenen spor müsabakaları ve tiyatrolar‐
da sergilenen oyunlar, dinsel bir içerik taşımakla birlikte bütün bu etkinlikler
dinsel makamlara sahip kişilerce yönetilmişlerdir. Panayırlar ise dinsel içerikten
bağımsız ticari oluşumlardır. Spor oyunlarından gelişen gladyatör dövüşleri ve
hayvan avı gösterilerinin zamanla popüler hale gelmesiyle dinsel özellikler ye‐
rini seyircilerin şiddet arzusuna bırakmıştır. Antik çağda pazar ve panayırların
(panegyris) evrimiyle ilgili öne sürülen bazı görüşler şehirdeki ticari kurumlar ile
şehirden uzak bölgelerdeki kırsal ürünlerin ilişkisi üzerinedir.

102

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Kesintisiz denizaşırı yolcu ve mal taşımacılığı, güvenli ve hızlı kara yolculu‐
ğunun sağlanmasıyla beraber insanlar uzak bölgelerden gelen mallara kolaylık‐
la ulaşabilmiştir. Bundan sonra büyük çaptaki pazar yerleri ve panayırlar önem‐
lerini yavaş yavaş yitirmeye başlamışlardır. Bu tarihe kadar panayırlar; uzak
bölgelerden gelen insanların belirli aralıklarla, bir şehirde toplanmalarıyla olu‐
şan bir ticari hareketliliği meydana getirmiştir. Festival ve beraberinde kurulan
panayıra katılımı teşvik etmek için uzak bölgelerdeki şehirlere davetiye ve elçi‐
ler gönderilmiştir. Roma imparatorluğunun doğusundaki yerleşim birimlerinde,
şehirlerde yapılacak olan festivaller uzak yerleşim yerlerine gönderilen mektup
veya habercilerle bildirilmiştir.
Şüphesiz ki festivale ev sahipliği yapan şehirler ünlü bir festivalin getireceği
iş olanaklarını beklemektedir. Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinin Bağyaka köyü
yakınlarında bulunan Stratonikea kenti halkı, Zeus Panamarus’da yer alacak bir
festival için pek çok şehre davetiye yollarken ne yaptıklarını iyi biliyorlardı
(Broughton 1988: 870).
Panayırların büyük bir coğrafyaya ulaştığının ve önemli bir çekicilik unsuru
olarak şehir ekonomisindeki önemini açıkça ortaya koyan bazı örnekler bulun‐
maktadır. Ful’e (1998) göre Roma döneminde Asia eyaletindeki bir festival dik‐
kat çekicidir; İmparator Augustus’un onuruna dört yılda bir düzenlenen Romaia
Sebatsa isimli büyük bir bayram bugünkü Batı Anadolu’da bulunan Pergamon
şehrinde kutlanmıştır. Bir ay boyunca devam eden bu festival eyaletin en büyük
bayramıdır. Bu panayır sırasında dünyanın her tarafından insan akmakta yapı‐
lan ticaretin hacmi büyük boyutlara ulaşmaktadır.
Bölümün ilk paragrafında da belirtildiği gibi şehir ekonomisinin içinde büyük
bir öneme sahip olan bu panayırlar, bu ekonomiden optimum faydayı sağlamak
isteyen yöneticileri farklı uygulamalara yöneltmiştir. Şehir dışından gelen tüc‐
carlar için çeşitli vergi indirimleri uygulanmıştır. Gümrük bağışıklığına sahip
Pergamon ve İmparator Augustus tarafından sonradan gümrük bağışıklığı verilen
liman şehri Elaia, eyaletin (Asia) bu en büyük bayramında, organizasyondaki
yerini kapmak için gelen tüccarlarla dolmaktadır. Festival boyunca süren pana‐
yıra katılacak yabancı tüccarlardan vergi alınmaması, katılımın geniş coğrafya‐
lara yayılmasını amaçlanarak ortaya çıkarılmış ve amacına ulaşmış olmalıdır.
Bu olayın ürün çeşitliliğini etkilediği düşünülebilir.
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toplumların hareketleri ve toplanma eğilimleri elbette ki çok daha eski dönem‐
lere başlamış olmalıdır. Antik dünyasında harikaların sıralanması, bugün koru‐
duğumuz ve bizi etkileyen birçok insan yapımı ve doğal oluşumların binlerce
yıldır ayakta durmaları, eski dönemlerde de bu çekiciliklere insanların hareket
ettikleri sonucuna işaret etmektedir. Seyahat, konaklama, yeme‐içme ve eğlen‐
cenin organizasyonu, bugünkü turizmin primitif halini oluşturmuşlardır. Sınıflı
toplum yapısı içinde rahat yaşayıp güvenle seyahat eden az sayıdaki gezginle‐
rin yazdıkları eserler, tarihin ilk metinleri ve kahramanlar seyahatleriyle ön pla‐
na çıkmışlardır. Zamanla seyahat kavramı dini ve sportif amaçlarla birleşmiş,
festivalleri oluşturmuşlardır. Bu festivaller ve bayramlar geniş coğrafyalardan
insan toplamayı başarmıştır. Mimari gelişim bu süreçten etkilenmiş ve 30 000
kişilik kapasiteye sahip olan yapılar Küçük Asya’da inşa edilmişlerdir. Şehir e‐
konomileri bu hareketlilikten yararlanmak için bugünkü ekonomik uygulama‐
lara benzeyen önlemler almışlardır. Roma döneminde Küçük Asya’nın Lykia böl‐
gesinde kutlanan bir bayram sırasında, yabancı tüccarları çekmek için gümrük
bağışıklığının uygulanması ve vergi alınmaması, bugün ki turizm teşviklerinin
belki de ilk örneğidir. Yine aynı şekilde Patara Antik Kentinde bulunan
‘Stadiasmus Parterensis’ olarak adlandırılan yazıt, Antik Çağda yolların ve seya‐
hatin önemini açıkça ortaya koymaktadır.
Bu çalışmayı hazırlarken karşılaştığım bulgular ve işaret ettikleri sonuç; tu‐
rizm kavramının kökenlerinin, bugün kabul edilen başlangıcından çok daha
öncesine gittiğini göstermiştir. Ülkemizde turizm tarihi ve kökenleriyle ilgili
çalışmaların yetersiz olması, başlangıcının Endüstri Devrimiyle sınırlı olduğu
düşüncesinden kaynaklanmaktadır. İleride yapılacak olan çalışmalara katkı sağ‐
lamasını umduğum bu çalışma, turizm biliminin tarihini ortaya çıkartacak diğer
çalışmalarla beraber, bize turizmin tarihte hep var olduğunu anlamamızı sağla‐
yacaktır.
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ÖZ
Bu çalışmada, Türkçe turizm broşürlerinde yer alan dilsel örüntülerin Bhatia’nın (2004)
Hamle-Yapısal Modeli çerçevesinde çözümlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Jolly Tur’ ve ‘Ets Tur’a ait her birinden 3’er olmak üzere toplam 6 turizm broşürü
çalışmanın veri tabanı olarak seçilmiştir. Bu broşürlerin ortak özelliği yurt dışı turlarına
ilişkin broşürler olmalarıdır. Veri tabanı, Swales’in (1990) tür çözümlemesi temel alınarak Bhatia’nın (2004) Hamle-Yapısal Modeli çerçevesinde çözümlenecektir. Veri tabanını oluşturan turizm broşürlerinde, başlık kullanımı, turun özellikleri, gezilip görülmesi
gereken yerler, temel bilgiler, güzergah ve giriş paragrafı kullanımına bakılacak ve her
biri için saptanan istatistiksel değerler sunulacaktır. Çalışmanın bulguları, Bhatia’nın
(2004) Hamle-Yapısal Modeli çerçevesinde belirlediği ölçütler doğrultusunda, Türkçe
turizm broşürlerinden oluşan veri tabanımızın ortak dilsel özellikler sergilediğini ve dilsel seçimlerini okuyucu kitlesini ikna etmeye yönelik gerçekleştirdiğini göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Turizm broşürleri, tür çözümlemesi, hamle-yapısal modeli

GİRİŞ
“Tür” (Genre) terimi, özgün olarak öncelikle sanat ve eleştiride kullanılmakta‐
dır. Son dönem disiplinlerarası çalışmalar ise, bu terimi yeniden tanımlama ge‐
reksinimi duymuşlardır; çünkü söz konusu terim çok farklı disiplinlerde kulla‐
nılmakta ve anlamında zihinsel karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma,
Bhatia’nın (1993) tür tanımını temel alarak Türkçe turizm broşürlerine yönelik
bir tür çözümlemesi yapmayı, bu sayede söz konusu broşürlerin iletişimsel de‐
ğerlerini, içerdikleri niyet, durum ve dilsel yapılar çerçevesinde saptamayı he‐
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deflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, günümüzde topluma en fazla ulaştığı
düşünülen ‘Jolly Tur’ ve ‘Ets Tur’a ait toplam 6 turizm broşürü incelenecek, bu
broşürlerdeki başlık kullanımı, turun özellikleri, gezilip görülmesi gereken yerler, te‐
mel bilgiler, güzergah ve giriş paragrafı kullanımına bakılacak, elde edilen bulgula‐
rın turu düzenleyen kurum ve hedef kitlesi arasında yüklendiği iletişimsel yö‐
nelimler dil ekseninde tartışılacaktır. Bu sayede Türkçe turizm broşürlerinde
kullanılan dilin özellikleri belirlenebilecek, bu belirlemelerin veri tabanı çerçe‐
vesinde bir genellemesi yapılabilecek ve potansiyel müşterinin istenilen yöne
çekilmesi ve sistemin daha iyi işlemesine yönelik öneriler getirilebilecektir. He‐
deflenen bu sonuçlara varmak için, öncelikle turizm broşürlerinin tür çözümle‐
mesine ilişkin kuramsal bilgi sunulacak, daha sonra araştırma yöntemi ve veri
tabanı tanıtılacak, çözümlemeden elde edilen bulgular sunularak tartışılacak ve
sonuca ulaşılacaktır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Turizm alanında turist broşürlerinin temel amacı, reklamı yapılan bölgelerin
turist olasılığını yükseltmektir. Bu bağlamda broşürlerin müşterinin tüm dikka‐
tini çekmeyi ve sonra da seyahat/gezi ürünlerini satın almalarını sağlayan dav‐
ranışlarını etkilemeyi amaçladığı savunulabilir (Guijarro 2006). Bu da, tur dü‐
zenleyicisinin turizm bölgesini resim ve özellikle dil aracılığıyla nasıl yansıttığı
ile ilişkilidir; çünkü seçilen resimler/fotoğraflar ve dilsel ifadeler, hedef kitleyi
etkilemenin en önemli araçlarından sayılmaktadır. Ne var ki, alanyazında iş
başvuruları, iş mektupları, akademik metinler gibi metinlere yönelik pek çok tür
çözümlemesi çalışması bulunurken, aynı türden çalışmaların turizm sektöründe
oluşturulan/kullanılan metinlere uygulandığı pek az görülmekte (Lien ve Lang
2008); bu bağlamda çalışmamızın bu boşluğa katkı sağlayacağı düşünülmekte‐
dir. Şimdi genel olarak tür ve tür çözümlemelerinden söz edelim ve çalışmamız
içerisinde temel aldığımız yaklaşımı tanıtalım.
Swales’e (1990: 33) göre “tür” terimi, kendisine çok ihtiyatlı yaklaşılması ge‐
reken bir terimdir; çünkü bu terimin güçlü bir kuramsal yapılanmadan yoksun
olduğu düşünülmektedir. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, söz konusu terim
ağırlıklı olarak sanat ve eleştiride kullanılmakta; ancak edebiyat çalışmalarına
gelindiğinde, “tür” terimi metin türleriyle (makaleler, politik söylemler vb. gibi)
ilişkilendirilmektedir. Dilbilim bağlamında ise bu terim, metinleri sınıflandır‐
mada temel alınan bir dizgeye gönderimde bulunmaktadır; ancak bazı araştır‐
macılar bu çalışmaların aslen metin türlerinin dilsel özellikleriyle ilgili takso‐
nomileri içeren betimlemeler bütünü olduklarını düşünmektedirler. Ne var ki
1980’lerin başlarında, retorik ustaları ve toplumbilimciler, tür çalışmalarının dil,
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nın dil, toplumsal yapı ve kültür arasındaki ilişkilerin incelenmesinde önemli
rol oynadıklarını ortaya koymuşlardır. Son dönemlerde de antropologlar ve dil‐
bilimciler bu yeni tanımlanmış kavramı, söylem çalışmaları için kullanmaya
başlamışlardır (Mayes 2003).

gibi ulamlar çerçevesinde değerlendirilmiş ve broşürlerde kullanılan resimle‐
rin/fotoğrafların içerikleri (bina, harita vb.) sunulmuştur.

Swales’e (1990) göre “tür”, iletişimsel olaylar dizini olarak tanımlanmalıdır.
Bu bağlamda tür çözümlemeleri, iletişimsel hedeflerin belirlediği iletişimsel o‐
laylar bağlamındaki söylem örüntülerini incelemekte, böylelikle yazarların ni‐
yetleri ve kurumsal eğilimler saptanabilmektedir (Ruiying ve Allison 2004’ten
aktaran Lien ve Lang 2008). Yine iletişim bağlamında “tür”ü açıklayan Bhatia
(2004) da, metinlere yönelik yapılan tür çözümlemelerinin dilsel yapıların ince‐
lenmesiyle gerçekleştirilebileceğini savunmuş, bu bağlamda reklam metinlerini
‘hamle‐yapısal modeli’yle inceleyen bir çalışma ortaya koymuştur. Biz de bu
çalışmada, Bhatia’nın izlediği yoldan esinlenerek 1, Türkçe turizm broşüründe
tür çözümlemesini söz konusu model çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Şimdi
çözümlememizden elde ettiğimiz bulgulara geçmeden önce araştırma yönte‐
mimizi ve veritabanımızı kısaca tanıtalım.

Jolly ve Ets turlarının yurtdışı kataloglarından seçilen altı adet yer, ilk önce
Bhatia’nın (2004) hamle‐yapısal modeline, daha sonra da dönüşlülük, eylem ve
sıfat kullanımı gibi dilsel özelliklere, en son ise fotoğrafların/resimlerin kullanı‐
mı özelliğine göre incelenecektir. Bu çalışmadaki amaç; turizm broşürlerinde
dilin iletişim için nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır. Jolly tura ait yerler A‐
vusturya kayak, Tunus ve Phuket başlıkları altında, Ets tura ait yerler ise, Mos‐
kova, Mallorca ve New York başlıkları altında incelenecektir. Bu çalışma boyun‐
ca yukarıda adı geçen yerler aşağıdaki tabloda belirtilen numaralarıyla adlandı‐
rılacaktır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE VERİ TABANI
Türkçe turizm broşürlerindeki dil kullanımının gerçek örüntülerini tür çözüm‐
lemesi yöntemi çerçevesinde ortaya çıkarmayı ve bu yolla turizm broşürü hazır‐
layan kuruluşun, müşterisini ne türden bir ikna etme ilkesiyle kendine çektiğini,
sorunları ve çözümleri tartışmayı hedefleyen bu çalışmada, Jolly Tur’dan üç a‐
det, Ets Tur’dan üç adet olmak üzere yurtdışı turu olma özelliği taşıyan toplam
altı Türkçe turizm broşürü incelenmiştir. Buna göre metinlerdeki;

Tablo 1. Temel Alınan Broşürlerdeki Yerler
1.

YER: Avusturya kayak

2.

YER: Tunus

3.

YER: Phuket

4.

YER: Moskova

5.

YER: Mallorca

6.

YER: New York

(i)

Başlık: ad öbeği, ad kullanımı

Hamle-Yapısal Modeli’nin Kullanımı

(ii)

Tur özellikleri: metindeki konumu (paragraf + güzergah, güzergah)

(iii)

Gezilecek yerler: metindeki konumu (paragraf + güzergah, güzergah)

(iv)

Güzergah: buluşma, temenni, veda bilgileri; adıl kullanımı

(v)

Temel bilgiler: para, başkent, uyarı, sağlık vb. gibi bilgiler

(vi)

Giriş paragrafı: (var ya da yok)

Hamle‐yapısal modeli kullanılarak dilin, iletişim için nasıl kullanıldığı ve dilin
bu iletişim amacını nasıl gerçekleştirdiği ortaya konmaktadır. Adı geçen turlar‐
dan seçilen bu altı yerde, söz konusu modelde başlık kullanımı, turun özellikleri,
gezilip görülmesi gereken yerler, temel bilgiler, güzergah ve giriş paragrafı kullanımı
ölçütleri göz önünde bulundurulacak ve bunlara ilişkin değerlendirme yapıla‐
caktır.

Araştırılmış, daha sonra söz konusu broşürlerdeki dilsel özellikler;

1

BULGULAR VE TARTIŞMA

(i)

Dönüşlülük

(ii)

Eylemler

(iii)

Sıfat

(iv)

Zaman belirteci

Bhatia’nın (2004) ‘Hamle‐Yapısal Modeli’nin ayrıntıları Bulgular ve Tartışma bölümünde izlenebilir.

Yukarıda sözü edilen altı yerde Bhatia’nın (2004) hamle‐yapısal modelindeki
hangi ölçütlere yer verildiği, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
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Tablo 2. Hamle‐Yapısal Modelindeki Ölçütlerin Yerlere Göre Dağılımı
Yerler

Başlık

Turun Özellikleri

Gezilecek
Yerler

Güzergah

Tablo 3. Başlıkta Tercih Edilen Dilsel Ulamların Yerlere Göre Dağılımı
Temel
Bilgiler

Giriş Paragrafı

1. YER
2. YER
3. YER

______

4. YER
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Kullanım Şekli
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

Ad Öbeği

Sadece Ad

______

5. YER

______

______

Turun Özellikleri

6. YER

______

______

Oteller hakkında bilgi, kahvaltı ve yemek özellikleri, geziler ve ulaşım gibi turla
ilgili hizmetler turun özellikleri altında incelenmektedir. Bu sayede, okur yapa‐
cağı bu turda hangi hizmetleri alacağını görmekte ve yaptığı gezide aynı hiz‐
metlerin yerine gelmesini beklemektedir.

Kaynak: Bhatia’nın (2004)

Başlık
Jolly ve Ets tura ait tüm yerlerde başlık özelliği ilk sırada yer almaktadır. Böyle‐
ce başlık kullanarak yazar, gidilecek olan yeri açıkça en başta ortaya koymakta
ve bunu yaparak yolcuların dikkatini çekip nereye gideceklerini kolaylıkla bul‐
malarını amaçlamaktadır.
Yazar dikkati söz konusu yere çekerken farklı biçimlerde başlık kullanabil‐
mektedir. ‘1. YER’in başlığı “Avusturya kayak”, ‘2. YER’in başlığı ise sadece
“Tunus” olarak seçilebilmektedir. İlk başlık turun özelliğini ve neyle ilgili oldu‐
ğunu anlatırken ikinci başlık turun neyle ilgili olduğuna dair bir bilgi verme‐
mektedir. Böylelikle, ilk başlığın okurun turun özelliğini anlayana kadar kaybe‐
deceği vakti en aza indirgediği ve çok daha fazla ilgi çekici olduğu söylenebilir.
Ancak ikinci turun neyle ilgili olduğunu anlayabilmeleri için okuyucuların tu‐
run tanıtımına göz gezdirmesi gerektiği, bunun da hem zaman kaybına sebep
olurken hem de okuyucunun ilgisinin çok çabuk dağılmasına ve başka yerlere
kaymasına neden olduğu savunulabilir. Kısaca söylemek gerekirse, ‘1. YER’in
başlığı turun özelliğini daha da gözler önüne seren bir ad öbeği (AÖ) iken, diğer
yerler sadece gidilecek yerin adı belirtilmektedir:

‘1.YER’ ve ‘3.YER’de hem paragrafın içinde hem de güzergahın içinde yer a‐
lan tur özellikleri diğer dört yerde sadece güzergahın içinde yer almaktadır.
Genellikle tümce temelinde yer alan özellikler zaman kaybına ve dikkatin çok
çabuk dağılmasına sebep olabilirken tümcelerle verilen bu özellikler aynı za‐
manda okuyucunun zihninde canlanmakta ve okuyucuya o anda gezideymiş ve
bu hizmetlerden daha okurken faydalanıyormuş hissi verdirebilmektedir:

‘1.YER’den Örnek: “Balonla bölgeye panaromik olarak görme olanağı ve ça‐
mur banyosu (ücretli), sauna (ücretli), Fitness center,
kızak turları, Kar motorsikleti, Squash, Parapenting,
Curling ve daha birçok aktivite…”

‘5.YER’de diğerlerinden farklı olarak “kahvaltı” adlı bir başlık yer almaktadır.
Aynı zamanda bir uyarı niteliği de taşıyan bu başlık yine güzergahın içinde yer
almıştır:
‘5.YER’den Örnek: “Kahvaltı: Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edile‐
bilir.”
Ets turda herhangi bir paragraf olmadığı için tur özelliklerine sadece güzer‐
gah içinde yer verilmiş olması Jolly turla aralarındaki farkı bir kez daha göster‐
mektedir:
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Tablo 4. Tur Özellikleri Bilgilerinin Yerlere Göre Dağılımı
Kataloglardaki Yerleri

Paragraf+Güzergâhta
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‘2.YER’den Örnek: “Şehrin yakınlarında bulunan, mavi pencereli beyaz evle‐
ri fotoğraf severlere büyülü kareler hediye eder. Dünya‐
nın en zengin mozaik galerisi olan Bardo müzesi ve
Kartaca Harabeleri de görülmeye değer yerlerdir.”

Sadece Güzergâhta

1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

‘2.YER’den Örnek: “Şehrin en ünlü olan eserlerinden Kuzey Afrikalı Müs‐
lümanlar tarafından 670 yılında inşa edilmiş olan Okba
Camii ve Sidi Sahbil Türbesi gezilir.”

Gezilip Görülecek Yerler
Turun en ilginç ve görülmeye değer yerlerinden söz eden bu özelliğin kullanı‐
mıyla yazar, okura yapacağı gezide özellikle nereleri görmesi gerektiğini ifade
eder. Genellikle tarihi, kültürel özelliğe sahip bu yerler ya geçmişte ses getirmiş‐
tir ya da şu anda da getirmektedir. Okurun ilgisini çekecek ve okuru o tura yön‐
lendirecek olan bu yerlerin yazar tarafından aktarımı da çok çeşitli olabilmekte‐
dir. Kimi zaman liste halinde sıralanan yerler, kimi zaman paragrafın içinde
tümcelerle ifade edilebilmektedir. Liste halinde sıralama okur tarafından çok
çabuk fark edilip zaman kaybını önlerken, tümcelerin içinde verilen yerlerde
kullanılan sıfat, belirteç ya da eylem gibi dilsel birimlerin yardımıyla bu türden
gösterimlerin okuyucu için canlı bir atmosfer olanağı sağladığı ve okuyucuya
kendini geziyi yapıyor, güzellikleri görüyor, hatta kimi zaman o tarihe ya da
güzelliğe dokunuyor hissi verdiği söylenebilir.
‘1.YER’ ve ‘2.YER’de hem gelişme paragraflarında hem de güzergahta yer a‐
lan bu özellik, ‘3.YER’ ve ‘4.YER’lerde sadece güzergahta yer almıştır. Dördün‐
de de yazarın tercihi bu yerleri tümce içinde kullanmak olmuştur. Böylece oku‐
run geziyi şimdiden yaşıyor hissini tatmasını hedeflemiştir. Dikkat edilmesi ge‐
reken husus ise, sadece ‘2.YER’de sıfat, belirteç gibi öğelerle dilin kullanımı
zenginleştirilmiş, buna karşın ‘1.YER’, ‘3.YER’ ve ‘4.YER’de gezilecek yerler
tümce içinde olmalarına rağmen birbiri ardınca herhangi bir betimleyiciye yer
verilmeden sıralanmıştır:

‘5.YER’ ve ‘6.YER’de gezilip görülecek yerlerden söz edilmemesi de diğer bir
önemli noktadır. Bu durum okur tarafından ya tamamen olumlu ya da tama‐
men olumsuz olarak algılanacaktır: Mallorca ve New York her yeriyle öylesine
güzeldir ki tek tek bütün güzelliklerden söz etmeye gerek yoktur; çünkü okur
zaten bunun farkındadır. Ancak Mallorca ve New York’ta otelden başka gidilip
görülecek bir yer yok mudur? Görüldüğü gibi gezilecek önemli yerlerden söz
edilmemesi, okurun zihninde orayla ilgili soru işareti doğururken, okur yapa‐
cağı geziden memnun olup olamayacağını sorgulayabilir. Bu durum da, adı ge‐
çen yerlerin okur tarafından tercih edilmemesine neden olabilir. Şimdi ulaştığı‐
mız bu sonuçları tablolarla ifade edelim:
Tablo 5. Gezilecek Yerlere İlişkin Bilgilerin Yerlere Göre Dağılımı
Gezilecek Yerler
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, gezilecek yerlere ilişkin bilgiler sadece ‘5. YER’
ve ‘6.YER’de yer almamaktadır. Bu türden bilgilerin yer aldığı yerlerde ise dağı‐
lım şöyledir:
Tablo 6. Gezilecek Yerlere İlişkin Bilgilerin Yerlerdeki Konumları ve Özellikleri

‘1.YER’den Örnek: “Barrique, Bar Bellini, Jimmy’s, Hahnenkamm Pavillion,
Kleine Bar, La Fonda, The Londoner Pub, B52 Prax Kel‐
ler, Mausefalle sizlere önerebileceğimiz barlardan sadece
birkaçı.”

Kataloglardaki Yerleri&Dilsel Özellik
Kullanımı
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER

Paragraf+Güzergahta

Sadece Güzergahta

Dilsel Özellikler
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Güzergah
Bu bölümde yazar gidilecek yerleri ve takip edilecek rotayı ayrıntılı bir biçimde
anlatırken, okuyucu da sanki o deneyimi yaşıyor hissine kapılmaktadır. Bu ö‐
zellik aynı zamanda nerelere gidileceğini ve neler yapılacağını daha sistematik
olarak sergilediğinden, aslında içinde hem tur özelliklerini hem de görülmesi
gereken önemli yerleri barındırmaktadır. Dolayısıyla bu bölümün istenilen bil‐
giye ulaşmak için bakılabilecek en gerekli bölümlerden biri olduğu savlanabilir.
Ne yapılacağını daha net, açık ve düzenli bir şekilde günbegün gören
okuyucunun ilgisini çektiği takdirde o yeri seçmemesi için bir sebep olmayacaktır.
Güzergah özelliği bütün turlarda ayrı bir bölümde yer almaktadır. Jolly tura
ait ilk yer sekiz günlük, ‘2.YER’ beş günlük bir tur programı sunarken son yer
on bir günlük bir tur programı sunmaktadır. Ets tura ait ilk yer ise dört günlük,
‘2.YER’ sekiz günlük ve son yer altı günlük bir tur programı sunmaktadır. Jolly
tura ait olan ‘1.YER’, ‘2.YER’ ve ‘3.YER’de güzergah bölümü bu yerlerin tanıtıl‐
dığı paragraflardan sonra kendine yer bulurken, Ets tura ait ‘4.YER’ ve
‘5.YER’de bu bölüm başlıktan hemen sonra yer almaktadır. Ets tura ait
‘6.YER’de ise, güzergah bölümü o yerle ilgili ilk temel bilgilerden sonra yer
bulmuştur. Bu durumda güzergah bölümü kataloglarda, ilk yerde dördüncü
sırada, ‘2.YER’, ‘3.YER’ ve ‘6.YER’de üçüncü sırada, ‘4.YER’ ve ‘5.YER’de ikinci
sırada yer bulmuştur.
Sekiz günlük bir program sunan ilk yer, 3. ila 7. günleri turistlere serbest bı‐
rakmış ve onlara istediklerini yapma olanağı sağlamıştır. Aynı durum Ets tura
ait sekiz günlük bir program sunan ‘5.YER’de de geçerlidir. Burada ise 2. ila 7.
günlerde turistler serbest bırakılmışlardır. Böylece yazar, turistlere gönüllerince
eğlenme fırsatı sunmaya çalışan bu programları böyle bir yolu tercih ederek
göstermeye çalışmıştır. Yazarın amacı, gönüllerince eğlenecek olan bu turistlere,
herhangi bir baskı altında kalmadan istediklerini yapabilecekleri huzurlu ve
özgür bir ortamı bu turda bulacakları düşüncesini, yapaylığa kaçmamak için
sözcüklerle ifade etmek yerine, içsel olarak benimsetmektir:
‘5.YER’den Örnek: “ 2./3./4./5./6./7. GÜN, PALMA DE MALLORCA
Sabah kahvaltısının ardından deniz, kum ve güneşin ta‐
dını çıkarmak için tüm gün serbest zaman. Dileyen mi‐
safirlerimiz için ekstra turlara katılma olanağı. Akşam
yemeği ve geceleme otelinizde.”
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Diğer dört yerde ise her gün ne yapılacağı tek tek ifade edilmiştir. Bundaki
amaç ise tur programının ne kadar dolu olduğunu okuyucuya göstermektir.
Böylece okuyucu yapacağı turun dolu dolu geçeceğinden emin olacaktır.
‘1.YER’, ‘2.YER’, ‘4.YER’, ‘5.YER’ ve ‘6.YER’ güzergah bölümünde
okuyucularla ilk gün buluşmaktan son gün ise tekrar buluşmak ümidiyle onlar‐
dan ayrılmaktan söz etmektedir. ‘3.YER’ de diğerleri gibi ilk gün bir buluşma‐
dan ve son gün turun sona erdiğinden söz etse de, diğer yerlerde yapıldığı gibi
tekrar buluşma temennisinde bulunmamaktadır. Yazar, tekrar buluşma temen‐
nisi içinde olduğunu ifade ederken okuyucunun o turdan zevk alacağını, bu
yüzden yeniden orda bulunmak isteyeceğini okuyucuya sezdirmeye çalışmak‐
tadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise şudur: Ets tur yeniden buluş‐
ma ümidi içerisinde kendi adını açıkça ifade etmektedir; ancak Jolly tur, veda‐
sında kendi adını kullanmak yerine “bir sonraki turumuzda buluşuncaya dek”
diyerek Jolly turu kasteden “biz” adılını kullanmaktadır. İlk günkü buluşmada
ise her iki tur da kendi adını açıkça ifade etmektedir.
‘5.YER’i diğerlerinden ayıran başka bir özellik ise, onun güzergah bölümünün
alt bölümünde vedadan sonra temel bir bilgi vermesi ve turun bir özelliğinden
söz etmesidir. ‘5.YER’in son günü programda şöyle ifade edilmektedir:
“Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve serbest zaman. Otelde
alınacak akşam yemeği sonrasında havaalanına transfer. Bilet ve gümrük işlem‐
lerinden sonra Atlasjet Havayolları ile İstanbul’a hareket. İstanbul’a varış ve
turumuzun sonu. Bir sonraki etstur yolculuğunda buluşmak dileği ile…
Not: Ekstra turlar ve şehir turları içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde
düzenlenebilir.
Kahvaltı: Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.”
Görüldüğü gibi, ‘5.YER’in güzergah bölümünde “Not” başlıklı temel bir bilgi
yer almakta ve “Kahvaltı” başlıklı turun bir özelliği ifade edilmektedir. Şimdi
ulaştığımız bu sonuçları tablolarla ifade edelim:
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Tablo 7. Güzergaha İlişkin Bilgilerin Yerlerdeki Konumları
Güzergah Bölümünün Kataloglardaki Yerleri
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

Paragraftan Sonra

Başlıktan Sonra

Temel Bilgiden Sonra

Tablo 8. Yerlerdeki Güzergaha İlişkin Bilgilerin Özellikleri
GÜZERGAHLARDA
BULUNANLAR

BULUŞMA

VEDA

TEMENNİ

VEDADAKİ TUR
ADI

VEDADAKİ
ADIL KULLANIMI

1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

116

büyük ve modern binalarda alışveriş yapabilme olanağı sağladığını göstermek‐
tedir. Yine ‘6.YER’i diğer beş yerden ayıran en temel özellik, güzergahın alt bö‐
lümünde yer alan “AMERİKA İÇİN ŞAHSİ VİZE BAŞVURUSU GEREKMEK‐
TEDİR!!!” başlıklı uyarı niteliğindeki ikinci temel bilgidir. Vize randevusu al‐
mak için aranacak telefon numarası ve bu numaranın saat kaçta aranabileceği
gibi bilgileri veren bu bölüm, diğer yerlerde bulunmamaktadır. Böyle bir bilgi‐
nin verilmesi bu yeri seçen bir turist için ön‐uyarı niteliğindedir; bu sayede
okuyucu gitmeden önce ne yapması gerektiğinden haberdar edilmektedir.
Görüldüğü gibi, Ets tur temel bilgiler bölümünde Jolly tura göre daha kap‐
samlı bilgi vermektedir. Uçuş süresi, iklim‐sıcaklık, sağlık koşulları, seçilmesi
gereken giysiler, önemli telefonlar, Türkiye’ye nasıl telefon açılabileceği, bu yer‐
lerin voltaj düzeyleri ve bahşiş özellikleri, ayrıca uyarı niteliğindeki temel bilgi‐
ler Ets turda yer alırken, Jolly turda yer almamaktadır.
Sadece ‘3.YER’de yer almayıp diğer yerlerin hepsinde var olan bir diğer temel
bilgi de, bu yerlerin tüm aylara göre en yüksek ve en düşük ortalama sıcaklıkla‐
rını gösteren küçük bir tablonun, sadece ‘6.YER’ hariç diğer tüm yerlerde tanı‐
tımın en sonunda yer almasıdır. Sayfa düzeninden dolayı bu özellik ‘6.YER’de,
en son sıra yerine, üçüncü sırada yer almıştır.

Temel Bilgiler
Temel bilgiler bölümünde yazar tarafından seyahatle, gidilecek yerle ilgili temel
bilgiler ve okuyucunun dikkat etmesi gereken noktalar verilmektedir. Bu altı
yerle ilgili sadece ‘3.YER’de bu yerle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Jolly
tura ait ilk iki yerde o yerlerin para birimi, konuştukları diller, saat farkı, alışve‐
riş, banka, müze ve dükkân olanakları özellikleri yer alırken ilk yerde bunlara
ek olarak ülkenin başkenti olan Viyana ve vergi uygulaması özelliğinden bah‐
sedilmektedir. Bu özelliklerin yerleri birbirlerinden değişiktir.
Ets tura ait tüm yerlerde para birimi, konuşulan diller, uçuş süresi, saat farkı,
iklim‐sıcaklık, sağlık koşuları, bu yerlerde neler giyilmesi gerektiği, önemli tele‐
fonlar, Türkiye’yle telefon aracılığıyla nasıl bağlantı kurulacağı, banka ve dük‐
kânların açık oldukları saatler, bu yerlerin voltaj düzeyleri, vergi uygulamaları
ve bahşiş özelliklerinden söz edilmektedir. Yalnız, ‘4.YER’deki Türk konsolos‐
lukları hakkında verilen bilgi ne Jolly turun yukarda sözü edilen yerlerinde ne
de Ets turun diğer yerlerinde yer almaktadır. ‘6.YER’i diğerlerinden ayıran özel‐
lik ise, banka ve dükkânların açık olduğu saatleri gösteren bölümde “dükkân”
sözcüğü yerine “mağaza” sözcüğünü tercih etmesidir. Bu da günümüz bakış
açısıyla, alışveriş olanağı sunan Ets tura ait bu üç yer içinde altıncısının daha

‘1.YER’den Örnek: “Para Birimi: Euro
Başkenti: Viyana
Konuşulan Diller: Resmi dil Almanca’dır. Ancak
İngilizce yaygın olarak kullanılmakta.
Saat Farkı: 2 saat geridir.”
‘4.YER’den Örnek: “Para Birimi Ruble.
Konuşulan Diller Resmi dil Rusça’dır.
Uçuş Süresi 3 saat
Saat Farkı 1 saat ileri.” Şimdi ulaştığımız bu sonuç‐
ları tablolarla ifade edelim:
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Tablo 9. Temel Bilgilere İlişkin Bilgilerin Yerlere Göre Dağılımı
Yerler
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

Tablo 10. Temel Bilgiler Bölümünün İçeriğindeki Bilgilerin Yerlere Göre Dağılımı
Temel Bilgiler

1. Yer

2. Yer

BAŞKENT
DİL

3. Yer

4. Yer

5. Yer

6. Yer

____

____

____

____
____

____
____

SA. FARKI

____

A. VERİŞ

____

VERGİ

____

UÇUŞ S.

____

İKLİM-S.

____

SAĞLIK

____

GİYİM

____

Ö.TELEFONLAR

____

TÜRKİYE’YE TEL. AÇMA

____

VOLTAJ

____

BAHŞİŞ

____

TÜRK KONS.
UYARI
SIC. TABLOSU
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yecek kadar güzel”, “gözde” ifadeleri bu yerin olumlu özelliklerini yansıtırken
‘2.YER’deki “turistik, tarihi ve doğal güzelliği”, “değişik tatil seçeneklerini”,
“çok sıcak bir seçenek”, çarpıcı”, “hayran bırakıyor”, “harika” ifadeleri de oku‐
yucuyu olumlu yönde etkilemektedir. Anlatılan/betimlenen yerin gidilmeye
değer olduğunu göstermek için genelde anlam olarak olumlu sıfatlar, eylemler,
adlar çokça kullanılmaktadır.

Temel Bilgiler

PARA
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____

Giriş Paragrafı
Kullanılıp kullanılmayacağı yazarın tercihine bağlı olan bu özellik okuyucunun
turla ilgili daha fazla bilgi alıp almamak isteyeceğini ortaya koyan paragraftır ve
kullanılırsa genelde başlıktan sonra ilk sırada yer almaktadır. Tur yapılacak ye‐
re ilgiyi çekmek ve söz konusu yerin görülmeye değer bir yer olduğunu belirt‐
mek için yazar, tur özelliklerini ve sözü edilen yeri genellikle olumlu yönleriyle
anlatmaktadır. Örneğin; ilk yerde “herkese hitap eden en gelişmiş kayak mer‐
kezi”, “Avusturya Alplerinin kalbinde bulunan”, “muhteşem”, “tarif edileme‐

Bu bölümde dikkat edilmesi gereken nokta, Jolly tura ait ‘1.YER’,‘2.YER’ ve
‘3.YER’de giriş paragrafı ve ‘1.YER’ ve ‘2.YER’de gelişme paragraflarına yer ve‐
rilirken, Ets tura ait ‘4.YER’, ‘5.YER’ ve ‘6.YER’de ne giriş ne de gelişme parag‐
raflarına yer verilmemesidir. Giriş paragrafı kullanarak yazar o yeri ayrıntılı
olarak okuyucunun gözleri önüne serme olanağını bulmaktadır. Genel olarak
giriş paragrafının ya da gelişme paragraflarının kullanımıyla yazar o yerin ge‐
zilmeye değer olduğunu okuyucuya benimsetmeyi hedeflemekte, bunu da an‐
lamca olumlu dil yapılarını kullanıp o yeri en güzel şekilde betimleyerek yap‐
maya çalışmaktadır. Ayrıca o yerle ilgili daha fazla bilgi sunma olanağı da bul‐
maktadır. Bunun sonucunda da okuyucuya o gezide neler yapılacağını en güzel
şekilde gösterip daha şimdiden okuyucunun gezide olduğunu zihninde canlan‐
dırmasını sağlamaktadır. Ets tur ise, paragraf kullanmayarak bu ilgi çekme yön‐
temini ve gezi hakkında daha fazla bilgiye ulaşılmasını reddetmiş olmakta, ama
bunu yaparken okuyucunun yer seçme konusunda zaman kaybetmemesini sağ‐
lamaktadır:

‘3.YER’den Örnek: “Tayland’ın en büyük adası olan Phuket romantik bir ta‐
til arayanlar için çok doğru bir seçim olacaktır. Burada
bulunan tropikal iklim romantik duygularınızı harekete
geçirecektir. Palmiye ağaçlarının altında güneşlenmek,
masmavi denizinde serinlemek, su altı ve su üstü sporla‐
rı yapmak için oldukça ideal bir ada olan Phuket, ayrıca
golf federasyonu tarafından tescillenmiş golf sahalarıyla
farklı sporları tercih edenler için bulunmaz bir yer.”
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Tablo 11. Giriş Paragrafı Bulunan/Bulunmayan Yerler
Yerler

Tablo 13. Rakamsal Olarak Dönüşlülük Türlerinin Yerlere Göre Dağılımı

Giriş Paragrafı

Adılların Sayıları
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER
TOPLAM
YÜZDE

1. YER
2. YER
3. YER
4. YER

_____

5. YER

_____

6. YER

_____

Dil Özelliklerinin Kullanımı
Bu bölümde Jolly tura ait ‘1.YER’, ‘2.YER’, ‘3.YER’ler ile Ets tura ait ‘4.YER’,
‘5.YER’ ve ‘6.YER’lerde kullanılan dönüşlülük adılları, kullanılan eylemler, sayı‐
ları ve hangi zamanlarda kullanıldıkları ve kullanılan sıfatlar, sayıları ve hangi
anlamda kullanıldıkları ele alınarak bu özellikler tablo halinde belirtilecek ve
rakamların yüzdeleri hesaplanacaktır.
Dönüşlülüğün Kullanımı
Katılımcılarla ilgili olan bu özellik üçe ayrılır;
a) Kişisel Dönüşlülük: ben, benim, bana, biz, bizim, bize, kendimiz gibi bi‐
rinci tekil ve çoğul kişi adılları
b) İnteraktif Dönüşlülük: sen, senin, siz, sizin, size, kendin, kendiniz gibi i‐
kinci tekil ve çoğul kişi adılları
c)

Kişisel Olmayan Dönüşlülük: o, onun, onlar, kendisi, kendileri gibi üçün‐
cü tekil ve çoğul kişi adılları

Tablo 12. Dönüşlülük Türlerinin Yerlere Göre Dağılımı
Adıllar
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

Kişisel D.
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İnteraktif D.

Kişisel Olm. D.

Kişisel Dönüşlülük
7
6
33
2
3
4
55
% 40.44

İnteraktif Dönüşlülük
19
2
13
7
2
11
54
% 39.70

Kişisel Olmayan D.
3
1
18
2
0
3
27
% 19.85

Toplam
29
9
64
11
5
18
136
100

Hemen hemen aynı sayıda kullanılmış olmalarına rağmen, görüldüğü üzere
kişisel dönüşlülük adılları % 40. 44 oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Bu adılla‐
rın kullanımıyla yazar, okuyucuyla arasında mesafeyi azaltmakta ve daha sa‐
mimi ve yakın bir ilişki ortamı sunmaktadır:
Kişisel dönüşlülük zamiri kullanımına ilişkin ‘3.YER’den Örnek:
“Havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer ol‐
madan önce bu güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapacağız.”
İkinci sırayı % 39,70 oranla interaktif dönüşlülük adılları almaktadır. Böylece
yazar okuyucuya bu turu kendisi yaşıyor hissi vermeye çalışmakta ve onun de‐
ğerli olduğunu vurgulamayı amaçlamaktadır:
İnteraktif dönüşlülük zamiri kullanımına ilişkin ‘1.YER’den Örnek:
“Gece yaşantısı ile birçok kayak bölgesine fark atan Kitzbühel’de sınırsız eğlen‐
ce sizleri bekliyor.”
Son sırayı ise % 19.85 ile kişisel olmayan dönüşlülük adılları almıştır. Bu adılla‐
rın az kullanılmasının sebebi resmiyet yaratması ve yazar ve okur arasındaki
mesafeyi artırmasından kaynaklanmaktadır.
Eylemlerin Kullanımı
Eylem kullanımı yazarın o yeri nasıl değerlendirdiği ve o yere ne kadar değer
verdiğine ilişkindir. Kullanılan sözcükler ve zaman kipleri yazarın o yere bakı‐
şını göstermede önemli rol oynamaktadır. Adlaştırmanın kullanımı da burada
sıklıkla karşımıza çıkar. Tüm bu yerleri tanıtmada kullanılan eylemler ve adlaş‐
tırmalar genel olarak anlamca olumlu seçilmekte ve böylece okuyucunun o yeri
seçmesi hedeflenmektedir.
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Dağılmak

Tablo 13. Yerlerde Seçilen Eylemler ve Kullanım Sıklıkları
Eylemler
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1

%0.23

Sayısı

Yüzdesi

Sergilemek

1

%0.23

191

%44.94

Gezmek

4

%0.94

Başlamak

1

%0.23

Boyamak

1

%0.23

Almak

19

%4.47

İnşa Etmek

2

%0.47

Bulunmak

10

%2.35

Hareket Etmek

2

%0.47

Etmek

2

%0.47

Doğmak

2

%0.47

Olmak

30

%7.05

Dekore Etmek

1

%0.23

Sağlamak

2

%0.47

Tanınmak

1

%0.23

Taşı(N)Mak

2

%0.47

Sürmek

1

%0.23

Faydalanmak

2

%0.47

Konuşmak

1

%0.23

Ulaşmak

2

%0.47

Çıkmak

3

%0.70

Adlaştırma

Yararlanmak

1

%0.23

Görmek

9

%2.11

İstemek

3

%0.70

Haketmek

1

%0.23

Barındırmak

1

%0.23

Geçirmek

1

%0.23

Vermek

2

%0.47

Tescillenmek

1

%0.23

Buluşmak

2

%0.47

Yapmak

9

%2.11

Fark Atmak

1

%0.23

Tanıtmak

2

%0.47

Beklemek

3

%0.70

Düzenlemek

9

%2.11

Önermek

2

%0.47

Dolaşmak

1

%0.23

Sunmak

1

%0.23

Yürümek

1

%0.23

Kalmak

1

%0.23

Binmek

2

%0.47

Bulmak

2

%0.47

Dönmek

2

%0.47

Dilemek

5

%1.17

Tasarlamak

1

%0.23

Kaçır(Ma)Mak

1

%0.23

Arzu Etmek

6

%1.41

Kullanmak

1

%0.23

Koymak

1

%0.23

Değişmek

3

%0.70

Geçmek

4

%0.94

Gerekmek

4

%0.94

Oynamak

1

%0.23

Doldurmak

2

%0.47

Girmek

1

%0.23

Yatırmak

1

%0.23

Tavsiye Etmek

1

%0.23

Katılmak
Hayran Bırakmak
Dinlenmek

7
1
1

%1.64
%0.23
%0.23

Korumak

1

%0.23

Satın Almak

1

%0.23

Gitmek

1

%0.23

Atmak

1

%0.23

Tatmak

1

%0.23

Hediye Etmek

1

%0.23

İşlenmek

1

%0.23

Dikkat Çekmek

1

%0.23

Yaratmak

1

%0.23

Yer Almak

1

%0.23

Üretmek

1

%0.23

Film Çekmek

3

%0.70

Büyümek

1

%0.23

Kur(Ul)Mak

2

%0.47

İştirak Etmek

1

%0.23

Ziyaret Etmek

6

%1.41

Uygulamak

1

%0.23
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Çalışmak

3

%0.70

İçmek

1

%0.23

Unut(Ma)Mak

1

%0.23

Servis Etmek

1

%0.23

Anlaşılmak

1

%0.23

Göndermek

1

%0.23

Gözükmek

1

%0.23

Artmak

1

%0.23

Ödemek

1

%0.23

Bırakmak

1

%0.23

Görülmek

2

%0.47

Tercih Etmek

1

%0.23

İhtiyaç Duymak

1

%0.23

Gelmek

1

%0.23

Sormak

1

%0.23

Aramak

1

%0.23

1

%0.23

425

%100

Bulundurmak
TOPLAM

Görüldüğü gibi en fazla adlaştırma kullanılmaktadır. Adlaştırma, bir gerçeği
ya da tanıtılan yeri tanımlamak amacıyla seçilmiştir. Genel anlamda tüm eylem‐
ler o yerle ilgili “olmak, görmek, yapmak, bulunmak, faydalanmak” gibi olumlu
özellikleri yansıtmaktadır. “Sormak, gelmek, kalmak” gibi eylemler ise anlam
bakımından nötr/yansız yani ne olumlu ne de olumsuzdur.
Zaman açısından eylemlerin kullanımı aşağıdaki tablolarda net bir şekilde gö‐
rülmektedir. Göze çarpan bulgu ise, ağırlıklı olarak geniş zaman ve gelecek za‐
man kullanımıdır. Tarihi bir olaydan söz ederken ise, geçmiş zaman kullanıl‐
mıştır.
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Tablo 15. Rakamsal Olarak Zaman Kullanımının Yerlere Göre Dağılımı
Yerler
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER
TOPLAM
YÜZDE

Geniş Z.
17
13
8
8
14
15
75
% 48.70

Şimdiki Z.
8
1
0
0
0
0
9
% 5.84

Geçmiş Z.
1
9
9
1
0
0
20
% 12.98

Gelecek Z.
5
2
38
2
2
1
50
% 32.46

Toplam
31
25
55
11
16
16
154
% 100

‘1.YER’den Geniş Zaman Kullanımına Örnek: “ Kayak yapmak dışında
da birçok aktivite Kitzbühel kayak merkezinde bulunmaktadır.”
‘3.YER’den Gelecek Zaman Kullanımına Örnek: “Bu turumuzda II.
Dünya Savaşı esnasında İngiliz Askerlerinin Japon Donanmasına karşı topla‐
rını koydukları Singapur’a hakim bir tepe olan Faber Tepesine çıkacak, buradan
teleferikler ile Sentosa Adasına geçecek, Singapur tarihini yakından görebilece‐
ğiniz dünyaca ünlü mumyalar müzesini ziyaret edecek, daha sonra tren ile a‐
danın etrafını dolaşacak ve son derece bakımlı olan bu turistik adadan en son is‐
tasyon itibari ile yürüyerek parkın içinden geçip alışveriş yaparak özel otobü‐
sünüze binecek otelinize akşamüstü döneceksiniz.”
Sıfatların Kullanımı
Bir ismi niteleyen ve o isimle ilgili fazladan bilgi veren sözcüklere sıfat denir. Bu
altı yerde kullanılan sıfatlar aşağıda tablo halinde belirtilmiştir. Sıfatlar anlamca
olumlu, olumsuz ve nötr olmak kaydıyla üç gruba ayrılmıştır. Tüm yerlerde
ağırlıklı olan anlamca olumlu sıfatlardır. Bunun sebebi betimleyici sıfatlar yar‐
dımıyla o yeri daha da çekici hale getirmek ve okurun o yeri tercih etmesini sağ‐
lamaktır.
Tablo 16. Olumlu/Olumsuz/Nötr Sıfatların Yerlere Göre Dağılımı
Sıfat Kullanımı

Tablo 14. Zaman Kullanımının Yerlere Göre Dağılımı
YERLER
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

GENİŞ Z.

ŞİMDİKİ Z.

GEÇMİŞ Z.

GELECEK Z.

Anlamca Olumlu

Anlamca Olumsuz

1. YER
2. YER

_____
_____
_____
_____

3. YER
4. YER
____
____

5. YER
6. YER

____

Anlamca Nötr

Bildiriler
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Tablo 17. Yerlerde Seçilen Sıfatlar ve Kullanım Sıklıkları
Olumlu
Gelişmiş
Muhteşem
Güzel
Gözde
Ünlü
Ücretsiz
Profesyonel
Şirin
Büyülü
Sınırsız
Keyifli
Değişik
Özel
Turistik
Tarihi
Doğal
Sıcak
Çarpıcı
Harika
Önemli
Zengin
Görülmeye
Değer
Canlı
Çeşitli
İlgi Çekici
Eğlenceli
Büyük
Geniş
Romantik
Doğru
Tropik(al)
Masmavi
İdeal
Farklı
Bulunmaz
Temiz
Panoramik
Serbest
Ekstra
Hakim
Bakımlı
Doğa Hari-

Sayı
4
2
3
1
11
2
1
1
2
1
2
2
5
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Yüzde
% 3.63
% 1.81
% 2.72
% 0.90
% 10
% 1.81
% 0.90
% 0.90
% 1.81
% 0.90
% 1.81
% 1.81
% 4.54
% 1.81
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 1.81
% 0.90
% 0.90

1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
4
17
9
1
1
1

% 0.90
% 1.81
% 0.90
% 0.90
% 1.81
% 0.90
% 1.81
% 0.90
% 1.81
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 3.63
% 15.45
% 8.18
% 0.90
% 0.90
% 0.90

Olumsuz
Ücretli
Kavurucu
Karasal
Soğuk
Sıcak
Eski
Farklı
Ayrı
Sulak
Kuru
Oldukça

Sayı
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Yüzde
%15,38
%7,69
%7,69
%15,38
%7,69
%7,69
%7,69
%7,69
%7,69
%7,69
%7,69

Nötr
Uzun
Kolay
Orta
Zor
Soğuk
Mavi
Beyaz
Daracık
Eski
Kısa
Son
Küçük
Yerel
İnce
Kalın
Mevsimlik
Rahat
Yassı

Sayı
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1

Yüzde
30,76
15,38
15,38
15,38
15,38
30,76
30,76
15,38
15,38
15,38
15,38
46,15
15,38
30,76
46,15
15,38
15,38
15,38
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kası
Mistik
Enteresan
Değerli
Hızlı
Otantik
Egzotik
Dayanıklı
Sert
Eski
Şık
Lüks
TOPLAM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110

% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
% 0.90
100

13

100

26

100

Görüldüğü gibi olumlu sıfatlar çoğunluktadır. Olumlu sıfatların çok kullanıl‐
ması okuyucuyu o yeri seçmesi için ikna etmeye yönelik olarak kullanılmıştır.
Nötr sıfatlar az sayıda yer alırken olumsuz sıfatlar en az kullanılanlardır.

‘1.YER’den Örnek: “Şirin cafeler, alış‐veriş merkezleri ve büyülü bir atmosfer.”
‘2.YER’den Örnek: “Afrika’nın kuzeyinde yer alan Tunus, Türkiye’deki soğuk
kış günlerinde çok sıcak bir seçenek. Fenike, Roma ve
Kartaca uygarlıklarının eserleri, İslam medeniyetlerinin
çarpıcı etkisi ile tüm ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.”

Resimlerin/Fotoğrafların Kullanımı
Resimler/fotoğraflar, o yere gitmek isteyenleri gitmeleri için ikna eden önemli
unsurlardan biridir. Gezilip görülebilecek en güzel yerleri gösteren resimler
/fotoğraflar bina, insan, harita, doğa ve kültür gibi başlılar altında gruplanabilir.

Tablo 18. Resim/Fotoğraf Seçkilerinin Yerlere Göre Dağılımı
Yerler
1. YER
2. YER
3. YER
4. YER
5. YER
6. YER

Bina
2
4
4
3
3
2

İnsan
4
-

Harita
1
1
-

Doğa
3
1
2
2
-

Kültür
1
3
1

Bildiriler
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SONUÇ
Türkçe turizm broşürlerini Bhatia’nın (2004) Hamle‐Yapısal Modeli çerçevesin‐
de çözümlemeyi amaçladığımız bu çalışmada, turizm alanında, özellikle de
farklı bir tür olarak tanımlanan turizm broşürleri göz önünde bulunduruldu‐
ğunda, dil kullanımının okuyucuyu ikna etmede ne ölçüde etkili olduğu göz‐
lemlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, Jolly ve Ets turlara ait 6 adet yurtdışı tu‐
ru olma özelliğine sahip Türkçe turizm broşürleri, başlık kullanımı, turun özellikle‐
ri, gezilip görülmesi gereken yerler, güzergah, temel bilgiler ve giriş paragrafı kullanımı
ölçütlerini içinde barındıran Bhatia’nın (2004) Hamle‐Yapısal Modeli’ne ve aynı
zamanda dönüşlülük, eylem ve sıfat kullanımı gibi dilsel özelliklere, en son ise
fotoğrafların/resimlerin kullanımı çerçevesinde çözümlenmiştir. Başlık kullanı‐
mına veri tabanını oluşturan bütün broşürlerde rastlanırken, sadece ‘1. YER’de
başlık bir ad öbeği şeklinde tercih edilmiş; diğer YERlerde ise ad olarak kulla‐
nılmıştır. Turla ilgili hizmetlerin sunulduğu turun özellikleri paragraf ve güzer‐
gahta ve sadece güzergahta olmak üzere kendine yer bulmuştur. ‘1.YER’ ve ‘3.
YER’de tur özellikleri hem paragrafta hem de güzergahta yer alarak diğer
YERlerden ayrılmaktadır. ‘1.YER, 2.YER, 3.YER ve 4. YER’lerde var olan Gezilip
görülmesi gereken yerler özelliği de kataloglardaki yerleri ve dilsel özellikleri bağ‐
lamında incelenmiş ve şu sonuca varılmıştır: ‘1.YER’ ve ‘2. YER’de bu özellik
hem paragrafta hem de güzergahta yer alırken; ‘3.YER’ ve ‘4. YER’de sadece
güzergahta kendine yer bulmuştur. Dilsel özellik bağlamında ise, sadece ‘2.
YER’de sıfat ve belirteçlerle anlatım zenginleştirilmiştir. Dördüncü olarak ince‐
lenen güzergah özelliği kataloglardaki yerlerine göre ilk üç YER’de paragraftan
sonra, ‘4. ve 5. YER’lerde başlıktan sonra ve son YER’de temel bilgiden sonra
gözlemlenmiştir. Aynı zamanda çalışma kapsamında güzergahta nelerden bah‐
sedildiğine de bakılmış ve buluşma, veda, temenni, vedadaki tur adı ve vedadaki adıl
kullanımı bu ölçüt dahilinde incelenmiştir. Temel bilgiler özelliğine ise sadece ‘3.
YER’de rastlanmamaktadır. Bu bölüm para, başkent, dil, saat farkı, alış‐veriş, vergi
uygulaması, uçuş süresi, iklim‐sıcaklık, sağlık, giyim, önemli telefonlar, Türkiye’ye tele‐
fon açma, voltaj, bahşiş, Türk Konsoloslukları, uyarı ve sıcaklık tablosu kullanımı ö‐
zelliklerine dayanarak incelenmiştir. Her birinde farklı özelliklerin olabildiği
gözlenmiştir. Giriş paragrafına ise Jolly Tur’a ait ilk üç yerde rastlanırken Ets
Tur’da herhangi bir giriş paragrafı kullanılmamıştır. Dilsel özellikler ise dönüşlü‐
lüğün, eylemlerin ve sıfatların kullanımına bakılarak incelenmiş, okuyucuyla tur
arasında köprü kurmak amacıyla “ben, biz vb.” adılların, anlamca olumlu ey‐
lemlerin, sıfatların ve eylemlerde geniş zamanın sıklıkla kullanıldığı gözlem‐
lenmiştir. Görsel bir etki yaratmak amacıyla broşürlerde yer alan bina, insan, ha‐
rita, doğa ve kültürü yansıtan resimlerin/fotoğrafların kullanımı da bu çalışmada
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incelenmiştir ve resimlerin okuyucuyu ikna etme özelliği tüm çalışma boyunca
kanıtlanmaya çalışıldığı gibi dilin ikna etme özelliğiyle pekiştirilmeye çalışıl‐
mıştır.
Sonuç olarak, çalışmanın bulguları, Bhatia’nın (2004) Hamle‐Yapısal Modeli
çerçevesinde belirlediği ölçütler doğrultusunda, Türkçe turizm broşürlerinden
oluşan veri tabanımızın ortak dilsel özellikler sergilediğini ve dilsel seçimlerini
okuyucu kitlesini ikna etmeye yönelik gerçekleştirdiğini göstermektedir.
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ÖZ
Çok kapsamlı turizm olgusu, yaklaşık 40 yıldır özellikle Sosyal Bilimler içindeki farklı
disiplinlerin çalışmalarına konu olmaktadır. Bu geçen süre içindeki ortaya çıkan gerek
turizm bilgisi ve gerekse turizmin akademik yapılanma içindeki konumu, turizmin kendisinin disipliner statüsünü tartışmaya açmıştır. Turizm araştırmalarının kronolojisi de
bu konunun son dönem turizm araştırmalarında önemli ölçüde ele alındığını göstermektedir. Bu çalışmada, turizmin ayrı bir disiplin olarak algılanmasında, turizmin akademik yapılanmadaki konumu ile turizm araştırmalarının çok disiplinli ve
disiplinlerarası karakterinin etkileri literatür incelemesi ile ortaya konmaya çalışılmıştır.
Elde edilen sonuca göre, akademik yapılanma bağlamında turizm tartışmasız bir disiplin olarak ortaya çıkarken; diğer taraftan turizm araştırmalarının çok disiplinli ve
disiplinlerarası karakterinden kaynaklanan bazı sorunlar ise, turizmin ayrı bir disiplin
olduğu kabulünü etkiliyor görünmektedir. Ancak diğer yandan turizmin ayrı bir disiplin
olarak gelişimini tamamlayabilmesi için, çok disiplinli çalışmalardan ziyade
disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Turizm araştırmaları, turizm bilgisi, teori, disiplin, disiplinlerarasılık,

GİRİŞ
Konusu olgular olan bilim, diğer bilgi kaynakları gibi olguları açıklamakta, an‐
cak bu açıklama işini belirli yöntemlere göre gerçekleştirmektedir. Böylece bi‐
limsel araştırmalar olguları açıklarken, diğer açıklama kaynaklarına göre daha
iyi açıklama amacını gütmektedirler.
Turizm özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan ekonomik, sosyal ve
kültürel alandaki gelişmelere paralel biçimde gelişmiş, böylece çeşitli boyutları
ile açıklanması gereken kapsamlı bir olgu durumuna gelmiştir. Genel olarak
merkezinde seyahat, konaklama, yeme içme ve rekreasyon başlıklarında topla‐
nan olguların yer aldığı kapsamlı bir sistemin bileşeni durumundaki turizm,
başta ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik olmak üzere doğal ve sosyal yaşamı
ilgilendiren önemli etkilere sahiptir. Böylece kapsamlı turizm olgusunun açık‐
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lanma gereksinimi, farklı disiplinlerin bu olguyu ele almalarını beraberinde ge‐
tirmiştir.
Yaklaşık 40 yıldır, özellikle Sosyal Bilimler başlığı altındaki disiplinlerin tu‐
rizm olgusunu açıklama adına yaptığı araştırmalar, önemli bir turizm bilgisini
ortaya çıkarmış durumdadır. Diğer taraftan gerek turizmle ilgili bu bilgi biriki‐
mi ve gerekse turizmin akademik yapılanma içindeki konumu, turizmin kendi‐
sinin bilimsel ve disipliner gelişimini tartışmaya açmaktadır. Bu noktada turizm
bilgisini oluşturan çok disiplinli (multidisipliner) ve disiplinlerarası
(interdisipliner) karakterli araştırmalar, aynı karakterlerde ve sınırları belirsiz
turizm bilgisi ve parçalı teorik yapı, turizmin ayrı bir disiplin olma yolundaki
gelişimini etkilemektedir. Bu konu, turizm araştırmalarının konularına göre
kronolojisi dikkate alındığında, son dönemlerin önemli bir başlığı durumundadır.
Bu çalışmada, son dönem turizm araştırmalarına uygun şekilde, turizmin ayrı
bir disiplin olarak gelişimi üzerindeki düşünceler ve bu gelişimde çok disiplinli
ve disiplinler arası araştırmaların etkileri irdelenmektedir.
Olgular ve Disiplinler
İnsanın içinde yaşadığı ve genel olarak doğal ve sosyal olmak üzere iki başlığa
ayrılan olgu dünyası, gerek merak ve gerekse birtakım ihtiyaçların zorlamaları
ile başlangıçtan itibaren açıklanmaya çalışılmıştır. İnsanoğlu, gözlemlediği do‐
ğal ve sosyal olgulardan oluşan evreni ve evren içindeki kendisi ile ilgili çeşitli
açıklamaları yapmak için inançları, değerleri, düşünceleri ve efsaneleri kullan‐
mıştır. Tüm bunlara genel olarak bilgi denmekte, bilim ise bu geniş bilgi yığının
içindeki küçük bir parçayı oluşturmaktadır. Dolayısıyla olgulara yönelik her
açıklamanın geri planında kaynağı farklı olan bir bilgi desteği bulunmaktadır.
Söz konusu bilgi desteklerinin içinde yer alan bilimin amacı, genel olarak “ev‐
reni anlamak” (Yıldırım 1979: 59), eş deyişle “evrensel düzeni oluşturan bağıntı‐
ları bulmak; böylece bu olayların denetlenmesine olanak sağlamak” (Doğan
1987: 16) olarak açıklanabilir. Hali hazırda evren içindeki doğal ve sosyal olgu‐
ları açıklamada ve bu açıklamalar sonucunda yaşamımızın hemen her aşaması‐
nı şekillendirmede bilimsel bilgiler en önemli destek durumuna gelmiştir. Böy‐
lece bilimin konusu “olguların kendisidir” (Yıldırım 1979: 15) ve bilimsel araş‐
tırmaların amacı da, diğer açıklama kaynaklarına göre “bir olguyu daha iyi a‐
çıklamaktır” (Öngel 1983b: 7). Bu cepheden bilim “dünyamızda olup biten olgu‐
ları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimi” (Yıldırım 1979: 103) olarak
ta tanımlanmaktadır.
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Bilim olguları açıklarken bilgi üretmektedir. Böylece düşünme ve gözlem ile
başlayan bilimsel çalışmalar, olguların nasıl ve daha önemlisi niçin olduğunu
açıklamaya çalışmakta, bu çalışmanın sonucunda da konusu, düzeyi ve niteliği
farklı olan çok miktarda bilgi ortaya konmaktadır. Ancak “bilim, dağınık, birbi‐
riyle ilgisiz bir nesnel gerçekler kataloğu olmaktan çok, bir bilgi sistemi, parça‐
ları birbiriyle bağlantılı bir bütündür” (Doğan 1987: 43). Söz konusu bağlantıları
ve/veya bağlantılar ağını tespit ederek nesnel gerçekleri ortaya çıkarmak ise bi‐
lim insanının temel işidir. Bilimin olguları açıklamada kullandığı bilginin üre‐
timini, bazı kural ve tekniklere bağlamış olması, bilimi diğer bilgi kaynakların‐
dan ayıran temel özelliğidir. Böylece bilim, doğrudan veya dolaylı biçimde or‐
tak gözleme konu olan “ancak nesnel nitelikteki olguları veri alabilmektedir”
(Yıldırım 1979: 81).
Bilim olguları açıklamada kavramlara dayalı olarak oluşturulan teori veya hi‐
potezleri kullanmaktadır. Böylece teorilerin ve hipotezlerin amacı, doğal ve sos‐
yal olgulardan yola çıkarak evrenin işleyişini açıklamada bilimin kullandığı
yöntemlere dayalı genellemeleri ortaya koymaktır. Teorinin ”olguları açıklamak
için bir araya getirilmiş kavramlar sistemi” (Öngel 1983b: 5) ve hipotezin de
“iki kavram arasındaki ilişkisel açıklama” (Öngel 1983a: 94) olarak tanımlanma‐
sı, iki kavram arasındaki açıklama gücünün farklı olduğunu göstermektedir.
Böylece genel bir ifadeyle hipotezler tek bir olguya, teoriler ise olgu türleri veya
olgu türleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır.
Olgu dünyasının sınırsız boyutları ve “bir olguyu açıklamak için, o olgunun
dışında başka olgulara başvurmak gereği” (Yıldırım 1979: 104), olgular arasında
sistematik bir gruplama yapmayı zorunlu hale getirmektedir. Bu durum farklı
bilim kategorilerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirmektedir. Genel bir ay‐
rım olarak doğal olguların açıklanması Doğa Bilimleri kategorisi ve sosyal olgu‐
ların açıklanması da Sosyal Bilimler kategorisi altında gerçekleştirilmektedir.
Ancak bu genel başlıklar içinde gruplanan olgular da daha spesifik olarak ele
alınmayı zorunlu kılmakta, böylece birbiriyle ilişkili olan olgu gruplarını kendi‐
ne konu edinen ve bu olguları kendi kuralları ile açıklamaya çalışan farklı bilim
dalları ve disiplinler ortaya çıkmaktadır. Böylece her bir bilim dalı veya disiplin,
kendi ilgi alanına giren olgularla sınırlanmakta ve kendine özgü kurallar, kav‐
ramlar, tanımlar ve yöntemler ile bu olguları açıklamaya çalışan özgün teorileri
ortaya koymaktadır. Ancak bazı olgu gruplarının açıklanması için, farklı alan‐
lardaki disiplinlerin ortak çabalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip olgu
grupları ise disiplinlerarası olarak nitelenmektedir.

132

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Diğer taraftan özellikle ekonomik, sosyal, kültürel vb. birçok etkiye bağlı ola‐
rak sürekli yeni olgular ortaya çıkmakta ve ortaya çıkan her olgu da mevcut di‐
siplinlerce açıklanmaya çalışılmaktadır. Yeni olgunun çok boyutlu ve kapsamlı
oluşu, bu olgu üzerinde teorilerin sayısının artarak önemli bir bilgi birikimini
beraberinde getirmekte, ilerleyen aşamada bu kapsamlı olgu, kendini inceleme
alanı yapıp bu alanda uzmanlaşan yeni bir bilim dalının ortaya çıkmasını da
sağlayabilmektedir.
Kapsamlı Bir Olgu Olarak Turizmin Çok Disiplinli ve Disiplinlerarası Yapısı
Turizmin, turizm olgusunun açıklanması için ayrı bir disiplinin olarak gelişme‐
sine ilişkin önemli bir tartışma uzun bir süredir devam etmektedir. Çünkü özel‐
likle II. Dünya savaşından sonra ortaya çıkan sosyo‐kültürel ve ekonomik ge‐
lişmelerle beraber turizm de gelişmiş ve bu gelişmenin ivmesi günümüze kadar
artarak gelmiştir. Günümüz anlayışı ile turizm, merkezinde seyahat, konakla‐
ma, yeme içme ve rekreasyon başlıklarında toplanan olguların yer aldığı kap‐
samlı bir sistemin bileşeni durumundadır. Söz konusu başlıklar altındaki olgu‐
ların kapsamı ve bu olguları inceleyen çeşitli disiplinlerin çalışmaları dikkate
alındığında, turizm olgusunun çok kapsamlı yapısı ortaya çıkmaktadır. Dolayı‐
sıyla turizm, başta ekonomik, sosyal, kültürel ve son yıllarda özellikle ekolojik
karakteri ile öne çıkan, ancak bunlarla birlikte daha pek çok karaktere sahip ve
bu nedenle de çok yönlü ve kapsamlı bir olgu durumundadır.
Turizmin bu çok yönlü ve kapsamlı doğası, zaman içinde turizm araştırmala‐
rına da yansımıştır. Aslında “turizm, 1970’lere kadar farklı disiplinlerdeki araş‐
tırmacılar için güçlü bir çalışma odağı olmamıştır” (Echtner ve Jamal 1997:871).
Ancak bu tarihten günümüze turizm olgusunun etkileri, farklı disiplinleri ken‐
dine çekmiş ve böylece birçok disiplin, turizm olgusunun kendilerini ilgilendi‐
ren cephelerini açıklama çabasıyla araştırmalar yürütür hale gelmiştir. Hâliha‐
zırda turizm, çok sayıdaki farklı disiplinlerce incelenen ve bu nedenle de çok
disiplinli konuma sahip bir çalışma alanı durumundadır. Tribeʹın (1997) çalış‐
masında konu ettiği Jafari ve Ritchie’nin 1980’lerin başında, turizm araştırmala‐
rını ele aldıkları analizlerinde, turizmin çokdisiplinli yapısı ortaya konmaktadır
(Şekil 1). Diğer taraftan aynı şekil, turizm araştırmalarında ağırlıklı olarak Sos‐
yal Bilimlerin etkisini de yansıtmaktadır.
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Diğer taraftan birbirinden farklı ve çok sayıdaki disiplinin ürettiği önemli
miktardaki turizm bilgisi ve bu bilginin öğretimi bağlamında turizmin akade‐
mik yapılanması, zaman içinde turizmin kendisinin ayrı bir disiplin olarak sor‐
gulanması tartışmalarını da beraberinde getirmektedir.
Ancak turizmin ayrı bir disiplin olması tartışmalarının odaklandığı temel ko‐
nu, gerek farklı disiplinler tarafından bağımsız biçimde veya gerekse
disiplinlerarası işbirliği ile üretilmiş ve üretilmekte olan turizm bilgisinin sen‐
tezlenememiş yapısı gibi görünmektedir.
Turizm Bilgisinin Sentezi ve Bağımsız Bir Turizm Disiplini Tartışmaları
Turizmin çok disiplinli yapısı, turizm araştırmalarına da yansımakta, böylece
turizm araştırmaları çok disiplinli veya disiplinlerarası biçimde yürütülmekte‐
dir. Araştırmaların bu karakteri, araştırmalar sonucunda ortaya konan bilginin
de aynı karaktere sahip olmasını beraberinde getirmektedir. Böylece gerek çok
disiplinli ve gerekse disiplinlerarası karaktere sahip büyük miktarda turizm bil‐
gisi ortaya çıkmakta, ancak bu bilgi sınırları belirsiz ve dağınık bir görünüm
sergilemektedir. Bu noktada, söz konusu görünüme sahip turizm bilgisinin sen‐
tezlenmesi gündeme gelmektedir. Turizm bilgisinin sentezlenmesi düşüncesi,
kapsamlı turizm olgusunu açıklayan birleşik bir turizm teorisinin yaratılmasını
da gündeme getirmektedir. Turizm olgusunu açıklayan böyle bir teorinin yara‐
tılması ise, turizmin ayrı bir bilim dalı veya ayrı bir disiplin olduğunun en ö‐
nemli tescili olacaktır. Bu konu son dönem turizm araştırmalarında çok fazla yer
bulmakta, böylece turizmi disipliner bir konuma taşıyacak olan turizm bilgisinin
kendisi turizm araştırmalarının odaklandığı bir konu haline gelmektedir.

Şekil 1. Turizm Araştırmalarında Yer Alan Disiplinler ve Yaklaşımlar.
Kaynak: Jafari ve Ritchie (1981)’den atfen Tribe, John. (1997). The Indiscipline of Tourism, Annals of
Tourism Research, 24(3): 638–657.

Sonraki çalışmalar da (Jafari ve Aaser 1988; Sheldon 1990) bu çok disiplinli
bilgi üretimini desteklemekte ve bu çalışmaların sonucu olarak turizmi bir ince‐
leme alanı olarak ele alan başlıca disiplinlerin, ekonomi, işletme, pazarlama,
sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji ve felsefe olduğu anlaşılmaktadır. Bu
sonuçlara göre turizm alanı, çok disiplinli bir görünüme ve ağırlıklı olarak sos‐
yal bilim disiplinleri tarafından yürütülen turizm araştırmaları da hem çok di‐
siplinli hem de disiplinlerarası bir kimliğe sahip görünmektedir.

Jafari’nin (1990) turizm araştırmalarını amaçlarına göre gruplaması, turizm
araştırmalarının odağı ile ilgili bu görüşü desteklemektedir. Turizm araştırma‐
larını amaçlarına göre gruplayan bu çalışma bir taraftan üretilen turizm bilgisi‐
nin karakterini ortaya koyarken, aynı zamanda turizm araştırmalarının kronolo‐
jisini de yansıtmaktadır. Bu gruplamaya göre turizm araştırmaları, Savunmacı,
Uyarıcı, Uyarlamacı ve Bilgiye Dayalı olmak üzere dört platformda toplanmakta‐
dır. İlk araştırma grubunu oluşturan Savunmacı Platform’daki araştırmacılar,
turizmin olumlu etkilerini öne çıkaran başlıklarla ilgilenmekte; ikinci sıradaki
Uyarıcı Platform’dakiler ise turizmin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel et‐
kilerini öne çıkaran kritik başlıkları aramaktadırlar. Dolayısıyla bu iki platform
turizmin etkilerine odaklanmaktadır. Uyarlamacı Platform ise, turizmin gelişi‐
minde daha orta yolu tutan ve turizmin potansiyel negatif etkilerine karşı daha
duyarlı ve daha farkında olan kişilerin çalışmalarından ibarettir. Örneğin
ekoturizm veya sürdürülebilir turizm çalışmalarının bu platformda konumla‐
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nabilir. Böylece Uyarlamacı Platform, duyarlı biçimde turizmin gelişme biçimle‐
ri ile ilgilenmektedir. Sonuncu olarak Bilgiye Dayalı Platform ise, turizmde üre‐
tilen bilginin bilimsel yapısını oluşturan çalışmaları amaçlamaktadır. Aynı za‐
manda “diğer üç platformla köprü kuran” (Jafari 1990: 35; 2001: 32) bir özelliğe
sahip olmasıyla dikkat çeken bu platformdaki çalışmalar, turizm araştırmaları‐
na herhangi bir disiplin cephesinden değil, bir bütün olarak yaklaşmakta ve bu
sayede bilginin bilimsel yapısını şekillendirecek akademik çalışmaları kapsa‐
maktadır. Kronolojik cephesiyle bu gruplama, bir bakıma turizmin bilimselliği‐
nin ve disipliner konumunun son dönem araştırmalarında yoğun biçimde ele
alındığını kanıtlamakla beraber, son dönemde turizme bilim felsefesi, epistemo‐
loji ve metodoloji pencerelerinden daha fazla bakıldığını da göstermektedir. Di‐
ğer taraftan Bilgiye Dayalı Platformun “Diğer üç platformla köprü kuran”
(Jafari 1990: 35 ve 2001: 32) özelliği, turizm bilgisinin sentezlenerek birleşik bir
teori geliştirmede atılacak adımlar bakımından çok dikkat çekicidir. Bu sentez‐
leme sayesinde turizm olgusunu açıklayan birleşik bir teorinin ortaya çıkması,
turizmin disipliner gelişiminde veya onun ayrı bir bilim dalı olarak gelişiminde
önemli bir adım olacaktır.
Diğer taraftan günümüzde turizm, bir takım gelişmeler dikkate alındığında
neredeyse tartışmaya açık olmayan bir şekilde ayrı bir bilim dalı olmuştur. An‐
cak bu bakış açısı, akademik yapılanmanın bilim disiplinlerinin tescilini yap‐
makta olduğu varsayımına dayanmaktadır. Çünkü gelinen noktada turizm,
kendi alanındaki bilimsel dergiler, indeksler ve abstractlar, tezler, kitaplar ve
konferansların yansıması olarak önemli bir literatüre sahip; lisans öncesi, lisans
ve lisans üstü seviyede eğitimi verilen; en yüksek bilim derecesi olan doktora
derecesine sahip ve akademik yapılanmada bağımsız bölüm ve fakülte halinde
kurumsallaşmaya devam eden bir görünüm sergilemektedir. Bu gelişmelerin
gözlemi de turizmin ayrı bir bilim dalı veya disiplin olarak gelişimi tartışmala‐
rını alevlendirmektedir. Bu gelişmeler gerçekten de yabana atılamayacak dere‐
cede önemlidir. Ancak bu gelişmelerin ortaya koyduğu manzaranın bir bilim
dalının veya disiplinin tescili yapıyor olarak yorumlanması çok doğru olmaya‐
bilir. Çünkü bu durum felsefi ve epistemolojik bulguların bir sonucu olmaktan
ziyade, daha çok pratik ve politik etkilerin doğurduğu sonuç görünümündedir.
Diğer taraftan bunun tersine Belhassen ve Caton (2009), akademik gelişmelere
rağmen turizmin bilimsel konumuyla ilgili tartışmaların devam edeceğini belir‐
terek tartışmaların odağının ise özellikle politik problemler olduğunu ifade et‐
mektedirler. “Bir gerçeği vurgulamak gerekir; turizm müfredatlarının, periyo‐
dik bilimsel dergilerin, konferansların ve içeriğe dayalı iletişimin gelişmesine
rağmen, turizm çalışmaları halen bir meşruiyet krizi ile yüz yüzedir. Ancak bu
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epistemolojik bir problem değil, politik bir problemdir ve bunun böyle olduğu‐
nun kabul edilmesi gerekir” (Belhassen ve Caton 2009: 348).
Asılında kapsamlı turizm olgusunun açıklanmasına yönelik bilimsel çabaların
turizmbilim adlı ayrı bir bilim dalı veya disiplin üretmesi tartışmaları hiç de ye‐
ni değildir. “Turizm bilimi veya ayrı bir turizm disiplini tartışmaları 1970’li yıl‐
lardan itibaren başlamıştır” (Gülcan 2009: 203). Örneğin Göksan’ın (1978)
1970’lerin sonunda yayınladığı eserinin adı Turizmoloji’dir. Böylece Göksan tu‐
rizmi logos eki ile tamamlayarak, turizmi bir bilim dalı olarak kabul etmiş gö‐
rünmektedir. Ne var ki Göksan’ın bu eserinin içinde turizmin ayrı bir bilim dalı
olduğuna yönelik epistemolojik ve felsefi tartışmalar yer almamaktadır. Yazarın
eseri, o yılların ihtiyacına cevap verecek şekilde, turizm olgusunun genel hatla‐
rı ile açıklanması üzerine kurulmuştur. Bundan kısa bir süre sonra Leiper
(1981), da turizmin ayrı bir bilim dalı olduğunu gösterir şekilde Turoloji ismini
literatüre taşımıştır. Birleşik bir turizm teorisini savunan Leiper, bu görüşünü
bilim felsefesi ve metodoloji bağlamında temellendirmeye çalışmıştır. Bu haliyle
Leiper konu ile ilgili tartışmaları başlatan ilklerden biri olarak kabul edilmekte‐
dir. Kendisinin görüşleri, kendisinden sonra farklı pencerelerden eleştirilse de,
Leiper’in (1981) görüşleri Bilgiye Dayalı Platform üyelerince de halen önemli bir
başvuru kaynağıdır. Diğer taraftan Leiper, Turoloji’nin gelişimini tam anlamıyla
tamamlamadığını da belirtmektedir. Leiper’den sonra, turizmin son 50 yılda
ABD’deki işletme yönetimi ile paralel biçimde geliştiğini belirten Goeldner
(1988) ve Jovicic (1988) de turizmi bir disiplin, ama oluşum aşamasında ve yo‐
lun başında bir disiplin olarak kabul etmektedirler. Turizmoloji adını benimse‐
yen Jovicic (1988) turizmolojinin “yakın gelecekte tam manasıyla hak ettiği yeri
bulacağını” (Jovicic 1988: 2) da dile getirmektedir. Başka yazarlar da (Dann,
Nash ve Pierce 1988; Jafari 1990; Witt, Brooke ve Buckley 1991; Pearce ve Butler
1993) benzer bir görüşü, ancak özellikle metodolojik ve felsefi kaynaklı bazı çe‐
kinceler koymak koşuluyla tekrarlamaktadırlar. Ancak gerek turoloji ve gerekse
turizmoloji terimleri bilim dünyasında kabul görmüşe benzememektedir. Bu
konuyu Tribe (1997: 646) “Leiper’in makalesinin yayınlanmasından itibaren,
yaklaşık 15 yıldır, böyle bir kelimenin kullanıldığına yönelik bir kanıt yoktur”
diyerek vurgulamaktadır. Ancak Tribe’dan yaklaşık 20 yıl sonra Dinçer vd.
(2007) Turizmoloji terimini tekrar kullanmakta, ancak onlar da bu konudaki i‐
yimser diğer yazarlar gibi bu isimde ayrı bir disiplinin henüz tam anlamıyla var
olmadığını dile getirmektedirler.
Gerek Bilgiye Dayalı Platform’un oluşması ve turizmin akademik ortamdaki
yapılanması ve gerekse bu konuyu inceleyen yazarların görüşleri bir arada de‐
ğerlendirildiğinde, turizmin ayrı bir disiplin olma yolundaki ilerleyişinin yakla‐
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şık 35 yıldır önemli bir tartışma konusu olduğu görülmektedir. Diğer yandan
bu konudaki yazarların hemen tamamı, bu gelişimin başlangıç aşamasında ol‐
duğunu da dile getirmektedirler. Turizmin ayrı bir disiplin olarak gelişimde
olumlu yaklaşımlara rağmen, turizmin çokdisiplinli doğası ve buna bağlı olarak
turizm bilgisinin çok disiplinli ve disiplinlerarası karakteri, bu gelişim sürecinde
üzerinde durulması gereken önemli bir konu durumundadır. Çünkü birleşik bir
turizm teorisi çokdisiplinli ve disiplinlerarası karakterli bir turizm bilgisinin
sentezi ile mümkün olabilecektir.
Diğer taraftan sentezlenecek turizm bilgisini ortaya çıkaran turizm araştırma‐
larının da çokdisiplinli ve disiplinlerarası yapısı, bu sentezin önünde önemli bir
sorun gibi görünmektedir. Çünkü turizm araştırmaları yapan disiplinler doğal
olarak, kapsamlı turizm olgusunun belirli cephelerini ele almaktadırlar.
Echtner ve Jamal’ın (1997) disipliner tecrit ifadesiyle açıkladıkları bu durum, tu‐
rizm algısının bütüncül biçimde gelişmesinin önüne birtakım engeller koymak‐
tadır. Turizm terminolojisinin farklı disiplinlerden gelen terim ve kavramlarla
yaratılması ve bu nedenle ortak bir terminoloji olmaması bu etkinin bir sonucu‐
dur. Bu durum, ayrı bir disiplin olmanın bir gereği olan kavramsallaştırma so‐
rununu da ortaya çıkarmaktadır.
Teorinin kavramsal bir yapı olduğu düşünülünce bu konu önemli bir sorun
durumundadır. “Bu noktada normal bilim olarak nitelenen geleneksel anlayış
ile buna karşı daha esnek bir anlayış olan post normal bilim felsefesi anlayışının
çarpışması gözlenmektedir. Birinci anlayışa göre disipliner teyit için bazı zor‐
luklar bulunmaktadır. Çünkü bu noktada paradigmik sınırlamalar gündeme
gelmektedir. Paradigmik yaklaşımla turizm bilgisi, esnek bilgi kategorisinde yer
almaktadır. Örneğin terminoloji birliği paradigmik bir konudur ve turizmde bu
konuda bir sıkıntı bulunmaktadır. Bu sıkıntının kaynağında çokdisiplinlilik bu‐
lunaktadır” (Gülcan 2009:203). Bu bağlamda turizm epistomolojisine linguistik
bir yaklaşım sergileyen Belhassen ve Caton (2009), turizm teorisini oluşumu için
gerekli olan kavramlar ve kavramsallaşma üzerinde durmaktadırlar. Yazarlar
destinasyon markalama, Büyük tur, ekoturizm, sızıntı etkisi, çarpan etkisi gibi
kavramlar üzerinde durarak, bu gibi terimlerin “farklı kaynaklarına rağmen,
araştırmalarda ve müfredatta yansıma bulacak turizm lingosunun yaratılmasına
yardım edeceklerdir” (Belhassen ve Caton 2009:343) diyerek bu yolda bir ilerle‐
yişin olduğunu vurgulamaktadırlar. Diğer yandan birleşik yapıdaki turizm ol‐
gusuna sadece belli bir disiplinin penceresinden bakış, hatalı turizm tanımlama‐
larıyla da sonuçlanmaktadır. Bu bağlamda Tribe (1997), turizmin kavramsallaş‐
tırılmasının farklı yazarlarca farklı şekilde yapıldığını tespit etmekte ve tanım‐
larda bütüncül bir yaklaşımın eksikliğini vurgulamaktadır. Ona göre bu durum

138

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

turizmin henüz ayrı bir disiplin olmadığını da göstermektedir. Diğer taraftan
Tribe (1997) bu disipliner gelişme önündeki sorunu gidermeye katkıda buluna‐
bilecek şekilde bütüncül bir tanım denemesi de yapmaktadır. Buna tanıma göre
turizm, “turist oluşturan ve turist ağırlayan bölgelerde ve bu bölgelerdeki turist‐
ler, işletme tedarikçileri, hükümetler, topluluklar ve çevrelerin etkileşimiyle or‐
taya çıkan olgular ve ilişkilerin toplamıdır” (Tribe 1997:641).
Disiplinlerarasılığın getirdiği bir diğer sorun da disiplinlerarası çatışmalardır.
Yani disiplinlerin bilgi üretmesini etkileyen farklı metodolojik ve felsefi yakla‐
şımlar, turizm araştırmalarını ve dolayısıyla araştırma sonunda üretilmesi bek‐
lenen bilgiyi, yani turizm bilgisini etkilemektedir. Bu konuda Echtner ve Jamal
(1997), birbirini desteklemeyen iki felsefi akım olan Kuhn ve Bernstein’in yakla‐
şımlarından konuyu ele alırken, Tribe (1997) ise postmodern bilim anlayışıyla
ve özellikle Hirst’in yaklaşımından konuya bakmaktadır. Belhassen ve Caton’un
linguistik yaklaşımı da (2009), temelci ve posttemelci yaklaşımların tartışması
çevresinde şekillenmektedir
“Disipliner tecrit ile mücadeleye ek olarak, ayrıca araştırmacılar ve eğitmenler
farklı disiplinler içerisindeki felsefi ve metodolojik iç tartışmalarla da mücadele
etmek zorunda kalmaktadırlar” (Echtner ve Jamal 1997:871). Böylece disiplinle‐
rin kendi arasındaki mücadeleden başka disiplinlerin kendi iç çatışmaları, diğer
deyişle disipliniçi (intradisipliner) çatışmalar da turizm araştırmalarını etkile‐
mektedir. Çünkü hemen tüm disiplinlerde var olan metodolojik ve felsefi iç tar‐
tışmalar, turizm alanında çalışan disiplinler için de söz konusudur. Böylece,
ister sosyoloji, sosyal psikoloji ve antropoloji olsun, isterse coğrafya veya pazar‐
lama olsun turizmde yoğun biçimde çalışan hemen her disiplinlerin kendi için‐
de eski geleneğe karşı post modern anlayış veya pozitivist anlayışa karşı yo‐
rumlamacı anlayış gibi bazı yaklaşım ve referans mücadeleleri yaşanmaktadır.
Bu durumda tek bir turizmden bahsedebilme sorunu bir tarafa, turizm bilgisi‐
nin üretiminde başlıca roller üstlenen disiplinler içinde de bir teklikten bahsedi‐
lememektedir. Diğer bir deyişle, sadece pazarlama, coğrafya veya sosyolojisi
cephelerinden bile tek bir turizm pazarlaması, turizm coğrafyası veya tek bir
turizm sosyolojisi bulunmamaktadır. Sonuçta “turizm araştırmaları yapan di‐
siplinlerin disiplin içi farklı yaklaşımları, turizmi bir disiplin olma yolunda o‐
lumsuz etkiliyor izlenimini vermektedir” (Echtner ve Jamal 1997: 871).
Turizm araştırmalarının kamplara bölünmüş hali de birleşik bir turizm teori‐
sini olumsuz etkilemektedir. Turizmde bilgi üretimini inceleyen Tribe’a (1997)
göre söz konusu kamplaşma işletme ile ilgili ve işletme ile ilgili olmayan araş‐
tırmalar biçimde iki başlıkta yaşanmaktadır. İlk gruptakiler, özellikle sonuçta
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karlılık ve büyüme odaklı çalışmalar yaparken, diğer grup ise özellikle turizmin
işletme ve ekonomi ile ilgili olmayan etkilerine odaklı çalışmalar yapmaktadır.
Bunun bir yansıması olarak, araştırma başlığına göre de metodoloji ve yakla‐
şımlar farklılaşmakta, turizme mal olan, ancak sentezlenememiş dağınık bir bil‐
gi yığını ortaya çıkmaktadır.
Böylece çok disiplinli ve interdisiplin karaktere sahip turizm araştırmaları ve
buna bağlı olarak turizm bilgisi, sentezlenmeyi ve parçalı bir teorik yapısının
birleştirilmesini beklemektedir. Buraya kadar olan açıklamalar bağlamında,
halihazırdaki turizmin disipliner konumu için yapılabilecek en iyi niteleme
Tribe’ın (1997) disiplinsiz (indisciplin) nitelemesi olarak görünmektedir.
SONUÇ
Çok kapsamlı bir olgu durumundaki turizm 1970’li yılardan itibaren özellikle
Sosyal Bilim disiplinleri tarafından ve artan biçimde incelenmektedir. Böylece
turizm olgusu çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmalarla açıklanmaktadır.
Diğer yandan çok disiplinli ve disiplinlerarası karakterli turizm araştırmaları,
bu karakterinden ötürü turizmin disipliner yolculuğunu etkilemektedir.
Turizmin disipliner konumu ile ilgili tartışmalar 1970’lerden itibaren yapıl‐
makta ise de, Bilgiye Dayalı Platformun da yansıttığı üzere, özellikle son dönem
çalışmalarında bu konu bir ilgi odağı durumundadır. Bu konuda farklı bakış
açılarından farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Çok sayıdaki disiplinin bağımsız
olarak veya disiplinlerarası biçimde ürettikleri turizm bilgisinin geçen zaman
içinde ulaştığı hacim, bu bilgi birikiminin etkisi ile turizmin akademik yapılan‐
mada elde ettiği pozisyon, akademik yapılanmanın bir anlamda bilimlerin sınıf‐
lamasını yansıtması, alandaki yüksek lisans ve doktora derecesi gibi etkenler,
turizmin kendisinin ayrı bir disiplin olarak teyidini yapmaktadır.
Diğer bir bakış açısından ise, turizmin ayrı bir disiplin olarak algılanması bazı
zorlukların üstesinden gelinmeyi gerektirmektedir. Bunlardan ilki, farklı
disipliner cephelerden bakıştan ileri gelen turizmde tanımlama ve terminoloji
birliği sorunu; ikincisi disiplinler arasındaki farklı felsefi ve metodolojik yakla‐
şımlar nedeniyle disiplinlerarası çatışmalar; üçüncüsü yine farklı felsefi ve me‐
todolojik yaklaşıkların aynı disiplin içinde yaşanmasından doğan disipliniçi ça‐
tışmalar ve sonuncusu da turizm araştırmalarının kar amaçlı ve kar amaçlı ol‐
mayan araştırmalar biçimde kamplara ayrılmasıdır. Bu sorunların sonucu ola‐
rak ortaya konan turizm bilgisinin karakteri, sınırlarının belirlenmesi zor ve da‐
ğınık yapı görünümü kazanmaktadır. Bu durum ise, turizmin ayrı bir disiplin
olarak algılanmasını sağlayacak olan kapsamlı bir turizm teorisinin sorgulan‐
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masını beraberinde getirmektedir. Bu bakış açısıyla turizmin halihazırda ayrı
bir disiplin olduğu kabulü, geleneksel bakış açısıyla bir zorlamadan ibaret gibi
algılanmaktadır. Bu bakış açısıyla Tribe (1997), turizme yönelik olarak “disip‐
linsizlik” nitelemesi yapmaktadır.
Turizmin disipliner konumu ile ilgili tartışmaların yoğunlaşması, turizmin
ayrı bir disiplin olarak gelişiminde sınırları zorladığına işaret etmektedir. Diğer
yandan turizm araştırmalarının ister çokdisiplinli olarak isterse disiplinlerarası
biçimde devam etmesi, turizm bilgisinin her geçen gün artmasını sağlamakta‐
dır. Ancak turizmin ayrı bir disiplin olarak daha geniş zeminde kabul edilmesi
için, dağınık görünümdeki turizm bilgisinin sentezlenmesi, diğer bir deyişle
teorik bölünmüşlüğün üstesinden gelinmesi gerekmektedir. Bilgiye Dayalı Plat‐
formun ortaya çıkışı ve bu platformun turizm bilgisi üreten “diğer üç platform‐
la köprü kuran” (Jafari 1990:35 ve 2001:32) özelliği bu konuda en büyük ümit
verici gelişmedir. Ancak “teorik bölünmüşlüğün üstesinden gelmek için ayrı bir
turizm disiplininin kurulması, çok disiplinli bir yaklaşımdan ziyade
disiplinlerarası bir yaklaşıma dayanmayı gerektirmektedir” (Echtner ve Jamal
1997:879). Böylece farklı disiplinlerin bir araya geldiği platformların oluşması ve
belki bunun da etkisiyle artacak disiplinlerarası çalışmalar, turizmin ayrı bir
disiplin olarak gelişiminde önemli girişimler olacaktır.
DEĞERLENDİRME
Ulusal literatürde, turizmin disipliner konumunu sorgulayan çalışmalar ile
disipliner gelişime katkıda bulunacak disiplinlerarası çalışmalar oldukça yeter‐
siz görünmektedir. Bu bağlamda özellikle disiplinlerarası çalışmalara ve bu tür
çalışmalara yer veren bilimsel organizasyonlara oldukça ihtiyaç duyulmaktadır.
Diğer taraftan kar amacına dayalı biçimde ekonomi, işletme ve pazarlama
cephelerinden ayrı olarak; turizm araştırmalarında kar amacı gütmeyen yakla‐
şımlara sahip araştırmalara da oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda
özellikle coğrafya, antropoloji, sosyoloji ve çevre bilimi gibi disiplinlerin turizmi
daha fazla ele almaları gerekmektedir. Son olarak turizmde kavramsallaşma
sorununun üstesinden gelmek için, ülkemizde bir anlamda ikinci sınıf gibi ka‐
bul edilen kavramsal çalışmalara daha fazla ihtiyaç olduğu da görülmektedir.
Bu durumda turizm periyodiklerinin bazılarında görülen algılamanın değişme‐
si gerekmektedir.
Diğer taraftan turizm bilgisi üretmede, turizm akademisyenleri arasında bir
isteksizliğe neden olduğu gözlenen doçentlik kariyer ünvanı sorunun çözülme‐
si, konu ile ilgili üretilen akademik bilginin artmasını ve turizmin disipliner ge‐
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lişimini tamamlamasını sağlayabilecektir. Bu bağlamda Yüksek Öğretim Kuru‐
mu’nun harekete geçmesi gerekmektedir.
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ÖZ
Sürdürülebilirlik, verimliliğin en uygun koşullarda uzun süre boyunca devamlılığı sağlaması olarak tanımlanabilir. Turizmde sürdürülebilir kalkınma; gelecekteki fırsatları
koruyup geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimser. Bu şekilde kaynakların yönetimi; kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığı sağlanırken, ekonomik, sosyal ve estetik gereklilikler karşılanacak şekilde ortaya
konur. Sürdürülebilir turizm ürünleri; turistik kalkınma ile zarar görmek yerine yerel
çevre, toplum ve kültürlerle bütünleşen ürünlerdir (WTO 1998). Turizmin büyük bir istihdam kaynağı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, sürdürülebilirlik ilkeleri benimseyen
bir turizm anlayışın kalkınmayı sağlarken aynı zamanda kaynak değerlerini korumaktadır (Ahipaşaoğlu 2006). Bu çalışmada, Burdur/Kızılkaya Beldesinin sahip olduğu konum ve değerleri, sürdürülebilir turizm ilkeleri açısından değerlendirilmiş, SWOT analizi
yapılmış ve kırsal alanlarda yapılabilecek alternatif turizm biçimleri incelenmiştir.
Kızılkaya Beldesi’nin seçilmesinin sebebi, kırsalda bulunan bölgenin odak noktası haline getirilip, kaynak değerlerinin göz önüne çıkarılması, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kitle turizmi dışında tüketmekten çok koruma ve üretmeye yönelik olan alternatif turizm seçeneklerinin sunulmasıdır. Kızılkaya Beldesi’nin mevcut topografik yapısı, dağlar ve iklim özellikleri dağ bisikletçiliği, kaya tırmanışı gibi alternatif sporlarla ilgili tesisler ve konaklama üniteleri önerileri alan kaynakları ve potansiyeline uygundur.
Ayrıca yayla turizmi, çiftlik turizmi ya da tarım turizmi yörenin tarımsal karakteriyle bütünleşebilecek turizm türleridir
Anahtar sözcükler: Sürdürülebilirlik, turizm, doğa, SWOT analizi.
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GİRİŞ
Tarih boyunca gelişimi ve ilerlemeyi hedef edinmiş insan, artan gereksinimler
ve teknolojik gelişmeler sonucunda daha konforlu ve daha güvenli bir yaşam
sürmek için kendisini ve çevresini sürekli geliştirmiş ve değiştirmiştir. Ancak
teknolojik gelişme olumlu etkilerin yanı sıra çevre kirliliği ve kaynakların tüke‐
tilmesi gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Sonuç olarak, kaynaklar bölge‐
lerden temin edilerek çözülmeye çalışılmış, fakat aynı sorunların orada da orta‐
ya çıkması soruna küresel boyut katmıştır (Atıl 2005).
Soruna çözümler bulmak, ekonomik girdilerin arttırılması ve bunu gerçekleş‐
tirirken kaynakların korunarak, çevreye yapılan baskıların minimuma indir‐
genmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurul‐
muştur. Sürdürülebilirlik kavramı tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan
yeni bir düşünce sistematiğidir (Atıl 2005).
20. Yüzyılın en önemli kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik kavramı, ilk
olarak Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunca tarafından kalkınma ile bü‐
tünleştirilerek “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerinin
karşılanma yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanım‐
lanmış, en yalın ifadeyle çevre, kalkınma ve ekonomi üçgeni üzerindeki ilişkile‐
rin belirleyicisi olmuştur (Brundtland 1987). Sürdürülebilirlik kavramı turizm
açısından da incelenmiş, ʺKitle Turizmiʺ çeşidinin yerine geçebilecek ʺAlternatif
Turizmʺ arayışları başlamıştır. Turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu
kavramda gelişmesi; kavramsal olarak turizme kaynak oluşturan bölgesel veya
yerel kültürel ve doğal değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliğinin devamının
sağlanması demektir (Çubuk 1996). Turizmin, çevreye karşı duyarlı olması ge‐
rekliliği, günümüzde klasik turizm anlayışına göre ʺAlternatif Turizm”, kitle
turizmine göre ʺYumuşak Turizmʺ, çevreye karşı duyarlılığından dolayı ʺEko‐
Turizm”, “Sürdürülebilir Turizm” özelliklerinden dolayı ʺBilinçli Turizmʺ adları
verilen bir turizm biçimini gündeme getirmiştir (Doğaner 1995).
Turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu kavramda gelişmesi; kav‐
ramsal olarak turizme kaynak oluşturan bölgesel veya yerel kültürel ve doğal
değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliğinin devamının sağlanması demektir
(Çevirgen 2003). Turizm; dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaç‐
larla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için
alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür.
Sürdürülebilir turizm; turizm sektöründe yer alan ev sahipleri ile turist kesimle‐
rinin ihtiyaçlarının bugün var olan kaynakların gelecekte değerlerinin arttırıla‐
rak ve korunarak karşılanmasıdır (WTO 1998).
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Sürdürülebilir turizm, insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı
çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün,
ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame
ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların
ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinmelerini doyuracak şekilde ve
gelecek kuşakların da aynı gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yöne‐
tildiği bir kalkınma şeklidir. Bu şekilde tüm kaynakların yönetimi; kültürel bü‐
tünlüğün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sis‐
temlerinin devamlılığı sağlanırken, ekonomik, sosyal ve estetik gerekler karşı‐
lanacak şekilde öne çıkarılır. Kaynakların sürekli olarak, korunarak değerlendi‐
rilmeleri, özellikle yenilebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aşılma‐
dan kalkınmaya destek olabilmeleri, çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin te‐
melini oluşturur (Dinçer 1996).
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gılanmasını sağlanmıştır. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Tarih Bö‐
lümü’nden alınan alanın tarihi değerine ilişkin veriler, bölgeyle ilgili literatür
araştırmalarını oluşturmuştur.

Sürdürülebilir turizm kavramı turizm ile çevre arasındaki ilişkiye işaret et‐
mektedir. Çevre; hava, su, toprak, yeraltı, yerüstü zenginlikleri, bitki–hayvan
çeşitliliği ve insanlar arasındaki ilişkiler olduğuna göre, turizm ile doğa ve kül‐
türel çevre arasındaki ilişkiler, çevresel faktörlerin turizm üzerindeki ve turiz‐
min de çevresel faktörler üzerindeki etkileri, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı
ile turizm endüstrisi arasındaki ilişkiye ışık tutmaktadır (Çavuş ve Tanrısevdi
2000).
Şekil 1. Kızılkaya Beldesi’nin Konumu

ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM
Araştırma alanı olarak belirlenen, Burdur’un Bucak İlçesi’ne bağlı bir belde olan
Kızılkaya, Antalya’ya 63, Burdur’a 70 km. uzaklıktadır ve Burdur‐
Korkuteli/D635 ve Burdur‐Antalya/D650 karayollarının kesiştiği bir noktada
bulunmaktadır. Kızılkaya’nın Nüfusu 2850 olup 2 mahallesi (Yeni Mahalle ve
Pazar Mahallesi) bulunmaktadır. Beldede başlıca geçim kaynağı kuru tarım
(hububat) ve hayvancılıktır. Belediye mücavir alan sınırlarında Yuva Köyü (120
nüfus), Karaaliler Köyü (625 nüfus), Karaot Köyü (226 nüfus), Boğaz Köyü (905
nüfus), Uğurlu Köyü (900 nüfus) ve Kızılcaağaç Köyü (225 nüfus) olmak üzere
altı tane yerleşim yeri bulunmaktadır. Alan Akdeniz iklimi ve karasal iklim ka‐
rışımından oluşan geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Hakim olan rüzgarlar mel‐
tem, poyraz ve samyelidir.
Bu çalışmada, alana ait doğal ve kültürel kaynak envanteri oluşturabilmek i‐
çin öncelikle halkla sözlü görüşmeler ve anketler yapılmıştır. Sözlü görüşmeler
ve anketlerdeki sorular alanı tanımlayabilecek nitelikte seçilmiştir. Kızılkaya
Belediyesi’nin arşivinden alınan veriler envanteri desteklemiştir. Çalışma alanı
ve çevresine yapılan inceleme gezilerinde çekilen fotoğraflar alanın daha iyi al‐

Elde edilen veriler sonucunda alanın sahip olduğu değerlerin SWOT analizi
yapılmıştır. SWOT Analizi, Stratejik Planlama’nın önemli bir bölümüdür. Strate‐
jik Planlama belirli bir amacı gerçekleştirmek için tasarlanan uzun dönemli bir
eylem planıdır. SWOT Analizi, bir kurum veya kuruluşun ve bulunduğu çevre‐
nin değerlendirilmesinde kullanılan bir planlama ve organizasyon aracıdır. İn‐
celenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini
belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kulla‐
nılan bir tekniktir. SWOT Analizi yapıldıktan sonra, Stratejik Planlamanın diğer
bölümlerine geçilir.
BULGULAR
Tarihçe
Antalya Vilayet tarihinden edinilen bilgilere göre, Kızılkaya’nın tarihi M.Ö.1295
Etiler zamanında Pisidya Cumhuriyeti devrine dayanmaktadır O zamanlar,
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Pisidya Cumhuriyeti, Eti imparatorluğuʹna bağlı, içişlerinde bağımsız bir dev‐
lettir. Kratopolis Kızılkaya’nın en eski adıdır. Sonraki dönemde, Kızıkaya’nın
tarihi Roma‐Bizans, Selçuklular, Hamitoğulları ve Teke Beyliği, Osmanlılar ol‐
mak üzere 5 ana bölümden oluşmuştur. Osmanlı Araştırmaları Vakfıʹnın yaptığı
incelemelerde Kızılkaya, Osmanlılar Dönemi’nde idari olarak Konya eyaleti An‐
talya sancağına bağlı Kızılkaya kazası olarak geçmektedir ve o dönemlerde
Kızılkaya’da
ʺVergi
Defterleriʺ
tutulmakta
olduğu
belirtilmiştir
(www.kizilkaya.bel.tr).
Güçlü, (2008)’ye göre, “Çubuk Geçidi mahrecinden muntazam bir saatlik yol
ziraatce müterakki Bademağacı köyüne isal eder. Hafız Paşa ile Bucak Ovalarını
birbirine ilsak eden berzah yerinden güzel bir şose yolu ayrılır ve o civardaki
Kızılı‐Kaya Pazar’ından geçerek takriben on saatlik bir mesafede Istanoz’a varır.
Ondan bir parça daha uzakta, iki saatlik bir yoldan sonra Bucak’a ve oradan da
Girme’ye varılır.” şeklinde Kızılkaya’nın konumu belirlenmiştir.
1950’lerden önce şu an Kızılkaya yerleşiminin bulunduğu yer pazar olarak
kullanılmaktadır. O dönemlerde esas yerleşim yeri Pazaravdan’dır. Uzaklık ne‐
deniyle Pazaravdan daha sonra Kızılkaya’ya taşınmıştır. Pazaravdan köyü
geçmişi 600 yıl öncesine dayanmaktadır. Köyün kuzeyinde ʺAsarʺ denilen bir
tepe mevcuttur. Bu tepede eski Selçuklularʹdan kalma su sarnıçları ve surlar
vardır. Köyün kuzeyindeki Kızılkaya’da her hafta cuma günleri tarihi bir pazar
kurulmaktadır. Köyün ilk adı Avdan olup Pazar kelimesi Kızılkayaʹda kurulan
Pazardan alınıp Pazaravdan olmuştur (www.kizilkaya.bel.tr).
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zip bir yerleşim yeri olarak tanınmış ve Kızılkaya’ya bağlı köylerden vatandaş‐
lar gelerek buraya yerleşmişler ve bu sebeple hem işgücü artışı olmuş hem de
üretim artmıştır. 1990 yılında ise bu rakam %34 artış göstererek 2687 kişi olarak
resmiyet kazanmıştır. 1997 yılında Kızılkaya’nın nüfusu 2189 olarak belirlenmiş,
2000 yılındaki ise bu rakam 2836 kişi olarak ortaya çıkmıştır. En son yapılan ad‐
rese dayalı nüfus sayımı kayıtlarına göre Kasaba nüfusu 2010’dur. Son yıllarda
Kızılkaya çevre il ve ilçelerde, hava sirkülasyonu ve yerleşim yeri itibariyle gü‐
zel bir belde olması ile tanınmış ve değişik yerlerden insanlar gelerek buralarda
yazlık evler yapmışlar ve bir çoğu da Kızılkaya’ya kalıcı olarak yerleşmişlerdir.
Günümüzde Kızılkaya sınırları içerisinde bulunan AS Çimento Fabrikasının
kurulmasıyla Büyük bir istihdam sağlanmış ve ileriki yıllarda Kızılkaya nüfu‐
sunun daha fazla artış göstereceği düşünülmektedir.
Yetkililerle Görüşmeler
Belediye başkanı Dr. Canan Atasoy ve İbrahim Çoşkun ile yapılan görüşmeler
sonucunda Kızılkaya ve yakın çevresine ilişkin bazı bilgilere ulaşılmıştır.
1.

Belediye sınırları içerisinde 3 tane su sarnıcının bulunmakta, bu sar‐
nıçlardan sadece bir tanesinin kullanılmakta ve diğer sarnıçlar sız‐
dırması gibi problemleri olduğu için kullanılamamaktadır.

2.

Kızılkaya, Osmanlı döneminde cuma günleri vergi toplanan bir alan
olmasından dolayı büyük bir ticari Pazar niteliğindedir.

3.

Eski su sarnıçları ve pazaryerinin varlığı nedeniyle, Kızılkaya tarihte
İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır.

4.

Fabrika yolu üzerinde antik mezarlar bulunmaktadır ve bu tepenin
önünde Pazaravdan zamanından kalma bir mezarlık vardır.

5.

Ürkütlü Beldesi yönünden(kuzeybatı) esen Samasyeli tarımda önemli
bir iklim faktörüdür.

6.

Sadece sulama suyu değil içme suyu kaynakları açısından da
Kızılkaya ve bağlı olan 6 köy su sorunu yaşamaktadır.

7.

Kızılkaya halkı, 1950’de Avdan köyünden şimdiki Kızılkaya’ya göç‐
müştür.

Nüfus

8.

Kızılkaya’nın nüfusu 2400 olup genç nüfus yoğunluktadır.

Kızılkaya’nın 1980 yılında resmi nüfusu 1774 kişi olarak belirlenmiş, 1985 yılın‐
da ise bu rakam 2003 kişiye ulaşarak %13 artış göstermiştir. Bu artışın nedeni
Kızılkaya’da iş olanaklarının artması ve çevre köylerden Kızılkaya‘ya olan göç
olarak gösterilmiştir. O yıllarda Kızılkaya çevre köylerdeki vatandaşlar için ca‐

9.

Kızılkaya Belediyesi 1973’de kurulmuştur.

Eğitim
1957 yılında yapımına başlanan tek derslikli ve idare odası olan okul tamamla‐
narak 1958 yılında Kızılkaya Pazarı İlkokulu olarak eğitim ve öğretime başla‐
mıştır. Kızılkaya Orta Okulu, 1982 – 83 öğretim yılında temel eğitim uygulama‐
sına geçilmesiyle şu anda ki binasına taşınmış ve ilkokulu ile ortaokulu birleşti‐
rilerek Kızılkaya Temel Eğitim Okulu adı altında eğitim ve öğretimini sürdür‐
müştür. 1983–1984 öğretim yılında ilköğretim uygulamasına geçilmesiyle
Kızılkaya İlköğretim Okulu adını almıştır.

10. Kullanılan içme suyu Çomaklı Köyü’nden gelmektedir.
11. Yazları serin, kışları ılık olan Kızılkaya’ya kışın kar yağmakta fakat
fazla kalmamaktadır.
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12. Günlük 10.000 ton üretim kapasitesine sahip AS çimento fabrikası,
belde sınırlarında olmasına rağmen tanıtımlarında Bucak olarak belir‐
tilmiştir.



Alanı çevreleyen tepelerin alan üzerindeki iklim ve rüzgarın etkisini
azaltarak daha korunaklı kılması.



13. Çevre köyler itfaiye, kepçe gibi araç ihtiyaçlarını Kızılkaya’dan sağ‐
lamaktadır.

Temiz enerji kaynaklarının alan ve çevresinde kullanılabiliyor olması
(örn: Kızılcaağaç Köyü’nde ev çatılarındaki güneş panelleri)



14. Uğurlu köyünde afet evleri yapılmış buradan insanlar çevreye yerleş‐
tirilmiştir.

Belediye sınırları içerisinde belde halkına yeterli hizmeti sağlayabile‐
cek kurum ve kuruluşların var olması.



Hammaddeyi ürüne dönüştürebilecek fabrikalara sahip olması(un
fabrikasının varlığı)



Tepe yüzeyleri ve vadi tabanlarının yarattığı peyzajın etkisinin vur‐
gulanabilirliği.

15. 1999‐2000’de orman yapılandırılmasına başlanmıştır.
ANALİZ
Kızılkaya Beldesi’nin sürdürülebilir turizm ilkeleri açısından Swot analizi

Zayıf Yönler (Weakness)
Güçlü Yönler (Strenghts)



Alan içerisinde güçlü, alanı besleyebilecek su kaynaklarının zayıflığı.



Taşıma kapasitesini aşmayacak nüfusa sahip olması.





Coğrafi konumu nedeniyle iki il sınırlarının çakıştığı bir bölgede ol‐
ması

Alanın su yüzeylerine, dere yataklarına (göl, gölet, deniz) olan uzaklığı.





Akdeniz iklimi ve karasal iklimin birlikte yaşandığı yeni bir mikro‐
klimanın hüküm sürmesi

Sadece kırsal ürünlere dayalı kuru tarımın yaygın olarak yapılabili‐
yor olması.



Belediye sınırlarındaki her köye sulama ve kullanma suyunun tama‐
men ulaştırılamamış olması (Örnek: Garipçe Köyü su kaynaklarının
sadece üç köyü besleyip Yuva köyüne ulaşan verimli su kaynağının
yokluğu)



İş bulabilmek amacıyla genç nüfusun yakın kentlere göçmesi sonucu
yaş ortalamasının yükselmesi, iş gücünün azalması (iş çeşitliliğinin az
olması).



Odak noktası olarak nitelendirilen tarihi ve kültürel alanların beledi‐
ye sınırlarında olmayışı



Alt yapıdan sorumlu kuruluşların yetersiz kalması (elektrik, su, ka‐
nalizasyon… vb.)



Yeşil alanların, orman varlığının, tampon bölgelerinin azlığı ve yeter‐
sizliği



Kırsal turizm ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlamasının zorluğu



Turistlerin konaklayabileceği tesislerin olmaması



Çevresindeki 18 tane yerleşim yerinin varlığı(beldeye 6 tane bağlı köy
bulunmaktadır).



Ana ulaşım ağına olan yakınlığı (Burdur‐Korkuteli/D635 ve Burdur‐
Antalya/D650 karayolu)



Karayoluyla belediye sınırlarındaki ve çevresindeki köylere çok rahat
ulaşılabilmesi.



Kuru tarımın ve hatta bazı verimli tarım alanlarında kısmen meyveci‐
lik ve sebzecilik yapılabilmesi



Meyvecilik yapılabilmesi (elma, erik, kiraz, ceviz) ve pazarlanması



Alanın yaban armudu gibi endemik türlere sahip olması.



Otlak ve meraların yetersizliğine rağmen hayvancılık ve sığırcılığın
geçim kaynağı olarak yapılabilmesi



Jeolojik açıdan alanın çok yüksek ve eğimli yüzeylere sahip olmaması



Alanın geçirdiği tarihsel süreç incelendiğinde eskiden var olan gölle‐
rin ve su yüzeylerinin kuruması sonucunda oluşan kuru tarıma elve‐
rişli toprak varlığı
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Fırsatlar (Opportunities)


Alan içinde ve çevresinde yapılmış ve yapılmaya devam etmekte o‐
lan petrol sondaj çalışmaları
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Yöreye toplu taşıma araçlarının sınırlı sayıda ve zamanda ulaşabili‐
yor olması insanların bu çevreye olan ilgisini değiştirebilir.



Yöre halkının yakın çevrelere göre sosyo‐ekonomik düzeyi



Yöre halkının alanı kalkındırmak için yapılacak olan tüm hizmetlere
sıcak bakması





Alanın imajını geliştirecek ve tanıtacak pazarlama kampanyalarının
yapılmasının zorluğu

Köy profillerinin kendi özgünlüğünü korumuş olması (örn: kerpiç
eski evlerin korunması).





Köylerde bulunan Selçuklu’dan kalma camilerin korunarak kullanılı‐
yor olması

Kızılkaya beldesinin turizm sektöründe popülaritesinin sağlanama‐
ması



Daha önce alan içinde turizm işletmeciliğinin yapılmamış olmasının
doğurabileceği deneyimsizlik.



Çevrede herhangi bir turizm alanının olmayışından kaynaklanan öz‐
günlük



Maksimum 100 km. uzaklıkta bulunan antik kentlerin (Sagalassos,
Ariassos, Arykanda) sağladığı çekiciliğin etkisi



Turizmin dört mevsim alan genelinde yapılabiliyor olması



Kent insanının doğayı ve kırsalı içeren alternatif turizm aktivitelerine
yöneliyor olması.



Yuva Köy ve Uğurlu da yeni oluşturulmuş köy ormanlarının varlığı



Kırsal tarım ürünlerinin kent insanı tarafından tercih edilmeye baş‐
lanması(organik pazarlar).



İl sınırlarıyla büyük illere komşu olmanın getirdiği kolaylıklar (Bur‐
dur, Antalya, Isparta)



Sürdürülebilir kırsal turizm ve
rekreasyonel aktivitelerin çeşitliliği

eko

turizm

kapsamındaki

Tehditler (Threats)


Deniz kıyısındaki konumu ve sahip olduğu tarihi, kültürel ve yeşil
alanlarıyla kitle turizmine ev sahipliği yapan Antalya ilinin alana o‐
lan yakınlığının alanın çekiciliğini tehdit etmesi.



Sürdürülebilir turizmin yayılması ve gerçekleştirilmesini sağlayan
ana iş gücü kaynağı olan genç nüfusun tercihlerinin farklı olması.



Yerel turistlerin kıyı turizmi ve kitle turizmini tercih etmesi.



Yerel halkın eko‐turizm ve sürdürülebilir turizme karşı bilinçli ol‐
maması

SONUÇ
Proje alanı içindeki 10 köyde (Garipçe, Ürkütlü, Yuva, Çukurca, Leylek,
Yakaköy, Kızılcaağaç, Uğurlu, Gündoğdu, Boğazköy) yapılan survey gezileri ve
araştırmalar; ulusal ve uluslararası turizm açısından çok önemli bir noktada ol‐
mamasına karşın, doğal ve kültürel kaynaklar açısından sürdürülebilir turizm
kapsamında değerlendirilebilir. Bu bağlamda, bölgedeki doğal ve kültürel de‐
ğerler korunup kullanılabilir ve yerel halkın kalkınmasına model oluşturulabi‐
lir. Beldenin kent merkezleri ile yakınlığı, kent ve kır yaşamı arasındaki ilişkinin
kopmamasını sağlayabilecektir.
SWOT analiziyle ulaşılan güçlü yönler ve fırsatlar bölgenin olumlu özellikle‐
rini yansıtmaktadır. Coğrafi konumu, merkezlere olan yakınlığı, iklim özellikle‐
ri, doğal ve kültürel değerlerin varlığı güçlü yönlerdir. Yöre halkının tavrı, ko‐
runmuş köy profilleri, yapılan petrol sondaj çalışmaları, turizmin dört mevsim
yapılabilecek olması, alternatif rekreasyonel aktivitelerin çeşitliliği ve uygula‐
nabilirliği, bölgenin yakın çevresinde bulunan antik kentlerin varlığı
(Sagalassos, Ariasos, Ariasun) ise fırsatlar olarak değerlendirilmiştir. Ancak
Kızılkaya Beldesi’nin kırsalda olması, bölgeyi besleyebilecek su kaynaklarının
eksikliği, sadece kuru tarımın yapılabiliyor olması, orman alanlarının yetersizli‐
ği, alt yapı tesislerinin çözümlenmemiş olması da zayıf yönlerdir. Kitle turizmi‐
nin yaygın bir tercih olması durumu, konaklama tesislerinin olmayışı, genç nü‐
fusun iş olanakları için Antalya’ya göç etmesi, bilinçsizlik ve yöre halkının
sosyo‐ekonomik düzeyi bölge açısından tehdit unsurlarıdır.
Sürdürülebilir turizmin toplumsal tabanının oluşturulabilmesi için halk bi‐
linçlendirilmelidir. Yerel halk, yaşadığı bölgenin doğal ve kültürel kaynakları
sayesinde ekonomik bir gelir elde ettiği sürece koruma olaylaşacaktır. Alanda
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yapılacak turizm tesislerinin alt yapılarının doğal kaynaklara zarar vermeyecek
çevre‐dostu olmalarına özen gösterilmeli, sürdürülebilir turizmi gerçekleşmeye
yönelik olmasına dikkat edilmelidir.
Proje kapsamında, Burdur ili Yuva ve Kızılcaağaç köylerinde geleneksel
dokuyu sürdürülebilir turizmle hareketlendirmeye yönelik kentsel dönüşüm
uygulama biçimlerinden olan yeniden canlandırma yapılması önerilmektedir.
Bu köylerin seçilmesinin sebebi, köylerin bölge içinde sahip olduğu fiziksel ko‐
numu, bölgelerin geleneksel mimari dokusunun hala korunduğu kerpiç evlerin
varlığı, köylerin karakteristik özelliklerini kaybetmemiş olması, yapılan sözlü
anketler sonucunda yapılabilecek bir sürdürülebilir turizm aktivitesine halkın
olumlu katılımı, gibi gerekçeler gösterilebilir.
Belde kimliğini oluşturan kerpiç evler ve tarihi yapılar örnek alınarak yöresel
mimariyi yansıtacak yapılara öncelik verilmelidir. Mevcut kerpiç evler korun‐
malı ve iyileştirilmelidir. Köylerin girişleri çıkışları kırsal kimliğin belirlenme‐
sinde ve davetkar fiziksel çevrenin oluşturulmasında önemlidir. Sokakların ke‐
sitleri alınıp bitkilendirme, yol bakımı, bahçe duvarlarının tek tip taş duvar ö‐
rülmesi, cephe iyileştirilmeleri gibi uygulamalarla yeniden canlandırma çalış‐
maları yapılabilir. Bu nedenle, yeniden canlandırma uygulamalarıyla birlikte
alanın diğer yerleşimlerle bağlantısı kuvvetlendirilmiş olacaktır. Bu durumda
köylerin kalkınması sağlarken dışarıya göç vermesini engelleyecektir, çünkü
içerde bir istihdam kaynağı oluşmuş olacaktır.
Sürdürülebilir turizmin temel ilkelerinden biri olan temiz enerji (Güneş, rüz‐
gâr, biyomas ve jeotermal enerji) kullanımına önem verilmelidir. Su kaynakları‐
na ulaşım ve kullanım ile ilgili sorunların çözümü bölgesel ölçekte incelenerek,
kesin ve sürekli bir alternatifler üzerinde suyun akılcı kullanımı yaygınlaştırıla‐
bilir(sulama).
Ayrıca, zamanla yok olan doğal ve kültürel değerlerin Kızılkaya Beldesi köy‐
leri açısından yeniden kazanımı sağlanırken, bu bölgeye farklı bir turizm tipinin
sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bir girdi olarak yansıması değerlendi‐
rilmiş olup, köy halkının kalkınması sağlanmış olacaktır. Yıpranmış geleneksel
Türk Köyü yapıları onarılıp korunmuş olacaktır. Aynı zamanda unutulmuş halı
dokumacılığı, el sanatları gibi gelenek ve görenekler yeniden canlanacaktır.
Sonuç olarak; Kızılkaya Beldesi sürdürülebilir turizm kapsamında sistematik
yaklaşımlar geliştirilebilir. Kızılkaya Beldesi’nin mevcut topografik yapısı, dağ‐
lar ve iklim özellikleri dağ bisikletçiliği, kaya tırmanışı gibi alternatif sporlarla
ilgili tesisler ve konaklama üniteleri önerileri alan kaynakları ve potansiyeline
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uygundur. Ayrıca yayla turizmi, çiftlik turizmi ya da tarım turizmi yörenin ta‐
rımsal karakteriyle bütünleşebilecek turizm türleridir. Sürdürülebilir turizmin,
insanları doğaya çekerken, doğanın daha fazla tahribine yol açma tehlikesiyle
ilgili politikalar da göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka bununla ilgili dene‐
timler oluşturulmalıdır.
TEŞEKKÜR
Kızılkaya Belediyesi köylerine yapmış olduğumuz geziler esnasında bize yar‐
dımcı olan tüm köy halkına, Kızılkaya Belediyesi Başkanı Dr. Canan Atasoy ve
tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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ÖZ
Av turizmi, av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve yabancı avcıların
kullanımına sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik yönlerden değerlendirilerek ülke turizmine ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmasını amaçlayan etkinlikleri
kapsar. Antalya, topoğrafik yapısı, sahip olduğu iklim özellikleri, zengin bitki örtüsü ve
değişik türde av hayvanları ile avcılık faaliyetlerine uygun kullanım imkânları sunmaktadır. Hem uygulanış zamanı farklılığı hem de yüksek gelir getiren bir etkinlik olan av
turizmi, Antalya’nın turizm kaynakları içinde önemli potansiyeli olan bir turizm türüdür.
Av turizmi uygulamaları, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini ve tüm yıla yayılmasını sağlayarak Antalya’nın sosyo-ekonomik kalkınmasında etkili olabilir.
Anahtar sözcükler: Turizm, turizm sezonu, av turizmi, Antalya.
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liyetlerin yaz sezonunun dışına yeterince taşınamaması Antalya ili turizminin
geleceği açısından ciddi bir sorun olarak görülebilir. Bu durumda, araştırma
sahasındaki turizmin yıl içerisine/tüm yıla yayılmasını sağlayacak kıyı turizmi‐
ne alternatif turizm türlerine yatırımlar yapılması son derece yararlı olabilir.
Sahanın alternatif çekicilikleri bir arada düşünülerek, küçük yatırımlarla turist‐
lerin kullanımına sunulabilir. Bu uygulamalarla turistlerin araştırma sahasında
kalış sürelerinin uzaması ve yaptıkları harcamaların artması beklenebilir. Böyle‐
ce sahada yer alan turistik tesislerin yıl boyunca açık kalması, doluluk oranları‐
nın artması ve personelinin yıl boyunca istihdam edilmesi sağlanmış olur.
Antalya’da yılın on iki ayında turizm yapılabilecek bir ortam vardır. Yapılma‐
sı gereken, turizmin çeşitlendirilerek turistlere seçenekler yaratılmasıdır. Söz
konusu seçenekler açısından oldukça zengin olan araştırma sahası, maalesef bu
seçenekleri kullanma noktasında oldukça yetersizdir. Turizmin deniz, kum, gü‐
neş üçgeni içinde sıkışmaması için av turizmi gibi alternatif turizm türleri ile
Antalya ili turizminin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve saha geneline yaygınlaştı‐
rılması, değişik yörelerin mevcut turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ge‐
rekmektedir. Böylelikle Antalya turizmi tekdüzelikten kurtarılıp çeşitlendirile‐
bilecektir.
Antalya ili, bu çeşitliliği sağlayacak doğal ve kültürel değerlere, alt yapı ola‐
naklarına ve nitelikli insan gücüne sahiptir. Araştırma sahasında av turizminin
gündeme gelmesiyle turizm sezonundaki yoğunluk, yılın diğer aylarına da ta‐
şınabilir. Ancak unutulmaması gereken, var olan potansiyelin doğru belirlen‐
mesi ve doğru bir şekilde planlanması gerektiğidir. Antalya’da av turizmi gibi
alternatif kaynakların da devreye girmesiyle turizmde bütüncül bir yaklaşımla
planlama ve değerlendirme anlayışının gerekliliğinin ortaya çıkması, sahada
yeni çalışmalara olan ihtiyacı da gündeme getirmektedir.

GİRİŞ

ARAŞTIRMA SAHASININ YERİ VE SINIRLARI

Antalya ili, ülke turizminde ayrı bir yere sahiptir. 2009 yılında sekiz milyonu
aşan yabancı turist sayısı, Antalya’nın turizm açısından ne kadar önemli bir sa‐
ha olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma sahasının, Türkiye’nin “turizm
başkenti” veya “Türk Rivierası” gibi isimler alması sahip olduğu doğal ve kül‐
türel turizm potansiyeli kadar turizmde geldiği nokta ile de ilgilidir.

Araştırma sahası, 36.06° ve 37.27’ kuzey enlemleri ile 26.14° ve 32.27’ doğu boy‐
lamları arasında yer alır. Sahanın kuzeyinde Isparta ve Burdur, kuzeydoğusun‐
da Konya, doğusunda Mersin ve Karaman, batısında Muğla illeri bulunmakta,
güney sınırını ise Akdeniz oluşturmaktadır (Şekil 1).

Sahip olduğu doğal ve kültürel turizm potansiyelleri, hizmet yatırımlarıyla
destekleme aşamasında olan Antalya turizminin, Türkiye’nin gelişmekte olan
turizm sektörü ile tam anlamıyla kaynaştığı söylenemez. Kısa vadede ziyaretçi
sayısının fazla olması sevindirici bir durum olarak kabul edilirse de turistik faa‐
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ARAŞTIRMANIN AMACI
Turizmin dünyadaki gelişimi ve değişimi, turistlerin turizm olayından beklenti‐
leri, günümüzde potansiyel turizm alanlarının tespitini gündeme getirmektedir.
Bu nedenle Antalya ilinin alternatif turizm kaynaklarını tespit etmek için doğal
ve kültürel özelliklerini ortaya koymak önem taşımaktadır. Türkiye’nin en çok
turist çeken merkezi olan Antalya ilinin (2009 yılında yaklaşık 8.2 milyon) alter‐
natif turizm kaynakları, özellikle av turizmi detaylı bir şekilde araştırılmamıştır.
Bu konuda katkı sağlayabilmek amacıyla “Antalya’nın av turizmi potansiyeli”
araştırma konusu olarak seçilmiştir
ARAŞTIRMANIN MATERYAL VE METODU
Bu araştırmada, “Antalya’nın Av Turizm Potansiyeli” ortaya konulurken ko‐
nuyla ilgili daha önceki çalışmalara ulaşılmıştır. Çalışmalar esnasında kamu
kurum ve kuruluşlarından da destek alınmıştır. Ayrıca, bazı kuruluşlardaki
yetkililerle yüz yüze görüşme yöntemi uygulanarak verilere ulaşılmaya çalışıl‐
mıştır. Araştırma sahası içinde bilinen mevcut kaynaklar ile potansiyeli olan
alanların fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri tespit edilmiştir. Bu süreçte konu ve
saha ile ilgili coğrafi gözlemler yapıldığı gibi fotoğraf ve video çekimleri de ger‐
çekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için haritalar, şekiller ve
tablolar oluşturulmuştur. Araştırmanın tamamı bir bütün olarak gözden geçi‐
rildikten sonra ortaya çıkan durum, coğrafi metot ve prensiplere göre değerlen‐
dirilmiştir.
Antalya’da Turizm

Şekil 1. Antalya İli Lokasyon Haritası

Antalya ili; Antalya merkez ilçeleri dâhil toplam 19 ilçeden oluşmaktadır 1. Ke‐
pez, Muratpaşa, Konyaatı, Aksu, Döşemealtı, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Se‐
rik, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ilçeleri 5‐250 m.ler arasındaki yükselti
kademesinde, kıyı şeridinde; Gündoğmuş, Akseki, İbradi, Korkuteli ve Elmalı
ilçeleri ise denizden 900‐1.000 m. yükseklikler arasında, iç kesimlerde kurul‐
muşlardır.

Antalya’da turizm sektörü, 1960’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. A‐
raştırma sahasının zengin turistik çekicilikleri, zaman içinde bu gelişime ivme
kazandırmıştır. 1985’lere kadar iç turizm ağırlıklı olan Antalya turizmi, bundan
sonra dış turizme yönelmiştir. Bugün iç turizm, tatil evleri (ikinci konutlar) ve
sosyal kamplar çerçevesinde sürmektedir. Sahada turizmin önemli bir karakteri,
rakip ülkelere ve Türkiye’nin diğer turistik merkezlerine göre; yeni, nitelikli ve
sayısal olarak yüksek bir konaklama tesis kapasitesine sahip olmasıdır.
Antalya, sahip olduğu doğal ve kültürel coğrafya özellikleri sayesinde Türki‐
ye turizminde ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri durumuna gelmiş‐
tir (Şekil 2).
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Tablo 2. Yabancı Turist Sayıları ve Türkiye‐Antalya Karşılaştırması (1999‐2009)
Gelen Turist Sayısı
Yıllar
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Şekil 2. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Başlıca Turistik Merkezlere Göre Dağılımı (2008)

Bir turizm yöresinin turizmde başarılı veya başarısız olması, o yeri ziyaret e‐
den turist sayısı ile doğru orantılıdır (Sarı 2008: 16). Antalya için başarılı bir tu‐
rizm bölgesi ifadesini kullanmak mümkündür. Antalya, dünyanın birçok ülke‐
sinden gelen turistleri ağırlamaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Antalya ve Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Geldikleri Ülkelere Göre Dağılımı (2006‐2008)

Almanya
Rusya
İngiltere
Hollanda
İran
Fransa
ABD
Ukrayna
Belçika
Avusturya
Yunanistan
Diğer
Toplam
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2008 yılında Antalya’ya gelen turist sayısı, Türkiye ile karşılaştırıldığında An‐
talya’nın %33,5’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. Antalya’nın Türk tu‐
rizmindeki payı, 2001 ve 2002 yıllarında en yüksek düzeye (% 36) ulaşmıştır
(Tablo 2).

9.000.000

Yıllar

Bildiriler

2006
Türkiye
Antalya
4.415.500
2.309.762
5.713.100
2 183 302
2.169.900
279.093
1.141.500
443.316
1.058.200
28.167
885.000
214.274
679.400
12.607
487.917
452.978
596.400
217.129
520.300
230.955
572.200
2.365
413.162
2.245
26.336.677
8. 564 513

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009

2007
Türkiye
3.762.475
1.853.442
1.678.845
997.556
865.941
657.859
532.419
487.917
459.824
429.709
413.162
5.953.450
19.819.333

Antalya
2.087.430
1.293.336
182.758
374.163
7.808
149.175
7.360
244.824
173.045
194.594
2.245
1.294.445
6.011.183

2008
Türkiye
4.148.252
2.465.481
1.916.015
1.053.669
1.058.270
768.168
646.376
593.302
542.716
472.482
447.950
9.228.861
23.341.074

Antalya
1.480.471
440.820
269.409
328.524
12.221
193.944
44.100
171.072
216.885
234.696
5.224
3.893.990
7.291.356

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Türkiye
7.464.000
10.412.000
11.618.969
13.246.875
14.029.558
17.517.610
21.124.886
19.819.333
23.341.074
26.336.677
27.077.114

Antalya
1.750.678
3.380.008
4.167.699
4.747.328
4.682.104
6.047.246
6.884.636
6.011.183
7.291.356
8.564.513
8.260.399

Antalya'nın Yeri (%)
23,5
32,5
35,9
35,8
33,4
34,5
32,6
30,2
31,2
33,5
30,5

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2010

Türkiye’ye gelen yabancıların % 47,7’si gezi ve eğlence amacıya gelmekte o‐
lup, büyük çoğunluğu kıyıları tercih etmektedir. Bu genel eğilime uygun olarak
turizm tesisleri de kıyılarda yoğunlaşmaktadır (www.kultur.gov.tr‐18.01.2010).
Turizmin dünyada ve Türkiye’de gösterdiği hızlı gelişmeyi en somut biçimde
Antalya ilinde görmek mümkündür. Araştırma sahasında turizmin yoğunluğu;
deniz, kum, güneş üçlüsüne dayandığından Antalya’ya gelen yabancı turistlerin
yarısına yakını yaz aylarını tercih etmektedirler (Şekil 3)
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turistin % 34,2’si Temmuz ve Ağustos aylarında gelmiştir. Bu da Antalya’ya ge‐
len turistlerin 1/3’ünün Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunlaştığını göster‐
mektedir. Turizmin belli aylarda yoğunlaşması ise turizm performansını ve ile‐
riye dönük rekabeti olumsuz etkilemektedir.
4%

27%

20%

Kış
İlbahar
Yaz

Antalya’ya gelen yabancı turist girişindeki artışlar, Mayıs‐Haziran aylarında
başlamakta, Temmuz ve Ağustos aylarında zirve yapmakta, Eylül ayında düşe‐
rek Ekim ayında iyice azalmaktadır (Şekil 4).

Sonbahar
49%
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1.200.000
1.000.000
800.000

Şekil 3. Antalya’ya Gelen Turistlerin Mevsimlere Göre Dağılımı (2009)

Aylar

600.000

Antalya’ya gelen yabancı turistlerin sayıları aylara göre incelendiğinde; bü‐
yük bir kısmının Temmuz ve Ağustos aylarında giriş yaptığı görülmektedir
(Tablo 3).
Tablo 3. Antalya’ya Gelen Turistlerin Aylara Göre Dağılımı (2003‐2009)
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

2003
102.947
113.935
117.458
188.094
385.780
541.788
723.331
823.108
668.848
616.922
257.202
142.535
4.681.948

2004
114.112
157.040
205.552
383.959
682.088
687.982
910.457
945.704
796.520
739.558
289.638
134.558
6.047.108

2005
140.464
185.510
316.767
432.106
835.073
852.378
1.104.557
1.008.486
893.191
786.434
215.499
113.559
6.882.246

2006
111.475
110.601
207.248
442.700
650.287
862.050
1.030.174
1.024.706
763.347
540.353
153.441
114.801
6.011.183

2007
105.584
134.237
225.024
421.626
801.861
1.043.007
1.213.745
1.228.820
1.082.107
662.198
234.434
138.763
7.291.356
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Şekil 4. Antalya’ya Gelen Turistlerin Aylara Göre Dağılımı (2009)
2008
121.458
152.011
291.077
473.912
1.037.877
1.282.156
1.444.204
1.430.502
1.206.548
772.849
230.038
121.881
8.564.513

2009
90.024
129.468
210.815
452.509
952.162
1.219.695
1.423.721
1.401.751
1.204.096
800.997
245.607
129.554
8.260.399

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

Antalya’ya 2003 yılında gelen yabancı turist sayısı 4.681.948 olup, % 33’ü
Temmuz ve Ağustos aylarında gelmiştir. 2009’da ise Antalya’ya gelen 8.260.399

Özetle; Antalya’ya gelen turistlerin yaklaşık % 90’ı yedi aylık dönemde gel‐
mektedir. Bunun anlamı; Antalya turizm sektöründe deniz, kum, güneş kültü‐
rünün, diğer bir ifadeyle kitle turizminin hâkim olduğudur. Ayrıca yılın geri
kalan beş aylık döneminde tesislerin boş kalması; sektörde istihdamın kesintiye
uğraması, kalifiye eleman sıkıntısı çekilmesi, turizm yatırımlarının ekonomik
kullanılamaması demektir.
Antalya turizmindeki bu sıkıntıların aşılması yaz aylarındaki turizm çekicili‐
ğinin on iki aya yayılması ile mümkün olabilecektir. Bu ise Antalya ilinin av tu‐
rizmi gibi alternatif turizm kaynaklarının tespit edilmesi ve bunun yanında
hangi turizm türlerinin geliştirilebileceğinin belirlenerek kaynakların planlan‐
ması ile sağlanabilir (Soykan 2003: 19).
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Avcılık ve Av Turizmi

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

İnsanlığın varoluşu ile başlayan avcılık, birtakım değişiklere uğrayarak günü‐
müzde de varlığını sürdüren bir olgudur. İlk çağlarda insanların yaşamını sür‐
dürebilmeleri için bir zorunluluk olan avcılık, günümüzde zevk için yapılan
rekreatif bir turizm faaliyeti haline gelmiştir. Öyle ki, çağımız insanı avlanabil‐
mek için kilometrelerce uzaklara yurt içinde ve dışında yolculuk yapmaktadır‐
lar (Bayer 1992: 179).

Antalya’da Av Turizmi

Bilinçli ve belli bir eğitime dayanan avcılık olgusu, doğaya zarar vermeden
sadece olgunluğa erişmiş hayvanların avlanılmasına yönelik olarak yapılmak‐
tadır. Avcılık, bir yandan ülkenin yaban hayatını koruyup geliştirirken, diğer
yandan da, önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır (Kozak, Akoğlan Kozak
ve Kozak 2000: 22).
Avlanmak ve avcılık zevkini tatmak amacıyla insanlar, turistik gezilere yö‐
nelmekte ve uzak ülkelere gitmektedirler. Her ülkenin av hayvanı potansiyeli,
avcılık yönünden bir çekim kuvveti niteliğindedir. Bu nedenle, doğa tabanlı tu‐
rizm çeşitleri içinde değerlendirilebilecek avcılık için yaban hayatı büyük önem
taşımaktadır (Sezgin 1995: 19).
Avcılık, günümüzde yaban hayatının turizm amaçlı kullanımları içinde yer
almaktadır. (Reynolds ve Braitwaite 2001: 34). Her ülke kendi yaban hayatı kay‐
naklarını turizmin kullanımına açarak avlanma faaliyetlerine imkân tanımakta
ve turizm gelirlerini artırmaktadırlar.
Av ve yaban hayatı kaynaklarının, denetim altında yerli ve yabancı avcıların
kullanımına sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik yönlerden
değerlendirilerek ülke turizmine ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmasını a‐
maçlayan etkinlikler, av turizmi olarak değerlendirilmektedir (Ege 1998: 54).
Yani av turizmi, avcıların sürekli yaşadıkları yer dışındaki bir bölge veya ülke‐
de avlanmak, dinlenmek ve spor yapmak amacı ile yaptıkları geçici seyahat ve
konaklamalarından oluşan ve gidilen ülke ya da bölge ekonomisine önemli kat‐
kılar sağlayan bir turizm türüdür (Özdönmez vd. 1996: 34).
Günümüzde dünyada birçok ülke av turizmi sayesinde, hem av hayvanları‐
nın yaşam alanlarını ve kendilerini koruyabilmekte, hem de ülke ekonomilerine
katkı sağlayabilmektedir (Usta 1994: 70). Bu bağlamda Türkiye’nin henüz av
turizmini geliştirerek, av turizmi için kullanılabilecek alanları koruyup çoğalt‐
ma şansına sahip olan ülkelerden birisi olduğu söylenebilir. Diğer turizm türle‐
rinin yanı sıra av turizminin de gelişmesi, Türkiye açısından özlenen bir du‐
rumdur.
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Antalya ili topoğrafik yapısı, sahip olduğu iklim özellikleri, zengin bitki örtüsü
ve değişik türde av hayvanları ile avcılık faaliyetlerine uygun olanaklar sun‐
maktadır. Türkiye’de gerçek anlamda av turizmi, ilk kez Antalya’da dağ keçisi
ve domuz avı ile 1981 yılında başlamıştır. Bu dönemde Antalya’daki av sahaları;
Düzlerçamı ile Gidengelmez dağlarıdır (Ege 1998: 107).
Bu sahalarda avlanan avcıların sayısının gerek yerli ve yabancı olarak düzenli
arttığı, ancak avdan elde edilen gelirlerin oldukça değişken olduğu görülmek‐
tedir (Tablo 4 ).
1981‐2006 tarihleri arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü kapsamında av
turizmine açılan alanlarda avlanan yerli ve yabancı avcıların sayısal dağılımına
bakıldığında, yabancı avcı sayıları yıllara göre değişmekle birlikte 1992‐93 av
sezonu hariç sürekli fazladır. Yerli avcıların önceki av sezonlarına göre taleple‐
rinin ise son yıllarda azaldığı görülmektedir.
Antalya’da 1981‐1982 av mevsiminde 53 avcının katılımıyla başlayan av tu‐
rizmi etkinlikleri, 1986‐1987 döneminde 181 kişiye yaklaşarak % 341,5’lik bir
gelişme sağlamış, gelirler de % 300’ün üzerinde artmıştır. Ancak 1988‐1989 av
döneminde avlakların kapanması ve Türkiye’de diğer av sahalarının devreye
girmesiyle araştırma sahasının av turizmi etkinliklerinden aldığı pay azalmıştır.
1989‐1995 yılları arasında yılda ortalama avlanan yaban keçisi sayısı 35’e düş‐
müş, buna karşılık katılan avcı sayısı artmıştır. Avcıların yaklaşık % 51’ini yerli
avcılar, % 49’unu da yabancı avcılar oluşturmuştur. 1995‐1996 yılından sonraki
10 yıllık dönemde avcı sayısı, sezonda bir önceki yıllık ortalamalara oranla 3
katına yakın bir artış göstererek yıllık ortalama 117 kişiye ulaşmıştır. 1996‐2006
döneminde av turizmi gelirleri ise yıllık ortalama 50.000 dolara ulaşmıştır.
Antalya İli Yaban Hayatı Koruma Sahalarında (YHKS), 2005‐2006 av sezo‐
nunda 124 yabancı avcı avlanmıştır. Sayı olarak az gibi görünen bu avcıların kişi
başına 1.000 dolar civarında av bedeli ödedikleri bilinmektedir. Ancak sapta‐
namayan asıl harcamalar, genellikle zengin bir kesimden gelen avcıların konak‐
lama ve yeme‐içme için ödedikleri miktarlardır. Bazı tahminlere göre bir avcının
Türkiye’ye geldikten sonra kaldığı süre içinde avlanma, konaklama, beslenme
ve diğer tüm harcamaları için 10 bin dolarlık bir harcama yaptığı düşünülmek‐
tedir.
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Tablo 4. Antalya’da 1981‐2006 Yılları Arasındaki Avcı Sayısı, Vurulan Hayvan Türü, Sayısı ve Av
Turizmi Geliri
Avcı Sayısı
Yıllar

Vurulan Hayvan Sayısı

Toplam Gelir

Yerli

Yabancı

Toplam

Y. Keçisi

Y. Domuzu Vaşak

TL

1981-82

6

47

53

31

33.535

$

1982-83

5

72

17

43

45.845

1983-84

5

112

117

107

93.350

1984-85

18

130

148

92

107.500

1985-86

26

130

148

93

110.500

1986-87

33

148

181

106

106.295

1987-88

23

67

90

58

62.500

1989-90

48

24

72

-

32.500

1990-91

23

23

41

22

30.000

1991-92

20

23

43

56

1992-93

27

17

44

38

77

29

106

41

35

63

98

38

1995-96

42

86

128

25

1996-97

-

-

-

16

57

1997-98

53

90

143

7

115

11.841.706

23.210

1998-99

85

102

187

13

59

14.347.569

26.660

1999-00

21

180

201

6

117

28.931.241

56.000

2000-01

41

77

118

9

77

35.842.354

39.600

2001-02

59

86

145

18

125

-

60.376

2003-04

35

231

266

21

200

2004-05

10

33

43

14

89

1993-94
1994-95

2

2005-06

10

114

124

53

Toplam

702

1884

2247

956

1

-

96.655

105.644.584 924.526

Yerli ve yabancı turist avcılar, av turizmi yapılan yörelerde birçok hizmet (sü‐
renci, rehber, kılavuzluk ve çantacılık) satın almaktadır. Bir yaban domuzu bek
avı organizasyonunda en az bir kişi, bir yaban domuzu sürek avı organizasyo‐
nunda en az 10 kişi, yaban keçisi ve diğer av hayvanlarının avında en az üç kişi
görev almaktadır. Bir yaban domuzu bek avı organizasyonu ortalama üç gün,
bir yaban domuzu sürek avı organizasyonu ortalama dört gün, yaban keçisi ve
Baş Mühendisliği 1994 yılında kurulmuştur
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diğer av hayvanlarının organizasyonu ortalama 3.5 gün sürmektedir. Ayrıca,
yaban domuzu sürek avı organizasyonlarında 10‐20 köpekten yararlanılmakta‐
dır. Bu av organizasyonları için günlük 25‐40 TL., köpeklere ise 15‐35 TL. ücret
ödenmektedir. Ulaşım araçları da dâhil satın alınan hizmetlerin büyük çoğun‐
luğu avlağın yapıldığı yörelerden temin edilmektedir. Av organizasyonu yapan
acentelerde çalışanlar genellikle kırsal yörelerde yaşayan vatandaşlardır. Bazı
yerleşim birimlerinin köy konakları, avcıların hizmetine sunulmaktadır. Konak‐
lama ücreti ile birlikte, yiyecek içecek ihtiyaçları da temin edilmektedir.
Türkiye’ye gelen turistlerin kişi başına ortalama harcamaları 2008 yılı için 709
dolar civarında gerçekleşmiştir (http://www.kultur.gov.tr‐18.01.2010). Golf tu‐
rizminde 35, kongre turizminde 4 kat daha fazla döviz bırakılmaktadır. Bu oran
yaban keçisi avında 8‐30 kat, yabandomuzu avında 4‐6, kızıl geyikte 20‐30 kat
ve yaban koyununda en az 70 kattır (http://www.milliparklar.gov.tr/
18.01.2010). Bunun anlamı; bir avcının kaldığı süre içinde yaptığı harcamanın en
az 10 turiste bedel olduğudur.
Olaya bu boyuttan bakıldığında, bir avcının tatil için gelen turiste göre bölge
ekonomisine yaptığı katkının çok daha fazla olduğu anlaşılır. Av turizminin
sadece ekonomik yönü temel alındığında bile araştırma sahasının desteklenip,
geliştirilmesi gerekli bir alternatif turizm kaynağı olduğu düşünülebilir.
Antalya’da Av Turizmi Potansiyeli
Antalya’da 1966 yılında başlayan av koruma ve üretme sahalarının tesisi, gü‐
nümüze kadar devam ede gelmiştir. Türkiye’de, 50 ilde mevcut 144 adet Yaban
Hayatı Koruma Sahasının (YHKS) 8’i Antalya’da yer almaktadır (Tablo 5).

73
912 1

Kaynak: Milli Parklar ve Av‐Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Verileri 2007.

2

Bildiriler

Tablo 5. Antalya İlindeki Yaban Hayatı Koruma Sahaları
Adı
Akseki-İbradi-Üzümdere
Düzlerçamı
Finike-Sarıkaya
Alanya-Dimçayı
Cevizli-Gidengelmez
Dağı
Kaş-Kıbrıs Çayı
Gündoğmuş
Sivridağ

Kuruluş
Yılı
2002
1966
2005
1974

Orman
Alanı (h.)
19.272
26.330
43.917

Diğer Alan
(h.)
1.063
4.485
40.398
9.307

Toplam
(h.)
20.335
30.815
40.398
53.224

Hayvan Türü
Y. Keçisi
Y. Keçisi, Geyik
Yaban Keçisi
Yaban Keçisi

1988
1981
1993
2003

15.789
3.000
5.105
6.311

114

15.903
3.000
9.294
10.737

Yaban Keçisi
Dağ Keçisi, Ayı
Yaban Keçisi
Yaban Keçisi

4.189
4.426

Kaynak: Antalya İli Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
2006, Antalya
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Türkiye’de YHKS’nın kapladığı toplam alan 1.232.297 hektardır. Araştırma
sahasında sekiz ayrı yerde bulunan YHKS ise 183.706 hektar alan kaplamakta‐
dır. Başka bir deyişle, Türkiye’deki YHKS’larının % 14,9’u Antalya ilinde bu‐
lunmaktadır (Şekil 5).

Bildiriler
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şahıs mülkiyetinde bulunan birçok arazinin, av etkinliklerine kazandırılması bir
çözüm olabilir. Sahada, Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradi ve Gündoğmuş gibi
kıyı gerisindeki yerleşim birimlerinde devlet, özel ve devlet‐özel birlikteliğinde
yeni oluşturulacak avlak işletmeleri, Antalya’ya gelen avcıların sayısının artma‐
sına ve av turizminin ciddi boyutlara ulaşmasına olanak sağlayacaktır. Antal‐
ya’da av turizmi için açılan saha ile vurulacak hayvan sayısı ve avlanma zama‐
nı, her yıl Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarınca belirlenmektedir (Tablo 7).
Tablo 7. Antalya’da Saha Bazında Kotalar ve Dağılımı
Yaban Keçisi (Capra aegagrus)
Sahanın Adı

Acente

Yerli Avcı

Yerel Avcı

Toplam Kota

Düzlerçamı

2

1

1

4

Finik -Sarıkaya

8

3

1

12

Gidengelmez Dağı

20

7

3

30

İbradi-Üzümdere

2

1

1

4

Dimçayı

2

2

1

5

Toplam

34

14

7

55

Kaynak: T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av‐Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, 2008‐2009 Av
Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararları, 2009
Şekil 5. Antalya İli Av Alanları Haritası

Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü faaliyet alanında dört adet Örnek
Avlak Sahası da mevcuttur (Tablo 6).
Tablo 6. Antalya İlindeki Örnek Avlak Sahaları
Örnek Avlak Adı

Yeri Kuruluş

Kuruluş Yılı

Alanı (h.)

Dereköy

Korkuteli

2004

11.971

İşletme Durumu
Kamu

Alara

Alanya

2004

4.242

Özel (10 yıl)

Kurtboğazı

Elmalı

2004

7.390

Özel (10 yıl)

Cevizli-Kuyucak-Bademli

Akseki

2004

3.529,5

Özel (9 yıl)

Kaynak: Antalya İli Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
2006, Antalya.

Araştırma sahasının doğal coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakı‐
mından av turizminin gelişmesine elverişlidir. Antalya’da, Dereköy, Alara,
Kurtboğazı, Cevizli‐Kuyucak‐Bademli avlak alanlarının yanı sıra av turizminde
yararlanılabilecek ek avlak alanlar oluşturulabilir. Bunun için kırsal alanlarda

Araştırma sahasında kuşlar ve memeliler için avlanma süreleri 19.08.2008‐
25.02.2009 tarihleridir. Avlanma alanlarında Nisan‐Mayıs‐Haziran‐Temmuz
ayları hariç, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde avlanmak
serbesttir (MAK 2009: 12‐13). Av turizmi sezonu avlanacak hayvan türlerine gö‐
re değişmekle birlikte, Nisan‐Mayıs‐Haziran‐Temmuz aylarında avlanmak ya‐
saktır. Bu dönemse deniz turizminin en yoğun olarak yaşandığı zamana denk
düşer. Araştırma sahasında av turizminin uygulanış zamanı göz önüne alındı‐
ğında, mevcut tesislerin av etkinliklerinde kullanılmasıyla yaz ayları dışında da
açık kalma imkânı doğmaktadır.
Bu durumda; hem uygulanış zamanı farklılığı hem de yüksek gelir getiren
bir etkinlik olan av turizminin, araştırma sahasında alternatif turizm kaynakları
içinde yer alabilecek bir turizm türü olduğu ileri sürülebilir. Turizmin diğer şe‐
killerinde olduğu gibi av turizmi de ulaşım, konaklama ve ağırlamayı gerektir‐
diğinden mevcut turistik tesislerin av turizminin hizmetinde kullanılmasıyla
tesislerin yıl boyunca faaliyetlerini devam ettirme imkânı yaratılmış olur.
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Öte yandan av turizmine sürekli, çantacı ve köpek sağlayan yöre halkı, bu
turizm şeklinden ekonomik gelir elde etmektedir. Ancak mevcut konaklama
tesislerinin av turizmi etki alanı içinde kalmaları durumunda zorunlu olarak
yeni tesis yapımı gündeme gelebilir. Bu tesisler, aynı zamanda kış, yayla, dağ,
foto safari, jeep safari gibi turizm aktivitelerinde değerlendirilme şansına sahip
olmaları halinde, muhtemelen bir kriz döneminde kullanım dışı kalmaları ön‐
lenmiş olur. Antalya’da, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizm hareket‐
lerinin saha geneline ve tüm yıla yayılması ve de sosyo‐ekonomik kalkınmanın
homojen dağılması açısından av turizmi önemli etkinliğe sahiptir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Turistik gelişmenin verimli ve dengeli bir şekilde yürütülebilmesi için turizm
planlamasına ihtiyaç vardır. Antalya; zengin doğal bitki örtüsü ve bu bitki örtü‐
süne bağlı yaban hayatı ile turizmde çeşitliliğin kolaylıkla sağlanabileceği, kıyı
turizmine alternatiflerin yaratılabileceği bir turistik yöre niteliğindedir. Ancak
bugüne kadar, bu zenginliğin turizmde kullanımı hep sınırlı kalmıştır. Başka bir
ifadeyle; kıyıda deniz, kum, güneş üçlüsünün dışına pek çıkılamamıştır. Bunun
için yapılması gereken, turizm türlerinin çeşitlendirilerek seçenekler sunulmasıdır.
Bedelli avcılığın başlamasıyla birlikte Türkiye av turizminden gelir elde et‐
meye başlamış ve 1981 yılında ilk düzenli av organizasyonu Antalya ‐
Düzlerçamı ormanında gerçekleştirilmiştir. Antalya’da av turizm faaliyetleri
sayıları artan yaban hayatı koruma sahası ve avlaklarında günümüze kadar de‐
vam ede gelmiştir. 2009 yılı itibariyle Antalya’da; Akseki‐İbradi‐Üzümdere,
Düzlerçamı, Finike‐Sarıkaya, Alanya‐Dimçayı, Cevizli‐Gidengelmez Dağı, Kaş‐
Kıbrıs Çayı, Gündoğmuş ve Sivridağ olmak üzere sekiz YHKS ile Dereköy,
Alara, Kurtboğazı ve Cevizli‐Kuyucak‐Bademli’den oluşan dört adet ÖAS bulun‐
maktadır.
Araştırma sahasının doğal coğrafya özellikleri ve yaban hayatı varlığı ile av
turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Araştırma sahasında bu doğrul‐
tuda yararlanılan mevcut avlak alanlarının yanı sıra av turizminde yararlanıla‐
bilecek ek avlaklar da oluşturulabilir. Bu zenginliğin sağlanmasında, kırsal alan‐
larda şahıs mülkiyetindeki birçok arazinin de av etkinliklerine kazandırılması
oldukça önemlidir. Sahada, Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradi ve Gündoğmuş
gibi kıyı gerisindeki yerleşim birimlerinde yeni oluşturulacak avlak işletmeleri
Antalya’ya gelen avcıların sayısının artmasına ve av turizminin ciddi boyutlara
ulaşmasına olanak sağlayacaktır.

Bildiriler
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Antalya İli YHKS’larında, 2005‐2006 av sezonunda 124 yabancı avcı avlanmış‐
tır. Sayı olarak az gibi görünen bu avcıların kişi başına 1.000 dolar civarında av
bedeli ödedikleri bilinmektedir. Ancak saptanamayan asıl harcamalar; genellik‐
le zengin bir kesimden gelen avcıların konaklama ve yeme‐içme için ödedikleri
miktarlardır. Bazı tahminlere göre, bir avcının Türkiye’ye geldikten sonra kal‐
dığı süre içinde avlanma, konaklama, beslenme ve diğer tüm harcamaları için
10 bin dolarlık bir harcama yaptığı düşünülmektedir. Olaya bu açıdan bakıldı‐
ğında, bir avcının tatil için gelen turiste göre bölge ekonomisine yaptığı katkının
çok daha fazla olduğu anlaşılır. Av turizminin sadece ekonomik yönü temel a‐
lındığında bile araştırma sahasının desteklenip, geliştirilmesi gerekli bir alterna‐
tif turizm kaynağı olduğu düşünülebilir.
Av turizmi sezonu, avlanacak hayvan türlerine göre değişmekle birlikte A‐
ğustos ile Mart ayları arasındadır. Nisan‐Mayıs‐Haziran‐Temmuz aylarında av‐
lanmak yasaktır. Bu dönemse deniz turizminin en yoğun olarak yaşandığı za‐
mana denk düşer. Araştırma sahasında av turizminin uygulanış zamanı göz
önüne alındığında, mevcut tesislerin av etkinliklerinde kullanılmasıyla yaz ay‐
ları dışında da açık kalma imkânı bulunmaktadır. Turizmin diğer şekillerinde
olduğu gibi av turizmi de ulaşım, konaklama ve ağırlamayı gerektirdiğinden
mevcut turistik tesislerin av turizminin hizmetinde kullanılmasıyla tesislerin yıl
boyunca faaliyetlerini devam ettirme imkânı yaratılmış olur.
Bu durumda; hem uygulanış zamanı farklılığı hem de yüksek gelir getiren bir
etkinlik olan av turizminin, araştırma sahasında alternatif turizm kaynakları
içinde yer alabilecek bir turizm türü olduğu ileri sürülebilir. Böylece turizm
kaynakları değerlendirilerek, turistik faaliyetlerin bir hat üzerinde yoğunlaşma‐
sı yerine Antalya geneline yayılması sağlanabilir. Tüm bunlar araştırma sahası‐
nın av turizmi olanaklarının geliştirilerek, turizm sektöründe daha etkin değer‐
lendirilmesi zorunluluğunu bölge ve ülke ekonomilerine sağladığı olumlu kat‐
kılar nedeniyle gerekli kılmaktadır.
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ÖZ
İşletmelerin kalifiye eleman gereksinimini karşılamak için değişik eğitim kurumlarında
mesleki ve teknik eğitimler verilmektedir. Bu eğitim kurumlarının başında meslek yüksekokulları gelmektedir. Meslek yüksekokulları turizmden hayvancılığa, madencilikten
seracılığa pek çok alanı kapsayan dallarda eğitim vermektedir. Burada eğitim alan öğrenciler kalifiye iş gücünün kalitesini artırmakta ve işletmelerin isteklerine cevap vermektedir. Ülkemizde her üniversiteye bağlı üniversitenin bulunduğu ilin neredeyse her
ilçesinde bir meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Bu meslek yüksekokulları kuruldukları ilçelerin ekonomik yapısına göre ve o bölgedeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bölüm ve programlar ile donatılmaktadır. Bu okullarda eğitim alan öğrenciler aldıkları eğitimlerini pekiştirmek için işletmelerde staj yapmaktadırlar. Bu çalışmada, yapılan anketlerden elde edilen veriler aracılığı ile Fethiye’de yer alan değişik işletmelerin meslek yüksekokulu stajyerlerine karşı yaklaşımları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Mesleki ve teknik eğitim, genel anlamda “milli eğitim sisteminin bütünlüğü
içinde endüstri, tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte her türlü mesleki ve teknik
eğitim hizmetlerinin planlanması, araştırılması, geliştirilmesi, organizasyonu ve
eşgüdümü ile yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerinin bütünü” şeklinde
tanımlanmaktadır (Alkan, Doğan ve Sezgin 1994). Mesleki eğitim gelişmiş batılı
ülkelerde el becerisi veya pratik aktiviteler yoluyla kariyer kazandırmayı amaç
edinen bir meslek dalı olarak tanımlanmaktadır (Öçal 2008). Mesleki teknik eği‐
timin amacı, genel olarak, bireyleri sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istih‐
dam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek, mesleklerinin devamı
olan yüksek öğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermektir
(Eşme 2007).
İki yıllık Meslek Yüksekokulları aslında kendi alanında lise mezunu ile dört
yıllık lisans mezunu arasında bir meslekte istihdama yönelik eleman yetiştiren
ve aynı zamanda dört yıllık lisans mezunu olabilmek için dikey geçiş yoluyla
ileri seviyede yükseköğrenime açık olan yükseköğrenim birimleridir. Meslek
yüksekokullarına öğrencilerin büyük bir çoğunluğu YÖK’ün tanımış olduğu
sınavsız geçiş sistemi ile gelmektedirler. Meslek lisesini bitiren öğrenci uygun
şekilde tercih ettiği bir okula yerleştirilmekte ve burada yüksek öğrenimine baş‐
lamaktadır. Öğrenciler bölümlerine göre teorik ve uygulamalı dersler alarak,
sektörlerin ihtiyacı olan yetişmiş eleman olarak mezun olabilmektedirler. Öğ‐
renciler aldıkları eğitimleri okullarının belirlemiş oldukları dönemlerde işletme‐
lere giderek yapmış oldukları stajlar ile de pekiştirme şansını yakalamaktadırlar.

Anahtar sözcükler: Meslek yüksekokulu, staj, stajyer, Fethiye.

YÖNTEM
GİRİŞ
Hızla gelişen dünya ekonomisinde yaşanan rekabet gün geçtikçe çetin bir hal
almakta ve işletmeler bu çetin rekabet içerisinde varlıklarını sürdürebilmek için
teknik donanımın yanında yetişmiş iş gücüne de ihtiyaç duymaktadır. Mesleki
eğitime sahip iş gücü sürdürülebilir rekabet açısından önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’de yetişmiş iş gücünü sağlayan en önemli kurumların başında üniversi‐
teler gelmektedir. Günümüzde pek çok işletme kendi bünyesinde yetiştirmek
üzere çalışan almakta hizmet içi eğitimler veya dışarıdan kaynak kullanımı yo‐
luna giderek bu çalışanlarını istediği niteliklere getirmeye çalışmaktadır. Bunun
yanı sıra değişik sivil toplum örgütleri kış aylarında farklı sektörlerin ihtiyaçla‐
rına az da olsa cevap verebilmek için değişik kurslar düzenlemektedirler.

Yöntem, araştırmanın amacı ve öneminden yola çıkarak araştırmada kullanıla‐
cak teknik ile kapsam ve kısıtlamaları ifade etmektedir (Robson 1993). Bu çalış‐
ma anket tekniğine dayalı bir çalışma olup aşağıda veri toplama aracı olarak
kullanılan anket formlarının geliştirilmesi ve örneklem seçimi ayrıntılı olarak
açıklanmaktadır.
Anket Formunu Geliştirilmesi
2009 yılının sezon sonuna doğru araştırmaya başlayarak verilerin toplanması
için kullanılan ve uygulamanın temelini oluşturan turistik işletme sahiplerine,
yöneticilerine, ortaklarına vb. uygulanacak anketlerin hazırlığına başlanmıştır.
İnternet ortamında araştırma yapılarak örnek anketler bulunmaya çalışılmıştır.
Bu araştırma sonucunda www.questionpro.com, www.anketofisi.com gibi site‐
ler ziyaret edilmiş buradaki sağlıklı anket hazırlama önerilerden ve benzer an‐
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ketlerden faydalanılmıştır. Ayrıca Muğla Üniversitesi’ndeki istatistik uzmanla‐
rının görüşlerine de başvurulmuştur. Yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda
anket formuna son şekli verilmiş ve anket dilinin Türkçe olmasına karar veril‐
miştir. Uygulanan anketlerde beşli Likert ölçeğine göre hazırlanmış soruların
yanı sıra açık uçlu sorularda yer almaktadır. Anket formları pilot uygulama ile
test edilmiş, uygulama sonucunda, bazı harf hataları dışında önemli hataya rast‐
lanmamıştır. Ankete pilot uygulamada kişilerin önerileri doğrultusunda son
şekli verilmiştir.
Bölge Seçimi
Fethiye Bölgesi uzun yıllardan beri yabancı turistlerin gözde tatil bölgeleri ara‐
sında yer almaktadır. Fethiye bölgesindeki turizm faaliyetleri gün geçtikçe daha
da yoğunlaşmakta, çektiği turist sayısı da buna paralel olarak artış göstermekte‐
dir. Dolayısı ile bölgede pek çok okuldan gelen stajyer stajlarını tamamlamaktadır.
Veri Toplama
Anket formlarına son şekli verildikten sonra Eylül, Ekim 2009 döneminde veri
toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Anketler birebir ve internet aracılığı ile uy‐
gulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 30 anket sayısına ulaşılmıştır.
Türkiye’de Mesleki Eğitim
Sanayi öncesi toplumlarda meslek eğitimi formal bir eğitimden ziyade usta‐
çırak ilişkisi ile yürüyen bir yapıya sahipti. Türk toplumunda da 18. yy’a kadar
mesleki eğitim geleneksel usullere dayalı bir sistem içerisinde Selçuklu döne‐
minde Ahilik, Osmanlı döneminde ise Lonca teşkilatları tarafından yürütülmüş‐
tür. Bunun yanı sıra devlete bağlı bazı büyük kuruluşlar da kurs ya da okullar
açarak ihtiyaç duydukları kalifiye elemanları yetiştirmekteydiler (Semiz ve Kuş
2004). Sanayi devriminin etkilerinin Türk toplumunda hissedilmesiyle birlikte
mesleki eğitimin okul disiplini içinde yürütülmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır
(www.etogm.meb.gov.tr). Osmanlı Devleti’nde modern anlamda Mesleki Tek‐
nik Eğitim kuruluşlarının izlerine 19. yy’ın ikinci yarısında rastlanabilir. Mithat
Paşa’nın Tuna Valisi iken 1860 yılında Niş’te, 1864 yılında Rusçuk ve Sofya’da
açtığı Islahhaneler Mesleki Teknik Öğretim kurumlarının temeli sayılır (Semiz
ve Kuş 2004). Paşa’nın 1868 yılında İstanbul’da açılmasına öncülük ettiği İstan‐
bul Sanayi Mektebi ise hiref (sanatlar), sanayi, demircilik, dökmecilik, makineci‐
lik, mimarlık, her türlü maden imalat gibi derslerin bulunduğu müfredatla eği‐
time başlayan ilk modern sanat okuludur (Akyüz 1982). Cumhuriyet sonrası
Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda Mesleki Teknik Eğitimin daha modern
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bir yapıya kavuşturulması çalışmalarına hız verilmiştir. 1931 Yılında; 1867 Sayılı
Kanunla iller 9 bölgeye ayrılmış ve her bölgede; malî ve yönetimi bölgeye dahil
illerce karşılanmak üzere, birer sanat okulu faaliyete geçirilmiştir. Böylece, sanat
okulları “Bölge Sanat Okulları” haline getirilmiştir (http://etogm.meb.gov.tr). Bu
çalışmalar okullaşma yanında, Mesleki Teknik Eğitimin kurumsal bir yapıya
kavuşturulmasını da kapsamıştır. 1933 yılında 2287 sayılı kanunla, Mesleki ve
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bakanlık Merkez Örgütü Ka‐
nunu 1941 yılında 4113 sayılı kanunla değiştirilerek, Mesleki ve Teknik Öğretim
Müsteşarlığı kurulmuştur. 1942 yılında başlatılan planlı çalışmalar neticesinde
mesleki ve teknik öğretim kurumları günümüze kadar büyük gelişmeler gös‐
termiştir.
Günümüzde ise sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nite‐
likli iş gücünü yetiştirmek, başarılı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına
geçiş için gerekli ve yeterli eğitimi vermek amacıyla kurulan Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim kurumlarının sayısı 2007/2008 eğitim öğretim yılı verileriyle top‐
lam 4450’dir (Şahin ve Fındık 2008).
Mesleki ve teknik eğitim sadece orta öğretim ile sınırlı olmayıp yükseköğre‐
tim sisteminde iki yıllık meslek yüksekokulları ve dört yıllık mesleki ve teknik
eğitim fakülteleri aracılığı ile yürütülmektedir. Meslek yüksekokulları ile ihtiyaç
duyulan nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mesleki ve
teknik eğitim fakülteleri ise, mesleki ve teknik ortaöğretimin öğretmen ihtiyacı‐
nı karşılamaya yönelik eğitim vermektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Baş‐
kanlığınca 2009 yılında alınan bir karar ile Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım
Fakültesi ve Turizm Fakülteleri kurma kararı alınmıştır. Ancak bu fakülteler
henüz kurulum aşamasında olduğundan birinci kılavuzunda (2010 ÖSYS kıla‐
vuzunda ) yer verilmemiştir. Ancak ikinci kılavuzda (Yükseköğretim Program‐
ları ve Kontenjanları Kılavuzunda) bu fakülteler ve eğitim‐öğretime başlayacak
bölümleri yer alacağı duyurulmuştur.
Meslek Yüksek Okullarına Genel Bir Bakış
Mesleki ve teknik eğitim bir ülkenin rekabet gücüne, istihdamına ve kalkınma‐
sını hızlanmasına katkı sağlayan önemli unsurlardan biridir. Mesleki ve teknik
eğitim, üretim ve hizmet sektörlerinde çalışan bireylerin ihtiyacı olan bilgi, be‐
ceriler ile yakından ilişkilidir. Eğitim sistemi içerisinde, iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayan okullar mesleki ve teknik eğitim
veren okullardır. Mesleki ve teknik eğitimi vermek için Türk eğitim sisteminin
değişik kademelerinde eğitim kurumları yer almaktadır. Bu kurumların en ö‐
nemlilerinden birisi de yüksek öğrenim sistemi içerisinde yer alan meslek yük‐
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sekokullarıdır. Meslek yüksekokulu 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunuʹnun 3.
maddesinde “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan
dört yarıyıllık eğitim öğretim sürdüren bir yüksek öğretim kurumudur” biçi‐
minde tanımlanmıştır (Kaya 2005). İki yıllık meslek yüksekokulları, aslında
kendi alanında lise mezunu ile dört yıllık lisans mezunu arasında bir meslekte
istihdama yönelik eleman yetiştiren ve aynı zamanda dört yıllık lisans mezunu
olabilmek için dikey geçiş yoluyla ileri seviyede yükseköğrenime açık olan yük‐
seköğrenim birimleridir (Çiftçi 2007).
Günümüzde meslek elamanı yetiştirmede meslek yüksekokulları yüksek öğ‐
renimde önemli bir paya sahiptir. Türk Yüksek Öğretimindeki devlet ve vakıf
üniversitelerine bağlı olan meslek yüksekokullarının sayıları 1999‐2007 yılları
arasında 383 devlet 17 vakıf toplamda 400 iken bu sayı 2009‐2010 yılları için 585
devlet ve 38 vakıf olmak üzere toplamda 623’e ulaşmıştır (Güvemli 2010). Bu
kadar yoğun şekilde eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunun önemi yadsı‐
namaz.
Meslek Yüksekokullarına Geçiş
Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı olarak üniversitelerin akademik
birimleri olan Meslek Yüksekokullarına 2002 yılına kadar ÖSYM’nin yapmış
olduğu sınav ile meslek lisesi ve diğer liselerden mezun olan öğrenciler tercih
yaparak yerleştirilmekteydi. Ancak 2002 yılında 4702 sayılı kanun ile yapılan
yasal düzenlemeyle meslek yüksek okullarına giriş sitemi değiştirilmiştir. Yasa
gereği her ilde (en az bir) mesleki ve teknik eğitim bölgesi (METEB) oluşturul‐
muştur (MEB 2002).
Buna göre mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğren‐
ciler istedikleri takdirde, bitirdikleri programların devamı niteliğinde veya buna
yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim böl‐
gesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız
olarak yerleştirilebilmektedir (Ergin ve Yağcı 2003).
Meslek Yüksek Okullarında Staj Uygulaması
Meslek yüksekokullarında eğitim‐öğretim gören öğrenciler yaz stajı yapmak
zorundadır. Türkiye’de staj uygulaması, meslek yüksekokullarından mezun
olabilmek için yerine getirilmesi gereken önemli koşullardan biridir. 22.05.2002
tarihli resmi gazete de 24762 sayı ile “Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Yaz
Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında” yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yö‐
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netmeliğin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yükseko‐
kullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teo‐
rik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında
edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerinde‐
ki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknoloji‐
leri tanımalarını sağlamaktır. Yönetmelik, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri
içinde yer alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki iş‐
yerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve yaz stajlarıyla ilgili faaliyet ve esas‐
ları kapsamaktadır (www.yok.gov.tr). Öğrencilerin iş hayatına uyum sağlaya‐
bilmeleri, mesleki tecrübe kazanmaları ve teorik olarak aldıkları bilgileri uygu‐
lamaya dönüştürmeleri açısından yaz stajı, öğrenimin önemli parçalarından bi‐
ridir (Türkonfed 2006).
Staj uygulaması Türkiye şartları da göz önünde tutularak birinci veya ikinci
sınıfın sonunda altışar (6 hafta = 45 iş günü) veya sekizer (8 Hafta=60 iş günü)
haftalık uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Staj uygulamaları ile öğ‐
rencilerin almış olduğu bilgi, beceri ve alışkanlıkları gerçek ortamda gözlemle‐
me ve uygulama imkânı sağlanması hedeflenmektedir. Öğrenciler bölümlerine
uygun işletmelerde staj yapmaları için staj komisyonları tarafından yönlendi‐
rilmektedir. Staja giden öğrenciler belirli aralıklarla alanında uzman kişi veya
kişiler tarafından staj yerinde değerlendirilmekte, böylelikle öğrencinin yaptığı
stajın usulüne uygun olması sağlanmaktadır.
Staja giden öğrenciler okul yönetimi tarafından onaylanan içerisinde denetçi
öğretim elemanı ve işletme tarafından doldurulacak değerlendirme formunun,
öğrencinin kendisinin doldurduğu yaptığı işleri anlattığı sayfaların yer aldığı,
öğrencinin içerisine işletmeden temin ettiği örnek evrakları koyabileceği bir
dosyayı tutmak zorundadır. Öğrenci bu dosyayı staj bitiminde okuluna teslim
etmek zorundadır. Bu dosyalar daha sonra okulca kurulan staj komisyonu tara‐
fından değerlendirilmektedir.
Staja giden öğrencinin yapmış olduğu stajdan elde edeceği kazanımlar ise;
 Yüksekokullardan almış oldukları bilgilerin ne derece gerçek hayatla örtüş‐
tüğünü gözlemek,
 Gerçek bir iş ortamındaki sorunları yerinde görmek,
 Gerçek iş ortamını gözlemlemeyi, dolayısı ile kendi bilgi beceri ve yetenekle‐
rini karşılaştırarak eksiklerini belirlemek,
 İş disiplini ve ahlakını gözleyebilmek,
 Mezun olduğunda iş bulabileceği alanlar ve işletmeleri tanıyabilmek olarak
sıralanabilir (MEB ve YÖK 2002)
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YÖNTEM
Yöntem, araştırmanın amacı ve öneminden yola çıkarak araştırmada kullanıla‐
cak teknik ile kapsam ve kısıtlamaları ifade etmektedir (Robson 1993). Bu çalış‐
ma anket tekniğine dayalı bir çalışma olup aşağıda veri toplama aracı olarak
kullanılan anket formlarının geliştirilmesi ve örneklem seçimi ayrıntılı olarak
açıklanmaktadır.
Anket Formunu Geliştirilmesi
2009 yılının sezon sonuna doğru araştırmaya başlayarak verilerin toplanması
için kullanılan ve uygulamanın temelini oluşturan turistik işletme sahiplerine,
yöneticilerine, ortaklarına vb. uygulanacak anketlerin hazırlığına başlanmıştır.
İnternet ortamında araştırma yapılarak örnek anketler bulunmaya çalışılmıştır.
Bu araştırma sonucunda www.questionpro.com, www.anketofisi.com gibi site‐
ler ziyaret edilmiş buradaki sağlıklı anket hazırlama önerilerden ve benzer an‐
ketlerden faydalanılmıştır. Ayrıca Muğla Üniversitesi’ndeki istatistik uzmanla‐
rının görüşlerine de başvurulmuştur. Yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda
anket formuna son şekli verilmiş ve anket dilinin Türkçe olmasına karar veril‐
miştir. Uygulanan anketlerde beşli Likert ölçeğine göre hazırlanmış soruların
yanı sıra açık uçlu sorularda yer almaktadır. Anket formları pilot uygulama ile
test edilmiş, uygulama sonucunda, bazı harf hataları dışında önemli hataya rast‐
lanmamıştır. Ankete pilot uygulamada kişilerin önerileri doğrultusunda son
şekli verilmiştir.
Bölge Seçimi
Fethiye Bölgesi uzun yıllardan beri yabancı turistlerin gözde tatil bölgeleri ara‐
sında yer almaktadır. Fethiye bölgesindeki turizm faaliyetleri gün geçtikçe daha
da yoğunlaşmakta, çektiği turist sayısı da buna paralel olarak artış göstermekte‐
dir. Dolayısı ile bölgede pek çok okuldan gelen stajyer stajlarını tamamlamaktadır.
Veri Toplama
Anket formlarına son şekli verildikten sonra Eylül, Ekim 2009 döneminde veri
toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Anketler birebir ve internet aracılığı ile uy‐
gulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 30 anket sayısına ulaşılmıştır.
ANALİZ VE BULGULAR
Tablo 1’de çalışmaya katılanların kişisel değişkenleri ile ilgili değerler görül‐
mektedir. Tablo 1’deki bu değerler incelendiğinde katılımcıların %76,7’sinin er‐
kek, % 23,3’nün de kadın olduğu saptanmıştır. Katılımcıların yaş gruplarına
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bakıldığında orta yaş ve üzeri sayılabilecek olan 30–39 ve 40–49 yaş grubunun
% 36,7’lik oranı paylaştıkları görülmektedir. Bunların yanı sıra genç yaş grubu
diyebileceğimiz 20–29 yaş grubun da genç yaş gruplarının yönetim kademesin‐
de çalıştığını göstermektedir. Tablodaki eğitim durumu incelendiğinde ilk göze
çarpan katılımcıların % 50’sinin lisans mezunu olduğudur. Bunu takiben
%26’lık oran ile ön lisans mezunları da eğitim kısmının önemli bir kısmını oluş‐
turmaktadır. Bu oranlar artık turizm sektöründe eğitimli personele önem veril‐
diğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ankete katılanların büyük bir kıs‐
mı işletmelerde yönetici pozisyonunda bulunmaktadırlar.
Tablo 1. Ankete Katılanların Kişisel Değişkenleri
Cinsiyet

N

%

Erkek

23

76,7

Bayan

7

23,3

Toplam

30

100

20–29

8

26,7

30–39

11

36,7

40–49

11

36,7

Toplam

30

100

Ortaokul

1

3,3

Meslek lisesi

1

3,3

Genel lise

3

10

Ön lisans

8

26,7

Lisans

15

50

Yüksek lisans

2

6,7

Toplam

30

100

İşletme sahibi

4

13,3

Yönetici

21

70

Sahip yönetici

3

10

Yaş

Eğitim Durumu

İşletmedeki Pozisyonları

Ortak yönetici

2

6,7

Toplam

30

100

Bildiğiniz yabancı diller nelerdir?
İngilizce-Almanca

7

23,3

İngilizce

23

76,7

Toplam

30

100

İş Tecrübesi
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1–5 yıl

4

13,3

6–10 yıl

6

20

11–15 yıl

8

26,7

16–20 yıl

9

21–25 yıl

2

180
Toplam

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

30

100

0

2

6,7

30

1

1

3,3

6,7

2

7

23,3

Çalışanlar içinde MYO mezunu sayısı

26 yıl ve üstü

1

3,3

3

1

3,3

Toplam

30

100

4

1

3,3

5

6

20

Evet

19

63,3

6

2

6,7

Hayır
Toplam

11
30

36,7
100

7

2

6,7

Daha Önce Stajyer olarak çalışanlar

Hem işletme sahibi veya ortağı olup hem de yöneticilik yapanların oranları
düşük seviyelerdedir. Buradan işletme sahiplerinin artık yönetim kavramına
daha profesyonel bir bakış açısı ile yaklaştıkları sonucuna varılabilir. Fethiye
bölgesi yoğun olarak İngiliz turistlerin tercih ettiği bir tatil bölgesidir. Buna
rağmen hem İngilizce hem de Almanca bilenlerin sayısı azımsanmayacak kadar
yüksektir. Bir İngiliz atasözü derki “Tecrübe en iyi öğretmendir”. Anketi cevap‐
layanlar hem çalışma yılları ile hem de okullarda aldıkları eğitimler ve daha ön‐
ce turizm alanında hizmet veren işletmelerde yapmış oldukları stajlar ile mesle‐
ki tecrübelerini pekiştirdikleri açık bir şekilde görülmektedir. Tablodan da ra‐
hatça görülebileceği gibi katılımcıların %30’luk kısmı turizm işletmelerinde 16–
20 yıl arasında çalışmış ve %63’lük kısmı ise daha önce bir turistik işletmede
değişik departmanlarda staj görmüştür.

Tablo 2. İşletmelerin Genel Özellikleri

8

3

10

11 ve üstü

5

16,7

Toplam

30

100

Evet

30

100

Hayır

0

0

Toplam

30

100

0

4

13,3

1

3

10

2

6

20

3

6

20

4

2

6,7

5

2

6,7

10

3

10

11 ve üstü

2

6,7

Toplam

29

96,7

Cevapsız

1

3,3

Toplam

30

100

MYO’larından stajyer kabul etme durumu

MYÖ Öğrencisi Stajyer sayısı

İsletme türü

N

%

Konaklama

25

83,3

Stajı biten MYO öğrencilerinin Çalışan Olarak Alınma Durumu

Seyahat acentası

4

13,3

Evet

21

70

Diğer

1

3,3

Toplam

30

100

Hayır
Toplam

9
30

30
100

1–9

5

16,7

10–19

3

10

20–29

3

10

30–39

2

6,7

50 ve üstü

17

56,7

İşletmede çalışan kişi sayısı

Anketlerin uygulandığı işletmeler incelendiğinde neredeyse tamamı konak‐
lama işletmesidir. bu işletmelerin % 56,7’lik kısmının çalışan sayıları 50 ve üze‐
rindedir. İşletmelerin büyük olması meslek yüksekokulu öğrencileri için bir a‐
vantaj olarak yorumlanabilir. Çünkü stajyerlerin mesleki anlamda kazanımları
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bu tür işletmelerde en üst seviyede olacaktır. Ayrıca staj bitiminde kendilerine
daha rahat kadrolu bir pozisyon elde etme şansları da artmaktadır. Anketlerin
uygulandığı işletmelerin tamamı meslek yüksek okullarından stajyer kabul et‐
tiklerini, % 70’lik kısmı da stajı biten stajyeri veya stajyerleri kadrolu çalışan ola‐
rak değerlendiklerini beyan etmişlerdir. Ankete katılanlara meslek yüksekoku‐
lundan stajyer kabul etme nedeni sorulduğunda katılımcıların büyük bir çoğun‐
luğu stajyerlerin turizm eğitim almalarını en önemli neden olarak dile getirmiş‐
lerdir. Bunun yanı sıra işletmelerin çalışanları arasında meslek yüksekokulu
mezunlarının sayısının bazı işletmelerde % 23’e ve stajyer olarak çalışanların
sayısının % 20’lere ulaştığı görülmektedir. Bu durum meslek yüksek okulu öğ‐
rencilerinin turizm işletmeleri tarafından gün geçtikçe tercih edilir olduğunun
açık bir göstergesi olduğu söylenebilir.
Tablo 3. İşletmelerin MYO Stajyerleri Algısı
Mesleki bilgi seviyeleri

N

%

Çok iyi

7

23,3

İyi

18

60

Orta

5

16,7

Toplam

30

100

Çok iyi

5

16,7

İyi

9

30

Orta

11

36,7

Zayıf

4

13,3

Yabancı dil bilgileri

Çok kötü

1

3,3

Toplam

30

100

Olumlu

25

83,3

Olumsuz

2

6,7

Ön yargılı

3

10

Toplam

30

100

MYO stajyerlerine karşı katılımcıların tutumu

MYO stajyerlerine karşı genel tutum
Olumlu

12

40

Olumsuz

7

23,3

Ön yargılı

9

30

Fikrim yok

2

6,7

Toplam

30

100

18

60

Anket katılımcılarının MYO stajyerlerinden memnuniyet seviyeleri
Memnunum
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11

36,7

Kısmen memnun değilim

1

3,3

Toplam

30

100

Stajyer Alımlarında MYO’larla Bağlantı Kurma Durumu
Evet
Hayır

18
12

60
40

Toplam

30

100

14

46,7

Hayır

16

53,3

Toplam

30

100

MYO öğrencilerini stajyer olarak tavsiye etme durumu
Evet

Çalışmanın asıl amacını oluşturan bu kısımda Tablo 3’deki değerler incelen‐
diğinde işletmelerden stajyerlerin mesleki bilgilerini iyi bulanların oranı %
60’tır. Genel olarak bu oran iyi gibi gözükse de daha üst düzeylere çıkartılabilir.
Çünkü meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran öğrenciler genel olarak meslek
liselerinde turizm ile ilgili değişik alanlarda eğitim almış öğrencilerdir. İşletme‐
ler, öğrencilerin yabancı dil seviyelerini % 36’lık oran ile orta düzeyde bulduk‐
larını dile getirmişlerdir. Çok iyi bulanların oranı % 16,7 ile oldukça düşüktür.
Yabancı dil seviyelerinin orta bulunmasını, liselerdeki hazırlık sınıflarının kaldı‐
rılması, meslek yüksek okullularında hazırlık sınıflarının tamamen isteğe bağlı
yapılmasına bağlamak doğru olacaktır. Bunlara ek olarak okutulan ders saatle‐
rinin yetersizliği de yabancı dil seviyelerini olumsuz etkileyen başka bir unsur
olduğu söylenebilir.
İşletmelerde ankete katılanlar kendilerinin meslek yüksekokulundan gelen
stajyerlere karsı olumlu baktıklarını beyan etmişlerdir. Bununla beraber çevre‐
dekilerin görüşleri ile ilgili sorunun oranları incelendiğinde olumlu yaklaşımı‐
nın devam ettiği göze çarpmaktadır. Buna rağmen meslek yüksekokulu stajyer‐
leri ile ilgili % 23,3’lük olumsuz ve %30’luk ön yargılı oranları çok dikkat çekici‐
dir. Bu da meslek yüksek okullarına karşı olan genel olumsuz tavrın daha tam
anlamı ile kırılamadığını göstermektedir.
Meslek yüksek okulu stajyeri kabul edip çalıştıranların memnuniyet düzey‐
leri incelendiğinde işletmelerden % 60’lık bir bölümü stajyerlerden memnun
kaldıklarını belirtmişlerdir. Kısmen memnun olanların oranı ise %36,7’dir. An‐
kete katılanlardan sadece bir kişi memnun olmadığını beyan etmiştir. Genel ola‐
rak bakıldığında meslek yüksek okulu stajyerlerinden işletmeler memnun gö‐
zükmekte ancak memnuniyet oranını yukarılara çıkartmak meslek yüksekokul‐
ları ile işletmeler arasında yapılacak olan çalışmalarla mümkün olabilecektir.
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İşletmeler stajyer bulurken büyük oranda (%60)meslek yüksekokulları ile ile‐
tişime geçmiş olmalarına rağmen bu yeterli değildir. Meslek yüksekokulları ile
işletmeler daha yakın iş birliği içersinde olmalıdırlar. Anket katılımcılarının %
60’lık kısmı stajyerlerden memnun olmasına rağmen sadece % 46,7’lik kısmı
meslek yüksek okulu öğrencilerini başka işletmelere stajyer olarak tavsiye et‐
mişlerdir. Buna karşın %56,3’lük kısmı ise tavsiye etmemiştir. Katılımcılar tav‐
siye etme sebeplerini, işe daha yatkın, kalifiye, eğitimli, verimli olmaları gibi
sebepler ile açıklamışlardır. Tavsiye etmeyenlerin üzerinde durdukları en ö‐
nemli nokta ise güven konusudur. Tavsiye etmeyenler stajyer öğrencilerin ba‐
zen staj bitmeden bazen de staj biter bitmez işten ayrılmaları nedeniyle işletme‐
nin zor durumda kaldığını ve nedenle de meslek yüksekokulu öğrencilerini
stajyer olarak tavsiye edemediklerini dile getirmişlerdir. Anket katılımcılarına
yöneltilen “Diğer kuruluşlardan gelen stajyerler ile meslek yüksek okulu staj‐
yerleri arasındaki fark nedir?” açık uçlu sorusuna katılımcılar yoğun şekilde
meslek yüksekokulu öğrencilerinin genel olarak iş beğenmediklerini, eğitim al‐
dıkları için belirli bir süre çalışmadan hemen üst kademelerde görev almak iste‐
dikleri şeklinde cevap vermişlerdir. Bazı katılımcılar ise meslek yüksekokulu
öğrencilerinin şımarık olabildiğini dile getirmişlerdir. Bunların yanı sıra, daha
tecrübeli ve olgun oldukları gibi olumlu yanıtlar da alınmıştır.
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Önemsiz

1

3,3

Toplam

30

100

Önemli

26

86,7

Ne önemli/ne önemsiz

3

10

Önemsiz

1

3,3

Toplam

30

100

Önemli

29

96,7

Ne önemli/ne önemsiz

1

3,3

Toplam

30

100

30

100

Önemli

29

96,7

Ne önemli/ne önemsiz

1

3,3

Toplam

30

100

28

93,3

İsletmeye olası olumlu katkıları

İsletmeye kolay uyumları

Müşteri ile iyi iletişim kurma
Önemli
Yöneticilere karsı olumlu davranışları

Departman içi uyum
Önemli
Ne önemli/ne önemsiz

2

6,7

Toplam

30

100

28

93,3

Çalışma istekleri

Tablo 4. İşletmelerin Stajyer Seçim Ölçütleri

Önemli

Yabancı dil seviyesi

N

%

Önemli

28

93,3

Ne önemli/ne önemsiz

2

6,7

Ne önemli / ne önemsiz

1

3,3

Toplam

30

100

Önemsiz

1

3,3

Toplam

30

100

Önemli

9

30

Ne önemli/ ne önemsiz

18

60

Önemsiz

3

10

Toplam

30

100

Okul başarısı

Mesleki eğitim seviyeleri
Önemli

27

90

Ne önemli/ne önemsiz

3

10

Toplam

30

100

Önemli

18

60

Ne önemli/ne önemsiz

11

36,7

İsletmeye düşük maliyetleri

İşletmelerin stajyer alırken ne tür ölçütler doğrultusunda seçim yaptıklarını
tespit etmek için hazırlanan sorunun cevapları incelendiğinde, şu sonuçlar elde
edilmiştir. İşletmeler stajyer öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin az da olsa mes‐
leki bilgilerinden daha önemli olduğunu beyan etmişlerdir. Mesleki yabancı dil
bilgilerinin önemli olduğunu söyleyenlerin oranı %93,3 iken mesleki bilgilerinin
önemli olduğunu belirtenlerin oranı ise % 90’dır. Her ne kadar ankete katılanlar
eğitime önem verdiklerini beyan etseler de katılımcıların stajyer alımında staj‐
yerlerin okul başarılarını % 60’lık bir oran ile ne önemli / ne de önemsiz olarak
gördükleri ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların sadece % 30’luk bir bölümü o‐
kul başarısını önemli görmekte ve % 10’luk kısmı da önemsiz olarak görmekte‐
dir. İşletmeler meslek yüksek okulundan gelen stajyerleri alırken düşük mali‐
yetli olmalarının da etkisi olduğunu %60’lık oran ile ortaya koymuşlardır. Çalı‐
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şanların işletme içerisinde genel olarak uyumlu olması işletmelerde işlerin sağ‐
lıklı yürümesi açısından son derece önemlidir. Anket sonuçları da bu durumu
doğrular niteliktedir. Anket katılımcıları stajyerlerin kolay uyum sağlamaları‐
nın, yöneticilerine karşı olan olumlu tavırlarının önemli olduğunu % 96,7’lik
oran ile ve departman içi uyumlarının önemli olduğun da % 93,3 oran ile orta‐
ya koymuştur.
Turizm insan ilişkilerinin son derece önemli olduğu bir sektördür. Buna bağ‐
lı olarak bu sektörde çalışanlar müşteriler ile iyi iletişim kurabilmeli, onlara ge‐
reken ilgiyi gösterebilmelidirler. İşletmeler bunun farkına varmış ve ankete katı‐
lanların tamamı müşteriyle iyi iletişim kurmanın önemli olduğunu dile getir‐
mişlerdir. Her çalışanın işletmeye pozitif yönde bir katkısının olması kaçınıl‐
mazdır. Ankete katılanların %86,7’lik bir bölümü stajyerlerin işletmeye muhte‐
mel olumlu katkılarının önemli olduğunu beyan etmiştir. Bir personelin işini
yerine getirirken istekli olarak yapması o işin hem zamanında hem de doğru
olarak yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca çalışma isteği olan bir personel işlet‐
meye her anlamda olum katkı sağlayacak işletmeye fazla sorun çıkarmayacak‐
tır. Ankette stajyerlerin çalışma isteklerinin önem derecesi ile ilgili soruya anketi
cevaplayanların tamamı önemli cevabını vermemişlerdir. Çalışma isteklerini
önemli bulanların oranı % 93,3 iken çok az da olsa ne önemli / ne önemsiz ceva‐
bını verenlerin oranı da % 6,7 olarak gerçekleşmiştir.
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den kaynaklanabilmektedir. Bu tür sorunları aşmak için meslek yüksekokulları
işletmeler ile daha yakın ilişki kurmalı ve sık sık sektörden yöneticileri öğrenci‐
ler ile buluşturmalıdır.
İşletmelerin ihtiyacı olan kalifiye elaman ihtiyacını karşılarken onlardan ko‐
puk, soyutlanmış bir şekilde eğitim vermek her iki taraf içinde bir fayda sağla‐
mayacaktır. Bunun için zaman zaman işletmeler ile görüş alış verişinde bulunu‐
larak eğitim öğretim müfredatı güncellenerek stajyerler daha güncel bilgiler ile
piyasaya gönderilmelidir. Ayrıca stajyer öğrencilerin denetimleri daha iyi ya‐
pılmalı ve öğrencilere stajın önemi kavratılmalıdır. Stajın sadece kendileri için
önemli olmadığını daha sonraki yıllarda staja çıkacak meslek yüksekokulu staj‐
yerleri için bir referans olduğunu öğrencilere kavratmak gerekmektedir.
İşletmeler de kendi üzerlerine düşeni yaparak bu sürecin daha iyi olmasına
katkı sağlayabilirler. Örneğin stajyerleri ucuz bir iş gücü olarak değil de ilerle‐
yen süreçte işletmeye katkı sağlayacak yetiştirilebilecek elemanlar gözü ile ba‐
karak onlara stajları bitiminde gerekli iyileştirmeleri yaparak bu sürece katkıda
bulunabilirler.
Sonuç olarak meslek yüksekokullarının daha iyi ve kaliteli eğitim vermesi i‐
çin yapılacak olan tüm çalışmalar Türkiye’nin turizm alanında elde edeceği
sürdürülebilir rekabet gücü ve üstünlüğüne katkı sağlayacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA

Turizm dünya üzerindeki pek çok ülke için çok önemli bir gelir kaynağı, istih‐
dam alanı olma özelliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürecektir. Turizm sektö‐
rü gün geçtikçe daha fazla çalışana ihtiyaç duyabilecektir. Bu ihtiyacın kalifiye
olmayan sıradan çalışanlar ile karşılanmaya çalışılması geçmişte olduğu gibi
ilerleyen süreçlerde de turizm sektörünü baltalayacaktır. Turizm sektöründe
faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri ve yöneticileri her geçen gün daha da
bilinçli bir hale gelmektedir. Çalışanlarını eğitimli kişilerden seçmeye önem
vermektedir. Ayrıca dünyada ve Avrupa birliğinde mesleki eğitime son derece
önem verilmeye başlanmıştır. Ülkemiz değişik sektörlerin ihtiyaç duyduğu kali‐
fiye elman ihtiyacını ortaöğretimde ve yüksek öğretimde verdiği eğitimler ile
karşılamaya çalışmaktadır. Mesleki eğitimin yüksek öğretimde bir ayağını oluş‐
turan meslek yüksekokulları bu alanda son derece önemlidir.
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ÖZ
Gelecek turist sayısının doğru tahmin edilmesi, turizm ile ilgili devlet kuruluşlarının ya
da özel kuruluşların geleceğe yönelik kararlar vermelerinde çok önemlidir. Geleceğe
yönelik yapılacak turist sayısı öngörülerine göre, zaman çizelgelerinin düzenlenmesi, ihtiyaç duyulacak personel sayılarının belirlenmesi, yapılacak reklamların ayarlanması,
gerekeli olan yatımlara karar verilmesi gibi birçok konuda planlamalar yapılmaktadır.
Bu nedenle, gelecek turist sayılarının öngörülmesi için literatürde çeşitli yaklaşımlar
önerilmiştir. Zaman serilerinin öngörüsünde başarısını kanıtlamış olan yapay sinir ağları (YSA) yöntemi, gelecek turist sayılarının öngörüsünde de başarıyla kullanılmaktadır.
YSA modelini oluşturan, mimari yapı, aktivasyon fonksiyonu ve öğrenme algoritması
gibi bileşenler, elde edilecek öngörü doğruluğu üzerinde etkin bir role sahiptir. Buna
karşın, turist sayılarının tahmini için önerilen genel bir YSA modeli bulunmadığından,
en iyi model bulunurken hangi bileşen için ne kullanılacağı belirsizdir. Bu çalışmada,
Türkiye’ye gelen turist sayılarının modellenmesinde ve gelecek tahminlerinin elde edilmesinde YSA yöntemi kullanılmıştır. Eğitim aşamasında beş farklı öğrenme algoritması kullanılarak güvenilir tahminler elde edilmiştir. Öğrenme algoritmalarının öngörü
performansları karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
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gelecek turist sayısının öngörülmesi turizm araştırmalarının önemli bir alanını
oluşturmaktadır (Song ve Li 2008). Turist sayısının öngörülmesi, taşıdığı önem‐
den dolayı, sadece akademisyenlerin değil, aynı zamanda sektörde çalışan uy‐
gulamacıların da yakından ilgilendiği bir konudur (Li, Song ve Witt 2005).
Günümüzde akademisyenlerin ve uygulamacıların üzerinde önemle durdu‐
ğu, gelecek turist sayısı tahmini için literatürde kullanılan birçok bilimsel yakla‐
şım mevcuttur (Wong vd. 2007). Turist sayılarının öngörülmesi için kullanılan
bazı yaklaşımlar Box‐Jenkins modelleri, çok değişkenli zaman serisi modelleri,
bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları (YSA) yöntemleridir. YSA yöntemi
çok çeşitli zaman serilerinin öngörülmesinde başarısını kanıtlamış bir tahmin
yöntemidir (Aladağ, Eğrioğlu ve Günay 2008). YSA modellerinin tercih edilme‐
sindeki en önemli nedenlerden biri, incelenen zaman serisindeki hem doğrusal
hem eğrisel yapıyı modelleyebilme yeteneğidir (Aladağ, Eğrioğlu ve Kadılar
2009). Bahsedilen nedenlerden dolayı, YSA yöntemi, gelecek turist sayısının ön‐
görülmesinde de en çok tercih edilen yöntemlerden birdir (Palmer, Montano ve
Sese 2006).

GİRİŞ

Zaman serilerinin modellenmesinde ve tahmin edilmesinde gösterdiği başa‐
rıya karşın, YSA modellerinin kullanımıyla ilgili hala bazı problemler bulun‐
maktadır. En iyi öngörü değerlerine ulaşabilmek için kullanılacak genel bir YSA
modeli yoktur (Aladağ vd. 2010). YSA yöntemi aktivasyon fonksiyonu, mimari
yapı ve öğrenme algoritması gibi bileşenlerden oluşmaktadır ve en doğru öngö‐
rülerin tahmin edilmesi için hangi bileşenlerin kullanılması gerektiği problemi,
halen literatürde üzerinde çalışılan bir konudur (Eğrioğlu, Aladağ ve Günay
2008). Hangi öğrenme algoritması tercih edilmeli ya da hangi YSA mimarisi kul‐
lanılmalı gibi sorularının yanıtları, güvenilir tahminlerin elde edilmesinde anah‐
tar noktalardır. YSA yaklaşımı kullanıldığında, bileşenlerinin belirlenmesi için
genellikle dar bir seçim aralığı için deneme yanılma yöntemi tercih edilmektedir
(Eğrioğlu ve Aladağ 2006).

Her dönem öncesi, çeşitli turizm şirketleri ve turizm ile ilgili devlet kuruluşları
dönem planlamalarını yapabilmek, kısa ya da uzun vadede stratejik kararlar
alabilmek için gelecek turist sayısı tahminlerine ihtiyaç duyarlar. Palmer,
Montano ve Sese (2006) elde edilecek doğru turist sayısı öngörülerinin ne kadar
önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bull (1995) tarafından da, turist sayısı veri‐
lerinin doğru modellenmesinin ve öngörülmesinin sağladığı yararlar anlatıl‐
maktadır. Çeşitli yatırımlara karar verebilmek, personel sayısını planlayabil‐
mek, gerekli olayları programlayabilmek gibi düzenlemelerin yapılmasında,
gelecek turist sayısı öngörüleri kullanılmaktadır (Song vd. 2003). Bu nedenle,

YSA yöntemi veriye dayalı bir yöntem olduğundan, güvenilir tahminlere u‐
laşabilmek için incelenen verinin yapısını en iyi şekilde modelleyebilecek, ince‐
lenen veriye özgü bileşenlerin tercih edilmesi akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Bu
çalışmada, Türkiye’ye gelen yabancı turist sayıları yıllık zaman serisi YSA yön‐
temiyle analiz edilmiş ve öngörülmüştür. Daha iyi tahmin değerleri elde ede‐
bilmek amacıyla, YSA yönteminin eğitim aşamasında, farklı öğrenme algoritma‐
ları kullanılmıştır. Eğitim aşamasında kullanılan öğrenme algoritmaları uyarla‐
malı öğrenme kurallı geri yayılım, momentum güncellemeli geri yayılım, elastik
geri yayılım, quasi‐Newton geri yayılım ve Levenberg‐Marquardt geri yayılım

Anahtar sözcükler: Öğrenme algoritması, öngörü, turist sayısı, yapay sinir ağları, zaman
serileri
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algoritmalarıdır. Kullanılan öğrenme algoritmaları için en iyi öngörü sonuçları‐
nı veren mimariler geniş bir seçim aralığı içinden belirlenmiştir. Öğrenme algo‐
ritmalarının ürettiği sonuçlar karşılaştırılarak, en güvenilir tahminlere götüren
YSA modeli belirlenmiştir.
Bir sonraki bölümde, YSA yöntemi ve yöntemin bileşenleri kısaca tanıtılmış‐
tır. Yapılan uygulama ve elde edilen bulgular üçüncü bölümde verilmiştir. Dör‐
düncü bölümde ise elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
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Çıktı tabakası

Gizli tabaka

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ
YSA, biyolojik sinir ağlarındaki işleyişi taklit eden matematiksel algoritmalar
olarak adlandırılabilir (Günay, Eğrioğlu ve Aladağ 2007). YSA yöntemi, zaman
serisi öngörü yöntemi olarak, veriye dayalı işleyen bir tahmin yöntemdir. İnce‐
lenen zaman serisinin yapısına özgü, farklı YSA bileşenlerini kullanmak daha
iyi öngörü sonuçlarının elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Doğru YSA bile‐
şenlerinin seçilmesi yöntemin öngörü performansını önemli ölçüde etkileyen bir
karardır. Zaman serilerinde öngörü için YSA yönteminin işleyişi ve bileşenleri
hakkında detaylı bilgi Günay, Eğrioğlu ve Aladağ da (2007) bulunabilir. YSA
yöntemini oluşturan bileşenlerin tanımları kısaca aşağıda verildiği gibidir.
Mimari Yapı: Literatürde zaman serisi tahmini için kullanılan YSA mimarileri
ileri beslemeli ve geri beslemeli mimariler olarak ikiye ayrılır. İleri beslemeli
mimariler birçok zaman serisi öngörü uygulamasında, tatmin edici düzeyde, iyi
sonuçlar ürettiklerinden, bu çalışmada da, ileri beslemeli sinir ağları kullanıl‐
mıştır. En basit hali ile çok tabakalı ileri beslemeli bir yapay sinir ağı mimari
yapısı Şekil 1’ de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi çok tabakalı ileri besle‐
meli bir yapay sinir ağı mimarisi üç kısımdan oluşur. Bunlar girdi tabakası, gizli
tabaka ve çıktı tabakasıdır. Tabakalar, nöron (düğüm) adı verilen birimlerden
oluşmaktadır. Mimarinin tam olarak belirlenmesi tabakalardaki nöron sayısına
karar verilmesi ile gerçekleşir. YSA de nöronlar birbirlerine ağırlıklar ile bağlı‐
dırlar. İleri beslemeli ağlarda bu bağlantılar tek yönlü ve ileri doğrudur. Aynı
tabakanın birimleri arasında bağlantı yoktur (Aladağ, Eğrioğlu ve Günay 2009).

Girdi tabakası

Şekil 1. Çok Tabakalı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağı

Zaman serilerinin gelecek tahmininde genellikle, tek gizli tabaka içeren, ileri
beslemeli sinir ağlarının kullanımı tercih edilir. Tek değişkenli zaman serileri
için ağın girdileri geçmiş veya gecikmeli değişkenler, çıktısı ise tahmin değeri‐
dir. Öngörü problemi için yapay sinir ağı eğrisel otoregresif modele denktir.
Girdi tabakasındaki nöronlardan gizli tabakayı atlayarak doğrudan çıktı taba‐
kasına bağlantı yapılması ile elde edilecek yeni yapay sinir ağı modeli ise eğrisel
ve doğrusal iki otoregresif modelin toplamı olur (Aladağ, Eğrioğlu ve Günay
2009b).
Öğrenme Algoritması: YSA yönteminde eğitim (training) aşaması, kullanılan
sinir ağının incelenen zaman serisindeki deseni öğrendiği adımdır. Bir başka
ifadeyle, YSA için eğitim süreci, incelenen verinin en iyi şekilde modellenebil‐
mesi için YSA ağırlıklarının belirlendiği adım olarak düşünülebilir. YSA model‐
lerinin parametreleri, tabakalardaki nöronları birbirlerine bağlayan ağırlıklardır
ve eğitim sürecinde YSA ağırlıklarının en iyi değeri bulunmak istenir. Ağırlıkla‐
rın en iyi değerlerinin bulunması bir optimizasyon sürecidir ve bunun için lite‐
ratürde kullanılan çeşitli öğrenme algoritmaları mevcuttur. Ağa girdi olarak
verilen değerler ve bu değerlere karşılık gelen hedef değerler arasındaki farkı en
küçük yapan ağırlık değerleri araştırılır. Kullanılan sinir ağı ne kadar iyi eğitilir‐
se, eğitim sürecinde bulunan ağırlık değerlerine bağlı olarak, elde edilecek ön‐
görü değerleri de o kadar iyi olacaktır. Bu nedenle eğitim sürecinde tercih edile‐
cek öğrenme algoritması, elde edilecek öngörü değerlerini doğrudan etkileyen,
önemli bir etkendir.

192

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

YSA de ağırlıkların belirlenmesinde kullanılan bir çok öğrenme algoritması
vardır. En çok kullanılan öğrenme algoritmalarından biri Geri Yayılım (Back
Propagation) Algoritmasıdır. Geri yayılım algoritması eldeki veri ile ağın çıktısı
arasındaki farka dayalı olarak ağılıkların güncellenmesini gerçekleştirir. Geri
yayılım algoritması üzerinde literatürde birçok çalışma yapılmış ve bu algorit‐
manın, uyarlamalı öğrenme kurallı (adaptive learning rule) ve momentum gün‐
cellemeli geri yayılım algoritmalası gibi çeşitli türleri önerilmiştir. Geri yayılım
algoritmasında kullanılan öğrenme parametresi optimal sonuca yeterli derecede
yaklaşılmasında önemli rol oynar. Öğrenme parametresi sabit olarak alınabile‐
ceği gibi algoritma içinde dinamik olarak da güncellenebilir (Aladağ, Eğrioğlu
ve Günay 2009).
Aktivasyon Fonksiyonu: Aktivasyon fonksiyonu girdi ve çıktı birimleri ara‐
sındaki eğrisel eşleşmeyi sağlar. Aktivasyon fonksiyonunun doğru seçilmesi
ağın performansını önemli derecede etkiler. Aktivasyon fonksiyonu genelde tek
kutuplu, çift kutuplu ya da doğrusal olarak seçilebilir. Seçilen aktivasyon fonk‐
siyonu doğrusal olmadığında eğim parametresinin belirlenmesi gerekmektedir.
Eğim parametresi de en iyi sonuca yeterli derecede yaklaşılmasında önemli rol
oynayan bir faktördür (Aladağ, Eğrioğlu ve Günay 2009).
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI TURİST SAYILARININ ÖNGÖRÜLMESİ
Çalışmada, 1977 ile 2008 yılları arasında Türkiye’ye gelen yıllık yabancı turist
sayıları incelenmiştir. 32 gözlemden oluşan zaman serisinin grafiği Şekil 2’de
verilmiştir.
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Şekil 2’de grafiği görülen, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayılarının ön‐
görülmesinde YSA yöntemi kullanılmıştır. YSA yönteminden yararlanılırken,
yapılan tercihler ve kullanılan yöntem bileşenleri aşağıda verilmiştir.
 Tüm hesaplamalarda Matlab R2009a paket programı kullanılmıştır.
 32 gözlemden oluşan verinin ilk 27 gözlemi ağın eğitimi için, son 5 gözlemi
ise test kümesi için kullanılmıştır. Bir başka ifadeyle, 1977 ile 2003 yılları ara‐
sındaki gözlemlerden yararlanılarak, kullanılan eğitim algoritmasıyla ağ eği‐
tilmiş ve veriyi en iyi temsil eden ağırlık değerleri bulunmuştur. Eğitim adı‐
mında eğitilen ağ kullanılarak, 2004 ile 2008 yıllarındaki test kümesi gözlem
değerleri tahmin edilmiş ve yapılan tahminler gerçek değerlerle karşılaştırı‐
larak ağın performansı ölçülmüştür.
 zi, yapay sinir ağı çıktı değerini, di, hedef çıktı değerini ve n, test kümesinin
büyüklüğünü göstermek üzere, performans ölçütü olarak,
n
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n

şeklinde verilen hata kareler ortalaması karekök (HKOK) değeri kullanılmış‐
tır. 2004 ile 2008 yılları arasındaki gözlemler eğitilen ağ ile tahmin edildikten
sonra, bu test kümesi üzerinden hesaplanan HKOK değeri hesaplanmıştır.
En küçük HKOK değerine sahip, yani en iyi tahminleri veren mimari belir‐
lenmiştir.
 Mimari türü olarak, bugüne kadar yapılan çalışmalarda başarısı kanıtlanmış,
ileri beslemeli sinir ağı mimarisi tercih edilmiştir. Şekil 1’de genel şekli veri‐
len ileri beslemeli sinir ağı gibi, çalışmada kullanılan mimari de tek gizli ta‐
baka ve tek çıktı birimi içermektedir.
 Ağın tüm birimlerinde aktivasyon fonksiyonu olarak,

f ( x) 

1
1  e( x)

şeklinde verilen, lojistik aktivasyon fonksiyonu tercih edilmiştir. Verilen
fonksiyonda, eğim parametresini göstermektedir.

Şekil 2. Türkiye’ye 1977 İle 2008 Yılları Arasında Gelen Yabancı Turist Sayıları

 Öğrenme algoritması olarak, uyarlamalı öğrenme kurallı geri yayılım
(Cichocki ve Unbehauen 1993), momentum güncellemeli geri yayılım
(Cichocki ve Unbehauen 1993), elastik (resilient) geri yayılım (Reidmiller ve
Braun 1993), quasi‐Newton geri yayılım (Gill, Murray ve Wright 1981) ve
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Levenberg‐Marquardt geri yayılım (Levenberg 1944) öğrenme algoritmaları
kullanılmıştır. Herbir öğrenme algoritması için 50 tekrar yapılmıştır. Tablo
1’de kullanılan öğrenme algoritmalarının Matlab programındaki fonksiyon‐
ları görülmektedir.
Tablo 1. Öğrenme Algoritmalarının Matlab Fonksiyonları
Fonksiyon ismi
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Tablo 3. Öğrenme Algoritmalarına Göre En İyi Mimariler
Öğrenme algoritmaları
traingda

traingdm

trainrp

trainbfg

trainlm

HKOK

990.244

1.163.221

852.740

1.179.333

1.263.696

Mimari

3-10-1

11-6-1

9-7-1

11-9-1

12-7-1

Öğrenme algoritması

traingda

Uyarlamalı öğrenme kurallı geri yayılım

traingdm

Momentum güncellemeli geri yayılım

trainrp

Elastik geri yayılım

trainbfg

Quasi-Newton geri yayılım

trainlm

Levenberg-Marquardt geri yayılım

 İncelenen her bir durum için en iyi mimari belirlemek amacıyla, girdi taba‐
kasındaki ve gizli tabakadaki birimler 1 ile 12 arasında değiştirilerek denen‐
miştir. Çıktı tabakasında sadece bir birim kullanıldığından, her bir öğrenme
algoritması için toplamda 144 mimari ile çözümleme yapılmış ve test kümesi
üzerinden hesaplanan en düşük HKOK değerine sahip mimari en iyi mimari
olarak seçilmiştir.
Eğitim aşamasında beş farklı öğrenme algoritması kullanıldığından ve herbir
durum için 144 ayrı mimari incelendiğinden, toplamda 720 model ile
çözümleme yapılmıştır. Bir başka ifadeyle, Türkiye’ye gelen yabancı turist
sayısının tahmini çin 720 adet farklı YSA modeli kullanılmıştır. Yapılan
çalışmanın boyutu ifade edilirse, herbir öğrenme algoritması için 50 tekrar
yapıldığından, incelenen zaman serisi toplamda 36000 kez çözümlenmiştir.
Kullanılan herbir öğrenme algoritması için yapılan 50 tekrarda elde edilen
HKOK değerlerinin ortalamaları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 3.’de ise öğrenme
algoritmalarından elde edilen en iyi mimariler ve karşılık gelen HKOK değerleri
özetlenmiştir. Tablo 1 ve 2’de her bir öğrenme algoritması, Tablo 1’de verilen,
kaşılık gelen fonksiyon isimleri ile gösterilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde, her bir öğrenme algoritması için 50 tekrardan elde
edilen ortalama HKOK değerlerine göre, uyarlamalı öğrenme kurallı geri yayı‐
lım ya da elastik geri yayılım öğrenme algoritmaları kullanıldığında, gerçek
değerlere en yakın tahminler elde edilmiştir. Momentum güncellemeli geri
yayılım, quasi‐Newton geri yayılım ve Levenberg‐Marquardt geri yayılım öğ‐
renme algoritmalarının diğer iki algoritmadan daha kötü tahminler ürettiği a‐
çıkça görülmektedir.
Tablo 3’de, örneğin elastik geri yayılım öğrenme algoritması kullanılarak 50
tekrar yapıldığında, test kümesi üzerinden elde edilen en küçük HKOK değeri
852.740 değeridir ve bu HKOK değerini veren mimari, 9 girdi birimine ve gizli
tabakada 7 birime sahip olan 9‐7‐1 mimarisidir. Tablo 3 incelendiğinde, en kü‐
çük hata değerine elastik geri yayılım öğrenme algoritması kullanıldığında ula‐
şıldığı görülmektedir. Elastik geri yayılım algoritması kullanılarak eğitilen 9‐7‐1
mimarisinin ürettiği tahmin değerlerinin ve karşılık gelen gerçek gözlem değer‐
lerinin birlikte grafiği Şekil 3’te verilmiştir.

Tablo 2. Öğrenme Algoritmalarından Elde Edilen Ortalama HKOK Değerleri
traingda

traingdm

trainrp

trainbfg

trainlm

1.121.266,8

1.378.422,2

1.080.476,4

1.339.718,1

1.385.260,4
Şekil 3. 9‐7‐1 Mimarisinden Elde Edilen Tahmin Değerleri ve Gerçek Gözlem Değerleri
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Şekil 3’te verilen grafik incelendiğinde, 9‐7‐1 mimarisinden elde edilen tah‐
minlerin gerçek gözlem değerlerine uyumunun çok iyi olduğu açıkça görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
YSA yöntemi öngörü problemlerinde başarısını kanıtlamış bir tahmin yöntemi‐
dir. Bu nedenle farklı alanlardaki çeşitli uygulamalarda, genellikle öngörü yön‐
temi olarak YSA tercih edilmektedir. YSA yönteminin başarıyla kullanıldığı a‐
lanlardan biri turizm araştırmalarıdır. Gelecek turist sayılarının tahmini gibi
önemli bir öngörü probleminin çözümünde birçok çalışmada YSA yöntemi ter‐
cih edilmiştir. Uygulamalarda gösterdiği üstün performansa karşın, halen YSA
yönteminin kullanımıyla ilgili bazı problemler bulunmaktadır. Çeşitli bileşen‐
lerden oluşan YSA yöntemi, yanlış bileşen seçimleriyle kullanıldığında yanıltıcı
sonuçlara götürebilmektedir. Bileşenlerin seçiminde her duruma uygulanabilir
bir kural bulunmamaktadır. İncelenen verinin yapısına uygun bileşenlerin se‐
çimi çok daha iyi öngörü sonuçlarına götürecektir.
Bu çalışmada, 1977 ile 2008 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret eden yıllık tu‐
rist sayıları zaman serisi incelenmiş ve YSA yöntemi kullanılarak öngörülmüş‐
tür. YSA yönteminin performansını doğrudan etkileyen, en önemli bileşenlerin‐
den biri öğrenme algoritmasıdır. Bu nedenle, gelecek turist sayısı için güvenilir
öngörülere ulaşabilmek amacıyla beş farklı geri yayılım algoritması kullanılmış‐
tır. Uyarlamalı öğrenme kurallı geri yayılım, momentum güncellemeli geri yayı‐
lım, elastik geri yayılım, quasi‐Newton geri yayılım ve Levenberg‐Marquardt
geri yayılım öğrenme algoritmaları eğitim aşamasında kullanılarak en iyi
tahminleri veren YSA mimarileri araştırılmış ve elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
Yapılan detaylı hesaplama işlemleri sonucunda, uyarlamalı öğrenme kurallı
geri yayılım ya da elastik geri yayılım öğrenme algoritmaları tercih edildiğinde
daha iyi öngörülere ulaşıldığı görülmüştür. En iyi tahminler, elastik geri yayı‐
lım öğrenme algoritması kullanıldığında 9‐7‐1 mimarisi ile elde edilmiştir. Bu
mimariden elde edilen tahminler ve gerçek değerlerin birlikte grafiği incelene‐
rek, çok iyi tahminlere ulaşıldığı görsel olarak da gözlemlenmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda, Türkiye’ye gelen yıllık turist sayıları YSA yön‐
temiyle tahmin edildiğinde, güvenilir tahminler elde etmek için, öğrenme algo‐
ritması olarak uyarlamalı öğrenme kurallı geri yayılım ya da elastik geri yayılım
öğrenme algoritmalarının tercih edilmesi gerektiği söylenebilir.
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Çalışmada öncelikle Beypazarı’na bakışta esas alınan turizm ve halkbilimi
alanına ait kavramsal çerçeve ile uygulanan halkbilimsel kuramlar açıklanmak‐
tadır. Ardından hem kısa tarihi hem de turizmiyle araştırma sahası tanıtılmak‐
tadır. Çalışma, yerel mutfağın gelenekler ve turizm çerçevesinde nasıl biçimlen‐
diği, değiştiği ya da dönüştüğünün, alan araştırmasında derlenmiş bilgilere da‐
yalı olarak tartışıldığı bölümle devam etmektedir. Turistik kültürel unsurların
var olan niteliklerinin yerel kültürün ve turizmin sürdürülebilirliğine etkisi ise
ayrıca ele alınmaktadır. Çalışma, söz konusu kültürel unsurların yerel kültür ve
turizm açısından özgünlüğü, yerel kültürün tanıtımına ve sürdürülebilirliğine
aracılık etmesi açısından etkisi tartışılarak sonlandırılmaktadır.
Kavramsal Çerçeve

ÖZ
Beypazarı, yerel kültürün tanıtılmasını hedefleyen bir turizm kentidir. Bu amaçla turistlere çeşitli halkbilimsel unsurlar müzelik nesne ve ticari ürün olarak sunulmaktadır. Çalışmanın konusunu bu ürünlerden biri olan geleneksel mutfak oluşturmaktadır. Çalışmanın iki amacı vardır; halkbilimsel ürünlerin turizmle nasıl yaratılıp yorumlandığının
belirlenmesi ve bunun yerel kültürün gelişip sürdürülebilirliliğinin sağlanmasındaki etkisinin saptanmasıdır. Çalışmada kullanılan veriler, halkbiliminin gösterim kuramı bakış açısından gerçekleştirilen Beypazarı alan çalışmasıyla derlenmiştir. Çözümlemede,
kültürel unsurlardaki değişmeleri daha iyi vurgulamak ve tarihsel derinlik içinde gösterebilmek için göstergenin kültür tarihi yaklaşımı da uygulanmıştır. Araştırma sonunda
elde edilen bulgular şunlardır: Hediyelik ticari ürünler, tarımsal üretime dayalı bir ekonomisi olan Beypazarı’nın kendi kaynakları kullanılarak yerli halk tarafından üretilmektedir. Ürünler, ev sahibi Beypazarılılar ve turistler için genellikle ayrı ayrı üretilmektedir.
Ürünler, turistlerin beklentisine ve hayallerindeki Beypazarılı kimliğine uygun bir otantikliğe sahiptir. Beypazarı kültürü ve ekonomisinin sürdürülebilirliliği açısından turizm
gerekli ve en önemli bir harekettir.
Anahtar sözcükler: Beypazarı, miras turizmi, halkbilimsel unsurlar, geleneksel mutfak

GİRİŞ
Beypazarı başkent Ankara’nın gölgesinde kalan bir ilçe olmaktan, kentsel görü‐
nümünün gücünden yararlanarak oluşturmaya çalıştığı ve 1990’lı yıllardan iti‐
baren giderek büyüyen turizm hareketi sayesinde çıkmıştır. Bu çalışma, Beypa‐
zarı’ndaki bu turizm hareketini ve turistlere sunulan halkbilimsel ürünlerin ni‐
teliklerini konu etmektedir. Çalışmayla yerel kültür ürünlerinin turizmle birlik‐
te nasıl yaratılıp yorumlandığının belirlenmesi ve turistik amaçlı halkbilimsel
üretimin yerel kültürün gelişip sürdürülebilirliliğinin sağlanmasındaki etkisinin
saptaması amaçlanmaktadır. Tartışmalar, Beypazarı geleneksel mutfağı örnek‐
lemi üzerinden yapılmaktadır.

Bu çalışmada esas alınan turizme bağlı kültürel gelişme görüşü, halkbilimine de
kaynaklık eden turizm antropolojisi alanındaki çalışmalar aracılığıyla geliştiril‐
miştir. Antropologlar turizmi üç yaklaşım içinde çalışma eğilimindedir (Nash
1996: 84):


Akkültürasyon (kültürleşme) ya da gelişme biçimi,



Turist için kişisel bir geçiş ekseni ve



Bir üst yapı biçimi.

Akkültürasyon “farklı kültürler temas halindeyken meydana gelen” bir süreç‐
tir ve “bu bilgi kolaylıkla turist ve yerli ya da ‘ev sahibi’ topluluklar arasındaki
bağlantıya uygulanabilir” (Nuňez 1989: 266).
Beypazarı nüfusunun %70’i tarım alanında çalışmaktadır (Anonim 2006). Ken‐
tin tarımcılığa uygun bir iş gücü ve toplumsal yapılanması vardır. Ama Beypa‐
zarı miras turizmine1 (Christou 2005: 5‐8) genelde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi
sanayi, siyasi, eğitim ve kültür hareketlerinin yoğun olduğu büyük kentlerden,
yerli turistler katılmaktadır. Turistin ve yerel halkın bu niteliği dolayısıyla ça‐
lışmada turizm, gelişme aracı olarak ele alınmaktadır.
Bu çalışmada gelişmenin sürdürülebilirlik niteliğine de bakılmaktadır.
Richards ve Hall’a göre (2000: 1‐5) sürdürülebilirlik, kullanılabilir kaynakları ile
kendisini destekleyen bir topluluğun yaşam çevresinin kültürel, ekonomik, top‐
lumsal ve politik açıdan sürekli ve gelişen refahını ifade eder. Bu açıdan turiz‐
min gelişmesinde sürdürülebilirlik, toplumun sürdürülebilir olmasıyla doğru‐
dan ilişkilidir. Çünkü sürdürülebilir turizm yönetimi, yerel toplulukla yaşam çev‐
resinin ihtiyaç ve olanaklarının sınırlılığı içinde, karşılıklı kazanım elde edilebi‐
lecek şekilde gelişmeyi hedefler (Bramwell vd. 1998’den akt. Richards ve Hall
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2000: 6). Dolayısıyla bu çalışmada turizm, hem Beypazarı’nın halkbilimsel ve
toplumsal yapısı ile bunu yaşatan çevreyi korunmada, hem de gelişen koruma
bilinciyle turizmde sürdürülebilirliği sağlamada rolü olan bir gelişme biçimi
olarak ele alınmaktadır.
Kuramsal Çerçeve
Bu çalışmada konu edilen Beypazarı’na ait turistik halkbilimsel unsurlar, halk‐
biliminin gösterim kuramına (performance theory of folklore) uygun olarak unsur‐
ların yaratım bağlamı ve kullanım bağlamı (context of consumption) (Glassie 1999:
57‐60) içinde gözlemlenmiştir. Ayrıca bu unsurlardaki değişmeleri daha iyi
vurgulamak ve tarihsel derinlik içinde gösterebilmek için göstergenin kültür
tarihi (cultural history of indicator) (Geertz 2007:131–132) yaklaşımı uygulanmış‐
tır. Beypazarı kültürüne ait halkbilimsel unsurlar turistlerin ve yerel halkın kül‐
tür tarihi içinde sorgulanmıştır. Konunun iki ayrı topluluk bağlamında değer‐
lendirilmesinin nedeni, ev sahibi topluluğun, turistin ihtiyaç, tutum ve değerle‐
rini kolaylaştırmak için turizm uygulamaları geliştirirken kendisinin de farklı
düzeylerde sosyo‐kültürel değişmelere uğraması ve turizme uyarlandıkça turis‐
tin kültürüne benzemek zorunda kalmasıdır (Nuňez 1989: 266; Nash 1996: 169;).
İlgili Çalışmalar
Türkiye’deki halkbilimci akademisyenler arasında turizm yaygın olarak ele alı‐
nan ya da disiplinler arası bir işbirliği içinde çalışılan bir konu değildir. Bu yüz‐
den alan yazımda var olan sınırlı sayıdaki çalışma “öneriler” niteliğindedir. Ör‐
neğin, bu konuda yapılmış bir sempozyum (Türk Folklorunun… 2000) kapsa‐
mında sunulmuş bildirilerdeki önerilerin ortak noktaları şunlardır: Turizm sek‐
töründe özellikle halk oyunları ve el sanatlarından yararlanılması; bu sayede
Türk kültürünün tanıtılması; el sanatlarının turistik üretimiyle yerel ekonomi‐
nin canlandırılması. Ağırlıkla muhafazakâr ve ulusalcı bir halkbilimi anlayışına
dayanan turizm ‐ halkbilimi ilişkisi hakkındaki bu öneriler, genelde “yozlaşma‐
dan uzak sunum ve tanıtım” ortak kaygısını da dile getirmektedirler. Halkbi‐
lim‐turizm ilişkisi alan yazımda, “değinme” biçiminde müzecilik bağlamında
da ele alınmaktadır. Bu odağa sahip iki ayrı bildiride (Altuntaş 2003; Uyar 2003)
konuya, yukarıda sözü edilen örneklerde olduğu gibi, muhafazakâr halk kültü‐
rü anlayışıyla, genel bir değerlendirme içinde ve halk kültürünü korunma, ta‐
nıtma ve yabancılara öğretmenin önemi belirtilerek değinilmektedir.
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Kültürü tanıtma aracı olarak halkbilimden yararlanan ama konuyu daha çok
edebiyat alanı içinden ele alan bir makalede (Özdemir 2009) turizm – edebiyat
ilişkisi, gezi yazıları, gezgin edebiyatçılar ve popüler edebiyat kapsamında kül‐
tür‐ edebiyat‐ turizm üçlü ilişkisi tartışılmaktadır. Dalyan ve Köyceğiz çevre‐
sinde efsanelerin turizm etkinliklerinde kullanımını konu eden bir
araştırmadaysa (Şahin 2009) halk kültürü yine muhafazakâr bir eğilimle ele a‐
lınmaktadır. Çalışmada efsanelerin bir folklorimus/fakelore2 ürünü olarak turizm‐
de nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.
Bu çalışma ve yukarıda anılan son makaleye esin kaynağı olmuş, alandaki tu‐
rizm ‐ halkbilimi ilişkisi üzerine sözü edilmesi gereken bir makale bulunmakta‐
dır. Çobanoğlu’na (1999) ait bu çalışmada Ayvalık Şeytan Sofrası efsanesine da‐
yalı olarak yapılan turizm, doğal çevreden yararlanma ve gelişen adak geleneği
gelenek icadı3 kavramı açısından değerlendirmektedir. Görüldüğü gibi turizmin
yaygın yapıldığı yerleşim yerlerine ya da yaygın bilindik bir turistik nesnenin
monografisine odaklanan halkbilimi araştırması yok denecek kadar azdır. Bu
nedenle elinizdeki bu araştırma, araştırma alanı (Beypazarı) ile incelediği unsur‐
lar (halk bilgisi) açısından diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır. Ayrıca konuyu
değerlendirmede yararlanılan halkbilimsel kavram ve kuramların yanı sıra tu‐
rizm görüşü ile de diğer çalışmalardan ayrılarak bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
YÖNTEM
Alan Araştırması
Beypazarı alan araştırması, turizmin etkin olarak sürdürüldüğü ve halkbilimsel
unsurların üretilip turistlere satışının yapıldığı yer olan ilçe merkezinde, 2009
Haziran ayı içinde yapılmıştır. Bu ayın seçilmesinin iki nedeni vardır: öncelikle
yerel halk bu aydan itibaren kış hazırlıklarına başlamaktadır. İkinci olarak da
turistler bu ayda daha yoğun olarak kenti ziyaret etmektedirler. Alan araştırma‐
sında halkbilimsel ürünlerin üreticileri ile turistik iş yeri sahipleri, üretim atöl‐
yelerinde çalışanlar ve turizme doğrudan katılmayan yerli halkla kılavuz soru
formu eşliğinde görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, izlenilen kurama uygun olarak,
konu edilen halkbilimsel unsurların üretim ve kullanım süreçleri gözlemlenmiştir.
Araştırma Sahası
Beypazarı, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın ilçelerinden biridir. Ankara’ya 99
km. uzaklıktadır. M.Ö. 2000’lere uzanan geçmişinde Hititler, Frigler, Galat, Ro‐
ma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’na gibi farklı tarihi dönem‐
lerde hükmetmiş uygarlıklara ev sahipliği yapmış, tarihi İpek Yolu üzerinde
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bulunan eski bir yerleşim yeridir (Torun 2004: 16‐27; Anonim 2006). Kentin eski
merkezindeki evler iki ya da çok katlı olup sıkışık bir yerleşim görülmektedir.
Bu alandaki geleneksel mimari örneklerinin korunma altında olması dolayısıyla
yeni yerleşim yerleri, eski kentin çevresinde ve özellikle ilçeyi başkente bağla‐
yan ana yolun kıyısındadır. İlçenin nüfusu, 2008 yılında, 46.768’dir. Nüfusun
tamamını yerliler oluşturmamaktaysa da araştırma kapsamında görüşülen kay‐
nak kişilerin hepsi, rastlantısal olarak, Beypazarı’nın yerlisiydi.
Turizmin ve Turistin Niteliği
Beypazarı, kırsal bölgelerde sürdürülebilir turizmin (Swarbrooke 1996’dan akt.
Flognfeldt Jr 1999: 364) miras, dil, çalışma, sanat, ortak inançlar, tutumlar ve de‐
ğerler, ilişkiler gibi tüm görünümlerine sahiptir. Arkeolojik kalıntıların yanı sıra
doğal çevresindeki zenginlikleri (Anonim 2006) sayesinde, termal, eko turizm,
tarım gibi çok yönlü potansiyel turizm değerleri (Demirtaş 2003) de vardır. Ama
kentin en çok tercih edilen turizm tipi, geleneksel mimarinin öncülük ettiği mi‐
ras turizmidir.
Beypazarı’nda turizm, 1999‐2008 yılları arasında görev yapan belediye başka‐
nı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde dikkat çekici biçimde canlanmıştır. Turizmi
geliştirme eylem planı sadece Beypazarı belediyesine aittir (Saleem ve Oztin
2004: 328). Kentte turizme sunulan 500’ü restore edilmiş 3500 ev, 20 dini yapı ve
600 dükkânlık bir tarihi çarşı bulunmaktadır (Yavaş 2006: 6). Beypazarı ağırlıklı
olarak kent kökenli yerli turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu turistler
aile tatili, sempozyum gezisi, okul gezisi, turistik gezi gibi farklı amaçlarla bir
araya gelmiş özel grup ya da tur gruplarıdır. Turların niteliği dolayısıyla turist‐
ler günübirlik ya da tek gece konaklamalı gelmektedir.
Kente turistler özellikle hafta sonunda ve tüm resmi tatillerde gelmektedir.
Bunun dışındaki turist yoğunluğu örgün eğitimin takvimine bağlıdır. Örgün
okulların eğitime ara verdiği on beş günlük Şubat tatilinde, okulların kapanması
ile deniz turizminin başlaması arasında kalan bir ya da bir buçuk aylık sürede,
yine deniz turizminin bittiği ağustos sonu ile örgün okullar açılıncaya kadar ki
kısa zaman diliminde turistler kente gelmektedir. Ancak bu zaman dilimi içinde
havaların çok sıcak ya da soğuk olması da turistin başka yerleri tercih etmesine
yol açabilmektedir.
BULGULAR
Uslu ve Kiper (2006: 310‐311), Beypazarılıların yerel kültürlerine özgü buldukla‐
rı ilk üç unsurun geleneksel evleri, el işçilikleri ve mutfak kültürleri olduğunu
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ve bu unsurların yine turizm sayesinde canlanıp korunduğunu düşündüklerini
saptamıştır. Bu çalışma için yapılan alan araştırmasında, söz konusu saptamayla
uyumlu olarak, Beypazarı’nın özgün yerel göstergeleri gözlemlenmiştir. Beypa‐
zarı geleneksel mutfağı, halk sanatları (el tezgâhında pamuklu ve ipekli doku‐
macılık, telkari) ile geleneksel giysi ve giysi işleme teknikleri konularında der‐
lemeler yapılmıştır. Ancak burada, sürdürülebilir bir turizm ve Beypazarı yerel
kültürü kapasitesinin geliştirilmesi konusu, sadece geleneksel mutfak kültürü
örneğinden anlatılmaktadır.
Beypazarı yerel mutfağının ana özelliklerini belirlemede, alan araştırmasıyla
toplanan verilerden olduğu kadar Torun ve Ertürk’ün (2006) çalışmasından da
yararlanılmıştır. Buna göre, yerel yemek malzemeleri ve baharatları, tarımcı
Beypazarı’nın kendi üretiminden, iç pazarından rahatlıkla sağlanabilecek, fiyat
ve elde etme bakımından da rahat ulaşabilir niteliktedir. İlk bakışta turistlere
sunulan mutfak kültürüne ait parçaların da bu özelliğe sahip olduğu görülmek‐
tedir. Ama içerik ve kullanım bağlamı açısından durumun ne olduğu ve bunun
etkisini anlamak için biraz da yakından bakılması gerekmektedir. Aşağıda,
kentte turistlere sunulan hatta bu sunum için bazılarının üretiminde atölyeleş‐
meye gidilen beş farklı yiyecek değerlendirilmekte olup üretim ve kullanım
bağlamları, öncelikle yerel topluluk, daha sonra turist topluluğu açısından su‐
nulmaktadır.
Erişte: Kış Hazırlığı – Hazır Makarna
Bu makarna çeşidi yılda bir defa, kış aylarına girmeden önce, güneşin kesilmiş
hamurları kurutabileceği güçte olduğu aylardan birinin herhangi bir gününde
yapılır. Gelenekte Beypazarılılar eriştelerini kendileri için evlerinde hazırlarlar.
Makarnanın hamurunun yoğrulması ve kesilmesi evdeki kadınların görevidir
ama bazen yakın komşular birbirlerine karşılıklı yardım ederler. Erişte hamuru,
hanede yaşayanların sayısına ve erişteyi sevmelerine uygun bir miktarda yoğru‐
lur. Beypazarılılar erişteyi kaşıkla yedikleri için hamuru oldukça küçük ve ince
keserler. Erişteyi yerken çoğunlukla üstüne, yağsız yoğurdu tuzlayıp bir torba‐
da süzdürerek hazırladıkları keş dedikleri kuru yoğurt rendelerler.
Erişte kısa sürede pişip hazırlanabilen bir yemektir. Bu nedenle halk güldürü‐
sünde de kullanılır. Örneğin gezmeye giden ama eve geç dönen kadınlara ma‐
karnacı denirmiş. Böylece onların yemeği geçiştiren, pek de başarılı olmayan ev
kadınları oldukları ima edilerek gülünürmüş. Turizmde erişte, yerel mutfağın
bir ürünü olarak turistler tarafından en çok satın alınan ürünlerdendir. Turiz‐
min canlanması ile birçok kadın yöresel yemekler yapıp satmaya başlamıştır.
Ama üretim, bir atölyede, ücret karşılığında çalışan kadınlar tarafından yapıl‐
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maktadır. Erişte işçileri, erişte kesimini güneşin olduğu bütün bir yaz boyunca
yapar, havaların iyice soğumasıyla birlikte bırakırlar. Erişte, atölyenin etiketini
taşıyan yarım ya da bir kiloluk özel paketler halinde satılır.

olarak görmektedir. Bu nedenle turistik dükkânlarda satılanlardan kendi evle‐
rine satın almamaktadırlar. Ancak turistler vejetaryenlik, etin güvenliğinden
şüphe etme gibi nedenlerle etsiz yaprak dolmasını tercih etmektedirler.

Turistlerin isteği üzerine erişte artık çatalla yenebilecek şekilde gelenektekin‐
den daha uzun ve kalın kesilmektedir. Ayrıca üründe çeşitlilik yaratabilmek
için sadece yumurtalı hamurdan yapılan erişte, artık domates, kırmızı biber ve
ıspanak suyu ile yoğrulmuş hamurlardan da kesilmektedir. Atölyelerde çalışan‐
lar ve yerel halk, turistik üretimleri kullanmayı tercih etmemektedir. Onlar için
“başkasının yaptığı” bu ürünler, “kendi yaptıkları gibi” olmamaktadır. Ayrıca
yeni erişteler onların damak tadına yabancıdır. Bir işçi, ilk yaptıklarında bu yeni
ürünleri denediklerini ve tadını fena bulmadıklarını ama kendileri için evde
bunları hazırlamadıklarını söylemiştir.

Havuç: Pazar Sebzesi– Yerel Şekerleme

Yaprak Dolması: Etli Yemek - Yavan Yemek
Baharat, et ve pirincin üzüm yaprağına sarılıp pişirildiği bir dolma çeşididir.
Türkiye genelinde pişirilen bu yemek Beypazarı’nda yetişen üzüm yaprakları‐
nın ince, az tüylü ve ince damarlı olmasıyla özelleşmektedir. Gelenekte üzüm
yaprakları haziran ayı içinde, en taze halindeyken, sertleşip çok büyümeden
toplanır ve salamura yapılır. Üzümü olmayan aileler yaprakları komşularının
bağlarından ücretsiz olarak toplayabildikleri gibi salamura ya da taze yaprak
satın alıp sonra kendileri salamura yapabilmektedirler.
Yaprak dolması hazırlanması güç ve emek isteyen özel bir yemektir. Ailenin
kadınları tarafından yapılır. Ama üzüm yaprakları tek tek sarıldığı için genelde
birden fazla kişiye ihtiyaç duyulur. İyi bir yaprak dolması etlidir ve kuyruk yağı
ile pişirilir. Suyu boldur. Yaprağın ekşiliğinin geçtiği sarma suyunu içmek yerel
halk için özel bir zevk ve damak tadıdır. Bu konuda şöyle bir efsane de anlatıl‐
mıştır; Beypazarı’na gelen bir siyasetçi dolmayı yemiş ama suyunu içmemiş ama aklı
kalmış. Ankara’ya dönerken, dolmanın suyunu içebilmek için Ayaş’tan geri dönmüş.
Dolma ailenin arzu ettiği her zaman pişirilebilmektedir. Ama turistik bir unsur
olmasını da sağlayan özelliği, zorluğu ve etli olması dolayısıyla davetler ve bay‐
ram gibi özel sofraların vazgeçilmez yemeği olmasıdır.
Turistlere dükkânlarda ve lokantalarda satılan yaprak dolması etsizdir. Üreti‐
ci ve pazarlamacılar bu yemeği pişmiş olarak satmaktadırlar. Etli ürünlerin sak‐
lama koşullarının daha güç olması nedeniyle etsiz dolma satmayı tercih etmek‐
tedirler. Böylece vejetaryen müşterilerine de dolma önerebilmektedirler. Ayrıca,
yine satışı zor olduğu için dolma bol sulu hazırlanmamaktadır. Yerel halk etsiz
yaprak dolmasını tatsız ve misafir önüne konulamayacak kadar basit bir yemek

Türkiye genelinde en tercih edilen havuç Beypazarı’nda yetiştirilir. Ama yakla‐
şık 10 yıldır uzun ve kalın bir havuç veren yerli tohum kullanılmamakta, ondan
daha tatlı, küçük ve ince olan yabancı bir tohumla üretim yapılmaktadır. Gele‐
nekte Beypazarı halkı havucu sulu yemek yaparak, çiğ yiyerek ya da daha az
yaygın olarak rendeleyip üstüne şeker dökerek hazırladıkları bir salata biçimin‐
de tüketmektedir. Beypazarı’nda en sevilen ve en çok tüketilen sebze olmadığı
gibi sofrada özel bir değere de sahip değildir. Üretici çiftçiler açısından da du‐
rum böyledir. Örneğin salatasını “yaşlılar” yapıp yermiş ama geçmişte günü‐
müzde olduğu gibi çocukların pek de sevdiği bir sebze değilmiş.
Torun ve Ertürk’ün (2006) kitabında havucun adı hiçbir şekilde geçmemekte‐
dir. Ama Beypazarı’nda belirgin bir turizm mevsiminin olmaması ve marka‐
laşma gereği duyulması nedeniyle havuç bir sebze olarak değil, farklı şekillerde
işlenmiş olarak turistlere satılmaktadır. Örneğin, Türkiye için de sıra dışı bir tat
olan havuçlu dondurma da yapılıp satılmaktadır. En yaygın sunum ise taze sı‐
kılmış havuç suyudur. Turizm hareketiyle birlikte havuç suyu satmaya başla‐
yan bir bey, havuç da ektiği halde, bu işi yapıncaya dek hiç havuç suyu içmedi‐
ğini söylemiştir. 2009 yılı itibariyle Beypazarı’nda havuçtan yapılmış şekerleme‐
ler de satan 5 adet şekerleme üreticisi bulunmaktadır. Özellikle, Ankara’nın eski
ve ünlü bir şekerlemecisi olan Osman Nuri’nin ad patentini almış olan Yusuf
Akoğlu4, havuçtan lokum ve marmelat yapıp bunların patentini de alınmıştır.
Güveç: Toplu Yemek – Kişiye Özel Yemek
10‐15 kişilik yemek yapılabilecek büyüklükteki çömlek tencerelerde pişirilen etli
– pirinç pilavıdır. Domates ve yeşil biber de konur. Kullanılan tek baharat tuz‐
dur. Her çömleğe 2 kg et, yaklaşık 1 kg 300 gr pirinç, bir paket katı yağın (250gr)
yanı sıra kuyruk yağı da konur. Gelenekte bu yemek her zaman çarşıda işletilen
üç tip fırından5 biri olan güveç fırınlarında hazırlanıp pişirilmiştir. Yemeğin aş‐
çıları fırınları da çalıştıran erkek fırıncılardır. Güveç fırınları odun ateşiyle ısı‐
tılmaktadır. Fırında, güvecin büyüklüğüne göre (10 kişilik ya da 15 kişilik) 35‐40
tane güveç aynı anda pişirilebilmektedir.
Güvecin tüm malzemelerini fırıncı, siparişlere uygun olarak taze, günlük satın
alır. Sadece pirinç elinde depolanmış olarak bulunur. Kişiler bazen etlerini ken‐
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dileri getirebilmektedir. Güveç, kemikli kuzu etinden yapılır. Ancak kemikli et
yemenin güç olması ve bazı insanların kuzu etini ağır ve kokulu bulması nede‐
niyle güveç günümüzde çoğunlukla kemiksiz kuşbaşı dana etinden yapılmak‐
tadır. Kırmızı etin pahalı olmasına bağlı olarak güveç pahalı bir yemektir. An‐
cak herkesin kolaylıkla bu yemeği sipariş edebilmesi ve fırıncılar sipariş sıkıntı‐
sını aşmak için yaklaşık 8 yıldır tavuk etiyle de pişirilmektedir. Güveç oldukça
zahmetli bir yemektir. Tavuklu güveç beş, etli güveç ise 7 saatte pişer. Fırına
önce etler sürülür. Etler piştikten sonra pirinç eklenir. Bu defa pilavın pişmesi
için güveç tekrar fırına sürülür. Pirincin fırında pişmesi süresi 40 ile 1 saat ara‐
sında değişmektedir.
Çarşıdaki esnafı cuma namazından sonra birlikte yemek üzere bu yemeği sı‐
rayla sipariş edermiş. Bu gelenek 1960’lı yılların sonuna dek devam etmiş. Aile‐
ler günümüzde özel misafirleri, büyük yemekli toplantılar ve özellikle de dü‐
ğünler için güveç pişirtirler. Çevre köyler ve Ankara’nın Beypazarı’na yakın
ilçeleri de mevlit okutulan dini toplantılar için Beypazarı’ndaki fırınlara güveç
siparişi verir.
Turizmde güveç artık turistik restoranlarda da sunulmaktadır. Ancak her tu‐
rist bu yemeği sipariş etmemekte ya da etse bile bir güveci bitirecek kadar çok
turist aynı anda sipariş vermemektedir. Bu nedenle restoranlar güveççilerle çalı‐
şamamakta, güveçleri tek kişilik çömlek tabaklarda, elektrikli fırınlarda kendile‐
ri pişirmektedir. Turistler kendileri için özel kaplarda pişirilmiş kırmızı kuşbaşı
etli güveçleri lokantalarda yemektedirler. Yemeğin toplu yenme özelliğini öğre‐
nip paylaşamamaktadırlar.
Turizme bağlı olarak yerel halk güveçle ilgili yeni bir gelenek geliştirmiştir.
Beypazarı’nda cenazenin olduğu eve, komşu ve akrabalar yemek yapıp götü‐
rürlermiş. Böylece cenaze sahiplerinin hem kendilerine hem de gelen konuklara
ikramda sorun yaşamaması sağlanırmış. Ancak giderek daha çok kadının tu‐
rizm sektöründe çalışması nedeniyle evde yemek yapıp cenaze evine götürecek
kişi konusunda sıkıntılar yaşanmaya başlamış. Bu nedenle artık yaklaşık sekiz
yıldır isteyenler bir adet güveç pişirtip kendi adlarına cenaze evine göndermektedir.
BULGULARIN YORUMLANMASI
Turizmle yerel yemeklerle damak tadı korunmakta ve Beypazarılı kuşaklar ile
yerli turistler arasında yaygınlaştırılmaktadır. Turistlere sunulan yiyeceklerde,
sunum yapılan grubun niteliği dolayısıyla geleneksel tarifler tam olarak uygu‐
lanmamaktadır. Bu durum iki açıdan yorumlanabilir: Otantiklik açısından tarif‐
lerdeki değişmeler, gelenekten uzaklaşma ya da yorumlama olarak
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değerlendirilemez. Turistlere sunulan yiyecekler, Wang’ın (1999: 355) ifadeleriy‐
le, turist deneyimi açısından ve turistlerin bakışı açısından Beypazarılı olup
“başlangıçtan beri ‘otantik olmayan’ ya da ‘yapay’ olabilen, daha sonradan, za‐
manın geçmesiyle ‘otantikliği gelişen’ ” ürünlerdir. Tarımcılığın sürdürülebilirlili‐
ği açısından değerlendirilecek olursa da tariflerdeki değişmelerin malzemenin
niteliğini değiştirmediği görülecektir. Turistik geleneksel yiyeceklerde de Bey‐
pazarı’nın yerel mutfağında olduğu gibi yerli malzemeler kullanılmaktadır. Yi‐
yeceklerin turistler tarafından beğenilmesi kent mimarisine dayalı miras turiz‐
miyle tarım alanları korunan Beypazarı’nın, yine turizm sayesinde tarım ürün‐
lerini iç pazarda satma olanağını doğurmuştur. İç tüketimle hammadde üreti‐
mini destekleyen Beypazarı’nda örneğin, akpüskül ve sobekara üzümlerinin
bağları korunmakta ve yenilenmektedir. Üreticiler üzüm yaprakları toplayıp
salamura yaparak ya da taze olarak sarma yapan atölyelere satmaktadırlar. Ay‐
rıca üzüm suyundan pekmez ve ipe dizili cevizin üstünün pekmezle kaplanma‐
sıyla yapılan tatlı sucuk üretimi de bu sayede sürdürülebilmektedir. Beypaza‐
rı’nın iç tüketimde de çok talep edildiğinden havuç ve üzüm kentin hala en ö‐
nemli tarımsal üretimleridir.
Yerel kültürün korunması, üretim ve satış aracılığıyla yapıldığından turizm
gıda alanında yeni iş kollarının açılmasını da sağlamıştır. En dikkat çekici iş ko‐
lu ise geleneksel yemek atölyeleridir. Örneğin, 200 kilo hamurdan erişte hazır‐
lanması için bir atölyede en az sekiz kadının çalışması gerekmektedir. Beypaza‐
rı’nda 70 tane yöresel gıda satışı yapan dükkân bulunmaktadır ve bunların he‐
men hepsi aynı zamanda üreticidir. Atölyelerde sadece erişte ve sarma değil,
patenti de alınmış olan tarhana ve 80 katlı baklava da yapılmaktadır. Bu yeni iş
kolu toplumsal yapıda da değişmeye aracılık etmiştir. Beypazarı’nda ev kadın‐
larının evin dışında ücretli bir işte çalışması hoş karşılanmadığı halde kalifiye
olmayan birçok ev kadını, iyi bir ev kadını olarak bilmeleri doğal olan yemek
pişirme bilgi ve becerileri sayesinde iş sahibi olabilmiştir.
SONUÇ
Bu araştırmanın iki sorusu olduğu belirtilmişti: Yerel kültür ürünleri, turizmle
birlikte nasıl yaratılıp yorumlanmaktadır? Turistik amaçlı halkbilimsel üretimin,
yerel kültürün gelişip sürdürülebilirliliğinin sağlanmasındaki etkisi nedir? Ça‐
lışma sonunda, yemek kültürü örneğinde, her iki sorunun da yanıtına ulaşıla‐
bilmiştir. Yanıtlar şöyle özetlenebilir:
1) Yaratım ve Yorumlama: Beypazarı’ndaki turistik halkbilimsel ürünlerin ye‐
rel halk ve turistler açısından yaratım ve kullanım bağlamları birbirinden
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farklıdır. Ama yerel kültürün kendi tarihi içinde de bir değişiklik gösterdiği
anlaşılmaktadır.
2) Beypazarı’nda turistlere sunulan ürünler, sonradan kazanılmış ya da ge‐
cikmiş olarak nitelendirilebilecek bir otantikliğe sahiptir. Bu otantiklik, hem
turistin aklındaki geleneksel kültürün, hem de yerel halkın kendilerine öz‐
gü kimlik göstergelerinin otantiklik tasarısına oldukça uygundur.
3) Sürdürülebilirlik: Turizm Beypazarı kültürünün sürekliliği açısından en ge‐
rekli ve önemli ekonomik hareketliliktir. Turizme bağlı olarak toplumsal
yapıda değişmeler yaşanmışsa da bu yerel kültürün kent soylu yerli turist‐
lerinkine yaklaşması ve küresel aynılaşma yönünde olmamıştır. Aksine ye‐
rel kimliğin yaşatılması için gerekli toplumsal organizasyonun bir parçası
olarak gerçekleşmiştir. Bu etkileşim zinciri şöyle sıralanabilir:
 Yerel kültürün sürdürülmesi için toplumdan beklenen talep ve ilgi art‐
mıştır.
 Bu sayede gelenekler kuşaklar arasında aktarılarak bir süreklilik ka‐
zanmıştır.
 Betonarme binalarla yerel dokusunu yitirmek üzere olan kent, yaşam
çevrelerine ve geleneksel mimarisine sahip çıkmıştır.
 Yerli halk iş ve gelir sahibi olmuştur.
 Kadınlar girişimci, satış, üretim, temizlik elemanı gibi çok farklı iş kolla‐
rında ücretli olarak çalışmaya başlamıştır.
 Kültürel unsurların yaşatılması için gerekli maddi destek bulunmuştur.
 Beypazarı’nın Türkiye genelindeki görünürlüğünü artmıştır.
Turizm sayesinde ilçenin yaşam alanının ve kültürünün sürdürülebilirliliği için
gerekli olan temeller atılabilmiştir. Bu da turizmde sürdürülebilirlik için umut
vermektedir.
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zik, dini (örneğin namaz da denilen Kadir Gecesindeki tırakkallı – havai fişekli eğlencelerden oluşan
Kadir Bayramı) ya da din dışı bayramların değerlendirildiği bir kültür turizminden çok, geçmişin
kültürel mirasına dayanan ve bunun müzeler, geleneksel mimari, giyim ve beslenme alışkanlıkları
aracılığıyla sunulduğu bir miras turizmi yapılmaktadır.
2‐ “Folklorun sahtesi” diye çevrilebilecek bu kavramla ilgili tartışmalar için bkz. Folklorun Sahtesi:
Fakelore. (2007). S. Gürçayır (haz.), Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
3‐ Geleneklerin toplumların ihtiyaçlarına göre yaratılabildiği ve sanıldıkları kadar eski bir kökene
sahip olmadıklarını ileri süren kavramla ilgili olarak bkz. Geleneğin İcadı. (2005). E. Hobsbawm ve T.
Ranger (derl.), M. M. Şahin (çev.), İstanbul: Agora Kitaplığı
4‐ Bkz. http://www.sekerciniz.com/
5‐ Diğerleri ekmek ve kuru fırınlarıdır. Kuru, süt, tereyağı, tuz ve tarçınla yoğrulan mayalı hamur‐
dan yapılan bir çeşit tuzlu bisküvidir. Taze kuru, bir kere fırınlanır. Ancak daha dayanıklı olduğu
için genelde iki kere fırınlanmışı tercih edilir.
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ÖZ
Bu çalışma konaklama, restoran ve seyahat acenteleri gibi turizm sektörünün çeşitli
alanlarında istihdam imkânı bulan yabancı göçmen kadınların Marmaris işgücü piyasasına eklemlenme sürecini ve bu süreçte yaşadıkları sorunları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Marmaris’te yaşayan ve turizm sektöründe çalışan Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Çeçenistan uyruklu 25 yabancı göçmen kadınla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler aracılığı ile
yabancı göçmen kadınların işgücü piyasasına katılım biçimleri, iş bulma yöntemleri, işverenleri ile kurdukları ilişkileri, niteliksizleşmeleri ve işgücü piyasasında yaşamış oldukları sorunlar göçmen kadınların göç ve Türkiye’deki yaşam deneyimleri üzerinden
ayrıntılı olarak incelenecektir.
Anahtar sözcükler: Uluslararası göç, turizm, kadın, işgücü piyasası, Marmaris

GİRİŞ
Turizm, 1950’lerden sonra küresel bir boyuta ulaşmış ve özellikle üçüncü dünya
ülkelerinde kadının en çok istihdam edildiği sektör olmuştur. Edgell’in 1990
yılında yaptığı araştırmaya göre dünyada her on beş kişiden biri turizm sektö‐
ründe çalışmakta olup bunun yarısını da kadınlar oluşturmaktadır. Dünyanın
her yerinde turizm sektöründe çalışanlar genellikle ya zenciler, ya azınlıklar ya
da kadınlardır. Turizm sektöründeki piramidin en altında yer alan kadınlar ge‐
nellikle mevsimlik, geçici ve yarı zamanlı işlerde yoğunlaşmaktadır (Oktik 1997: 3).

212

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Turizm sektöründe sunulan hizmetin mevsimlik değişmelere duyarlı olması
ve sektördeki işletmelerin işgücü maliyetlerini dış rekabet nedeniyle düşürme
eğilimleri, yaratılan istihdamın güvencesiz olmasına yol açabilmektedir. Ayrıca
turizm sektöründe sosyal güvencesizlik dışında ağır çalışma koşulları da mev‐
cuttur. Çalışma saatleri, işyeri koşullarına bağlı olarak uzun ve fazla mesai ücre‐
ti olmaksızın yaptırılır. Turizm sektörünün enformel istihdama olanak sağlayan
nitelikleri içinde barındırması, bu sektörde çalışanların önemli bir bölümünün
göçmenlerden oluşmasına imkan vermektedir (Lordoğlu 2009: 8–10). Dolayısıy‐
la turizm sektöründeki istihdam piramidinin en altında, kadın olma sıfatı ile
göçmenlik statüsünün birleştiği, göçmen kadınlar yer almaktadır. Turizm sektö‐
ründe genellikle enformel işlerde çalışan göçmen kadınlar, sahip oldukları nite‐
likleriyle uyum göstermeyen bir ücret elde etmektedirler.
Bu çalışma, Marmaris örneğinden hareketle Türkiye turizm sektöründe çalı‐
şan yabancı göçmen kadınların istihdam koşullarını inceleyecektir. Öncelikle,
Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden göç eden ve otel, lokanta, eğlence ve seyahat
acentesi gibi turizm sektörünün çeşitli alanlarında çalışan yabancı göçmen ka‐
dınların göç nedenleri, göç süreçleri ve yasal statüleri incelenecektir. Daha sonra
ise göçmen kadınların göç ve Türkiye’deki deneyimleri üzerinden işgücü piya‐
salarındaki konumları, işverenleri ile kurdukları ilişkiler, göçmen, kadın ve çalı‐
şan olarak yaşadıkları sorunlar ve işgücü piyasasına eklemlenmeleri ele alına‐
caktır. Bu amaçla, Marmaris’te yaşayan Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kırgızis‐
tan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Çeçenistan uyruklu 25 yabancı
göçmen kadınla yapılan görüşmelerin sonuçları kullanılacaktır.
Turizm Sektöründe Göçmen İstihdamı ve Yabancı Göçmen Kadınlar
Türkiye, 1980’lerin sonlarına doğru, göç veren bir ülke konumundan göç alan
ve göçmen istihdam eden bir ülke konumuna gelmiştir (İçduygu 2004; Kaşka
2006; Toksöz 2006). Türkiye’ye yönelen göçün en önemli özellikleri; çalışmak
amacıyla ülkeye girenlerin kalma sürelerindeki kısalık ve düzensizlik, çalışma‐
nın genellikle kaçak olarak gerçekleşmesi, göçmenlerin genellikle Orta Doğu
ülkelerinden, Asya ülkelerinden ve Bulgaristan, Azerbaycan, Moldova, Ukray‐
na, Gürcistan, Ermenistan, Romanya gibi eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelme‐
leridir. Eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen göçmenlerin Türkiye’yi tercih etme
nedenlerinin en başında “Türk” kökenli olmak, dil öğrenme kolaylığı, tarihsel
ve coğrafi yakınlık gelmektedir. Coğrafi yakınlığın getirdiği yolculuk masrafla‐
rının düşüklüğü, kaçak girişe uygunluk, enformel işgücü piyasasının genişliği,
kayıtsız çalışmanın kolaylığı ve mevcut vize kolaylıkları büyük çoğunluğu eko‐
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nomik nedenlerle Türkiye’ye gelen göçmenler için göçün itici sebepleridir
(İçduygu 2004: 25–36; Lordoğlu 2007: 15).
Günümüzde, dünyadaki her 2 göçmenden yaklaşık olarak biri kadındır. Ka‐
dınlar Türkiye’deki göç hareketlerinin de önemli bir grubunu oluşturmaktadır.
Emniyet kayıtlarında; Romanya, Bulgaristan dışında kalan Eski Sovyet ülkele‐
rinden gelip de Türkiye’ye giriş yapanların çoğunluğunun kadın olduğu gö‐
rülmektedir (Üstübici 2009: 4). Böylece, son yıllarda aile birleşmesi yoluyla veya
eşe bağımlı olarak değil de, bağımsız bir birey olarak göç eden kadınların sayı‐
sının artmasına işaret eden “göçün kadınsılaşması ” eğilimi, Türkiye’de de ken‐
dini göstermiştir (Gülçür ve İlkkaracan 2002: 411).
Göçmenlerin göç ettikleri ülkelerde aldığı işlerin çoğu enformel hizmet sek‐
törüne yönelmiş ve gelirlerinin en temel kaynağı olmuştur (Kofman vd. 2000).
Türkiye’de de benzer şekilde işgücü piyasasında göçmenlerin yaptıkları işler
genellikle enformel niteliktedir. Göçmenlerin çalıştıkları sektörler ev işleri, eğ‐
lence ve fuhuş sektörü, inşaat sektörü, tekstil ve giyim, lokanta ve gıda ve tarım
sektörüdür (Erder ve Kaşka 2003; İçduygu 2004; Kaşka 2006). İçduygu çalışma‐
sında bu sektörlerden inşaat dışında kalan bütün sektörlerde göçmen kadınların
bulunduğunu ve genellikle seks işçiliğiyle gündeme gelseler de kadınların ev
işleri ve eğlence sektöründe ağırlıklı olarak çalışmakta olduklarını göstermiştir
(İçduygu 2004: 44). Bu anlamda eğlence ve fuhuş ile lokanta ve gıda sektörünü
bünyesinde barındıran turizm sektörü göçmen kadınların çalıştığı önemli sek‐
törlerden biri durumundadır.
İşgücü piyasaları içinde çalışan göçmen kadınlar için izinsiz çalışma alanla‐
rının başında turizm gelmektedir. Turizm sektöründe sunulan hizmetin mev‐
simlik değişmelere duyarlı olması ve sektördeki işletmelerin işgücü maliyetleri‐
ni dış rekabet nedeniyle düşürme eğilimleri, yaratılan istihdamın güvencesiz
olmasına yol açabilmektedir (Lordoğlu 2009: 8–10). Turizm sektörünün gerek
enformel nitelikleri gerekse göçmenlerin istihdamına olanak sağlayan nitelikleri
içinde barındırması bu alanda çalışanların önemli bir bölümünün göçmenlerden
oluşmasına imkan tanımaktadır. Böylece göçmenler iş bulma kolaylığına sahip
olurken, onları istihdam eden işyerleri de güvencesiz çalıştırdıkları bu göçmen‐
leri piyasadan daha ucuza mal etmiş olmaktadır (Lordoğlu 2009: 11).
Turizm alanında yaratılan iş kolları genel olarak konaklama, restoran‐
lokanta ve barlar, ulaştırma ve seyahat acenteleri olmak üzere üçlü bir sınıflama
içinde değerlendirilmektedir. Bu alt sektörlerin her birinde göçmenlerin istih‐
dam edildiğine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Restoran‐lokanta ve bar alanında
çalışan göçmenler bu alanın en gizli ve görünmez çalışanlarıdır. Bu göçmenler

214

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

daha çok eğlence sektöründe istihdam edilmekte ve çoğunlukla doğu Avrupa
ülkelerinden gelen kadınlardan oluşmaktadır. Ulaştırma ve seyahat acentele‐
rinde ise özellikle mevsimlik, güvencesiz ve düşük maliyetli rehber kullanımı
oldukça yaygın bir istihdam biçimi olarak gözlenmektedir. Bu alanda çalışan
rehberlerin yabancı dil bilgisi yerli rehberden oldukça yüksektir. Ayrıca düşük
bir ücretten çalışmaya razı olmaları işgücü piyasalarına girişte en önemli etken
olmaktadır. Bu sektörde çalışan göçmenlerin bir bölümü stajyer öğrenci adı al‐
tında işgücü piyasasına katılmaktadırlar (Lordoğlu 2009: 11).
Bu çalışmada, ülkelerindeki yüksek işsizlik, düşük ücret ve zorlayıcı ekono‐
mik koşullar nedeniyle genellikle Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden göç ederek
Marmaris turizm sektöründe çalışan yabancı göçmen kadınların işgücü piyasa‐
larına katılım biçimleri, iş bulma yöntemleri, niteliksizleşmeleri ve işgücü piya‐
sasında yaşamış oldukları sorunlar göçmen kadınların deneyimleri üzerinden
ayrıntılı olarak incelenecektir.
Göçmen Kadınların İşgücü Piyasasında Yaşadıkları Sorunlar ve İşgücünün
Niteliksizleşmesi
Türkiye’ye düzensiz göçmen olarak gelen kadınların çalışma veya oturma izni
almadan istihdam edilmeleri, çalışma koşullarının en belirgin özelliğini oluş‐
turmaktadır (İçduygu 2004; Kaşka 2006; Erdem ve Şahin 2008). Turizm sektö‐
ründe yaygın olarak istihdam edilen göçmenler bu sektörde çoğunlukla izinsiz
çalışmaları nedeniyle yerli işçilere kıyasla daha fazla sömürülmektedir. Sınır
dışı edilmemek için göçmenlerin güvencesiz çalışma biçimlerine ve olumsuz
çalışma koşullarına yerli işçilere oranla daha fazla katlanması gerekmektedir.
Bu katlanma ve boyun eğme göçmenlerin emeğinin sermaye birikimi açısından
her zaman tercih edilmesine neden olmuştur (Yılmaz 2008:174).
Göçmen kadınların işgücü piyasasında yaşadıkları sorunlardan birisi ücret
farklılıklarıdır. Aynı eğitim düzeyinde olmalarına ve aynı işi yapmalarına rağ‐
men göçmen kadınlara Türk vatandaşlarına verilen ücretlerden daha düşük üc‐
retler verilmektedir. Ancak kadınların yasa dışı statüleri, çalışma şartları ve üc‐
retler ne şekilde düzenlenirse düzenlensin, onları adli mercilere başvurmaktan
alıkoymaktadır (Ünlütürk‐Ulutaş 2009: 510). Ayrıca turizm sektöründe çalışan
göçmenler; özellikle dış rekabetin işgücü maliyetini düşürme eğilimi bu sektör‐
de daha fazla ortaya çıktığı için, diğer sektörlerde çalışanlara göre daha düşük
ücret almaktadır (Lordoğlu 2009: 12).
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İşgücü piyasasında karşılaşılan diğer bir sorun ise kendi ülkelerinde alanla‐
rında yüksek statülü işlere sahip olan kişilerin, göç ettikleri ülkede sıradan, dü‐
şük statülü işlerde çalıştırılması ve dolayısıyla niteliksizleştirilmesidir. Salaff ve
Greve, Çinli kadınların Kanada’ya göçlerini inceledikleri çalışmalarında söz ko‐
nusu niteliksizleşmenin Çinli göçmen kadınların İngilizcelerinin düşük stan‐
dartta olmasından ve uygun eğitimi almamış olmalarından ziyade Kanada’daki
profesyonel işgücü piyasaları ve cinsiyetçi ve ırkçı istihdam sistemlerinin
Çin’dekilerden farklı olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir (Salaff ve Gre‐
ve 2006: 5–8). McKay ise çalışmasında, Filipinli göçmen kadınların Kanada işgü‐
cü piyasasında yaşamış oldukları niteliksizleşmenin söz konusu kadınları ulus‐
lararası evliliklere itebileceğini ifade etmiştir (McKay 2003: 1–2).
Turizm sektöründe istihdam edilen göçmenlerin karşılaştığı sorunlardan biri
de uzun çalışma süreleridir. Çalışma süresi özellikle konaklama tesislerinde çok
daha fazladır. Konaklama tesislerinde çalışan işçilerin %37’si günde ortalama 16
saatten fazla, %29’u 13–15 saat, %18’i 9–12 saat, %1’i ise 8 saat çalışmaktadır
(Yenipınar 2005: 165). Göçmen kadınların söz konusu uzun çalışma süreleri i‐
çinde konaklama tesislerinde müşterilerle temas etmelerinden dolayı tacize uğ‐
ramaları ise diğer bir sorundur. Göçmen kadınların göçmenlerin geldikleri ülke
ile ilgili önyargılarından dolayı tacize uğradıkları anlaşılmaktadır.
Turizm sektöründe istihdam edilen göçmenlerin karşılaştığı diğer bir sorun
sektörün mevsimlik yoğunlaşmalarına uygun niteliklerinden kaynaklanan yük‐
sek işsizlik oranlarıdır. Yerli işçilerin formel piyasalarda işsizlik fonu kaynakla‐
rından yararlanması mümkün olurken göçmenlerin bu fondan yararlanması
mümkün değildir (Lordoğlu 2009: 13).
Türkiye’deki çalışma ücretleriyle kendi ülkelerindeki ücretlerin farklılığı yü‐
zünden, göçmenler, en kötü çalışma koşulları altında, fazla mesai yaptırılarak
çalışmaya zorlanmakta, üstelik düzenli olarak ödeme de yapılmamaktadır. Kı‐
saca, ücretin eksik ödenmesi, zamanında veya hiç ödenmemesi ve elverişsiz ko‐
şullarda ve niteliksiz işlerde çalıştırılma, göçmen kadınların işgücü piyasasında
karşılaştıkları temel sorunlardır.
Türkiye’deki işverenlerin yabancı göçmenleri tercih etmelerinin nedenleri ise
yabancıların daha hoşgörülü, disiplinli ve eğitimli olmaları, yabancı dil bilmele‐
ri ve Türk işçilere göre daha çalışkan olmalarıdır. Kısaca “daha iyi iş için daha
az öde” sloganı Türk işverenler arasında göçmenleri yasadışı olarak çalıştırma
nedeni olmuştur. Türk işverenler böylece turizm sektörü için kolay kullanılan
ucuz ve yedek bir işgücü kaynağı yaratmaktadır. Sağlanan ucuz ve hatta bazen
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daha nitelikli emekle hem maliyetler düşmekte hem de üretkenlik artmaktadır
(İçduygu 2004: 13).
Marmaris’teki Yabancı Göçmen Kadınlara İlişkin Alan Araştırması
ve Bulguları
Bu bölüm Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden göç ederek Marmaris’te turizm
sektöründe çalışan göçmen kadınlarla yapılan görüşmelerin analizini içermek‐
tedir. Görüşmelerin analizi göçmen kadınların göç ve Türkiye’deki yaşam de‐
neyimleri üzerinden işgücü piyasasına katılımlarını ve işgücü piyasasında ya‐
şamış oldukları sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Çalışmada alan araştırması için Marmaris seçilmiştir. Bunun nedeni Marma‐
ris’in kitle turizminin tipik turistini çeken; yarısı kayıtsız çalışan küçük esnaf‐
lardan oluşan, çoğu mevsimlik olan işyerlerini barındıran; işgücünün büyük
çoğunluğunun göçmen olduğu ve enformel biçimlerde çalıştırıldığı bir sosyal‐
fiziksel mekan (Purkis 2009:11) olarak araştırmanın amacına uygun olmasıdır.
Çalışmada araştırma yöntemi olarak kişilerin deneyimlerini yansıtmayı he‐
def aldığımız için etnografik yöntem kullanılmış ve görüşmeciler ile derinleme‐
sine mülakatlar yapılmıştır. Bu anlamda, Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden göç
ederek Marmaris’te ağırlıklı olarak turizm sektöründe çalışan 25 kadınla derin‐
lemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 2007 Eylül ve 2009 Tem‐
muz arasında aralıklı olarak devam eden bir süreç içerisinde tamamlanmıştır.
Tüm görüşmeler Türkçe olarak gerçekleştirilmiş ve iki kadınla yapılan görüşme
haricinde tüm görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılabilmiştir, söz konusu iki
görüşmeci ise kayıt cihazı kullanımını reddetmiştir. Kadınların bir bölümünün
Türkçeyi yeni öğreniyor olması, söz konusu kadınlara erişimin zorluğu, erişim
sağlansa bile görüşme talebinin gerek eşlerinin izin vermemesi gerekse yüksek
olasılıkla kaçak çalışmalarından ve araştırmacıya karşı güvenin sağlanamamış
olmasından dolayı kendi bireysel tercihleri nedeniyle kabul edilmemesi, araş‐
tırmanın önündeki sınırlılığı oluşturmuştur. Görüşme talebinde bulunulan 31
kadından 6’sı görüşmeyi reddetmiştir. Kadınların kayıt dışı statüleri, sınır dışı
edilme ve işten çıkarılma korkuları, araştırmanın diğer sınırlıkları olmuştur.
Görüşmeler yaş, eğitim, medeni durum gibi demografik bilgileri ve aile sta‐
tüsü, göç edildiği zamanki yaş, ikamet süresi, göç etme nedenleri ve cari ve göç
öncesi istihdam statüleri gibi soruları içermektedir. Ayrıca işgücü piyasasında
yaşanılan sorunlar ve sosyal dışlamaya ilişkin sorular yöneltilmiştir. Onun hari‐
cinde görüşmeler görüşmecinin yönlendirmesi doğrultusunda şekillenmiştir.

Bildiriler

217

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

218

Göçmen Kadınların Genel Özellikleri

Göç Nedenleri

Görüşme yapılan 25 kadın Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kırgızistan, Gürcistan,
Özbekistan, Türkmenistan ve Çeçenistan gibi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra
bağımsızlıklarını ilan eden ve Türkiye ile yoğun ticari ve ekonomik ilişkileri bu‐
lunan ülkelerden göç etmişlerdir. Şu an ortalama olarak 30–35 yaşlarında olan
görüşmecilerin göç ettiklerindeki ortalama yaşları 20‐25’tir. Eski Sovyetler Birli‐
ği ülkelerinden Marmaris’e göç eden kadınlar yaklaşık olarak ortalama 10 yıldır
Marmaris’te yaşamaktadır.

Görüşme yapılan kadınların neredeyse tamamı Eski Sovyetler Birliği ülkelerin‐
den aile birleşmesi yoluyla ya da eşe bağımlı olarak değil, bağımsız bir birey
olarak göç etmişlerdir. Bu durum Türkiye’de de kendini gösteren “göçün ka‐
dınsılaşması” trendini destekler niteliktedir. Tek başına göç eden yabancı kadın‐
ların göç nedenlerine bakıldığında iki faktör ön plana çıkmaktadır. Bunlardan
ilki ekonomik nedenlerdir. “Çalışacak iş yok, ücretler çok düşük” göçmenler
tarafından ileri sürülen en önemli gerekçelerdir. Diğeri ise kendi memleketle‐
rinde çalışmak amacıyla bulunan Türk erkeklerinin kendileriyle evlenmek ve
Türkiye’de yaşamak istemeleridir.

Marmaris’teki göçmen kadınlar, ailelerinin göç etmesiyle Türkiye’ye zorunlu
olarak gelmemiş, bireysel tercihleri sonucunda tek başına göç etmişlerdir. Ka‐
dınların büyük çoğunluğunun göç öyküleri Türk erkekleriyle evlenerek vatan‐
daşlığına geçmeleriyle sonuçlanmış ya da göç öykülerinin başlangıcını bu evli‐
likler olmuştur.
Görüşmecilerin tamamı Türkiye’ye turist vizesiyle yasal yollardan giriş
yapmıştır. Göç süreçleri içerisinde 25 göçmen kadınlardan 22’si Türk erkekler
ile evlenmiş; bu kadınlardan biri haricinde diğer 21 kadın Türk vatandaşlığına
geçerek ülkede kalma statülerini geçici göçmenden kalıcı yerleşiğe çevirmişler‐
dir. Türk vatandaşı ile evlenmesine rağmen henüz vatandaşlığa geçemeyen
göçmen kadın ise görüşme yapıldığı anda vatandaşlığa geçmek için gereken 3
yıllık yasal sürenin dolmasını beklemekteydi.
Görüşülen kadınlarının tamamı oturma iznine sahipken ancak 23’ünün ça‐
lışma izinleri bulunmaktadır. İki göçmen kadının ise oturma izni olmasına rağ‐
men çalışma izni bulunmamaktadır. Çalışma izni olmayan kadınlardan birisi
kaçak olarak evlere temizliğe giderken diğeri turizm acentesinde çalışmaktadır.
Görüşme yapılan göçmen kadınların neredeyse tamamı üniversite eğitimi
almış ve üniversitelerin tıp, turizm, güzel sanatlar, Rus dili ve edebiyatı, iktisat,
diş hekimliği, kimya mühendisi ve hukuk gibi çeşitli bölümlerinden mezun ol‐
muşlardır. Göçmen kadınlar kendi ülkelerinde bir dönem doktor, dişçi, sigorta‐
cı, yeminli tercüman ve bakanlıkta menajerlik gibi yüksek statülü işlerde çalış‐
mışlardır. Fakat genellikle ekonomik sebeplerle ve evlilik nedeniyle Türkiye’ye
gelen göçmen kadınlar, turizm sektöründe genellikle yerli eğitimli kadınların
çalışmak istemedikleri masözlük, rehberlik gibi daha niteliksiz işlerde çalışmak
zorunda kalmışlardır.

Benim eşim Ukrayna’da çalışıyordu. O teklif etti evlenmek. Ben orada onu kabul etti. Son‐
ra evlendikten sonra buraya taşındık.

Ekonomik ve evlilik olmak üzere iki genel göç nedeninden farklı olarak bavul
ticareti için, sağlık için, üniversitesinin göndermiş olduğu staj için, iç savaş kor‐
kusu ve çocuklarının geleceği için göç ettiklerini söyleyen kadınlar da vardır.
Görüşülen Gürcü bir kadın memleketindeki siyasal ve ekonomik sorunlar ne‐
deniyle Karadeniz kıyısındaki şehirlerde bavul ticareti yapmak amacıyla Türki‐
ye’ye geldiğini daha sonra ise Marmaris’e yerleştiğini şöyle ifade etmektedir.
1988’de Gürcistan’la Türkiye arasında kapı açıldı. Başladı komünist parti yani
demokratlarlan savaşına. Gerçekten çok kötü sonunda düştü insan… Fabrikaları kapattı‐
lar. Maaşları alamıyorduk en son... En son ne yaptım ne yaptım, müdürün yanına gittim,
karısı benim arkadaşımdı. Üniversite beraber okuyorduk. Onun yanına gittim söyledim.
Bak dedim (Türkiye’ye gidiyorlar buradan bir şeyler alıyorlar orada satıyorlar. 1000 dolar
borç verir misin dedim.) Tamam dedi.

Görüşmeciler arasında yer alan Özbekistan uyruklu göçmen kadının göç öykü‐
sü ise iç savaş korkusunu, çocuklarının gelecek kaygısını ve Özbekistan’da ta‐
nıştığı Türk erkeği ile evliliği içermesi açısından oldukça önemlidir. Göçmen
kadın göç nedenini şöyle ifade etmektedir.
Trafik kaza 28 yaşında ben kocayı kaybettim… Afganistan problem çıktı. O zaman iç sa‐
vaş kadar kalktı ortalık. Bomba patlamaya başladı. Soviet Union ayrıldığı zaman işte eko‐
nomik kriz çıktı. Hem kendi için hem çocuklar için imkân yok. Hem ekonomik olarak
hem gelecek için. Eğitim olarak sosyal sistem olarak orada bir sürü eksik var….12 sene
önce o zaman Özbekistan’da ben tanıştım bir Türk adam. O teklif etti evlenmek. Ben ora‐
da onu kabul etti. Evlendim sonra biz karar verdik Türkiye’ye gelmek.
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Türk Vatandaşı Erkeklerle Evlilik
Görüşme sonuçlarından Marmaris’te yaşayan göçmen kadınların gerek kendi
ülkelerinde çalışmak amacıyla bulunan Türk vatandaşı bir erkekle tanıştıktan
sonra evlenerek Türkiye’ye yerleştikleri, gerekse tatil amacıyla geldikleri Antal‐
ya, Marmaris gibi beldelerde tanıştıkları bir Türk vatandaşı erkekle evlenerek
Türkiye’de kalmaya karar verdikleri anlaşılmaktadır.
12 sene önce o zaman Özbekistan’da ben tanıştım bir Türk adam. O teklif etti evlenmek.
Ben orada onu kabul etti. Evlendim ve Özbekistan’da biz 5 sene kaldık. Sonra biz karar
verdik Türkiye’ye gelmek.
Ben turist geldi. Geldi buraya tatil Antalya. Sonra benim eşi tanıştım… Sonra evlendi.

Görüşme sonuçlarının ortaya koyduğu üzere Türkiye’ye ekonomik sıkıntılar
nedeniyle gelip bir süre çalıştıktan sonra Türk vatandaşı ile evlenen kadınlar
olduğu gibi Türk vatandaşı ile evlendikten sonra Türkiye’ye göç edip çalışmaya
başlayan kadınlar da mevcuttur. Göçmen kadınların yabancı bir ülkede yaşa‐
manın getirmiş olduğu vize ve çalışma izni sorunundan kurtulmak için sahte
evlilikler yaptıkları bilenen bir gerçektir. Vize işlemlerinde sıkıntıları yaşayan
bir göçmen kadın vize masrafından kurtulmak ve çalışma izni alabilmek için
Türkiye’ye kendisinden önce gelen kız kardeşinin eşinin ayarlamış olduğu bir
Türk ile sahte evlilik yaptığını şöyle ifade etmektedir:
Çünkü o zaman vize sadece 1 aylık. Tabi ki bu bayağı bir oldukça masraflıydı. Kardeşimin eşi,
Türk bir eş ayarladı sadece o iş için yani sırf her ay gitmeyeyim diye. Daha rahat çalışma için.
Çalışma izni. O evliliği yaptım. Ben bir hafta içinde kimliğimi aldım. 1 ay evli kaldım sonra bo‐
şandık. Bütün haklarla birlikte Türk vatandaşı oldum.

Görüştüğümüz şeker hastası Gürcü bir kadın sağlık sigortasından yararlana‐
bilmek için bir “gay” ile sahte evlilik yaptığını şöyle ifade etmektedir:
O zaten evlenmeyecek. Kullanabilirsin dedi sigortayı ne zaman istersen de ayrılırız dedi. O
zaten Gay çocuk. Benim işime çok yaradı. Bize gerçekten inandılar. Onun erkekliğine inan‐
dılar. Biz çünkü arkadaştık.

Sahte evliliklerinin önüne geçebilmek için 2003 yılında, 403 sayılı Türk Vatan‐
daşlığı Kanunu’nu değiştirilerek evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen
yabancılara, en az üç yıl evli olma, fiilen birlikte yaşama ve evliliğin devamı şar‐
tı getirilmiştir (Sargın 2004: 29–32). Ancak çoğunlukla çalışma izni sorunundan
kurtulmak için yapılan evliliklerinin sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu tespit
etmek kolay değildir (Piper 2003: 462). Bunun tespiti için Muğla Yabancılar Şu‐
be Müdürü Uğur Mehmet Kaya’nın da ifade etmiş olduğu gibi Vali Yardımcısı,
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Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Nüfus Müdürü ve Jandarma temsilci‐
sinden oluşan beş kişilik bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon çiftleri çapraz
sorguya almakta ve çiftlere evin salonundaki perdenin desenleri, eşinin ayakka‐
bı numarası, üç hafta önce pazar günü ne yaptıkları, eşinin dayısının oğlunun
adının ne olduğu, ilk tanıştığınız yer neresi gibi çeşitli sorular yöneltmektedir.
Sahte evlilik yapan bir göçmen kadın söz konusu sorguya ilişkin deneyimlerini
şöyle ifade etmektedir:
Bir imtihan vardı kocamla birlikte gittik. Ama ayrı ayrı sordular nasıl tanıştınız, ne seviyor‐
sunuz. Ben onun ne yemek sevdiğini biliyorum Çünkü sık sık arıyor ne yemek yaptın geli‐
yorum diye. Onay veriler biz de evlendik.

Ayrıca sahte evliliklerin tespiti için yabancının yaşadığı yere polisler gönderile‐
rek yerinde tahkikat yapılmaktadır. Göçmen kadının kendi ağızlarından aktarı‐
yoruz:
Eve geliyorlardı. Evde iki çocuğum var onların ayakkabıları var pantolonları var dolapta.
Tabi onları gösteriyorsun eşimin diye. (Tabi bunları yazar mısınız bilmiyorum).

Yabancı Göçmen Kadınların İşgücü Piyasasındaki Durumları
ve Karşılaştıkları Sorunlar
Marmaris’te yaşayan göçmen kadınlar yörenin turisttik yapısı nedeniyle özellik‐
le acentecilik, masözlük, rehberlik, tur operatörlüğü gibi turizm sektöründeki
işlerde çalışmaktadırlar. Böylece Marmaris turizm sektörüne sağladıkları ucuz
emek ile katkıda bulunmaktadırlar. Görüşülen kadınlar sayılan turizm sektö‐
ründeki işler haricinde tezgâhtarlık, temizlikçilik ya da özel bir hastanede ter‐
cümanlık gibi maaşlı işlerde çalıştığı gibi ressamlık ya da tenis kortu işletmecili‐
ği gibi kendi özel işlerinde çalışmaktadır. Görüşme sonuçlarından göçmen ka‐
dınların sadece doğum ya da turizm sektörünün mevsimlik yapısı gibi zorunlu
nedenlerle çalışmaya ara verdikleri ve hep çalıştıkları anlaşılmaktadır.
Göçmen kadınların birçoğu önceki veya mevcut işlerini kendisinin bulduğu‐
nu söylerken; bazıları Türkiye’ye kendisinden önce göç etmiş kardeşi veya ar‐
kadaşı sayesinde bulduğunu ifade etmiştir. Bunun haricinde Kırgızistanlı iki
göçmen kadın ise kendi ülkelerinde okudukları üniversitenin ayarladığı staj
programı ile stajyer öğrenci adı altında işgücü piyasasına katılmıştır.
Ben de aynı arkadaşım gibi Kırgızistan’daki turizm okuluna girdim. Orda bizim rektörü‐
müz bir sistem getirdi. Gidin bakın çalışın daha sonra ne yapacağınıza karar verin dedi.
Kader. Seçtim yer. Bizim şansımıza Türkiye düştü….. Marmaris Neksa Turizm Okulunu
kazandım…… Kurs bittikten sonra bir acentede rehberlik yapmaya başladım.
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Dağıstan uyruklu olduğu bilenen üç göçmen kadınla üçüncü şahıslar aracılığı
ile iletişim kurulmuştur, önce görüşme talebini kabul eden kadınlar üçüncü
şahsın erkek olması ve görüşme talebine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemiş olması
nedeniyle daha sonra görüşme talebimizi geri çevirmiştir. Yapılan araştırma
sonucu söz konusu kadınların fuhuş sektöründe yasadışı olarak çalıştıkları tes‐
pit edilmiştir. Yabancıların izinsiz çalıştıkları alanların yarıdan fazlası hizmetler
sektöründe ve özellikle de turizm‐eğlence sektöründedir. Gerçekten de bu sek‐
törün özellikle seks işçisi çalıştırdığı ve yasadışı yollardan önemli gelir elde e‐
dildiği basından da izlenmektedir (Lordoğlu 2007: 27). Turizm sektörünün özel‐
likle üçüncü dünya ülkelerindeki kadınları “hizmetçiye” ya da “hayat kadını‐
na” dönüştürdüğü ayrı bir tartışma konusudur (Oktik 1997: 3).
Görüşülen kadınların çoğu evlilik yoluyla vatandaşlık ya da oturma izni al‐
dıklarından işgücü piyasasında kaçak olarak çalışmak zorunda değillerdir. Gö‐
rüşülen 25 kadından sadece ikisinin çalışma izni bulunmamaktadır. Söz konusu
kadınlardan biri kaçak olarak evlere temizliğe gittiğini, diğeri ise çeşitli yerlerde
çalıştığını ancak turizm acentelerinin polis açısından daha güvenli olduğunu
ifade etmiştir.
İşgücü piyasasında göçmenlerin karşılaştıkları sorunlardan birisi maaşların
ödenmemesi veya zamanında ödenmemesidir. Görüşmecilerden birçoğunun
maaşı, her zaman zamanında olmasa da genellikle ödenmiştir. Ancak görüşme‐
ciler arasında maaşını alamadığını belirten göçmenler de bulunmaktadır. Göç‐
men kadınlardan birisi bu sorunu şu şekilde aktarmaktadır:
…..Maaşımı alamadığım oldu. Genelde son maaşımı alamadım. Ben işten ayrılmaya karar
verdiğim için öyle oluyordu.

Görüşme yapılan bir Rus kadın ise, kendisinin değil ancak bazı arkadaşlarının
maaşını alamama, aynı işte çalışan Türk vatandaşlarıyla kıyaslandığında daha
uzun saatler çalışma ve daha az ücret alma gibi sorunlarla karşılaştığını ifade
etmiştir. Bir görüşmeci sorunu şu şekilde dile getirmektedir:
Benim olmadı. Ama başka kızlardan öyle bir duyum aldım… Rus olduğumuz için hep ya‐
bancı olduğumuz için mesela normal vatandaşlar sekiz saat mesai varken, yabancıları özel‐
likle 12 saat çalıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir olay oldu. Ben rehberlik yapıyordum, seya‐
hat acentesinde. Özellikler herkes 8 saat çalışıyor, onlar 12 hatta 13 saat çalıştırıyorlardı. Ve
de maaşı atayım normalde 600, ona 500 veriyorlardı, tabii ki sigorta yaptırmıyor. Oturma
izni hiç kimse yaptırmıyor. Sırf çünkü Türk vatandaşı değil.

222

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Görüşmecinin de açıkça ifade ettiği gibi turizm sektöründe istihdam edilen ça‐
lışma ya da oturma iznine sahip olmayan göçmenlerin bu durumu çeşitli işyer‐
leri tarafından kötüye kullanılmaktadır.
Görüşülen kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları diğer bir sorun ise
sigortasız bir şekilde ve olumsuz çalışma koşulları altında istihdam edilmeleri‐
dir. Sosyal güvencesi olmayan göçmen kadınların büyük bir çoğunluğu Türk
eşlerinin sosyal güvencesinden yararlanmaktadırlar. Bunun haricinde görüşme‐
ciler arasında kendisinin ve eşinin sigortasının olmadığını belirtenler olduğu
gibi çalıştıkları işyerlerinde sigortasının düzenli olarak yatırılmadığı için işinden
ayrıldığını belirtenler de mevcuttur.
Turizm sektöründe istihdam edilen göçmen kadınlar uzun çalışma süreleri
içinde özellikle konaklama tesislerinde müşterilerle temas etmelerinden ve gel‐
dikleri ülke ile ilgili önyargılardan dolayı tacize uğramaktadırlar (Lordoğlu
2009: 13). Görüşme sonuçları da, büyük bir çoğunluğu turizm sektöründe çalı‐
şan göçmen kadınların hem çalışma saatlerinin uzunluğu hem de iş tanımının
belli olmamasından kaynaklanan istismarlara uğradığını, bu istismarlarla ça‐
lışmak zorunda olduğunu ve gerek patronları gerekse işyerindeki müşterilerin
tacizine maruz kaldığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Marmaris’te bir apart otelde
çalışırken patronu tarafından tacize uğrayan göçmen kadın, yaşadığı tacizi şöyle
anlatmaktadır:
İki hafta kadar o apartta çalıştım. İlk tacizimi de orada uğradım. Patron bana teklif etti ka‐
bul etmedim; tekrar teklif etti kabul etmedim. Ben de sonra işten ayrılamaya karar verdim o
zaman. Çalışamazdım artık

Görüşmecilerin neredeyse tamamı üniversite mezunudur. Kendi ülkelerinde
doktor, diş hekimi, sigortacı, yeminli tercüman ve bakanlıkta menajer gibi yük‐
sek statülü işlerde çalışan göçmenler Türkiye’de masözlük, rehberlik, tezgâhtar‐
lık gibi düşük statülü işlerde çalıştırılarak niteliksizleştirilmişler ve işgücü piya‐
sasında düşük nitelikli işlere mahkum olmuşlardır. Bu göç sürecinin kadınlar
üzerinde yarattığı en önemli etkilerden biridir. Eğitimli kadınların düşük nitelik
işlerde düşük ücretlerle çalışması bu alan araştırmasının en önemli bulgusudur.
Türkiye’ye ekonomik nedenlerle değil sadece aşk için Rusya’dan göç eden bir
görüşmeci ülkesinde diş hekimi olarak çalışırken Türkiye’de mesleğini veya
mesleğine yakın nitelikte bir işi yapamamasını ve masöz olarak çalışmasını, do‐
layısıyla niteliksizleşmesini şu şekilde anlatmaktadır.
Ben masaj yapıyorum evde onların evde, benim evde bazen otele telefonla çağırdılar gel‐
dim. Para çünkü lazım nerde para almak. Çalışma izin yok. Ben Rusya’da dişçiydim. Dişçi
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çalıştım dokuz sene. Buraya geldim yani iş yok. Yani tıp fakültesi bitirdim. Yakın istiyor iş
bulmak. Ama dişçi olarak yani kimse beni almadı çalışmaya. Onun için ben yakın iş bul‐
dum. Ve de Rusya’da kur bitirdim. Masaj kuru. Çünkü burda güzel masaj yapanlar çok az.
Bu iş bilen çok az. Düşünüyorum. Böyle para kazanabilirim.

Türk vatandaş olduğu zaman aynı prosedür daha kolay oluyor. Ben o zaman çok ciddi dü‐
şündü. Ben ne zaman düşündü çok ciddi kalmak ben aynı zaman kabul etti (evlilik teklifi)
Ama ne yazık ki Özbekistan çift vatandaş kabul etmiyor. Türk vatandaş aldı Özbek vatan‐
daş ayrıldı.

Göçmen kadınların işgücü piyasasında almış oldukları eğitim ve sahip oldukları
niteliklere uygun olmayan işlerde çalışmalarının, dolayısıyla niteliksizleşmele‐
rinin nedenlerinden biri yasal olarak bazı meslekleri yapmanın yabancılara ya‐
saklanmasıdır. Görüşme sonuçları her ne kadar Türk vatandaşlığına geçseler ve
böylece göçmenlere yasaklanan meslekleri yapabilmeyi hak etseler bile, göç‐
menlerin yaşadıkları niteliksizleşmenin devam ettiğini göstermektedir. Bunun
nedeni ise, göçmenlerin ülkelerinde almış oldukları diplomaların Türkiye’de
geçerliğinin olmaması veya geçerliliğinin onaylanma sürecinin uzun ve sancılı
olmasıdır. Ülkesinde fizik tedavi doktoru olmasına rağmen Marmaris’te masöz
olarak çalışan Türk vatandaşı göçmen kadın, mesleğini icra etmesine engel olan
ve kendisini niteliksiz kılan bu uzun bürokratik süreci şöyle anlatmaktadır:

Ancak görüşme sonuçlarına göre göçmen kadınların Türk erkekler ile evlenme‐
leri, çalıştıkları yerlerde aynı işi yapan Türk vatandaşlarından daha uzun çalışıp
daha az ücret almalarını ve eğitim düzeyleriyle kıyaslandığında daha niteliksiz
işlerde çalıştırılmalarını engelleyememekte, işgücü piyasasında yaşadıkları so‐
runları azaltamamaktadır.

Şimdi zaten ben fizik tedavi rehabilitasyon doktor. Ben şu an Türkiye’de bu meslek devam
etmek istiyorum. Ona göre ben Ankara’da gittim başvurdum. Yüksek öğretim kurulu bütün
dosyaları verdi. … Bir sene sonra beni kabul etti. Diploma geçerli ve şu an iki sınav kazan‐
ma mecburum puan kazanmak. İki sınavdan sonra altı ay bir hastanede çalışmak lazım.
Ondan sonra ne zaman ben hem puan kazandı hem altı ay iş yaptı. O zaman inşallah izin
alacağım normal Türkiye’de doktor olmak için.

Göçmen kadınların işgücü piyasasında yaşamış oldukları niteliksizleşmenin
diğer bir nedeni ise Salaff ve Greve’in (2006), Çinli kadınların Kanada’ya göçle‐
rini inceledikleri çalışmalarında olduğu gibi, göç edilen ülkenin dilini ve evren‐
sel bir dil olan İngilizceyi yeteri kadar konuşamamalarından ve uygun eğitimi
almamış olmalarından ziyade, Türk işgücü piyasasının cinsiyetçi yapısı ve ya‐
bancılara karşı algısıdır. Başka bir deyişle, işgücü piyasasının göçmenlere karşı
ayrımcı bakış açısı nedeniyle yüksek nitelikli işlerin göçmenlere açık olmamasıdır.
Ayrıca görüşme sonuçları göçmen kadınların işgücü piyasasında yaşamış
oldukları niteliksizleşmenin McKay’ın (2003) çalışmasında ifade etmiş olduğu
gibi söz konusu kadınları uluslararası evliliklere itebileceği gerçeğini ortaya
koymaktadır. Yukarıda kendisinden alıntı yapılmış olunan, ülkesinde fizik te‐
davi doktoru olmasına rağmen Marmaris işgücü piyasasında masöz olarak çalı‐
şan göçmen kadın, diplomasının geçerliliğinin onaylanma sürecindeki prose‐
dürden kurtulmak ve almış olduğu eğitime uygun nitelikte bir işte çalışmak için
Türk eşiyle evlenmeye karar verdiğini şöyle anlatmaktadır:

SONUÇ
Çalışmada turizm sektöründe çalışan göçmen kadınların Marmaris işgücü piya‐
sasında yaşadıkları deneyimler analiz edilmeye çalışılmıştır. Marmaris’te yaşa‐
yan göçmen kadınlar yörenin turisttik yapısı nedeniyle acentecilik, masözlük,
rehberlik, tur operatörlüğü, animatörlük gibi turizm sektöründeki işlerde çalış‐
maktadırlar. Böylece Marmaris turizm sektörüne sağladıkları ucuz emek ile
katkıda bulunmaktadırlar. Göçmen kadınlar söz konusu işlerde çalışırlarken,
ücretlerinin eksik ödenmesi, zamanında ödenmemesi, fiziksel ve sözlü tacize
uğrama, elverişsiz koşullarda güvencesiz olarak çalıştırılma gibi sorunlarla kar‐
şılaşmaktadırlar. Göçmen kadınların almış oldukları eğitimden ve sahip olduk‐
ları niteliklerden bağımsız olarak söz konusu işlerde çalıştırılmaları ise nitelik‐
sizleşmelerine neden olmaktadır. Eğitimli göçmen kadınların düşük nitelikli
işlerde, düşük ücretlerle çalıştırılarak niteliksizleştirilmeleri, işgücü piyasasında
yaşadıkları en önemli sorundur.
Göçmen kadınlar gerek sadece aşk gerekse işgücü piyasasında yaşamış ol‐
dukları niteliksizleşmeyi ve diğer sorunları azaltabilmek için Türk erkekler ile
anlaşmalı (sahte) veya gerçek evlilikler yapmaktadır. Türk erkekleri ile evli ol‐
mayan üç örneğimizle karşılaştırıldığında, Türk erkekleri ile evli göçmen kadın‐
lar eşlerinin sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma ve vize işlemlerindeki
bürokratik süreçlerden kurtulma gibi avantajlara sahiptir. Bu anlamda Polek ve
Schoon’ın (2006) evliliğin kadınların karşılaşmış oldukları sosyal dışlanma en‐
gelini hafiflettiğine ilişkin görüşü çalışmamızın sonuçlarıyla desteklenmektedir.
Ancak görüşme sonuçları göçmen kadınların Türk erkekleriyle evli olmalarının
çalıştıkları yerlerde aynı işi yapan Türk vatandaşlarından daha uzun çalışıp da‐
ha az ücret almalarını ve eğitim düzeyleriyle kıyaslandığında daha niteliksiz
işlerde çalıştırılmalarını engelleyemediği, işgücü piyasasında yaşadıkları sorun‐
ları azaltamadığını göstermiştir.
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Göçmenlerin işgücü piyasasında yaşamış oldukları sorunların azaltılabilmesi
için göçmenlerin işgücü piyasasına katılımı ve çalışma koşullarının iyileştiril‐
mesi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ancak gerek resmi
gerekse sivil toplum örgütleri göçmenlerin mevcut işsizliği arttıracağını dü‐
şünmektedir. Oysa benzer işleri yapan yerli işçiler bulunmamakla birlikte göç‐
menlerin çoğunluğunun vasıf düzeyi de yüksektir (Lordoğlu 2009: 13). Bu ne‐
denle Türk işgücü piyasası göçmenlerin katılımı nedeniyle vasıf düzeylerini
yükselebilir böylece kayıt dışılığın bir ölçüde gerilemesine yol açılabilir.
Göçmenlerin işgücü piyasasında yaşamış oldukları en önemli sorun olan ni‐
teliksizleşmeyi azaltabilmek için ise göçmenlerin kendi ülkelerinde almış olduk‐
ları eğitim ve diplomalarının Türkiye’de geçerliğinin sağlanması ve bazı mes‐
lekleri yapmalarının önündeki yasal engellerin kaldırılmasına yönelik yasal dü‐
zenlemelerin yapılması önem arz etmektedir. Göçmenlerin kendi niteliklerine
uygun işlerde çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılmasıyla Türk işgücü
piyasasındaki kalite de artacak ve Türkiye gelişmiş ülke ekonomileri karşısında
rekabet gücü kazanabilecektir.
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DİPNOTLAR
1

“Göçün kadınsılaşması”ndaki bu artışı açıklamak için birçok faktör ileri sürülmüştür. Geleneksel
olarak erkeklerdeki göçü teşvik eden unsurlardan farklı olarak, kadınların uluslararası göçünün
hem göç alan hem de göç veren ülkelerdeki cinsiyet rollerindeki değişimleri (Campani, 1997), göç
alan ülkenin resmi olmayan ev işi ve seksle ilgili hizmetler sektöründe kadınlara olan artan taleple‐
rini (Pettman 1996; Campani 1997), kadınların ekonomik ihtiyaçlarını (Moghadam 1993; Phizacklea
1998; Anthias & Lazaridis 2000) (Aktaran, Gülçür ve İlkkaracan, 2002: 411) kadınlar açısından bas‐
kıcı veya sıkıcı çevresinden kaçmak, kendilerine “daha iyi bir hayat” yaratma isteklerini (Kofman
vd. 2000) ve uluslar arası evlilikleri (Piper, 2003) içeren faktörlerle ilişkisi vardır.
2

5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 15. maddesine göre
yabancılar ancak yabancılara yasaklanmayan işlerde çalışabilirler. 1219 sayılı Kanun uyarınca; dok‐
torluk, hemşirelik, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık, 815 sayılı Kabotaj Kanunu uyarınca; kara suları
içerisinde balık avlamak, 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu uyarınca; Türkiye sınırları içerisinde
hava yolu ile yük ve yolcu taşıma, 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca; madencilikle uğraşma 680
sayılı Basın Kanunu uyarınca; süreli yayınlarda sorumlu müdürlük, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
uyarınca; sendika kuruculuğu, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu
uyarınca; seyahat acentelerinde sorumlu müdürlük, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; gümrük
müşavirliği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca; avukatlık, 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarın‐
ca; noterlik yapmak yabancılara yasaklanmıştır.
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı; duygusal bağlılık ve iş stresinin, etik davranış ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemede etik iklimin aracı rolünü ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket, Kapadokya bölgesinde yer alan dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 109 personele uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş stresi ile etik davranışı arasında negatif bir ilişki tespit
edilmiştir. Ayrıca, aracı değişken olan etik iklimin, iş stresinin etik davranış üzerindeki
negatif etkisini azaltıcı rolünün bulunduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Duygusal bağlılık, iş stresi, etik iklim, etik davranış, işten ayrılma niyeti.

GİRİŞ
Son yıllarda artan rekabetle birlikte, konaklama işletmelerinde hizmetlerin kali‐
tesi ve müşteri memnuniyeti açısından insan kaynaklarının önemi de artmakta‐
dır. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin başarısında çok önemli rol üstlenen
insan kaynaklarının tutum ve davranışları, gerek yöneticiler gerekse araştırma‐
cılar açısından üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Yönetici‐
lerin çalışanların iş stresini azaltmak, örgüte olan duygusal bağlılıklarını güç‐
lendirmek, çalışanların etik davranışlarını iyileştirmek ve işten ayrılma niyetle‐
rini azaltmak için çaba göstermeleri gereklidir. Buna ilaveten, etik kodlar ve po‐
litikalarla oluşturulacak etik iklim, yöneticilerin bu çabalarına katkı sağlayacak‐
tır. Bu çalışmanın amacı; duygusal bağlılık ve iş stresinin, etik davranış ve işten
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ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemede etik iklimin aracı rolünü ortaya
koymaktır.
DUYGUSAL BAĞLILIK
Örgütsel bağlığının boyutlarından biri olan duygusal bağlılık, örgütün amaçla‐
rının gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Tutumsal bağlılık olarak
da anılan duygusal bağlılık, iş çevresine ilişkin duygusal tepkilerle yakından
ilgili olup daha çok işe sarılma, iş ve mesleğe bağlılık ile çalışma arkadaşların‐
dan sağlanan doyumla ilişkilidir (Balay 2000). Duygusal bağlılık, “bir bireyin
güçlü bağlarla kendisini örgütüyle özdeşleştirdiği ve örgütün bir üyesi olmak‐
tan mutlu olduğu duygusal bir yönelme durumu” olarak tanımlanır (Allen ve
Mayer 1990).
Örgüte duygusal olarak bağlı olan kişiler örgütün değerlerini, amaç ve hedef‐
lerini içselleştirir; onun varlığını sürdürmesi ve bu amaç ve hedeflere ulaşabil‐
mesi için çaba gösterirler (Huselid ve Day 1991; Gürbüz 2006; Ertan 2008). Ge‐
reksinim duyduklarından değil, daha çok kendileri istedikleri için örgütte kal‐
maya devam ederler (Meyer ve Allen 1991). Ayrıca bu işgörenlerin iş perfor‐
manslarının yüksek olduğu görülmektedir (Kuvaas 2006; Vandenberghe ve
Bentein 2009). Dolayısıyla işgörenlerin duygusal bağlılıkları işletmenin perfor‐
mansı açısından da önemlidir.
Meyer ve Allen’ın modelinde en yaygın kullanılan tema olan duygusal bağlı‐
lık, özellikle hizmet sektöründe süreklilik taşıyan kaliteli hizmete dayalı ve çalı‐
şanlar arasında görülmesi en çok istenen örgütsel bağlılık çeşididir (Yew 2008).
Ancak konaklama işletmelerinde mevsimlik çalışma ve işgören devir hızı yük‐
sekliği çalışanların işletmelerine karşı duygusal bağlılık geliştirmelerine engel
teşkil etmektedir.
İş stresi
Hem yönetim hem de çalışanlar açısından önemli bir konu olan iş stresi, çalışan‐
ların verimlilik, performans, tatmin ve davranışları üzerinde doğrudan etkiye
sahiptir (Gül, Oktay ve Gökçe 2008). Çok yaygın olarak kullanılan ve benimse‐
nen bir tanımına göre stres, “vücudun dışarıdan gelen herhangi bir etkiye verdiği
spesifik olmayan tepkidir” (Okutan ve Tengilimoğlu 2002). İş stresi ise, işle ilgili
etmenlerin sonucunda oluşan, bireyi normal fonksiyonlarından saptıran, işin
gerekleri ile personelin nitelikleri arasında uyumsuzluk olduğunda ortaya çı‐
kan, psikolojik ve/veya fiziksel davranışlarını değiştiren, olumsuz fiziksel ve
duygusal tepkiler olarak tanımlanabilir (Cam 2004).
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İş stresine neden olan kaynaklar üç şekilde kategorize edilmiştir: 1‐ örgütsel
karakteristikler (karar vermedeki düşük katılım, zayıf iletişim, ücret ve diğer
haklarda eşitsizlik), 2‐ bireysel karakteristikler (rol belirsizliği, rol çatışması, ki‐
şisel kariyer), 3‐ işle ilgili karakteristikler (düzensiz vardiyalar, kötü iş koşulları,
güvenlik riskleri, aşırı iş yükü ve zaman baskısı) (Huang 2006). Ayrıca, çevre ile
ilgili karakteristikler (kalabalık, gürültü, aşırı sıcak ve soğuk, ışık, hava kirliliği
vb.) işgörenlerde stresin önemli nedenleridir.
Hizmet endüstrisinde iş stresi, endüstrinin başarısında önemli bir role sahip
olan iyi hizmet kalitesinde bir azalmaya neden olmaktadır (Ross 1995). Konak‐
lama işletmelerinde hizmet kalitesinin önemi dikkate alındığında çalışanların iş
stresine neden olan kaynakların tespit edilerek iş streslerinin azaltılması önem‐
lidir. Aşık’ın (2005) otel işletmelerinde yaptığı araştırmada başlıca stres kaynak‐
ları; işin mevsimlik ve yorucu olması, çalışma saatlerindeki belirsizlikler ve aşırı
iş yükü, müşteri ile birebir temasın getirdiği sorunlar ve düşük ücret olarak or‐
taya çıkmıştır. Ek olarak, yönetimin otokratik yapıya sahip olması nedeniyle
ortaya çıkan baskı ve dayatmalar, kötü iletişim, kararlara katılmanın mümkün
olmaması ve kötü örgüt iklimin işgörenlerde baskı unsuru oluşturduğu ve stre‐
se yol açtığı belirlenmiştir. Ayrıca Sökmen (2005) stres nedenlerinin belirlenme‐
sine yönelik Adana’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin yöneticileri üzerinde
yaptığı çalışmasında, sırasıyla; farklı kişilerin kendilerinden farklı beklentiler
içinde olması, çalışma saatlerinin uzunluğu, müşterilerin haksız talepleri, işye‐
rinde dedikodu yapılması, önemli kararlar verme zorunluluğu, üstlerle anlaş‐
mazlık, yöneticilerin teşvik etmemesi, iş ortamındaki huzursuzluk, çalışma or‐
tamının gürültülü olması, çalışmaların karşılığını alamamanın ve moral bozuk‐
luğunun strese neden olduğunu ortaya koymuştur.
Etik İklim
İşletmedeki etik iklim, işgörenlerin yönetimin beklediği ve desteklediği etik
davranışlara ilişkin algıları ve işle ilgili deneyimlerini içeren, işletmede önemli
görülen paylaşılmış etik algıları kapsamaktadır (Luria ve Yagil 2008). Etik iklim;
etik içeriğe sahip genel örgütsel kural ve uygulamalara yönelik hâkim algılar
olarak tanımlanabilir (Victor ve Cullen 1988).
İşletmede etik olmayan davranışları tanımlayan, kontrol eden ve düzelten
etik kodlar, talimatlar ve politikalar uygulanmadığında, etik iklimin oluşması
zorlaşır. Etik kodlar, örgüt üyelerinin etik karar almasına yardımcı olur, örgüt
içi rolleri ve beklentileri açıklar, etik davranışı özendirir (Mcdonald 1999;
Swepker 2001). İnsan odaklı turizm sektöründe personelin etik davranışının
önemi artmaktadır ve bu davranışın oluşmasında etik kodların uygulanması
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gereklidir. (Kozak ve Nergiz 2009). Türkiye’de dört ve beş yıldızlı otel işletme‐
leri yöneticileri üzerine yapılan bir araştırmada; yöneticilerin çoğunluğunun
çalıştıkları işletmelerde etik kodları uyguladıkları ortaya çıkmıştır (Sarıışık,
Akova ve Çontu 2006). Bu araştırmaya dayanarak, otel işletmeleri yöneticileri‐
nin etik kodların öneminin farkında oldukları söylenebilir.
Otel işletmelerinde etik iklim oluşturulması hizmet kalitesi ve müşteri mem‐
nuniyeti açısından gereklidir. Etik kodların oluşmaması, etik kuralların yöneti‐
ciler tarafından çalışanlara açıklanmaması, etik eğitiminin verilmemesi, bizzat
yöneticiler tarafından uygulanmaması, işgören devir hızı yüksekliği gibi unsur‐
lar, otellerde etik iklimin oluşmasına engel teşkil etmektedir (Stevens ve
Fleckenstein 1999; Schwepker ve Hartline 2005). Stevens ve Brownwell (2000)
tarafından yapılan bir çalışmada işgörenlerin etik bilgi kanalları; eğitim prog‐
ramları, koçluk, belgeleri ve etik kodları okuma, diğer işgörenleri ve yöneticileri
izleme olarak sıralanmıştır. Buradan hareketle otel yöneticilerinin etik iklimi
oluştururken eğitim ve koçluğa önem vermesinin, etik kodları oluşturmasının
ve bizzat etik davranışlar sergilemesinin gereği açıktır.
İşletmenin etik iklimi, personelin duygusal bağlılığı ve iş stresi ile ilişkilidir.
Neubert, Carlson ve Kaçmar (2009) yaptıkları bir araştırma ile duygusal bağlılık
ve etik iklim arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bununla birlikte etik iklim ile örgütsel bağlılık arasında da pozitif yönde güçlü
bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Swepker 2001; Valentine, Godkin ve Lucero
2002; Paolillo ve Vitell 2002). Thorne (2009) tarafından yapılan bir araştırmada
ise; etik çatışma ile stres ve örgütsel bağlılık arasında ilişki tespit edilmiş, kişi‐
örgüt arasındaki etik çatışma azaltılırsa stresin azalacağı ve örgütsel bağlılığın
artacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Etik Davranış
Etik davranış, genel olarak kişinin kendi inandığı değerlerle tutarlı davranışı
olarak tanımlanmaktadır (Baker, Hunt ve Andrews 2006). Örgütsel bakış açı‐
sından etik davranış ise, örgütün koyduğu kuralların personel üzerindeki yan‐
sımasıdır. Bu yaklaşımda örgüt, koyduğu kurallarla doğru ve yanlışı ayırt edici
roldedir ve örgütteki etik kurallara aykırı her davranış etik olmayan davranış
olarak kabul edilmektedir (Fraedrich 1993; Baker, Hunt ve Andrews 2006). Bu
açıdan bakıldığında etik davranış; örgüt tarafından konulan kural, politika, de‐
ğerler ve normlarla tutarlı olan davranış olarak tanımlanabilir.
Etik kuralların işletmelerde uygulanması ile ödül ve yaptırımlarla desteklen‐
mesi, etik davranışın ortaya çıkmasında gereklidir (Akan 2007). Özellikle otel
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işletmelerinde çalışanların etik kuralları benimseyip uygulamalarında, sektör‐
deki yöneticilerin inancı, liderliği ve etik davranışlarının rolü büyüktür.
İşletmede etik iklim varsa çalışanların etik davranış göstermeleri muhtemel‐
dir. Swepker (2001) tarafından yapılan çalışmada etik ilkelerin olduğu bir işlet‐
mede, yüksek düzeyde etik davranışın olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda
etik ilkeler çalışanların iş tanımlarında yer aldığında bireylerin etik karar alma‐
sını daha çok etkilemektedir. Benzer şekilde Baker, Hunt ve Andrews (2006)
araştırmalarında, işletmenin etik değerleri ile işgörenlerin etik davranışları ara‐
sında pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Etik davranış aynı zamanda işgörenlerin işletmeye yönelik duygusal bağlılık‐
ları ile ilişkilidir. Daha önce yapılan araştırma sonuçlarına göre; örgütsel bağlı‐
lık ve etik davranış arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir
(Trevino, Butterfield ve McCabe 1998; Weaver ve Trevino 1999; Baker, Hunt ve
Andrews 2006; Camps ve Majocchi 2009). Örgütsel bağlılığın önemli bir boyutu
olan duygusal bağlılık arttıkça, personelin işinde etik davranış göstermesi bek‐
lenir.
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Çalışanların işletmeye yönelik duygusal bağlılıkları ile iş stresleri, işten ayrıl‐
ma niyetlerini etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda duygusal bağlılıkla işten
ayrılma niyeti arasında güçlü negatif bir ilişki bulunmuştur. Örgüte karşı duy‐
gusal bağlılığı yüksek olan kişilerde, işten ayrılma niyeti azalmaktadır (Jaros
1995; Wasti 2003; Paré ve Tremblay 2007; Vandenberghe ve Tremblay 2008;
Vandenberghe ve Bentein 2009). Bunun aksine işgörenlerin iş stresinin artması
ise işten ayrılma niyetlerini de arttırmaktadır. Gül, Oktay ve Gökçe’nin (2008)
hizmet sektöründe yaptıkları araştırmada, çalışanların iş stresi ile işten ayrılma
niyetleri arasında ise pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
İncelenen kavramlar doğrultusunda oluşturulan araştırmanın modeli ve hipo‐
tezleri aşağıda belirtilmektedir.

İşten Ayrılma Niyeti
İşten ayrılma niyeti, örgütten ayrılmak konusunda bilinçli ve temkinli bir kararı
veya niyeti ifade etmektedir (Sabuncuoğlu 2007). İşten ayrılma niyeti ile gerçek‐
ten işten ayrılma davranışı arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Schwepker
2001). Bu anlamda, işten ayrılma niyeti, işi gerçekten bırakmanın bir sinyalidir.
İşten ayrılma niyetinin yüksek olması konaklama endüstrisinin en önemli ö‐
zelliklerinden biridir. Konaklama işletmelerinde işten ayrılmalar, işgücü istih‐
dam maliyetlerini yükseltirken yetenekli işgörenlerin işten ayrılmasının işlet‐
meye getirdiği maliyetleri de arttırmaktadır. Ayrıca, işletmedeki diğer personel
üzerinde moral eksikliği ve işletmeye bağlılığın azalması gibi olumsuz etkileri
vardır (Nadiri ve Tanova 2010). Bu olumsuzların giderilmesi, hem işletme mali‐
yetleri açısından hem de örgütsel iklimin sürekliliği açısından önem taşır.
Personelin işten ayrılma niyeti, işletmenin etik iklimi tarafından etkilenmek‐
tedir. Özellikle, personelin etik değerleri ile işletmenin etik değerleri arasında
çatışma olduğunda, işten ayrılma niyeti artmaktadır (Schwepker 2001). Etik ik‐
lim ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yöndeki bu ilişkiyi ortaya koyan a‐
raştırmalar bulunmaktadır (Schwepker 2001; Schminke, Ambrose ve Neubaum
2005; Mulki, Jaramillo ve Locander 2007). Ancak Jung, Numkung ve Yoon’nin
(2009) yaptığı araştırmada, etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasında bir ilişki
bulunamamıştır.



H1: Çalışanların duygusal bağlılıkları ile etik davranışları arasında
pozitif bir ilişki vardır.



H2: Çalışanların duygusal bağlılıkları ile işten ayrılma niyetleri ara‐
sında negatif bir ilişki vardır.



H3: Çalışanların iş stresi ile etik davranışları arasında negatif bir ilişki
vardır.
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H4: Çalışanların iş stresi ile işten ayrılma niyetleri arasında pozitif bir i‐
lişki vardır.

tipi ölçekle çalışanların ifadelere katılma dereceleri ölçülmüştür (1=kesinlikle
katılmıyorum‐ 5=kesinlikle katılıyorum).



H5: Çalışanların duygusal bağlılıkları ile etik iklim arasında pozitif bir
ilişki vardır.

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI



H6: Çalışanların iş stresi ile etik iklim arasında negatif bir ilişki vardır.



H7: Etik iklim ile çalışanların etik davranışı arasında pozitif bir ilişki
vardır.



H8: Etik iklim ile çalışanların işten ayrılma niyeti arasında negatif bir i‐
lişki vardır.



H9: Etik iklim, duygusal bağlılığın etik davranış üzerindeki pozitif et‐
kisini arttırmaktadır.





H10: Etik iklim, iş stresinin etik davranış üzerindeki negatif etkisini a‐
zaltmaktadır.

Araştırma formundaki soruların analizi SPSS 15.0 istatistik paket programı ile
yapılmıştır. Araştırmada demografik veriler için frekans analizi kullanılmıştır.
Modelde belirtilen değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla ise kore‐
lasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan perso‐
nel ve çalıştıkları otel işletmesine yönelik genel bilgiler Tablo 1’de belirtilmektedir.

Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
Değişkenler

F

(%)

YÖNTEM
Araştırma; Kapadokya Bölgesi’nde yer alan 16 adet dört ve beş yıldızlı otel iş‐
letmesinden, araştırma yapılmasını kabul eden sekiz otel işletmesi çalışanı üze‐
rinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bu otel
işletmelerine 160 anket formu dağıtılmış ve 109 geri dönüş elde edilmiştir. Geri
dönüş oranı % 68’dir.
Araştırmada duygusal bağlılığı ölçmek için Allen ve Meyer (1990) tarafından
geliştirilen sekiz maddelik duygusal bağlılık ölçeği kullanılmıştır. İş stresi ölçe‐
ği, Efeoğlu (2006) ile Lambert, Hogan ve Griffin (2007) araştırmalarındaki ölçek‐
lerden yararlanılarak altı madde olarak geliştirilmiştir. Etik iklim ölçeği için
(dokuz madde), Swepker (2001) ve Baker, Hunt ve Andrews (2006) çalışmala‐
rından yararlanılmıştır. Etik davranış için (beş madde) Baker, Hunt ve Andrews
(2006) ölçeği kullanılmıştır. İşten ayrılma niyetini ölçmek için ise Nadiri ve
Tanova (2010) ve Ayub (2008) çalışmalarından yararlanılarak altı maddelik öl‐
çek geliştirilmiştir. Anket formu toplam 34 maddeden oluşmaktadır. Beşli Likert

F

(%)

Kadın

28

25.7

1 yıldan az

32

29.4

Erkek

81

74,3

1-5 yıl arası

47

43.1

6-10 yıl arası

16

14.7

10 yıl ve fazlası

14

12.8

H11: Etik iklim, duygusal bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki
negatif etkisini arttırmaktadır.
H12: Etik iklim, iş stresinin işten ayrılma niyeti üzerindeki pozitif etki‐
sini azaltmaktadır.

Değişkenler
İşletmedeki çalışma yılı

Cinsiyet

Eğitim
İlköğretim

17

15.6

Çalışılan Departman

Lise

58

53.2

Önbüro

16

14.7

Meslek Yüksekokulu

20

18.3

Kat Hizmetleri

27

24.8

Yüksekokul/Fakülte

14

12.8

Servis/Bar

35

32.1

Mutfak

11

10.1

Diğer

20

18.3

Medeni Durum
Bekar

28

25.7

Bulunulan Konumda Çalışma Yılı

Evli

81

74.3

1 yıldan az

29

26.6

1-5 yıl arası

47

43.1

6-10 yıl arası

21

19.3

10 yıl ve fazlası

12

11.0

Yaş
25 yaş ve altı

36

33.0

26-35 yaş arası

45

41.3

İşletmenin Kategorisi

36-45 yaş arası

24

22.0

4 yıldızlı otel

38

34.9

46 yaş ve üzeri

4

3.7

5 yıldızlı otel

71

65.1
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Araştırmadaki 109 anketin 38’i dört yıldızlı, 71’i de beş yıldızlı otel işletmele‐
rinden elde edilmiştir. Tablo 1’e göre; araştırmaya katılan personelin çoğunlu‐
ğunun erkek (%74,3), lise mezunu (%53,2), evli (%74,3) ve 35 yaş ve altında
(%74,3) olduğu görülmektedir. Çalışanların büyük bir çoğunluğu beş yıldan az
(%72,5) bir süredir işletmede bulunmakta ve yoğunlukla servis departmanında
(%32,1) çalışmaktadır. Bulundukları konumdaki çalışma sürelerine bakıldığın‐
da beş yıldan daha az (%69,7) çalışmakta olanlar çoğunluktadır.
Tablo 2’de araştırmanın değişkenlerine yönelik ortalama, güvenilirlik de‐
ğerleri ve korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Kullanılan ölçeklerin gü‐
venilirliklerine bakıldığında; duygusal bağlılığın Cronbach alpha değeri: 0.90, iş
stresinin 0.87, etik iklimin 0.76, etik davranışın 0.81 ve işten ayrılma niyetinin
0.90 olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda araştırmanın güvenilir olabil‐
mesi için alfa değerinin en az 0.60 olması gerekmektedir. Dolayısıyla araştırma
ölçeklerinin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Değişkenlere yönelik korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında beklenenin
aksine duygusal bağlılık ile etik davranış ve işten ayrılma niyeti arasında an‐
lamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun sonucunda Hipotez 1 ve Hipotez 2 red‐
dedilmiştir. İş stresi ile etik davranış arasında negatif bir ilişki (0,01 düzeyinde
anlamlı) bulunmuştur. Hipotez 3 kabul edilmiştir. İş stresi ile işten ayrılma niye‐
ti arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığından Hipotez 4 reddedilmiştir.
Buna ilaveten duygusal bağlılık ve etik iklim arasında pozitif (0.01 düzeyinde
anlamlı), etik iklim ve etik davranış arasında pozitif (0.01 düzeyinde anlamlı),
etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasında ise negatif (0.05 düzeyinde anlamlı)
bir ilişki görülmektedir. Dolayısıyla Hipotez 5, Hipotez 7 ve Hipotez 8 kabul
edilmiştir. İş stresi ile etik iklim arasında herhangi bir ilişki tespit edilemediğin‐
den Hipotez 6 reddedilmiştir.
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Tablo 3’te bağımsız değişkenlerin (duygusal bağlılık ve iş stresi) etik davranış
üzerindeki etkisinde etik iklimin rolünün belirlenmesi için yapılan hiyerarşik
regresyon analizi sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre etik iklim, iş stre‐
sinin etik davranış üzerindeki negatif etkisini azaltmaktadır (B= ‐,319, t=.‐2,064,
p <0.05) Yani Hipotez 10 kabul edilmiştir. Ancak etik iklimin, duygusal bağlılı‐
ğın etik davranış üzerindeki pozitif etkisini arttırıcı rolü tespit edilmemiştir (B=
‐,010, t= ‐,088, p>0.05). Dolayısıyla Hipotez 9 reddedilmiştir.

Tablo 3: Bağımsız Değişkenlerin (Duygusal Bağlılık ve İş Stresi) Etik davranış Üzerindeki Etkisinde
Etik İklimin Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi
Bağımsız Değişkenler

β

Standart
Sapma

T

Anlamlılık

Model 1( R= ,459; R2 = ,211; Düzeltilmiş R2 = ,188)
Sabit

3,747

,490

7,646

,000

Duygusal Bağlılık

,019

,086

,223

,824

İş Stresi

,404

,093

-4,350

,000

Etik İklim

,287

,128

2,243

,027

,554

Model 2 (R= ,494; R2 = ,244; Düzeltilmiş R2 = ,207)
Sabit

,970

1,633

,594

Duygusal Bağlılık

,107

,359

,299

İş Stresi

,628

,506

1,243

,217

Etik İklim

1,088

,488

2,228

,028

Duygusal Bağlılık*Etik İklim

-,010

,115

-,088

,930

İş Stresi*Etik iklim

-,319

,155

-2,064

,042*

Bağımlı değişken: etik davranış
0.05 düzeyinde anlamlı

Tablo 2. Araştırmanın Değişkenlerine Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
1- Duygusal Bağlılık

Ortb
3,32

Std. Sapma
,86

1
(0.90)

2

2- İş Stresi

2,67

,73

,018

(0.87)

3- Etik İklim

3,32

,58

,425(**)

-,097

(0.76)

4- Etik davranış

3,68

,77

,106

-,400(**)

,262(**)

(0.81)

5- İşten Ayrılma Niyeti

2,71

,90

-,105

,144

-,226(*)

-,360(**)

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı
* Korelasyon0.05 düzeyinde anlamlı

3

4

5

(0.90)

Tablo 4’te bağımsız değişkenlerin (duygusal bağlılık ve iş stresi) işten ayrılma
niyeti üzerindeki etkisini belirlemede etik iklimin rolüne ilişkin yapılan hiyerar‐
şik regresyon analizi sonuçlarına göre etik iklimin, duygusal bağlılığın işten ay‐
rılma niyeti üzerindeki negatif etkisini arttırıcı rolü tespit edilememiştir (β= ‐
,088, t= ,‐599, p > 0.05). Yani Hipotez 11 reddedilmiştir. Benzer şekilde; etik
iklimin, iş stresinin işten ayrılma niyeti üzerindeki negatif etkisini arttırıcı rolü
görülmemiştir (β= ‐,168, t=,844, p> 0.05) ve Hipotez 12 reddedilmiştir.
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Tablo 4. Bağımsız Değişkenlerin (Duygusal Bağlılık ve İş Stresi) İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki
Etkisinde Etik İklimin Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi
Bağımsız Değişkenler

β

Standart
Sapma

T

Anlamlılık

Sabit

3,424

,620

5,521

,000

Duygusal Bağlılık

,021

,109

-,189

,850

İş Stresi

,154

,118

1,310

,193

Etik İklim

-,318

,162

-1,961

,052

Sabit

5,687

2,099

2,710

,008

Duygusal Bağlılık

-,321

,461

-,697

,487

İş Stresi

-,399

,650

-,615

,540

Etik İklim

-,998

,627

-,1,591

,115

Duygusal Bağlılık*Etik İklim

,088

,147

-,599

,551

İş Stresi*Etik iklim

,168

,199

,844

,401

Model 1(R= ,258; R2 = ,066; Düzeltilmiş R2 = ,033)

Model 2 (R= ,279; R2 = ,078; Düzeltilmiş R2 = ,040)

Bağımlı değişken: işten ayrılma niyeti

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu araştırmada, konaklama işletmelerinde işgörenlerin duygusal bağlılık ve iş
streslerinin, etik davranış ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemede
etik iklimin rolü incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, iş stresi ile etik davra‐
nış arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu; konaklama işletmelerinde
iş yükü fazlalığı, zaman baskısı, düzensiz vardiyalar gibi iş stresi faktörleri per‐
sonelin stresini arttırdığından, işlerinde sergilemeleri gereken etik davranış ko‐
nusunda yeterli hassasiyeti gösteremedikleri şeklinde yorumlanabilir.
Duygusal bağlılık ile etik iklim arasında ve etik iklim ile etik davranış arasın‐
da pozitif bir ilişki bulunurken; etik iklim ile işten ayrılma niyeti arasında nega‐
tif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlar daha önce yapılan araştırma sonuçla‐
rıyla da tutarlıdır. Neubert, Carlson ve Kaçmar (2009) yaptıkları çalışmada duy‐
gusal bağlılık ile etik iklim arasında pozitif bir ilişki bulurken, etik iklim ve etik
davranış arasındaki pozitif ilişki ise Swepker (2001) ve Baker, Hunt ve
Andrews’in (2006) çalışmalarında ortaya konmuştur. Etik iklim ve işten ayrılma
niyeti arasındaki negatif ilişkiye dair sonuçlar daha önceki çalışmalarda da gö‐
rülmektedir. (Schwepker 2001; Schminke, Ambro ve Çontu 2005; Mulki,

Bildiriler

261

Jaramillo ve Locander 2007). Bu araştırma sonucunda da, konaklama işletmele‐
rinde etik iklimin önemi belirlenmiş olup, bu sonuca dayanarak, söz konusu
tutum ve davranışları personelden talep eden yöneticilerin, işletmede etik iklim
oluşturmaları için çaba göstermeleri gerektiği önerilmektedir.
Bu araştırmanın sonucunda duygusal bağlılık ile etik davranış arasında an‐
lamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Bu sonuçlar literatürdeki verilerle paralellik
göstermemektedir. Örgütsel bağlılık ve etik davranış ilişkisini inceleyen araş‐
tırma sonuçlarına göre; örgütsel bağlılık ile etik davranış arasında pozitif yönde
bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Trevino vd. 1998; Weaver ve Trevino 1999;
Baker, Hunt ve Andrews 2006; Camps ve Majocchi 2009). Aynı şekilde; daha
önce yapılan araştırma sonuçlarından farklı olarak (Jaros 1995; Wasti 2003; Paré
ve Tremblay 2007; Vandenberghe ve Tremblay 2008; Vandenberghe ve Bentein
2009) duygusal bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında da anlamlı bir ilişki bu‐
lunamamıştır. Konaklama işletmelerinde, personelin uzun süre aynı işletmede
çalışmaması nedeniyle oluşan işgücü devir hızı yüksekliği, duygusal bağlılıkla‐
rının oluşmasını engellemektedir. Bu nedenle, işgörenlerin etik davranış gös‐
termelerinde duygusal bağlılığın rolü güçlü değildir.
Benzer şekilde, konaklama işletmelerinde işten ayrılma niyetinin oluşmasında
mevsimlik çalışma, daha iyi imkânlarda iş bulma, ulaşım ve lojman sıkıntısı gibi
faktörler belirleyici olduğundan, iş stresi ile işten ayrılma niyeti arasında da an‐
lamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Araştırmanın sonucunda, iş stresinin etik davranış üzerindeki negatif etkisin‐
de etik iklimin azaltıcı rolü olduğu ortaya çıkmıştır. İşletmede oluşturulacak
etik iklim, personelin stresli olduğunda etik olmayan davranış sergilemesini
engelleyecektir.
Bu araştırma, Kapadokya bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmeleriyle
sınırlı kaldığından, gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı bölgeler tercih edi‐
lebilir. Aynı zamanda, araştırma modeline iş tatmini, örgütsel vatandaşlık dav‐
ranışı ve örgütsel adalet gibi değişkenler ilave edilerek, bunlar arasındaki ilişki‐
lerde etik iklimin rolü incelenebilir.
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ÖZ
Günümüzde komşu destinasyonlar arasında mekansal planlama, paket turlar, etkinlikler, örgütlenme, yatırımlar gibi konularda turizm ortaklıkları yaratılmaktadır. Diğer taraftan kıyı ve ardülkesi, dağ ve ova, yayla ve orman gibi coğrafi birimler arasında da
mekansal bütünleşmeye gidilmektedir. Dikili, İzmir iline bağlı, kıyı turizminin geliştiği
ilçelerden biridir. Bergama ise Dikili kıyılarından 27 km. iç kısımdadır. Bergama, antik
Pergamon üzerinde geliştiği için, bugün adını kültürel turizmle duyurmuştur. Her iki ilçenin ekonomilerinde turizm sektörü belli bir paya sahip ise de bugünkü düzey yeterli
değildir. Çünkü her ikisinin de turizmdeki güçlü yönleri yeterince fırsata çevrilememiş,
zayıf yönleri de iyileştirilememiştir. Dikili ve Bergama’nın, tek başlarına diğer destinasyonlarla rekabet edebilmeleri oldukça zordur.
Bu bildiride önce; turizmde mekansal bütünleşme çeşitleri ve dünyadan örnekler verilmekte, ardından Dikili ve Bergama’nın turistik çekiciliklerinin kısaca analizi yapılmakta, son olarak her iki ilçenin mekansal bütünleşme çerçevesinde tek destinasyon olabilme olanakları öz biçimde aktarılmaktadır. En kısa yoldan denilebilir ki; iki ilçenin
farklı doğal ve kültürel çekiciliklere sahip olması, birbirlerini tamamlayabileceklerine
işaret etmektedir. Sözgelimi Dikili’nin kıyı, deniz, liman ve termal su çekicilikleri ile
Bergama’nın yerel ve evrensel kültürel çekiciliklerinin aynı paket turda pazarlanması,
ortak organizasyonlara gidilmesi, ortak tanıtımlar yapılması gibi birçok girişimlerin başlatılması mümkün gözükmektedir. Bildiriye konu olan araştırma turizm coğrafyası yaklaşımıyla yapılmış olup; veri toplama, coğrafi gözlemler, yetkililerle görüşmeler, analiz
ve sentez aşamaları yerine getirilerek hazırlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm, mekan, bütünleşme, Dikili, Bergama

GİRİŞ
Turizm, çok boyutlu olaylar ve ilişkiler bütünüdür: Turist‐yerli halk, turist‐
işletmeci, turizm‐doğal ve kültürel çevre, turizm‐diğer sektörler ve turistik mer‐
kezlerin kendi aralarındaki rekabet ilişkisi gibi. Bu yaklaşımdan hareketle deni‐
lebilir ki; turizm, birçok özellikleri bakımından coğrafi mekanla da doğrudan
ilişkili bir hizmet sektörüdür. Her şeyden önce turizmin başlayabilmesi ve geli‐
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şebilmesi için bir mekana gereksinimi vardır ve çoğunlukla da burası doğal ve
kültürel coğrafi kaynakları zengin ya da çekici yerlerdir. Yine turizm, bir baş‐
langıç ve bitiş mekanı ile bu ikisi arasında bağlantıyı sağlayan “ulaşım korido‐
ru” bütününde gelişen bölgesel, ulusal ve uluslararası kısa süreli bir göç hareke‐
tidir. Ayrıca turizm; çevresel, ekonomik, sosyo‐kültürel ve demografik etkilerle
mekansal değişimlere yol açmaktadır. Bu değişimler, dünyanın belirli bölgele‐
rinde meydana geldiği için, turizmin de kendine göre bir coğrafi görünüm tab‐
losu ve ona bağlı bir dağılış kalıbı bulunmaktadır.
Coğrafya bilindiği üzere; bir mekan ve ilişkiler bilimidir. Coğrafya; toplum‐
toplum, toplum‐doğa, doğa‐doğa, sektör‐sektör, bölge‐bölge vd. arasındaki iliş‐
kileri mekana dayalı olarak analiz eder, senteze gider ve karşılaştırmalar yapar.
Coğrafya, ekonomik sektörlerin geliştikleri ya da gelişemedikleri alanları, yer
seçimi faktörlerini inceler, neden‐sonuç ilişkisi kurar. Coğrafyanın önemli konu‐
larından biri de göçtür. Amacı, yönü, süresi, boyutu ve sonuçları birbirinden
farklı olan göçlerin bir çıkış ve varış noktası ile belirli bir koridoru vardır. Coğ‐
rafya göçlerle ortaya çıkan tüm sonuçların takipçisidir ve onları coğrafi mekanla
ilişkilendirerek yorumlar. Coğrafya, zamana ve mekana dayalı her tür planlama
(turizm planları, havza/bölge planları, kalkınma planları, yatırım planları vb.)
için temel verileri sağlar. Sözgelimi turizm potansiyelinin saptanması aşamala‐
rında analiz ve sentez için gerekli olan verilerin büyük kısmı coğrafya kaynaklı‐
dır. Kısacası coğrafya, mekana yansıyan/yansıyacak tüm değişiklikleri; ne, ne‐
rede, nasıl, neden, ne zaman sorularına yanıt arayarak inceler, sonuçları araştırır
ve yorum getirir.
Görüldüğü gibi turizm ve coğrafyanın pek çok ortak yönü bulunmaktadır.
Turizm ve coğrafya tam bir uzlaşma içindedir. Bugün gerek turizm, gerekse
coğrafya birbirleri için vazgeçilmez olmuş, “Turizm Coğrafyası” disiplini doğ‐
muştur. Turizm ve coğrafyanın buluşma noktalarının en başında gelen mekan‐
sal değişimler; belli bir zaman süreci sonunda etkiler ya da sonuçlar adı altında
sayısız görüntülerle ortaya çıkmaktadır. Bu değişimlerin özellikle de kendili‐
ğinden gerçekleşenleri, o kadar çok değişken ve dinamikle ilişkili olarak mey‐
dana gelmektedirler ki, nedenlerini bulmak ve sonuçlarını yorumlamak da o
denli zorlaşmaktadır. Bununla birlikte bazı yerlerde turizm öncesi ve sonrası,
salt gözlemleme yoluyla bile kolayca karşılaştırılabilmekte, özellikle de bir plan
çerçevesinde yeniliklerin yarattığı mekansal değişimleri algılamak son derece
kolay olmaktadır.
Turizmin coğrafi mekan üzerindeki en büyük etkileri, günümüzde kitle tu‐
rizminin en yoğun gerçekleştiği kıyılarda görülmektedir. Kıyı turizmiyle birlik‐
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te birkaç yıl içinde kıyıların doğal peyzajları tümden değişerek, birer kültürel
peyzaja dönüşebilmektedir. Öte yandan turizmin girdiği dağlar, yaylalar, vadi‐
ler, adalar gibi diğer coğrafi birimlerde de aynı tür değişimler izlenmektedir.
Ayrıca kırsal ve kentsel yerleşmeler de turizmin başlamasıyla farklı işlevlere ve
kimliklere sahip olabilmektedirler. Sonuçta, denetimsiz ve aşırı turistik baskılar
coğrafi ortamları altüst ederken, iyi uygulamalar ise coğrafya ve turizmin bü‐
tünleşmesini sağlamaktadır.
Günümüzde her alanda, her sektörde sıkça rastladığımız “entegrasyon” ke‐
limesinin Türkçe karşılığı olan “bütünleşme” bu bildiride, coğrafya ve turizmin
ara kesitlerinden (buluşma noktalarından) biri olan “mekan” üzerinden konu
edilecektir. Mekan olarak seçilen yer ise coğrafi anlamda Dikili ve Bergama ilçe‐
leri ve onların doğal/beşeri coğrafyaları, turizm anlamında ise Dikili ve Berga‐
ma destinasyonlarıdır.
Bu bildiride, İzmir ilinin kuzeyinde birbirine komşu olan Dikili ve Bergama
ilçeleri, turizm coğrafyası yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Birbirine 27 km uzak‐
lıktaki bu iki ilçenin sahip olduğu farklı turizm potansiyelleri, farklı turizm tür‐
lerinin uygulanmasını beraberinde getirmiştir. Dikili’de kıyı turizmi, Berga‐
ma’da kültürel turizm gelişme göstermiştir. Ancak bu gelişme her bakımdan
istenilen düzeyde değildir, dolayısıyla da bu ilçelerin, daha doğrusu bu
destinasyonların talep yaratma ve pazar oluşturmada yetersiz kaldıkları, reka‐
bet güçlerinin de zayıf olduğu görülmektedir. İşte bu bildirinin amacı, Dikili ve
Bergama’nın birbirinden farklı turizm potansiyellerini ortak değerlendirebilme
fırsatlarının neler olduğunu ortaya koymaktır. Diğer ifadelerle iki
destinasyonun, hangi çekiciliklerinin birbirlerini tamamlamaya olanak verdiği‐
ni, mekansal boyutta nasıl bütünleşebileceklerini, sonuç olarak “iki ilçe tek
destinasyon” haline nasıl gelebilecekleri gözler önüne sermektir.
Bildiriye konu olan araştırmada önce literatür taraması yapılmış, Dikili ve
Bergama ziyaretleri ile yerinde gözlemler ve görüşmeler gerçekleştirilmiş, ilgili
yayınlar temin edilmiştir. Toplanan bilgiler turizm coğrafyasına uygun olarak
değerlendirilmiş ve şu akış içinde bildiri yazılmıştır: Turizmde mekansal bütün‐
leşmenin ana hatlarıyla açıklanması ve dünyadaki uygulamalardan örnekler
verilmesi, Dikili ve Bergama’nın turistik çekiciliklerinin analizi, son olarak da
bu verilerden hareketle iki destinasyon arasında hangi ortaklıklara gidilebilece‐
ğinin ortaya konulması. Görüldüğü gibi ele alınan konu, bir taraftan mekansal
planlama, diğer taraftan da destinasyon yönetimi ve pazarlaması ile örtüşmek‐
tedir. Böylece turizm coğrafyası içeriğine sahip bu çalışma, adı geçen disiplinler
için de araştırılması gereken bir konuya parmak basmakta, gündeme taşımak‐
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tadır. Ayrıca Dikili ve Bergama gibi birçok komşu ilçenin de turizmde birbirle‐
rine rakip olmaları yerine, birbirlerini tamamlamaları gerektiği, ancak bu şekil‐
de turizmin rekabet ortamında daha güçlü olabileceklerinin altı çizilmekte, do‐
layısıyla çalışmanın başka yerlere uygulanabilirliği ortaya çıkmaktadır.
Turizmde Mekansal Bütünleşme Çeşitleri ve Dünyadan Örnekler
Turizmde mekansal bütünleşmeye geçmeden önce, mekan dışında da turizm
etrafında kümelenen sayısız bütünleşme yolları ve örnekleri olduğunu belirtebi‐
liriz. Sözgelimi; turizm amaçlı ortaklık (partnership), işbirliği‐güçbirliği
(cooperation, collaboration) ve anlaşma‐birleşme (alliance) adı altında çeşitli
birliktelikleri (ortak yatırımlar, ortak örgütlenmeler, ortak tanıtım ve pazarlama,
ortak paket turlar, ortak organizasyonlar ve etkinlikler vd) görmekteyiz. Şüphe‐
siz bunların bir kısmı yine mekanları birbirine bağlamakta, sonuçlar mekana
yansımaktadır. Sözgelimi her yıl bir temaya bağlı olarak BM tarafından ilan edi‐
len dünya çapındaki organizasyonlar ve kutlamalar (yer yılı, dağlar yılı, su yılı,
ekoturizm yılı vd) farklı mekanları ve onların insanlarını buluşturmaktadır.
Mantıklı bir turizm gelişimi, birbirine yakın bölgeler ve topluluklar arasında
rekabeti değil, işbirliğini oluşturmayı gerektirir. Yakın çevrelerin çekicilikleri,
olanakları ve hizmetleri ile bağlantılar kuran ve bundan oldukça fazla yarar el‐
de eden turizm alanları vardır. Bu bağlantı “kümelenme” olarak da nitelendi‐
rilmektedir. Turizmde bölgesel işbirliği, etkin bir turizm gelişiminin ön koşulu
kabul edilir. Bölgesel işbirlikleri, bölgelerin çekim gücünü arttırarak, daha fazla
turist gelmesini ve daha uzun konaklama yapmalarını sağlar. Öte yandan bölge
içi bağlılık yaratılarak “büyük kent‐küçük kent” ilişkisi kurulur. Böylece yerle‐
şim birimleri arasında olumsuz rekabete girmektense, birlikte hareket etmek
pazarlara daha büyük faydalar sağlayacağından turizmin olumlu etkileri de o
denli artmaktadır. Bölge içi ortak çalışmalara; turizmle ilgili etkinliklerin ortak
planlanması, turizm broşürleri için ortak bütçe ayrılması, ortak reklamların ve‐
rilmesi ve çapraz satış gerçekleştirilmesi, fikir alışverişi ve uzmanlığın paylaşımı
örnek verilebilir. Şüphesiz bütün bunların yapılabilmesi için de “bölgesel tu‐
rizm örgütlenmesi” şarttır (İçöz, Var ve İlhan 2002).
Turizmde mekanı doğrudan ilgilendiren bütünleşme/bütünleştirme girişim‐
lerinin temelinde; korumacılık, tamamlayıcılık, sürdürülebilirlik kavramların‐
dan hareketle ortak planlama, ortak tanıtım ve pazarlama, ortak yarışabilirlik
(rekabet) istekleri yatmaktadır. Aslında bu istekler birer gereksinim, turizmi bir
politika ve bir plana bağlı olarak düzenli geliştirme ve iyi yönetme hedefleridir.
Ayrıca “karşılıklı yarar ilişkileri”, destinasyonlararası mekansal bütünleşmelere
de yol açmaktadır.
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Bu bildiri, turizm coğrafyası kapsamında hazırlandığı için bütünleşmenin
mekansal planlama ile ilgisi üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.
Turizm planlaması çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Bunlardan bi‐
rinde “alanın ölçeği” dikkate alınmış ve “mekansal turizm planlaması” planla‐
ma türleri arasında yerini almıştır (İlhan 1999). Bu planlama türünde; uluslara‐
rası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde planlar yapılmaktadır. Ancak küçük bir
alanı bölgesinden soyutlamak mümkün olamayacağı gibi, geniş alanları kapsa‐
yan bölgelerarası planlarda da alt bölgelerin göz ardı edilmesi söz konusu ola‐
maz. O halde mekana dayalı bütün planlar birbiriyle bağlantılı ve iç içe olmak
zorundadır (Soykan 2000). Mekansal planlamada esas olan, planın bir coğrafi
alanla/birimle (ülke, bölge, yöre, havza, kıyı, dağ, ada, vd.) ifade edilmesi ve
ulusal kalkınma planı ile bütünleştirilmesidir.
Uluslararası ya da sınırötesi bölgeleri birleştiren bölgelerarası turizm planları, te‐
melde benzer coğrafi mekanları birleştirme ve ortaklıklar yaratma amacının bir
ürünüdür. Çünkü aynı iklim, aynı kıyı, aynı deniz, aynı dağ vb. birkaç ülke ta‐
rafından paylaşıldığında, komşu ülkeler ve bölgeler arasında ortak planlamaya,
hatta bir adım ötesi olarak ortak pazarlamaya gidilebilmektedir. Bu konuda en
eski örneklerden biri 1973 yılında Batı Afrika ülkelerinin bölgesel turistik bütün‐
leşmesine yönelik hazırlanan plandır.
Ulusal turizm planları, ülkelerin kalkınma planları içinde yer aldığı gibi, yal‐
nızca turizm sektörünün gelişmesini teşvik için hazırlanmış stratejik planlar,
mekansal düzenlemeleri de içermektedir. Türkiye için de Kültür ve Turizm Ba‐
kanlığı tarafından 2007 yılında “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” ve “Türkiye
Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007‐2013” hazırlanarak yürürlüğe girmiştir (Kül‐
tür ve Turizm Bakanlığı 2007).
Bölgesel turizm planları, makro ölçekte hazırlanan ülkesel ekonomik planlar
ile arazi kullanılışını planlayan yerel ölçekteki planları bir arada değerlendiren
planlardır. Planlanacak turizm bölgesi, yer aldığı bölgenin belirlenmesinde kul‐
lanılan seçim kriterlerine göre şekillenir (İlhan 1999). Bu tür planlar aslında,
bölge olarak kabul edilen geniş bir coğrafi alanın tüm bileşenlerinin ortak plan‐
lanmasıdır. Doğal coğrafi unsurlar, ekonomik sektörler ve etkinlikler, kırsal ve
kentsel yerleşmeler bölgenin bileşenleri olarak bir bütün halinde planlanırlar.
Fransa’da bölgesel planlamaya Languedoc‐Roussillon ve Akitanya kıyıları ör‐
nek olurken, Türkiye’de de Marmara‐Ege‐Akdeniz bölgelerinin kıyılarında tu‐
rizmin geliştirilmesi daha I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer almıştır.
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Yerel ölçekli turizm planları ise; bir destinasyon bölgesi içinde bulunan belirli
bir alan için yapılmaktadır. Burası bir köy ya da belde, boş kırsal alanlarda seçi‐
len bir mekan birimi ya da bir tarihsel merkez olabilir (İlhan 1999). Yerel planla‐
rın diğer planlarla bütünlük göstermesi, içinde bulunduğu bölge ve hatta ülke
ile bütünleştirilmesi şarttır. Sözgelimi bir kırsal yerleşmenin turizm amaçlı plan‐
lanmasında, çevresindeki kent merkezlerinden, turistik bölgelerden ve onların
etki alanlarından ayrı tutulması düşünülemez (Soykan 2000).
Bütünleşik kıyı planlaması ve yönetimi, son yılların bir başka planlama türüdür
ve plan bütünü içinde turizm önemli bir unsurdur. Kıyı bölgelerinde doğal çev‐
re ve sosyo‐ekonomik yapı arasındaki çeşitli etkileşimler ve hassas denge, bü‐
tünleşik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Doğrudan turizmi geliştirmek ve yö‐
netmek amacıyla hazırlanan bütünleşik turizm planları ise, turizmin çok boyutlu
doğası ve unsurlarının birbirine bağımlılığına dayanmaktadır. Turizmde diğer
ekonomik sektörlerle eşgüdüm çok önemlidir ve mekansal işbirliğinin sağlan‐
ması gerekir (İçöz, Var ve İlhan 2002). Bütünleşik turizm planlaması, bir taraftan
örgütsel planlamanın içinde yer almakta, diğer taraftan bölgesel turizm planları
ile örtüşmektedir. Çünkü bir bölge içindeki kentsel ve kırsal yerleşimler, eko‐
nomik sektörler, altyapı hizmetleri, doğal ve kültürel miras değerleri vd. bir bü‐
tün halinde turizme kaynak teşkil etmektedir. Bu kaynaklara dayalı yatırımlar,
turizm türleri ve etkinliklerin birbirlerini tamamlamasını sağlayarak ve mekan‐
sal bütünleşmeye gidilerek planlama yapılmaktadır. Antalya Limanı’ndan
Gelidonya Burnu’na kadar uzanan 80 km uzunluğundaki kıyı bandında 1976
yılından itibaren uygulamaya konulan “Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi”,
Türkiye’nin en önemli bütünleşik turizm gelişim projesi olma özelliğini taşı‐
maktadır.
Destinasyonlararası bütünleşme, turizmde kısaca “varış noktası” ya da “turistin
yaşadığı yerden ayrılıp, tatil, iş gezisi vb. için gideceği yer” olarak tanımladığımız
destinasyonlar arasındaki her türlü ortaklığı ifade etmektedir. Aslında daha ilk
başta destinasyonun kendisi, turist denilen tüketici gruba bütünleştirilmiş hiz‐
metler sunması ve turizm ürünlerinin birleşiminden oluşmuş bir coğrafi bölge
olması nedeniyle bütünleşmeyi temsil etmektedir. Çünkü turizm bölgeleri, tu‐
rizm ürünlerinin karışımı niteliğinde olup, müşterilere bütünleşik bir deneyim
sunarlar. Bu bölgeler, bir ülke, bir kent, bir köy, bir ada vb.’leri olabilir (Bahar ve
Kozak 2005).
Kentler arasındaki “kardeş kent, ikiz kent” uygulamalarında görüldüğü üzere
destinasyonlar arasında da çeşitli ortaklıklara imzalar atılmaktadır. Bu ortaklık‐
ların temelinde; turizmin rekabet ortamında birlikte hareket etmek; olanakları
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ekonomik kullanım ilkesine uygun biçimde ortaklaşa değerlendirmek, yatmak‐
tadır. Böylece bölgesel planlama, yatırım, işletme ve pazarlamada bütünleşmeye
gidilmektedir. Mekan kullanımında tekrarları önleyerek işletmelerde atıl bö‐
lümleri ortadan kaldırmak, gelir getirici kullanımlara daha çok yer vermek, or‐
tak ihtiyaçları bu amaçla yapılmış tesislerde karşılamak söz konusudur. Bu şe‐
kilde, yeni turizm yatırım alanları planlamasında toplantı, eğlence, alış‐veriş
gibi hizmet olanaklarını otellerde daha sınırlı tutup, yakın yerleşimlerde ortak
amaçlı işletmeler kurmak, hedeflenmektedir. Bu yeni anlayış; destinasyonların
birbirleri ile rekabet etmeleri yerine, birbirlerini destekleyerek gelişmelerini ö‐
zendirmektedir. Kitle turizmi ve 3S odaklı uygulamaların eskimeye başladığı
günümüzde, talebe hızla cevap verebilmek açısından destinasyonlararası bü‐
tünleşme bir çözüm olarak seçilmektedir (Aydın 2009). Dünyada birbirine kom‐
şu pek çok kent/destinasyon arasında işbirliği çalışmaları yürütülmektedir. Ör‐
nek vermek gerekirse; Edinburg‐Glasgow, Milano‐Torino, Vancouver‐Seattle,
San Diego‐Tijuana vd. (Clark 2006).
Türkiye’de de bu konuda çeşitli olanakların olduğu ileri sürülmektedir:
Nemrut Dağı için Malatya ve Adıyaman’ın bütünleşmesi, kruvaziyerlerle li‐
manlarımıza gelen yolcuların havayoluyla aynı gün içinde Kapadokya, Çorum
ve Doğu Anadolu turlarına katılmasının sağlanmasıyla kıyı ve iç kısımların bü‐
tünleşmesi, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un “Osmanlıʹnın Üç Başken‐
ti” adlı bütünleşik bir projede yer alması gibi (Aydın 2009).
Komşu ülkeler de turizmde bütünleşmeye gitmektedirler. Bu konuda en güncel
örneklerden birisi “L’Espace Mont‐Blanc” (Mont‐Blanc Bölgesi) olup, Alp Dağla‐
rı’nı paylaşan Fransa‐İsviçre‐İtalya’nın birbirine yakın bölgeleri arasındaki
sınırötesi işbirliği girişimidir. Alp Dağları’nın bu üç ülke tarafından paylaşılmış
olmasına rağmen doğal ve kültürel kaynakların sınırötesi tek marka halinde
korunması ve değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Doğal ve kültürel mirası
yönetmek için 1986 yılından itibaren önce ortak politikalar tespit edilmiş, ardın‐
dan ortak çalışma yöntemleri, sınırötesi bir ağ ve denetim yapısı geliştirilmiştir.
Araştırmalar 1992’de başlamış ve pilot projeler yapılmış, 1995’de sınırötesi GIS
(Coğrafi Bilgi Sistemi) yaratılmış, 1998’de sürdürülebilir kalkınma taslağı hazır‐
lanmış ve 2007’den itibaren de uygulamaya konularak, başarılı projeler yürü‐
tülmeye başlanmıştır. Bu girişimin dört temel hedefi arasında “doğal ve kültürel
kaynakların korunmasına uyum gösteren bütünleşmiş turizmi teşvik etmek”
yer almaktadır. Ayrıca gelecekle ilgili on temel stratejiden biri olan “sosyal bağ‐
lılığı‐ortaklığı güçlendirmek için sınırötesi girişimleri teşvik etmek”, turizmde
çok yönlü işbirliklerine işaret etmektedir. Alpler için bütünleşik turizm kapsa‐
mında gerçekleştirilen çalışmalar; mekana ait düzenlemeler, sosyo‐kültürel et‐
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kinlikler ve doğa yürüyüş güzergahları adı altında üç grupta toplanmıştır
(L’Espace Mont‐Banc, http://www.espace‐mont‐blanc.com).
Turizmde ülkelerarası bütünleşmeye bir diğer örnek Danimarka ve İsveç arasında
yaratılmıştır. “İki ülke‐tek destinasyon” sloganıyla yola çıkılarak, Kopenhag ve
Malmö arasındaki Oresund Bölgesi’nin ortak pazarlanmasını amaçlayan bir
proje hazırlanmıştır (Türsab 2005).
Turizmde mekansal bütünleşmenin bir başka yolu da turizm türlerinin birbirlerini
tamamlamasına fırsat verilmesidir. Bu tarz bütünleşme, aynı zamanda
destinasyonlararası ya da coğrafi birimlerarası bütünleşme anlamını da taşı‐
maktadır. Nitekim bir kıyı destinasyonunda gelişmiş kıyı turizmi ile iç kısım‐
lardaki bir kültür destinasyonunda gelişmiş kültürel turizmin, çeşitli organizas‐
yonlar etrafında bütünleştirildikleri görülmektedir. Sözgelimi; 1995’den bu yana
UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesiʹnde yer alan İtalya’nın Po Deltası kıyı‐
sındaki tarihi Commachio kasabası ve ondan 48 km uzaklıktaki tarihi Ferrara
kenti ile korunan doğal alan statüsündeki Po Deltası; bölge yöneticileri tarafın‐
dan, bir bütün olarak ele alınarak, kıyı turizmi, kültürel turizm ve doğa turizmi
bütünleştirilmiştir (Çekül 2005).
Turizmde bütünleşme konusu planlar ve projeler yanında, çeşitli toplantılarda da iş‐
lenmektedir. Sözgelimi; Fransa’da her yıl SOURCE tarafından düzenlenen “Kırsal
Turizm Yaz Okulu” nun 2008 yılı konusu; kentleri‐kırları, dağları‐denizleri, kı‐
yıları‐ardülkesini bütünleştirmeyi ele almıştır. Bu tamamlayıcılık sayesinde;
farklı coğrafi kimliklere sahip alanların turizmde ortaklığa gidebilecekleri, coğ‐
rafi birimler arasındaki farklı mevsimlerin, farklı yerel aktörlerin o yerin güçlü
yönlerini arttıracağı ve çeşitli fırsatları yaratacağı yaz okulunun tüm oturumla‐
rında önemle vurgulanmıştır (Source 2008).
Dikili ve Bergama: Turizmde Mekansal Bütünleşme Olanakları
Dikili ve Bergama, İzmir ilinin kuzeyinde birbirine komşu iki ilçedir. Günü‐
müzde istenilen düzeyde olmasa da Dikili’de kıyı turizmi, Bergama’da kültürel
turizm varlık göstermektedir. Dünyada turizm talebinin arttığı her yerde yaşa‐
nan “kendiliğinden” gelişme süreci Dikili ve Bergama için de geçerli olmuş, tu‐
rizm yaklaşık son 20‐30 yıldan bu yana bir sektör olarak kendini kabul ettirmiş‐
tir. Günümüzde her iki ilçeye de turizm talebi az, dolayısıyla turizmin ekono‐
mik girdileri zayıftır. En kısa yoldan denilebilir ki; ne Dikili, ne de Bergama, tu‐
ristik doğal ve kültürel çekicilikleri oranında turizmin bu performans düzeyini
hak etmemektedirler. Hizmet çekiciliklerine gelince, bu noktada ne kıyı turiz‐
minde ne de kültürel turizmde rekabet avantajlarının yüksek olduğu pek söyle‐
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söylenemez. Bunun gerekçesi olarak da her zaman talep eksikliği gösterilmekte,
o nedenle turistik yatırımların sayısı, çeşidi ve yenilenmesi mümkün olmamak‐
tadır. Bu kısır döngüyü, ilçelerin tek başlarına turizm amaçlı plan‐program‐
proje üretmeleriyle kırmak, hem çok uzun bir süreç, hem de başarı oranı belirsiz
bir çabadır. Buna karşılık, her iki ilçenin birer turizm destinasyonu olarak, ayrı
ayrı kendilerini geliştirmeleri, tanıtmaları ve pazarlamaları, hatta birbirleriyle
rekabet etmeleri yerine, çeşitli ortaklıklar etrafında bütünleşmelerini sağlamak
en akılcı çözümdür. Bu görüşler ve istekler yeni değildir, yerel otoritelerin de
düşüncesidir, ama somut adımlar henüz atılmamıştır.
Bildiriye konu olan bu araştırmanın amacı, Dikili ve Bergama’da yüksek ses‐
le söylenip de uygulamaya geçilemeyen “iki ilçe tek destinasyon” arayışında,
turizmde bütünleşmeye fırsat tanıyacak mekana bağlı ortaklık argümanlarını
ana hatlarıyla tanıtmaktır. Aşağıda önce, her iki ilçenin turistik çekicilikleri kı‐
saca verilmiş, ardından SWOT analizi ile güçlü ve zayıf yanlar, fırsatlar ve teh‐
ditler ortaya konulmuştur. Bunun arkasından, ilçelerin birbirlerine karşı farklı‐
lıkları ve eksikliklerinden yola çıkarak, turizmde bütünleşme fırsatları ana baş‐
lıklar halinde sıralanmıştır. Unutulmaması gerekir ki; bu bildiride doğrudan
mekandan kaynağını alan ortaklıkların ötesinde, 1. bölümde açıklandığı üzere
daha çok sayıda ortaklıklar yaratılabilir.
Dikili ve Turizm: Doğal, Kültürel ve Hizmet Çekiciliklerinin Analizi
Dikili, İzmir ilinin kuzeyinde ve Ege Denizi kıyısında yer almaktadır. Dikili’yi
kuzeyden Ayvalık, doğudan Bergama ve güneyden Aliağa çevrelerken, batıda
18 mil uzaklıkta Midilli Adası ile sınır ötesi komşuluk yapılmaktadır (Şekil 1).
İlçe sınırları içerisinden geçen Bakırçay, Çandarlı Körfezi’ne dökülmektedir.
Dikili, İzmir kent merkezine 118 km, Ayvalık’a 42 km, Bergama’ya 27 km uzak‐
lıktadır. Dikili kıyıları toplam 42 km uzunluğa sahiptir. Dikili’nin toplam nüfu‐
su 32.995 kişi, ilçe merkezi nüfusu ise 17.584 kişidir. Dikili ilçesinin ekonomik
yapısında, tarım, balıkçılık, seracılık, halıcılık, granit taş işlemeciliği ve turizm
başlıca gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. İlçenin geleneksel tarım ürünü zey‐
tindir. Kırsal kesimde geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılığa dayalı ol‐
makla birlikte, denize kıyısı olan köylerde balıkçılık da önemlidir. Dikili Limanı
gümrük hizmeti vermekte, turizm ve dış ticaretin gelişmesinde büyük rol oy‐
namaktadır. Türkiye’nin en önemli jeotermal su kaynaklarının büyük bir kısmı
ilçede yer almaktadır. Dikili’de seracılık son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş‐
tir. Geleneksel el sanatı olan Yağcıbedir halıları, Kocaoba, Mazılı, Yenice, Sa‐
manlık ve Çağlan köylerinde dokunmaktadır.

Şekil 1. Dikili ve Bergama İlçelerinin Coğrafi Konumu

Dikili’de turizm; 1980’li yıllardan itibaren gelişmeye başlamış, günümüzde
kıyı turizmi ve iç turizm ağırlık kazanmıştır. İlçeye 2009 yılında denizyoluyla 13
bin yabancı giriş yapmıştır. İlçede çoğu pansiyon olan toplam 53 turistik konak‐
lama tesisi ve 2800 yatak bulunmaktadır (Berto 2008). Dikili’de konaklayanların
büyük kısmı yerli turisttir (2003 yılına göre % 74) (Doğan 2005) ve Dikili’de kalış
süresi oldukça kısadır (2006 yılına göre, 2.5 gün) (İzmir Ticaret Odası 2007). Kı‐
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Dikili Limanı’nın ilçe merkezinde olması
nedeniyle çevre kirliliği ve gürültü yaratarak
turizmi olumsuz etkilemesi

yı turizmine ait plajlar ve tesisler; ilçe merkezi, Kabakum, Salihleraltı, Çandarlı,
Bademli ve Denizköy’de dağılış göstermektedir.

5.

Dikili turizminin mevcut durumu, aşağıdaki SWOT analizi yardımıyla daha
yakından tanınabilir:

6.

Kırsal alanlarda turizmi geliştirme bilincinin
uyanmamış olması,

7.

Doğal ve kültürel kaynakların turistik ürüne
çevrilmemiş olması, kırsal ortamlarda
konaklama olanağının bulunmaması

Tablo 1. Dikili Turizminin SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Coğrafi konumun ulaşım açısından
uygunluğu

1.

Denizyolu ve karayolu ile kolay ulaşılabilirlik

2.

Dış turizme açılabilme olanağı

2.

Gümrük hizmeti veren Dikili Limanının varlığı

3.

Kruvaziyer turizminin yükselişi, Akdeniz ve
Ege Denizi’nde yaygınlaşması

4.

Kıyı turizminin hala dünyanın en popüler
turizm türü olması ve Mavi Bayrak’ın özellikle
yabancı turist için önem taşıması

5.

Kıyı turizmine alternatif turizm türleri ve
etkinliklerinin (ekoturizm, kırsal turizm ve
agroturizm, yürüyüş ve bisiklet yolları vb)
dünyada kabul görmesi

6.

Tanınmamış, özgünlüğünü korumuş yerlere
ve kırsal kültürlere ilginin artması

7.

Az gelişmiş bölgelerin sosyo-ekonomik
kalkınmasında kırsal turizme başvurulması

8.

Dünyada sağlık turizminin çok rağbet
görmesi, termal su kaynaklarının tedavi,
zindelik ve güzellik verici özelliklerinin
keşfedilmesi, daimi ve ikinci konutlarda,
seralarda kullanılması

9.

Konaklama tesis türlerinin çeşitliliğinin, her
zaman talebi arttırma gücü

10.

Kısa mesafelerde yakın çevre turlarına ilginin
büyük olması

11.

Dünyanın her yerinde tanıtım çalışmalarında
yerel şenliklere büyük önem verilmesi

Midilli Adası’nın yakınlığı ve Dikili-Midilli
arasında düzenli yolcu taşımacılığı

4.

Kıyı turizmine uygun 40 km’lik uzun kıyı
şeridi, temiz deniz ve Mavi Bayrak’lı plajlar

5.

Kıyılar ve deniz dışında; göller, mağaralar,
ormanlar, şelaleler, anıt ağaçlar, adalar ve
eşsiz manzara güzellikleri ve bir botanik
bahçesinin (Atatürk Botanik Bahçesi: 3000
bitki türü) varlığı

6.

Başta zeytin-zeytinyağı olmak üzere yöreye
özgü tarımsal ürünler, halıcılık gibi el
sanatları ve kırsal yerel kültür

7.

Çok sayıda, rezerv açısından çok zengin,
hastalıkları iyileştirme gücü yüksek olan
termal su kaynaklarının varlığı

8.

Kıyı turizmi için her bütçeye uygun
konaklama olanakları

9.

İlçe sınırları içinde Dikili kent merkezi
Çandarlı beldesi, köyler gibi farklı kimlikli
yerlerin varlığı

10.

Barış, dostluk, kültür, turizm temalı yaz
festivalinin düzenli yapılması

Zayıf Yönler
1.

Coğrafi konumun kıyı turizmi için iklim
dezavantajı yaratarak turizm sezonunu
kısaltması

2.

Midilli Adası’nın çok yakın olmasına rağmen
ilişkilerin bugüne kadar çok gelişmemiş
olması

3.

Dikili’ye denizyoluyla gelen turistin az olması

4.

Kıyıların kimi yerlerde aşırı betonlaşması

Dikili ve Çandarlı’da turistik hizmet
mekanlarının (alışveriş-yeme-içme-eğlence
kompleksleri vb) yeterince gelişmemiş olması

9.

Termal su kaynaklarının uzun yıllardan beri
turizme açılamaması

10.

Konaklamaların ve kalış süresinin az olması

11.

Turizmle ilgili stratejik plan ve yerel eylem
planının olmaması

12.

Turizmde yerel yönetim, kamu yönetimi,
yerel halk ve STK’nın ortak hareket edeceği
bir yerel örgütlenmenin olmaması

Fırsatlar

1.

3.

8.

Tehditler
1.

Güney Ege ve Akdeniz’de turizm sezonunun
uzun olması

2.

Yunanistan’ın Türkiye’ye vize uygulaması

3.

Kuzey Ege’de kruvaziyer turizminin az
gelişmiş olması

4.

Çevresel sorunları olan kıyı turizmi
merkezlerine olan talebin giderek azalması

5.

İzmir ilinde turizmin dengeli dağılmaması ve

batı ve güneye göre kuzeye ilginin az olması
6.

Sağlık turizminin gelişmemiş olması nedeniyle
Dikili’nin marka haline gelememesi, pazarda
yerini alamaması

7.

Plansız gelişmenin, uzun vadede ciddi
sorunlara yol açma riskini taşıması

8.

Turizmde yerel örgütlenmenin olmamasının
turizm bilinci ve farkındalığın oluşmasını
engellemesi ve girişimciliği uyandıramaması,
aynı işlerin farklı kurum ve kuruluşlarca
tekrarlanması, zaman ve maliyet kaybının
olması

Bergama ve Turizm: Doğal, Kültürel ve Hizmet Çekiciliklerinin Analizi
Bergama, İzmir ilinin kuzeyinde, Bakırçay Havzası’nda yer almaktadır. Kuze‐
yinde Ayvalık, Burhaniye, İvrindi, doğusunda Soma, Kınık, güneyinde Manisa
Merkez İlçe, Aliağa, batısında ise Dikili ilçeleri bulunmaktadır (Şekil 1). İlçeyi
kuzeyden Madra Dağı ve güneyden Yunt Dağı çevrelemektedir. Bergama İzmir
kent merkezine 110 km, Ayvalık’a 60 km, Dikili’ye 27 km, Kınık’a 17 km uzak‐
lıktadır. Bergama’nın toplam nüfusu 102.581 kişi, ilçe merkezi nüfusu 58.212
kişidir. Bergama’nın 119 kırsal yerleşmesi bulunmaktadır. İlçede tarım ve ticaret
gelişmiştir. En önemli yer altı zenginlikleri perlit, granit, altın ve mermerdir.
Bergama ile özdeşleşmiş ürünler ise, peynir, çam fıstığı, pamuk ve üzümdür.
Bergama kenti yerleşim tarihi İ.Ö. 3000’lere kadar inmektedir. Bergama, He‐
lenistik Dönemi, Bergama Krallığı’nı ve Roma Dönemi’ni görkemli biçimde ya‐
şamış, günümüze Akropol, Asklepion, Serapis Tapınağı, Roma Tiyatrosu‐
Anfitiyatro‐Stadyum, Tümülüsler birer kültür mirası olarak ulaşmışlardır. Sel‐
çuklu ve Osmanlı dönemlerinde Bergama, 15. yüzyıldan itibaren cami, mescit,
han, hamam, köprü, çeşme, bedesten gibi önemli eserlere kavuşmuştur. Berga‐
ma Müzesi ve Bergama Kermesi, ilçe turizminin önde gelen sembollerindendir.
Bergama, termal sular açısından da zengindir ve büyük bölümü toprak altından
çıkarılan Allianoi antik kenti, Bergama’nın eski çağlarda önemli bir sağlık mer‐
kezi olduğunu göstermektedir. Allianoi’da çıkan sıcak su, günümüzde bile kul‐
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lanılabilecek niteliktedir. Ancak bölgenin Yortanlı Barajının suları altında kalma
tehlikesi bulunmaktadır.
“İlkler Bergaması” olarak bilinen ilçede parşömenin yapımı, Asya Kütüpha‐
nesi’nin kurulması, ilk büyük hastane ile terapi tedavisinin gerçekleştirilmesi,
ilk Batı Türkçe gramerin kullanılması ve ilk ahşap sahneli tiyatro gibi pek çok
ilk gerçekleşmiştir (İzmir Ticaret Odası 2007).
Bergama’da bugünkü anlamda olmasa bile ilk turizm hareketleri 1940 lı yıl‐
lara kadar inmektedir. Bu yıllarda dahi Bergama’da birkaç otel vardır ve turiz‐
min geliştirilmesi için bir rapor hazırlanmıştır (Emekli 2001). Bugün Bergama’ya
yılda yaklaşık 380 bin turist gelmektedir. İlçede toplam konaklama tesisi sayısı
14, toplam yatak kapasitesi 680 yataktır (İzmir Ticaret Odası 2007). Bergama’da
kalış süresi çok kısadır (2006 yılına göre 1.2 gün). Bergama’da turistik ziyaretle‐
rin dağılışına bakıldığında, yalnızca arkeolojik ören yerleri ile sınırlı kaldığını
görmekteyiz. Kentin turizm sektöründen gereken payı alabilmesi için turizm
aktivitelerinin ve ziyaretlerin kent içine de çekilmesi, kentin tarihi dokusunun
turizm yoluyla kullanılması gerekmektedir (Bergama Belediyesi 2006).
Bergama turizminin mevcut durumu, aşağıdaki SWOT analizi yardımıyla
daha yakından tanınabilir:

Tablo 2. Bergama Turizminin Swot Analizi
Güçlü Yönler

kaynaklarının varlığı
9.

Bergama Kültür Sanat Vakfı (Berksav)

10.

İlçe merkezinde E.Ü Bergama MYO’nun
varlığı ve içinde Ağırlama Hizmetleri
Programı’nın yer alması

Coğrafi konumun uygunluğu

1.

Karayolu ile kolay ulaşılabilirlik

2.

“İlkler Bergaması” gibi bir ünvana sahip
olma, Pergamon antik kentinin dünyaca
tanınması, Helenistik, Krallık, Roma,
Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait eşsiz
tarihsel miras

2.

“Marka kent” olmanın tanınma fırsatı vermesi
ve turist çekme potansiyeli yaratması

3.

Eşsiz evrensel kültürel mirasa sahip olmanın,
nitelikli turisti çekebilme ve kültürel turizmi
geliştirebilme fırsatı vermesi, Selçuklu ve
Osmanlı kültürünün ilçe turizmine çeşitlilik ve
zenginlik katması, kent merkezine turisti
çekebilme fırsatı tanıması

Bugünkü Bergama’nın Pergamon’un
kalıntıları üzerine yerleşmiş olmasının kente
“tarihsel kent” karakteri kazandırması

4.

Bergama’daki zengin tarihsel kaynakların
yakın çevrede hiçbir yerde olmaması

5.

“Bergama Kermesi” gibi köklü, geleneksel ve
özgün, her yıl düzenli yapılan bir
organizasyona sahip olma

5.

6.

Korunmuş kırsal kültürel kaynaklar ve özel
yerel ürünler: çam fıstığı, üzüm, peynir vb.

7.

Kozak Yaylası ve fıstık çamı ormanları,
Madra ve Yund Dağları’nın varlığı

8.

Antik dönemde de kullanılmış ünlü termal su

4.

Dünyada ve Türkiye’de kültürel turizm, sağlık
turizmi, ekoturizm, kırsal turizm, agroturizm
gibi kıyı turizmine alternatif turizm türlerine
talebin artması

zaman katkı vermesi

Zayıf Yönler

Tehditler

1.

Otoyol, havaalanı gibi ulaşım olanaklarının
olmaması

1.

2.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait zengin
Türk-İslam eserlerinin kültürel turizmde
yeterince kullanılmaması

Dış turizm talebinin Kuzey Ege’deki zayıflığı,
İzmir kruvaziyer yolcularının Bergama’ya
yönlendirilmemesi

2.

İlçedeki Türk-İslam eserlerinin yeterince
tanınmamalarından doğan eksiklikle, kültürel
turizmin tek boyutlu gelişmesi

3.

Turistik hediyelik eşyaların az ve kalitesiz
oluşunun, ilçe tanıtımını eksik bırakması,
Bergama imajını anılara yerleştirmemesi

4.

Günümüze uyarlanmayan eski etkinliklerin
talep yaratamaması ve tanıtım işlevini yerine
getirememesi

5.

Turistik imajı ve görsel kalitesi zayıf olan
yerlere ilginin az olması

6.

Konaklama zayıflığının turizm gelirlerini
azaltması ve girişimcilik ruhunu köreltmesi

7.

Turizmde danışma bürolarının iyi konumda
olmaması ve kaliteli hizmet sunamaması,
tanıtımı yetersiz bırakması

8.

Turistik hizmet kalitesi zayıf olan yerlerin
turistik talep çekim gücünün zayıf olması

3.

Zengin tarihsel mirasa sahip olunmasına
rağmen tanıtıcı hediyelik eşya ürünlerinin
azlığı ya da kalitesizliği

4.

Bergama Kermesi’nin yenilenmemesi

5.

İlçe merkezinin “turistik ve tarihsel kent”
imajının zayıflığı ve Bergama’nın kültürel
turizmde bir marka olarak dünya çapında
ünlenmesi yerine “Allianoi’nın sular altında
kalacağı” ile gündeme gelmesi

6.

Bergama’nın tüm kültürel zenginliklerine ve
“İlkler Bergaması” olmasına rağmen,
UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde
yer almaması

7.

İlçenin yerel kırsal kültürünün, doğal coğrafi
kaynaklarının turizmde kullanılmaması

8.

Konaklama, yeme-içme, eğlence ve alışveriş
hizmetlerinin zayıflığı ve konaklama süresini
uzatacak çabaların olmaması

9.

Kent içi yönlendirme levhalarının az, kent
kimliğine uygun olmaması, ören yerlerinin
gece ışıklandırmasının yapılmaması

9.

Turizmde engellilere, yaşlılara günümüzde çok
önemli kolaylıkların sağlanması, onların da bu
hizmetleri her yerde aramaları

10.

Kentin tanıtımından birinci derecede sorumlu
olan İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
yanlış yerde olması, tanıtım malzemelerinin
tek tip hazırlanması

10.

Yakın çevre turlarının zayıf kalmasının, iç
turizmin gelişmesini engellemesi

11.

Plansız gelişmenin, uzun vadede ciddi
sorunlara yol açma riskini taşıması

12.

Turizmde yerel örgütlenmenin olmamasının
turizm bilinci ve farkındalığın oluşmasını
engellemesi ve girişimciliği uyandıramaması,
aynı işlerin farklı kurum ve kuruluşlarca
tekrarlanması, zaman ve maliyet kaybının
olması

Fırsatlar

1.

3.
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11.

İlçe merkezi, Akropol, Kızıl Avlu ve
Asklepion’u bir bütün halinde gezdirecek,
mini tren, citybus, teleferik gibi dolaşım
araçlarının olmaması

12.

Yakın çevre turları kapsamında Bergama’ya
düzenlenen turların zayıf kalması

Türkiye turizm stratejisinde kültürel değerlere
de büyük önem verilmeye başlanması

13.

Turizmle ilgili stratejik plan ve yerel eylem
planının olmaması

6.

Turizmle ilgili tüm işlerde “yerel örgütlenmenin”
çok önemli olması ve girişimcilik ruhunu
geliştirmesi

14.

7.

Üniversitelerin, turizmle ilgili çalışmalara her

Turizmde yerel yönetim, kamu yönetimi,
yerel halk ve STK kuruluşlarının ortak
hareket edeceği bir yerel platformun
olmaması
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Dikili ve Bergama’yı Turizmde Mekansal Bütünleştirme Olanakları
Dikili ve Bergama turizminin mevcut durum analizlerinden sonra bu alt bö‐
lümde senteze gidilmektedir. Diğer ifadeyle neden‐sonuç ilişkisi kurulmaktadır.
Bu iki destinasyon arasında neden mekansal bütünleşmeye ihtiyaç vardır? Ge‐
rekçeleri nelerdir? Beklenen sonuçlar nelerdir? gibi soruların yanıtları oldukça
detaylıdır ve bu bildirinin amacını aşmaktadır. Ancak temel gerekçe; turizmde
her türlü ortaklığın rekabet ortamında destinasyonları güçlü kıldığı konusudur.
Öte yandan 1. Bölümdeki açıklamalara ve verilen örneklere dayanılarak; koru‐
macılıktan sürdürülebilirliğe, sosyal paylaşımcılıktan mekanları verimli kul‐
lanmaya kadar birçok nedenin, iki ilçemiz için de geçerli olduğunu söyleyebili‐
riz. En somut neden ise (aslında bu bir sonuçtur), Dikili ve Bergama’ya gelen
turistlerin ve konaklamaların az olmasıdır.
Dikili ve Bergama’nın turizmde mekansal bütünleşmesini sağlayacak ola‐
nakların başlıcaları şunlardır:
 Dikili; kıyı ve denize, Bergama; tarihsel değerlere sahip olduğuna göre önce‐
likle, kıyı turizmi ve ona ait mekanlar ile kültürel turizm ve ona ait mekanla‐
rın birbirini tamamlaması sağlanabilir. Bu yaklaşımla ortak paket turlar ha‐
zırlanabilir. Bu turlar, Dikili‐Bergama‐Dikili olabileceği gibi, Bergama‐Dikili‐
Bergama da olabilir. Bugün için konaklama olanakları Dikili’de fazla olması‐
na rağmen, Bergama’da tarihsel dokuya uyumlu butik otellerin açılmasıyla,
bazı turist grupları konaklama yeri için Bergama’yı tercih edebilirler.
 Dikili’nin kıyı ve deniz çekicilikleri ile Bergama’nın Kozak Yaylası, Madra ve
Yunt Dağlarına özgü doğal ve kültürel çekiciliklerden kaynağını alan turizm
birlikteliği yaratılabilir. Böylece kıyı ve ardülkesine ait zıt özellikler birbirini
tamamlayabilir. Konaklamanın yapıldığı yere bağlı olarak, diğer yerlere dü‐
zenlenen turlarla kıyı turizmi ve kırsal turizm aynı anda uygulanmış olur.
 Dikili Limanı, Ege kıyılarında kruvaziyer turizmi için uğrak bir limana dö‐
nüştüğünde, yolcuların Bergama’yı ziyaretleri gündeme geleceğinden
kruvaziyer turizmi ve kültürel turizmin bütünleşmesi ortaya çıkacak, bu du‐
rumda Dikili ve Bergama ilçeleri ortak kullanılmış olacaktır. Ayrıca
kruvaziyer gemileri, Midilli üzerinden geldiğinde Midilli‐Dikili‐Bergama ko‐
ridoru oluşacaktır. Bu durumda Dikili ve Bergama’nın turizm ortaklıkların‐
da Midilli’nin de önemli bir rol oynayacağı unutulmamalıdır.
 Dikili, deniz kenarında olması nedeniyle balıkçılığın yapıldığı bir ilçedir ve
deniz ürünleri açısından çok zengindir. Dolayısıyla deniz ürünlerine dayalı
bir mutfak ile Bergama ile özdeşleşmiş tarım ve hayvancılık ürünleri,
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agroturizm ve gastronomi turizmi ortaklığında bütünleşerek; kıyılarda ya da
köylerde konaklamalar gerçekleştirilebilir.
 Dikili ve Bergama, ekoturizm etrafında da coğrafi mekanlarını ortak kulla‐
nabilirler. İster doğa yürüyüşü, ister bisikletli turlar şeklinde olsun, Dikili‐
Bergama arasındaki ormanlar, yaylalar, dağlar ve köyler, birçok güzergah
boyunca günübirlik ya da konaklamalı olarak turistlerin ilgisine sunulabilir.
Nitekim “İzmir Ekoturizm Güzergahları” adlı rehber kitapta (Ege Turizm
Derneği, 2009), iki ilçenin Madra Dağı ve Kozak Yaylası üzerinden çok sayı‐
da ortak ekoturizm güzergahlarını oluşturabileceği görülmektedir.
 Dikili ve Bergama arasında turizmin arakesitlerinden biri de kırsal turizm‐
dir. Her iki ilçenin birbirlerinden farklı yerel kültürlere, ekonomik uğraşlara
ve doğal coğrafyalara sahip köyleri bulunmaktadır. Doğrudan kırsal turizm
temelli turlar veya konaklamalar yaratılarak, köyler birleştirilebilir ve
köylerarası birçok işbirliğine imza atılabilir.
 Dikili ve Bergama’nın turizmde mekansal bütünleşmesine son olarak; Diki‐
li’nin termal turizm potansiyeli ile Bergama’nın kültürel turizm potansiyeli‐
nin birlikte kullanılabileceği örnek verilebilir. Burada kültürel turizm içeri‐
ğinde daha ziyade; antik dönem Bergama’sında (Pergamon) sahip olunan
dünyaca ünlü sağlık kompleksi Asklepion ile Allianoi antik kentinin sağlık
verici termal sularının bir tema oluşturabileceği söylenebilir. Çünkü Dikili’de
termal turizm bugünden başlayan gelişmelerle çok yakında atağa kalkacak,
modern tesislerle gündeme gelecektir. O taktirde geçmiş ve bugünü temsil
eden sağlık uygulamalarının tanıtımı, bir tur kapsamında turistlere sunulabi‐
lir.
Dikili ve Bergama arasında gücünü coğrafi mekandan alacak bu tür bütün‐
leşme örneklerinin gerçeğe dönüşebilmesi için, öncelikle SWOT analizlerinde
görülen zayıf yönlerin iyileştirilmesi, ardından iki ilçe arasında örgütlenmeye
gidilmesi şarttır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dikili Ege Denizi kenarındaki, Bergama ise Dikili’den iç kısımdaki (27 km) coğ‐
rafi konumuyla birbirine çok yakın iki ilçedir. Dikili bir kıyı turizmi destinasyo‐
nu, Bergama ise kültürel turizm destinasyonudur. Ancak her ikisi de sahip ol‐
dukları doğal ve kültürel çekiciliklerinin zenginliğine rağmen, turizmde bugün
istenilen düzeye ulaşamamışlardır. Bu sonuçta en temel faktör, kendiliğinden
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ğinden gelişme sürecinin yaşanması, turizm için stratejik, mekansal ve eylem
planlarının olmamasıdır.
Bu çalışma, Dikili ve Bergama’nın turizmde istenilen performansı yakalaya‐
bilmeleri ve rekabet güçlerini arttırabilmeleri için, çok yönlü ortaklıklara gitme‐
leri gerektiğini, çeşitli ortaklık zeminleri olduğunu, bunların başında da “me‐
kansal bütünleşme” kolaylıklarının geldiğini gözler önüne sermektedir. Nite‐
kim turizmde mekansal bütünleşme, artık dünyada; ülkeler, bölgeler, kentler ve
destinasyonlar arasında planlama, yönetim ve pazarlamaya konu olarak, çok
değişik örnekler içeren bir girişim ve uygulama stratejisi haline gelmiştir.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre Dikili ve Bergama; kıyı turizmi, kültürel
turizm, ekoturizm, kırsal turizm, agroturizm, gastronomi turizmi, kruvaziyer
turizmi ve termal turizm türlerinin mekanlarını ortak kullanabilme olanaklarına
ve şansına sahiptir. Bu turizm türlerinin birçok aktivitesi, değişik temalar etra‐
fında birleştirilerek, ortak paket turlar çerçevesinde turiste sunulabilirler. Zaten
doğal anlamda bu iki ilçemiz, kıyıdan ve denizden dağlara, akarsulara, orman‐
lara ve yaylalara uzanan bir coğrafi bütünlük (Bakırçay Havzası) içinde yer al‐
makta, dolayısıyla da turizmde mekansal bütünleşmeye hazır bir ortam bulun‐
maktadır. Şüphesiz, Dikili ve Bergama’nın turizmde mekana dayalı olsun ya da
olmasın birçok ortaklıklara imza atmaları, onları turizm pazarında çok daha
güçlü kılacaktır. Bütün bunların yapılabilmesi için de aralarında örgütsel bir
bağın kurulması şarttır.
Turizm coğrafyası içeriğine sahip bu çalışma, turizm ve coğrafyanın arakesiti
olan “mekan” dan hareketle hazırlanmış, yine her ikisinde de çok önemli bir
konu olan “bütünleşme”yi ele almıştır. Bu kapsamda incelenen Dikili ve Ber‐
gama, başka destinasyonlar için de bir örnek teşkil etmektedir. Böylece, farklı
bölgelerden yapılacak çalışmalarla karşılaştırma fırsatı doğacak, deneyimler
paylaşılacaktır.
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ÖZ
Turizm, kültürel alanın uluslararası pazarlara sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsayan
mekâna dayalı bir olgu olup küresel ve yerel süreçlerin ilişkisi temelinde farklılığın inşasına, üretim ve tüketimine ilişkin toplumsal, kültürel ve maddi müdahalelerin bütünlüğü olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada turizmin üretim ve tüketim süreçleri,
turist mekânlarını tüketim siteleri olarak şekillendiren temsiller sistemi ile turistlerin
temsili mekânlarda farklılaşan deneyim ve tüketim pratikleri arasında gerçekleşen
karşılıklı ilişki olarak ele alınacaktır. Buna göre Muğla’nın Marmaris ilçesinin hangi özellikleri ile temsil edildiği, temsillerin kültürel ve toplumsal anlamları ile bu temsillerle
ilişkili deneyim ve performansların ne şekilde gerçekleştiği sorgulanmaktadır. Bu çalışmada, Marmaris ve çevresinin toplumsal ve kültürel inşasında ‘doğa’, ‘gelenek’,
‘kozmopolitizm’ ve ‘köprü’ metaforlarının belirgin olduğu, turist ve yerli ilişkilerinin gerçekleştiği mekânsal düzenlemenin Marmaris’in özgün yanını oluşturduğu, bu tip bir düzeneğin yerel topluluğun özellikle performansları aracığıyla turizm sürecine katılması
sonucunu doğurduğu vurgulanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Turizm, temsiller, turist deneyimi, işgücü performansları, Marmaris

GİRİŞ
Turizme modern toplumların yabancılaşma, bireysel ve toplumsal anlam kaybı
gibi içsel çelişkilerinin bir sonucu olarak yaklaşan MacCannell’in (1976) otantik‐
lik kavramsallaştırmasından bu yana seyahat ve turizmi teorileştirmeye çalışan
çok sayıda kavram veya kavram çiftleri geliştirilmiştir. Turizmi modern top‐
lumlara özgü bir ritüel, turiste de modern toplumların hacıları olarak yaklaşan
MacCannell’den bu yana ‘başka yer’, ‘öteki’, ‘farklılık’ gibi kavramlar turizm ve
turizm dışı arasındaki ayrımların kurulmasında öne çıkmaktadır. Turist mekân‐
ları ile yaşanılan, normal, olağan ev ve iş mekânlarını otantiklik ve otantik ol‐
mama ayrımına göre açıklayan MacCannell’e karşın Urry (1990), ‘farklılık’ kav‐
ramını öne çıkararak turistlerin bir yere otantik olduğu ya da otantik oldukları‐
nı sandığı şey için değil, sadece ‘farklı’ olduğu için gittiklerini belirtir.
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Turistlerin otantikliğin peşinde mi yoksa farklılık arayışında mı oldukların‐
dan çok, ülkeleri ve kültürleri saflık, bozulmamışlık, temizlik, gerçek insani iliş‐
kileri, geleneksel konukseverlik, organik yiyecek‐içecek gibi otantiklik kavramı
etrafında betimleme stratejilerinin toplumsal ve kültürel anlamını sorgulamak,
turist‐yerli ilişkileri ile turizm sisteminin anlaşılmasına yönelik daha verimli
tartışmalara yol açmıştır. Otantiklik, turizmin üretim ve tüketim süreçlerinin
devamı için toplumsal olarak inşa edilmektedir. Kavramın bozulmamışlığa, saf‐
lığa, yerel yaşam ve kültüre, keşfedilmemiş doğa ve yaşamlara yaptığı vurgu
nedeniyle çevresel ve kültürel duyarlılıkları fazla olan post‐turist duyarlılıkları
ile de uyarlı olduğunu, özellikle 1990’lardan sonra batı toplumlarında ortaya
çıkan kültürel ve toplumsal değişimlere bağlı yeni tüketim eğilimleri ile de ör‐
tüştüğünü görmekteyiz.
Bu yazıda turizm sosyolojisi yazınında yer alan iki yaklaşımın ‐‘bakma’ prati‐
ği olarak turizm ve ‘performans’ olarak turizm‐ bazı argümanlarından yola çı‐
karak bir turist kasabasında turizmin üretim ve tüketim süreçlerinin toplumsal
ve kültürel niteliğini, doğaya dayalı kıyı ya da deniz turizmi olarak nitelendiri‐
len turizm çeşidinin oldukça gelişmiş olduğu Muğla’nın Marmaris kasabası ör‐
neğinde tartışacağım. Bu yazıda turist mekânlarının oluşum ve gelişimi üzerine
Urry’nin (1990) turist bakışı kavramından türeyen temsil söylem ve imgelere
dayalı argümanlar ile 2000’li yıllardan sonra mekânların üretim ve tüketiminde
aktör yanlı, inşacı yaklaşımların argümanlarını bir sahil kasabası örneğinde ele
alacağım. Burada amacım son 20 yılda turizm sosyolojisi alanında ortaya çıkan
teorik gelişmeleri ele alarak çeşitli sosyolojik yaklaşımları değerlendirmek veya
eleştirmek değil, sıklıkla ele alınan bazı genel konuların ana temalarını ortaya
koyduktan sonra, bir turist kasabasında turizm ve tüketim ilişkisinin çeşitli bi‐
çimlerini göstermek, kasabanın küresel tüketim ve üretim zincirine turizm ara‐
cılığıyla nasıl bütünleştiğini tartışmaktır. Bunu yaparken Meethan’ın (2001) tu‐
rizmin üretim ve tüketim süreçlerinin tam olarak anlaşılması için turist mekân‐
larını tüketim siteleri olarak şekillendiren temsiller sistemi ile turistlerin bu me‐
kânlarda farklılaşan deneyim ve tüketim pratiklerinin ortaya konması gerektiği
argümanını izleyeceğim. Dolayısıyla mekânın hangi özellikleri ile temsil edil‐
diği, temsillerin kültürel ve toplumsal anlamları ile bu temsillerle ilişkili dene‐
yim ve performansların ne şekilde gerçekleştiği sorgulanacaktır. Bu nedenle bu
çalışmada Marmaris, hem küresel gösterge ve temsiller sistemi hem de deneyim
ekonomisi bakımından iki yönlü bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Birinci bakış
açısı, temsiller ve bunların toplumsal ve kültürel nitelikleri üzerine, Urry’nin
(1990) ‘turist bakışı’ kavramına dayanan yaklaşımların argümanları ve bunla‐
rın turist mekânlarını oluşturma/inşa etme rolüne odaklanmaktadır İkinci bakış
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açısı, inşacı yaklaşımların argümanlarını esas aldığından performans kavramına
öncelik vermektedir ve turizm mekânlarındaki somut deneyimler ile bu mekân‐
larda gerçekleşen toplumsal ve kültürel etkileşimleri sorgulamaktadır. Toplum‐
sal yaşamın performans metaforuna göre betimlenmesine yönelik sosyolojik
yaklaşımlar ‐Goffman’ın (2009) ‘drama’ ve Bourdieu’nun (1980/1990) ‘oyun’ gi‐
bi‐ aktörün kurucu, inşa eden karakterine vurgu yapmaktadırlar. Dolayısıyla
inşacı sosyolojik yaklaşımlardan esinlenen turizm araştırmaları da, bakışa daya‐
lı turizm kavramsallaştırmaları yerine beden, oyun ve deneyim kavramlarına
daha çok başvurmaktadır. Yazımızın bundan sonraki bölümlerinde temsil ve
söylemlerin mekânların oluşumundaki rolü bakımından Marmaris’i değerlen‐
dirdikten sonra, deneyim ekonomisinin bir uzantısı olarak Marmaris’in turizm
pratiklerini, sembolik alan ile deneyim alanı arasındaki ilişkileri tartışacağım.

Selwyn 1996). Britton (1991) metinler aracılığıyla gerçekleşen temsillerin, tüketi‐
cileri gündelik yaşamın sıkıcılığı ve tek düzeliğinden uzakta, dinlenme ve tati‐
lin, statü ve yaşam tarzının somut olmayan ürünlerinin satın alındığına’ ikna
etmede rol oynadığını ileri sürmüştür.

TURİST MEKÂNLARININ SEMBOLİK OLUŞUMU: TEMSİL VE SÖYLEMLER

Temsillerin turist mekânlarının üretilmesi ve tüketilmesinde aktif bir rol oy‐
naması nedeniyle çekici bir yer olabilmek için destinasyonlar tasarım, marka‐
laşma ve reklâm aracılığıyla imgeler oluşturmaya yönelmektedirler. Bu süreçte
medya neyin, nerede tüketilebileceğine yönelik imgeleri hazırlayarak turistlerin
bir yere nasıl ‘bakmaları’ gerektiği hakkında ihtiyaç duydukları stratejileri oluş‐
turur. Dolayısıyla temsiller, ‘görme biçimlerini’; Tucker’e (2003) göre, turistin
neye, ne için bakacağını ve manzaranın nasıl izleneceğini gösterirler. Urry’e
(2002) göre temsiller, yerlerin anlaşılmasına yönelik bakış teknolojilerini şekil‐
lendiren kültür endüstrisinin çeşitli unsurları ile fotoğrafik göz tarafından üreti‐
lirler. İmgeler, Morgan ve Pritchard’a (1998) göre, turistin destinasyondaki tu‐
tum ve davranışlarının yapılandırılması ve pekiştirilmesi ile yeni tutum örüntü‐
lerinin yaratılması veya değiştirilmesinde rol oynarlar. Reklâmlar, mekânı tu‐
rist tüketimine yönelik ürün haline getirirler.

Turizm sadece çalışanların yılın belirli dönemlerinde ev ve iş yerlerinden uzak‐
ta, vakit geçirmek için bir yerlere gitmeleri ile ilgili faaliyetler ve bunlarla ilgili
kurumsallaşmalardan ibaret değildir. O, sosyolojik olarak bir temsil sistemi ola‐
rak da değerlendirilmektedir (MacCannell 1976; Urry 1990). MacCannell (1976)
turizmi, manzara/gidilen yer, gösterge ve turist arasındaki bir ilişki olarak de‐
ğerlendirir. Göstergeler (kart postallar, broşürler, rehber kitaplar ve daha önce
o yere giden turistlerin anlattığı hikâyeler vb.) bakılacak ya da gidilecek yeri,
nesneyi temsil eden verilerdir. MacCannell’e (1976) göre, gidilen yer, gösterge
ve turist arasındaki ilişki kültürel olarak inşa edildiğinden gidilen yerler basit
birer fiziksel nesne olarak değil, sembolik göstergeler sistemi olarak görülmeli‐
dir. Dolayısıyla bu süreçte yerelliklere, doğaya, kültüre belirli anlamları verme
ve bu anlamların üretimi ve tüketimi ile ilgili faaliyet ve kurumsallaşmalar or‐
taya çıkar. Turist olunduğunda aynı zamanda bir yaşam biçimi, statü, kimlik
satın alınmakta ve tüketilmektedir. Bütün turizm ilişkilerinde yaşam tarzının,
beğeninin ya da kimliğin ürün haline geldiği çeşitli durumlar oluştuğundan do‐
ğanın, yerelliğin ve kültürün tüm unsurlarının turizmin üretim ve tüketim sü‐
reçlerine katılması olasıdır.
Turizm endüstrisinin ayrılmaz unsurlarının başında gelen temsiller, turizmin
üretim ve tüketim süreçleri ile ilişkilendirilerek de ele alınmışlardır. Temsillerin
başka yer ve kültürlerin üretim ve tüketim sürecinde doğrudan ve dolaylı ola‐
rak etkin hale geldiklerine, mit yapımı süreçleri ile potansiyel turistin hayal ve
beklenti dünyasının oluşmasına yönelik önemine ve semboller, imgeler, göster‐
geler ve anlatıların turist mekânlarının üretimi ve tüketimini besleyen düşünce‐
lerin sağlanmasına yönelik işlevlerine vurgu yapılmaktadır (Edensor 1998;

MacCannel’e (1976) göre temsiller gerçekliğin toplumsal inşası olduklarından
ötekilik, gösteriş, kaçış, otantiklik ve farklılık söylemleri temsil yapılarında yer
alırlar. Sarinen (2004) turist temsillerinin, turizm ile bağlantılı faaliyetler, atrak‐
siyonlar, yerler ve kültürler üzerine anlam üreten söylemlere dayandığını ileri
sürer. Temsillerin işlevi gündelik yaşama yerleştirilen sembolik dünyaları ya‐
ratmak ve toplumsal ve kültürel olarak onaylanmış başka bir dünyanın cazibe‐
sini göstermek ve iletmektir. Turizmin temsil sürecinde ‘çirkin’ unsurların eli‐
mine edilmesi ve ‘çekici’ unsurların öne çıkarılması esastır.

Bu bağlamda, Marmaris’in uluslararası turizm piyasalarında nasıl imlendiği,
bir turist mekânı olarak hangi özellikleri ile inşa edildiği ve üretildiği, Marma‐
ris’i çekici ve etkileyici yapmaya yönelik olarak hangi temsil unsurlarının kulla‐
nıldığı, Marmaris’in hangi anlamlar ile uluslararası turizm piyasalarına yapı‐
landığı, tüketim ve deneyim pratiklerinin işaretlendiği soruları, Marmaris’in
kültürel ekonomisinin, temsil sisteminin, göstergelerinin anlaşılması bakımın‐
dan önem taşırlar.
TURİSTİK REKLÂM METİNLERİNDE MARMARİS’İN İNŞASI
Bir yerin temsil, gösterge, imge ve söylemlerinin anlaşılmasına yönelik olarak
görsel, yazılı, anlatısal araçlara başvurulabilir. Bunlar arasında broşür ve kata‐
loglarda yer alan imge ve söylemler turist mekânlarının kültürel ekonomisinin
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anlaşılmasına yönelik zengin bir kültürel malzeme sunarlar. Turizm aracılarının
(tur operatörleri, seyahat acenteleri, devletler, yerel yönetimler, meslek örgütle‐
ri) hazırladığı katalog ve broşürlerde yer alan yazılı ve görsel malzemelerin kül‐
türel anlamlarını çözümlemeye yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır
(Morgan ve Pritchard 1998). Marmaris ve yöresinin uluslararası turizm pazarla‐
rında nasıl temsil edildiğine yönelik olarak yaptığımız çalışmada, Londra Kül‐
tür ve Tanıtma Müşavirliği arşivinde bulunan Britanya’dan turist gönderen ö‐
nemli tur operatörlerine (JMC, Manos, Holdays4U, Thomas Cook, Paradise
Found, The Imaginative Traveller, Direct Traveller, Cosmos, Airtours, Anatolian
Sky) ait katalog ve broşürlerde yer alan yazılı ögeler taranarak ‘medeni‐medeni
olmayan’, ‘doğu‐batı’, ‘geleneksel‐modern’, ‘doğa‐kültür’ gibi toplumsal ve kül‐
türel ikilikler çerçevesinde Türkiye ve Marmaris’in nasıl bir mekân imgesine
göre oluşturulmaya, inşa edilmeye çalışıldığı yorumlanmıştır.
Gezi metinlerinde Türkiye ve sahil şeridi şu şekilde ifade edilir: ‘Türkiye’yi
seçtiğinizde 1500 yıllık bir tarihi, Avrupa ve Oryantal kültürünün büyüleyici bir
karışımını, muhteşem mutfak kültürünü, seçersiniz’ (Manos 2004). ‘Türkiye, eskiyi
reddetmeden yeniyi kabul eden, göz alıcı bir zıtlıklar ülkesidir… (Holidays 4U
Turkey 2004). ‘Romantik ve egzotik Türkiye….Avrupa ve Asya’nın geçiş noktasında
yer alır. Türkiye batılı, modern tesisleri doğulu egzotik bir cazibe içinde su‐
nar….Sıcak ve konuksever insanları sizi bir turist olarak değil bir misafir olarak
görür…. Türkiye her zaman bir sevgi ve hoşgörü ülkesi olmuştur. (Paradise Found
Limited 2004). ‘Herhangi bir kategoride yer almayan, özgün bir ulus…’ (The
Imaginative Traveller 2004–2005). ‘Türkiye, çelişkilerin ve uyumun bir arada oldu‐
ğu bir ülke…. Türkiye mistik doğu ile modern batının bir arada olduğu egzotik bir
ülke…. Güzellik ve tarihin harmanlandığı bir ülke….’ (Directtraveller 2004).
‘Türkiye bir çok güzelliğin keşfedilmeyi beklediği bir ülke … Türkiye, düşler ülke‐
si…’(Thomas Cook 2005). ‘Türkiye, doğunun egzotik manzara ve seslerinin ‐
camilerin, minarelerinin ve canlı pazarların‐ batı dünyasının modern beğeni ve
beklentileri ile iç içe geçtiği bir ülkedir. (Prestige 2005–2006). ‘Ne mutlu ki Tür‐
kiye’de hala turizmin uğramadığı geleneksel küçük deniz kıyısı tatil yeri bulmak
mümkün..’ (JMC 2001). ‘Marmaris, güneşe tapanlar ve tarih meraklıları için ha‐
reketli ve canlı bir tatil yeridir…’ (Airtours The Holidaymakers/Turkey April
2001). Türkiye, büyülü, farklı bir ülke…’(JMC 2001/5) ‘Zengin manzarası, arkadaş
canlısı insanları kültürü ve tarihinin özgün bileşimi Türkiye’yi büyülü bir dene‐
yim yapar. Kültürünün temel direği konukseverliktir ve konukların Tanrı tarafından
gönderildiği düşünülür ve bu da sizin bir turist olarak değil değer verilen bir misafir
olarak görülmenizi sağlar…’ (Anatolian Sky 2004/5).
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Metinler çok sayıda ve türde turist deneyim ve beğenilerine gönderme yapsa‐
lar da ‘doğa’ ile ilgili temalara yapılan vurgu oldukça belirgindir. Köklerini 18.
ve 19. yüzyılın romantik düşüncesinde bulan doğaya dayalı turizm türlerine
yönelik talep modernliğe, sanayileşmeye, kentleşmeye tepkili olan duyarlılıklar‐
la ilişkilendirilmektedir. Romantik düşünce ile bağlantılı anti‐modernist anlayış‐
larda doğa, basitliğin, kırsallığın, otantikliğin, temizliğin, sadeliğin, saflığın, bo‐
zulmamışlığın özü iken, kent yapaylığın, kirin ve karmaşık ilişkilerin mekânları
olarak nitelendirilir. Rojek’e (1995) göre, modernliğin romantik eleştirisi basit ve
doğal yaşamı kutsarken nostalji, anti modernist bir söylem olarak doğaya dayalı
turizm türlerinin itici gücü haline gelmektedir. Lash ve Urry (1994) dağların,
ormanların, göllerin, çöllerin, ırmakların modernlik tarafından bozulmamış,
kirlenmemiş yerler olarak kutsandığını ve turizm söylemleri aracılığıyla güncel‐
liğin ve sıradanlığın karşısına konumlandırıldığını belirtir. Bu nedenle doğa‐
kültür ve gelenek‐modernlik ilişkisi arasında sembolik bir benzerlik kurularak
doğa gelenekle kültür ise modernlikle ilişkilendirilir. Turizm reklâm katalog ve
broşürlerinin destinasyonları imleyen ‘modern toplumun dışında bir dünya’,
‘bozulmamış gerçek doğa’, ‘eski dünyanın değerlerinin yeniden keşfedileceği
yer’, ‘sıcakkanlı insanların bulunduğu yer’ gibi temaları, modernliği gelenekten,
doğayı kültürden ayıran ikiliklerle bağlantılıdır. Bu bağlamda Marmaris ve
Türkiye, yaşadıkları kentlerin kalabalığından, kirinden, gürültüsünden kaçmak
ve ‘temiz’, ‘bozulmamış’ bir yere gitmek isteyenlerin aradıkları her şeyi bulabi‐
lecekleri bir yermiş gibi gösterilir.
İncelediğimiz katalog ve broşürlerde Marmaris ve Türkiye’nin sadece mo‐
dernliğin olumsuz yanlarının antitezi ve doğallığı ile değil, birbirine benzeme‐
yen özelliklerin uyumlu bir şekilde bir arada bulunduğu bir ülke olarak da gös‐
terildiği göze çarpmaktadır. Türkiye, doğaya yapılan vurgu kadar, doğu ve batı
arasında yer alan ve ‘köprü’ olarak nitelenen özel coğrafi konumu nedeniyle,
‘mistik doğu’ ile ‘modern batı’ kültürlerinin bir arada bulunabileceği bir turist
mekânı olarak da imlenir. Tanıtım broşürlerinde şu ifadelere sıkça rastlanmak‐
tadır: ‘Türkiye: doğu ile batının buluştuğu yer…. Türkiye Avrupalı ve orta doğulu tu‐
tumların harmanlandığı büyüleyici bir ülke…’ (Original Travel 2003). Türkiye’yi
doğu ve batıyı birbirine bağlayan bir köprü metaforuna göre betimlemek resmi
olarak da benimsenen bir tutumdur: ‘Türkiye doğu ve batının dinamik, zengin bir
karışımı…’ (www.gototurkey.co.uk). Bu bağlamda, Türkiye doğal varlıkları ka‐
dar, doğunun ve batının, eskinin ve yeninin, modernliğin ve geleneğin iç içe
geçtiği, karıştığı, melezleştiği bir mekân imgesine göre de kurulur. Esasen bu
tür bir imge farklılık, çeşitlilik ve çok kültürlülük gibi son yirmi yılın ‘yükselen’
değerleri ile de uyumludur. Türkiye çelişen unsurları bir arada bulunduran bir
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ülke gibi gösterilir. Bu, Shaw ve Williams’ın (2004) belirttiği yeni ve farklı dene‐
yimlerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi stratejisine dayanan deneyim ekono‐
misi ile farklılığı kutsayan ve geliştiren post‐turizm pazarlarının dinamikleri ile
de oldukça ilişkiseldir.
‘Köprü’ metaforu aracılığıyla Türkiye’nin söylemsel olarak doğa, tarih ve o‐
tantikliğin ve benzeri koşullarda tüketilmesine dayanan bir mekân imgesine
göre inşa edildiğini ileri sürebiliriz. Bununla bağlantılı olarak Marmaris’in sem‐
bolik inşasında ‘kozmopolitik’ ve ‘geleneksel’ özelliklere ayrı ayrı vurgu yapıl‐
dığını görmek de olasıdır. Çok sayıda katalog ve broşürde şu ifadelere sıklıkla
rastlanır: ‘Marmaris şık ve kozmopolit bir tatil yeridir…’ (Cosmos, 2001) ‘Gece ya‐
şamı, alışveriş olanakları ve kumsalı ile büyük kozmopolit bir tatil yeri…’ (Sunstop
Holidays 2003); ‘Marmaris, kozmopolit bir liman şehri…. (Manos 2004)’; Marmaris,
canlı kozmopolit bir tatil yeridir (Panaroma 2004/3) ‘Marmaris, kumsallarından gece
yaşamına kadar herkesin bir şey bulabileceği kozmopolit bir tatil yeridir… Marmaris
Türkiye’deki tatil yerleri arasında belki de en Avrupalısıdır….’ (JMC 2001).
Kozmopolitik kavramının Türkçe’de ‘ulusal özelliğini yitirmiş’, ‘dünya vatan‐
daşı’, ‘dünyanın her tarafına ait’, ‘çok kültürlü’ gibi karşılıkları vardır. Dolayı‐
sıyla bir yerin kozmopolit olarak nitelendirilmesiyle tek bir ulusa ait olmayan
özelliklere atıfta bulunulduğunu ileri sürebiliriz. Bu tür bir söylemin, belirli bir
kültüre değil bütün kültürlere ait bir yerde bulunmak isteyen, gittiği yerde ‘ya‐
bancılık’ istemeyen bir turist beğenisine hitap ettiği açıktır. Bu bağlamda
kozmopolitiklik ile farklılık yerine alışılmışlık imlendiğinden aynı türden, alış‐
kın olunan deneyimleri tekrar etmek isteyen bir turist kesimi hedeflenir. ‘Gele‐
neksel’ olarak imlenen yerlerde ise ‘farklılık’ arayışında olan turist beğenisi he‐
deflenir. Ancak Marmaris’in söylemsel inşasında sadece kozmopolit özelliklere
değil, geleneksel özelliklere de vurgu vardır ve bunlar Turunç, Selimiye,
Orhaniye, Turgutköy gibi Marmaris’in yakın çevresi, köyleri ve beldeleri ile öz‐
deşleştirilir. Bu yerlerin turist beğeni ve deneyimleri ile ilişkisi Marmaris’e göre
farklılaşır. Marmaris gece yaşamı, alışveriş, eğlence gibi özellikleriyle gelişmiş
bir kozmopolit turist mekânı olarak nitelendirilirken, yakın çevresi ‘sessizlik’,
‘sakinlik’ ‘kırsallık’ ‘geleneksel yaşam biçimi’, ‘otantiklik’ gibi temalarla anılır.
Ve bu temalar doğal ve kültürel varlıkları korumaya yönelik yasal düzenleme‐
lerle de garanti altına alınır. Birleşmiş Milletler UNESCO gibi kuruluşların do‐
ğal varlıkların korunması ve doğal ve kültürel korumacılığa yönelik küresel
stratejilerinin Marmaris ve çevresinin gelenekselliğinin, doğallığının ve otantik‐
liğinin devamının sağlamaya yönelik bir işlevi de bulunmaktadır.
Buna göre, turist mekânlarının toplumsal, kültürel ve sembolik inşasında ö‐
nemli işlevleri olan söylem ve temsillerin Marmaris örneğinde daha çok ‘doğa’,
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‘kozmopolitiklik’, ‘geleneksellik’ ve ‘köprü’ temalarına dayalı olarak oluştuğu‐
nu ileri sürebiliriz. Marmaris’in İngiliz tur operatörlerinin reklâm katalog ve
broşürlerinde doğaya dayalı gelişmiş, kozmopolit bir turizm kasabası olarak
inşa edildiğini; yakın çevresinin geleneksel yaşam, otantiklik ve doğal hayat
ritmi gibi temalarla imlenirken kente karşıt söylemlere dayalı olarak oluştuğu‐
nu; ‘köprü’ metaforuna dayalı söylemlerin ise doğu ve batı, eski ve yeni, mo‐
dern ve gelenek gibi karşıt unsurların uyumlu birlikteliğine vurgu yaptığını ileri
sürebiliriz.
Turist mekânlarının temsil ve söylemlerinin etkin bir içerik kazanması, imge‐
lerin kendini yenilemesi, güçlendirmesi ve yeniden üretmesi, bunlarla uyarlı
somut deneyimlerin geliştirilmesine bağlıdır. Üretim ve tüketim zincirinin ta‐
mamlanması için temsillerin deneyim olarak oluşması gerekir. Başka bir deyişle,
kültür endüstrisince oluşturulan turist beklentilerinin, algıların, motivasyonla‐
rın, düşlerin, mitlerin destinasyonlarda tüm yönleriyle gerçekleştirilmesine yö‐
nelik kurumsallaşmalar sağlanmalıdır. Bu nedenle, destinasyonlar sadece sem‐
bolik/semiyotik olarak değil, aktörlerin pratikleri ile de inşa edilirler (Coleman
ve Crang 2002). Kuşkusuz bu iki süreç birbirinden bağımsız değildir. Meethan’a
(2001) göre, sembolik olan, aktörlerin toplumsal ve kültürel pratiklerini belirle‐
mede etkilidir. Sıradaki bölümde turist deneyim ve performanslarının Marma‐
ris’te mekânın inşa sürecini nasıl tamamladığı tartışılacaktır.
MARMARİS’TE TURİST DENEYİMİ, OYUN VE PERFORMANSLAR
Son yıllarda kültür ve tüketim üzerine yapılan sosyolojik çalışmalarda tüketi‐
min kültürel bağlamlar içerisinde tanımlanmasına daha fazla önem verildiği
görülmektedir. Tüketilen somut ürünlerin simgesel ve toplumsal anlamlarına
vurgu yapan Bourdieu’nun çalışmalarının tüketim ve turizm sosyolojisi üzerin‐
de önemli etkileri olmuştur (Urry 1990). Bourdieu’nun sosyolojisinde kültürel
ve sembolik sermayenin yaşam tarzlarının üretilmesinde önemli bir yeri vardır
ve tüketime konu olan somut ve somut olmayan ürünlerin sembolik, toplumsal
ve kültürel anlamlarına yapılan vurgular aracılığıyla tüketimin toplumsal fark‐
ların oluşmasında önemli bir işlevi olduğuna işaret edilir. Belirli tüketim ola‐
naklarına sahip olmak ya da olmamak toplumsal farkları daha çok göstermek‐
tedir ve bu farklar toplumsal kimlik ve anlam dünyalarının göstergesi olarak ele
alınırlar. Sevimli, sakin, küçük bir Akdeniz kasabasında tatilini geçiren orta sı‐
nıftan gelen bir İngiliz için tatil deneyimin kültürel anlamı, romantik doğaya
dönüş düşüncesidir. Safranbolu ya da Beypazarı’nda eski konakların bulundu‐
ğu bir ortamda edinilen turistik deneyimin kültürel anlamını ise eskiye duyulan
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özlem ve nostalji ile bağlantılı toplumsal hayaller olarak nitelendirmek müm‐
kündür.
Dolayısıyla tüketimin simgesel, toplumsal ve kültürel anlamları turizm bağ‐
lamında çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Yeni turizm ‐ eski turizm, fordist
turizm‐post‐fordist turizm, kitle turizmi‐alternatif turizm, miras turizmi‐ eko
turizm, gibi ayrım veya ikilikler, farklı kültürel ve sembolik sermaye yapılarının
turizm türlerine ya da deneyimlerine yansıma biçimi olarak değerlendirilebilir.
Bu nedenle turist mekânları farklı tüketim, deneyim, sembolik ve kültürel ser‐
maye özelliklerine göre de yapılanmışlardır. Bu bağlamda, Batı toplumlarının
eski tarz tüketimden (fordist, modernist) yeni tüketim biçimlerine (post‐fordist,
post‐modern) doğru geçirdiği değişim, tüketicilerde/turistlerde katı ve geniş
çaplı tüketim örüntülerinden esnek tüketim formlarına doğru bir tercih kayma‐
sına neden olmuş ve pazarda eko turizm, yeşil turizm, miras turizmi, sorumlu
turizm, alternatif turizm, kent turizmi, sürdürülebilir turizm gibi kavram ve ay‐
rımlar oluşmuştur. Bu dönüşüm ve yeni turizm türleriyle ilişkili sembolik an‐
lam ve farklılaşmaları destekleyen ve tercih eden deneyim ekonomisinin bir so‐
nucu olarak turist tüketim örüntüleri ya da turist deneyimi, salt bakışı değil,
duyularla edinilebilecek her çeşit hazzı içerecek şekilde geniş bir perspektifte
tanımlanmaya başlanmıştır. Turizmi toplumsal ve kültürel olarak yapılanan
bakış kavramına göre teorileştiren Urry’nin (1990) yaklaşımına almaşık olarak,
turistlerin ve turistlere hizmet sunanların turizme katılım süreçlerinin
performatif özelliklerine son yıllarda daha fazla vurgu yapılmaktadır (Coleman
ve Crang 2002; Franklin 2003). Turizm hizmeti veren işgücü açısından bu, sıra‐
dan bir yemeğin/ürünün oyun ve şakalarla eğlenceli hale getirme performansla‐
rı, turist açısından da bir köy düğünü ya da festivale katılmak gibi, gündelik ve
alışılmış olanın dışında bir şeyler sunma ve yapmaya yönelik pratiklerde görü‐
lür. Turizm, hem turistlerin, hem de onlara hizmet sunanların performansları‐
nın açığa çıktığı, sergilendiği, bir süreçtir. Hizmete olan bağlılığı ve emek‐yoğun
özellikleri nedeniyle turist ve hizmet sunan/işgücü arasında (tüketici ve üretici
arasında) oluşan fiziksel yakınlık ile farklılık arayışı bir araya gelince, iş ve o‐
yunun iç içe geçtiği çok sayıda durum oluşmaktadır.
Bu bağlamda, Edensor’un (1998) ayrımına göre Marmaris’i değerlendirdiği‐
mizde, Marmaris’te turizm ilişkilerinin ‘heterojen turist mekanı’ olarak tanımla‐
nan bir mekânsal düzenleme içerisinde gerçekleşmesinin önemli sonuçlarını
görmek olasıdır. Marmaris’te turizmin tüketimi, kültürel anlamları ve bu anlam‐
ların inşasında yerli işgücünün rolü üzerine yaptığımız araştırmada (Tataroğlu
2006), işgücü ve turist arasında ilişki yoğunluğu yüksek olan turizm faaliyetle‐
rinin (jip safari, köy turları, alışveriş gibi) gerçekleştiği toplumsal ortamlarda
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katılımcı gözlemde bulunulmuş ve turizm olgusunun çeşitli yanları hakkında
bilgi ve deneyim düzeyi yüksek olduğu varsayılan turizm işi yapanlar, yerel
acente sahip ve çalışanları, konaklama tesisi sahip ve çalışanları ve otantiklik,
geleneksellik, farklılık, modernlik ve mit adı altında oluşan çeşitli pratikleri ger‐
çekleştirme durumunda olan turizm çalışanları (barmen, safari hizmeti verenler,
rehberler gibi) ile görüşmeler yapılmıştır.
Marmaris, yakın çevresindeki toplumsal yaşamdan yalıtılmış tatil köyleri ya
da turizm kentlerinde olduğu gibi turist ile kasaba yaşamı arasında katı sınırla‐
rın kurulduğu bir turist mekânı değildir. Turizmin kent içerisinde gerçekleştiği
bir tatil kasabasıdır. Marmaris’te apart otel tipi konaklamanın her şey dahil çok
yıldızlı tesislere göre turistin kasaba içerisinde hareketini artıran, konaklama
tesisi dışındaki alanlarda daha fazla toplumsal ilişki kurmasına yol açan sonuç‐
ları vardır. Dolayısıyla Marmaris’te turist tüketiminin gerçekleştiği alan ile yerel
yaşamın devam ettiği alan arasındaki ayrımlar katı olmadığından turizm ilişki‐
leri ile yerel yasam arasındaki sınırların bulanıklaştığı çok sayıda durum ortaya
çıkmaktadır.
Turizmi ‘farklılık arayışı’ ya da ‘farklılığın inşası/yeniden inşası’ olarak tanım‐
layan yaklaşımlardan yola çıktığımızda, inşa edilen ‘özgün’ toplumsal, kültürel
ve coğrafi özellikleri tartışmak gerekir. Başka bir deyişle, destinasyonların tüke‐
tici turist nezdinde özellik arz eden yanlarının hangi alanlarda ortaya çıktığına
yönelik bir sorgulama, gündelik veya sıradan ile sıra dışı veya turizm arasında‐
ki farkların belirlenmesine yönelik olarak atılacak ilk adımdır. Marmaris’te yap‐
tığımız araştırmada, turist ile ilişki düzeyi yüksek turizm aracılarına Marma‐
ris’in başka turist mekânlarından ayrılan özelliklerinin neler olduğu, turistlerin
Marmaris’te daha önce yaşamadıkları hangi deneyimleri gerçekleştirdikleri,
kendi ülkelerinde yapmayıp da Marmaris’te yaptıklarının neler olduğu sorul‐
muştur. Açık uçlu anket sorularına verilen yanıtlardan ve turizm ile ilgili çeşitli
meslek gruplarından kişilerle yapılan görüşmelerden, Marmaris’te turist dene‐
yimini/tüketimini, görsellikten çok bedene dayalı pratiklerin belirlediği anlaşıl‐
mıştır. Su sporları, yüzme, güneş banyosu, plaj ve havuz oyunları, gece eğlence‐
leri, bira içmek, alışveriş, jip safariler, yürüyüş, orman içinde gezi ve kamplar en
yaygın pratiklerdir. Turistlerin edindikleri deneyimleri tanımlamalarına yönelik
olarak sorduğumuz sorulara yerel acenteler, cinsellik, aşk, farklılığın keşfi, saygı
görme, arkadaşlık, konukseverlik, serbestlik, rahatlık, gibi yanıtlar vermişlerdir.
Franklin’in (2003) belirttiği, turizmin bireyler arasında yakın ilişkilerin ortaya
çıkmasına izin veren, toplumsal mesafenin norm olduğu gündelik yaşamın so‐
ğuk/ciddi etkileşim tarzlarının giderilmesi ve askıya alınmasını sağlayan işlevi‐
nin, Marmaris’te daha çok arkadaşlık ve samimiyet adı altında tanımlandığı gö‐
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rülmektedir. Çok sayıda turizm aracısı Marmaris’in turisti çeken en önemli özel‐
liklerinin, turistin başka turistlerle ve/veya Türklerle yakın ve samimi ilişki
kurmasına olanak tanıyan mekânsal düzenlemelerinden kaynaklandığını ileri
sürmektedir. Turizm aracılarının bakış açısına göre, Batılı turistler kendi ülkele‐
rinde bulamadıkları insani ilişkileri Marmaris’te buldukları için Türkiye’ye
gelmektedirler. Bu bağlamda, ‘arkadaş canlısı insanlar’ terimi, özellikle turist ile
yakın ilişki içerisinde bulunan yerel acenteler arasında Marmaris’in en yaygın
retoriklerinin başında gelmektedir.
Dolayısıyla, işgücü ve turizm arasındaki ilişkinin kendine özgü bazı özel nite‐
likleri bulunmaktadır. Turist‐yerli ilişkileri üzerine yapılan ilk dönem teorik ça‐
lışmalarda, turist ile onu ‘memnun’ etmeye çalışan işgücü arasında asimetrik bir
ilişki olduğu, dinlence ve eğlencenin turiste, çalışmanın ise yerliye yani işgücü‐
ne ait olduğu, hizmet alan ile hizmet sunan arasında hiyerarşi olduğu ve bu i‐
lişkinin çelişki ve gerilim temeli üzerinde yükseldiği varsayılmaktaydı (Shaw ve
Williams 2004). Ancak, son yıllarda işgücünün oyuncul ve performatif özellikle‐
rini öne çıkaran yaklaşımlarda, önceleri turistlere ait olduğu düşünülen turiz‐
min oyun ve eğlence unsurlarına işgücünün bazı unsurlarının da katıldığına ve
emek süreçleri ile dinlence‐eğlence faaliyetlerinin birbirine karıştığına vurgu
yapılmaktadır (Crang 1997).
Birçok turizm işinde iş ve oyun arasındaki ayrımlar bulanıktır ve turizm çalı‐
şanları, turistlerin destinasyonların toplumsal ve kültürel niteliği ile ilgili olarak
edindiği imge ve söylemleri etkilemede önemli rol oynarlar. Ateljeviç ve
Doorne’e (2003) göre, işgücü üretim ve tüketim sürecine aktif bir şekilde katıl‐
madığı sürece yerlere ilişkin küresel turizm söylemlerinin güçlenmesi ve somut
deneyim olarak ortaya çıkması beklenemez ve üretim‐tüketim zinciri
tamamlanamaz. Marmaris örneğinde işgücü, doğululuğun, Türklüğün, gelene‐
ğin, ya da Anadoluluğun çeşitli pratiklerini icra ettiğinden kültürel üretim ve
tüketim sürecinin ana aktörüdür. Performatif işgücünü en çok plaj tesislerine
çalışan garsonlar (beach boys), barmenler, dalış öğretmenleri, animatörler, jip
safari çalışanları ve araç sürücüleri, özel amaçlı tur rehberleri, hamam çalışanla‐
rı, berberler, tezgâhtarlar gibi turistle etkileşimi olan ve kültürel anlamı yoğun
olan ürün ve hizmet üretiminde görmek olasıdır. Garsonlar hizmete şaka, oyun
ve eğlence unsurlarını katıştırarak sıra dışı bir ortamı oluşturmak ve ‘başka‐bir‐
yerde‐olma’ duygusu uyandırmaya yönelik becerilerini sergilemek durumun‐
dadır. Farklılığın üretilmesi (Urry 1990) ve kültürel üretime (Bruner 2004) yöne‐
lik toplumsal pratik ve eylemler, bir berberin turiste alışkın olduğundan farklı
bir el becerisini gösterme veya bir hamam işletmecisinin Türkiye’de hamamla‐
rın kişileri gençleştirdiğine ilişkin bir söylem etrafında yıkanma deneyimi sun‐
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ma pratiklerine kadar çok sayıda ilişkide görülebilir. Nasıl temsiller ‘başka‐bir‐
yerde‐olma’ imgesi yaratmaya yönelikse, performanslar, özellikle işgücü per‐
formansları bu duygunun somut deneyim olarak gerçekleşmesini sağlarlar. Bu
durum, turist ile etkileşimi yoğun olan (garson, animatör, rehber, safari aracı
kullananlar gibi) alanlarda oyuncul ya da drama özellikleri olan, genç işgücü‐
nün daha fazla talep edilmesi sonucunu da doğurmaktadır.
Performatif işgücünü ve ‘bakan turist’ yerine ‘aktif turist’ olmaya yönelik tu‐
rist pratiklerini en çok jip safari deneyiminde görmek olasıdır. Jip safari turla‐
rında, safari animatörleri ve görevlileri ‘oyun’, ‘eğlence’ ve ‘macera’ öğelerini
sunarak, hareket, eylem, doğa, keşif gibi söylemlerle belirlenen post‐turistik bir
deneyimi gerçekleştirmeye çalışırlar. Marmaris’in yakın çevresinde, çok az ara‐
cın geçtiği tozlu köy yollarında yapılan safarilerde, animatörlerin küresel turiz‐
min ‘doğa’ ve ‘macera’ söylemlerini oyunculukları, beden dilleri ve performans‐
ları aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ve turizmin inşasında aktif bir rol oynadık‐
larını görmek mümkündür. Jip safari deneyimi turizmin Marmaris’te bedene
dayalı toplumsal bir pratik olarak gerçekleştiğinin de en önemli göstergelerin‐
den biridir. 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren safari turlarından edinilen
deneyime olan ilgi, ‘bakan turiste’ yönelik köy turlarına göre daha fazla yaygın‐
laştığından Marmaris’in artık bakan değil hareket eden turiste göre inşa edildi‐
ğini ileri sürebiliriz. Jip safari aracılığıyla gerçekleşen deneyiminin bedene daya‐
lı özellikleri göz önüne alındığında, Marmaris turizminin sadece sembolik bir
oluşum değil, performanslara dayalı kültürel ve toplumsal bir pratik olarak or‐
taya çıktığı görülür.
Marmaris’in otantiklik, doğal yaşam, geleneksellik, yavaş yaşam, kırsallık gibi
kent ve modernlik dışı söylemlerine uyarlı toplumsal pratik ve deneyimleri,
kozmopolit Marmaris’in yakın çevresi ve beldelerinde gerçekleşir. Turunç,
Orhaniye, Selimiye, Kumlucak ve Söğüt bölgeleri kırsallık, doğa ve ıssızlık ile
ilgili söylemlere dayalı yerler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yerler paradoksal
olarak ‘gerçek’ Türkiye olarak da işaret edilirler. Marmaris, eğlence ve hareketin
merkezi olarak tanımlanıp bununla uyumlu pratikler ile oluşurken sakinlik, do‐
ğal, yavaş ve sağlıklı yaşam, kirlenmemiş doğal çevre gibi temalar yakın çevre‐
sindeki yerleşim yerlerinde gerçekleşen pratikleri belirler. Bu yerler arasında en
fazla Turunç göze çarpar. Turunç’un yerel acenteleri Turunç’u ‘yapaylığın ol‐
madığı’, ‘otantik köy yaşamı ve insanların’ bulunduğu yer olarak imleyerek,
gelenekselliğin üretimi ve tüketimine yönelik deneyimlerde aracı olurlar. Tu‐
runcun bu şekilde oluşması özellikle son on yılda kitle turizminin uzağında
kalmak isteyen turist gruplarından oluşan post‐turizm piyasasının dinamikleri
ile de oldukça ilişkilidir. Turunç gibi mekânlar Marmaris’te olduğu gibi birlikte‐
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lik, hareket ve hızdan hoşlanan turistlerin değil, sakinlik ve doğal yaşam arayı‐
şında olanların yeridir. Dolayısıyla, Urry’nin (1990) kavramsallaştırmaları açı‐
sından konuya baktığımızda, Marmaris’i özellikli bir yer yapan öğelerin ‘oyun
ve ‘kolektif turist bakışı’, Turunç’u, ise sakinlik ve ‘romantik turist bakışı’ oldu‐
ğunu ileri sürebiliriz. Turunç, ‘Turisti sevmeyen, gittiği yerde başka kimse ol‐
masını istemeyen turist’ tipinin, ‘Turizmin dokunmadığı yerin’ arayışında olan
yeni‐turistlere yöneliktir. Bu nedenle Turunç, kendisinden başka kimsenin bu‐
lunmadığı, turizmin sözde olumsuzluklarının ortaya çıkmadığı, orta‐sınıf
narsizminin kendini gerçekleştireceği bir yer gibi inşa edilir. Ancak, Turunç gibi
yerlerin Marmaris’in kendini devam ettirebilmesinde önemli işlevleri vardır.
Turunç’un oluşması Marmaris’in artık ‘sakinlik’, ‘kırsallık’, ‘otantiklik’ arayışına
cevap verememesi ile ilgilidir.
SONUÇ
Bu yazıda Muğla’nın Marmaris kasabası örneğinde turizmin tüketimi ile temsil
ve deneyimleri arasındaki ilişki tartışılmıştır. Marmaris ve çevresinin inşasında
‘doğa’, köprü’, ‘geleneksellik’ ve ‘kozmopolit’ imgelerinin etkili olduğu dolayı‐
sıyla, Marmaris’in geldiği yere göre hem farklılık hem de benzerlik arayışında
olan turiste yönelik olarak imlendiği, Marmaris’in simgeleri tüketilirken turizm
aracılarının süreci etkilediği ve Marmaris’in genel temsillerinin güçlendirilme‐
sine yönelik pratikleri gerçekleştirdiği vurgulanmıştır.
Burada turizm söylemlerinin imlediği Marmaris dışında başka bir Marma‐
ris’in bulunup bulunmadığına yönelik bir soru sorulabilir. Bu yazı, bir turist
mekânının nasıl inşa edildiğine yönelik olarak geliştirilen genel temsiller sistemi
ve bunlarla ilişkili pratikler ile kendini sınırladığından mekânların temsil ve
pratiklerinin çok sesli, çatışmalı ve çekişmeli nitelikleri üzerine olan tartışmaları
kapsamamaktadır. Temsiller ve bunlarla ilişkili pratiklerin turist mekânlarının
sosyolojisi için önemi yadsınamaz. Ancak bunlar turizm ilişkileri dışında kalan
ya da reel turizm ilişkilerinden olumsuz olarak etkilenenlerin mekân ile ilgili
imge ve deneyimlerini kapsamaz. Dolayısıyla turizm ilişkilerinin toplumsal ni‐
teliğine yönelik bütüncül bir bakış açısı, küresel turizm söylemleri ve bunlarla
uyumlu toplumsal ve kültürel pratikler kadar, bu ilişkilerin dışında kalanların,
ya da küresel söylemlerden farklı bir şekilde mekânlarını kurmak isteyenlerin
‘ses’lerini de kapsamalıdır.
Bu bağlamda Marmaris’te sadece küresel turizm söylemi ve bunlarla ilişkili
pratik ve deneyimler değil, bu söylem ve temsillerle çatışan imge ve söylemler
de vardır. Bu turizmim özde bir kimlik alanı, ben‐öteki, dahil etme‐dışlama
(inclusion‐exclusion) gibi sosyolojik ikiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir olgu
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olması ile de ilgilidir. Turizmin üretildiği ve tüketildiği bütün süreçler kimlik ile
ilgili gerilimlerden uzak değildir. Bir yerin uluslar arası turizm pazarlarına han‐
gi özellikleri ile nasıl sunulacağı ‐temsil edileceği‐ özde bir kimlik konusudur ve
‘ben’ ve ‘öteki’ arasındaki ayrım ve kurgulara dayanır. Marmaris’in eski zaman‐
lardan kalan küçük ve sevimli tatil kasabası özelliklerine duyulan nostalji, din‐
lenme yeri olmaktan çıkıp eğlence ve cinsellikle anılan bir yer olmasına yönelik
eleştiriler, kozmopolit! Marmaris’in Anadolu’ya ait çok az özelliğinin kaldığı
biçiminde ‘ses’ler, Marmaris’te sadece küresel turizmin temsilleri ve bunlarla
ilgili deneyimlerin değil, farklı kent, mekân ve turizm algılarının da bulundu‐
ğunu gösterir. Bu durum, turizmin her çeşit toplumsal ve kültürel farklılaşma‐
dan etkilendiğine, turizmin bütün üretim ve tüketim süreçlerinin toplumsal ya‐
şamın karmaşık doğası ile iç içe geçtiğine, dolayısıyla sadece tatillerde yaşanan
bir olgu olarak değerlendirilemeyeceğine yönelik bir sosyolojik perspektifin tu‐
rizm araştırmalarında yer bulmasına yol açan akademik bakış açılarının yaygın‐
laşmasının önemini de ortaya koymaktadır.
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ÖZ
Çalışmamızda ele aldığımız konu, insanlık tarihi kadar eski olan ve sürekli değişerek
kendini yenileyen kültür kavramının, turizmin etkisiyle yaşadığı bir takım değişimler ile
birlikte, toplumsal değişim ve turizm ilişkisini dile getirmektedir. Turizm faaliyetini gerçekleştiren insanlar, “turist” kimliğiyle gittikleri yerlerde bir takım kültürel alışveriş
meydana getirmesi bakımından, turizm, toplumsal ve kültürel değişimin yaşanmasında
etkili olmaktadır. Bu bağlamda, turizm faaliyeti neticesinde toplumda meydana gelen
kültürel ve toplumsal değişimin temel dinamiklerine temas edilerek, bu faaliyetin
meydana getirdiği sosyo-kültürel sonuçlar sergilenmeye çalışılmıştır. Turizm ve toplumsal değişme ilişkisine istinaden, turizmin, toplumun sahip olduğu kültür veya kültürel
anlayış üzerindeki etkileri neticesinde dini, ahlaki, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşanan değişimler üzerinde durularak, ortaya çıkan sonuçlar dile getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm, kültür, toplum, değişim, turist

GİRİŞ
Bir toplumu toplum yapan bir takım temel kıstaslar, o topluma özgü temel di‐
namikler bulunmaktadır. Bu temel dinamikler bir toplumu toplum haline getir‐
diği gibi, bir toplumu diğer toplumlardan da ayırmaktadır. Bu dinamikler, her
ne kadar bir toplumu şekillendirse de, bir zaman sonra bazı değişimlere uğra‐
yabilmektedir. Her toplumun sahip olduğu sosyal ve kültürel değerlerin, vakti
geldiğinde diğer toplumlardan etkilenmesi muhtemeldir. Nitekim günümüzde
de yaşanan toplumsal değişimler neticesinde, bir toplumun kendine özgü yapı‐
sına yabancılaştığını görmekteyiz.
Toplumsal değişme, bir takım faktörlerin etkisi neticesinde bir toplumda
meydana gelen, toplumun kendine özgü kültürel yapısına farklılaşması yada
yabancılaşmasıdır. Toplumda boy gösteren bu değişim veya farklılaşma, top‐
lum içerisinde devam etmekte olan sosyal ve kültürel ilişkilerde kendisini gös‐
termektedir. Özellikle topluma hakim olan kültür de, bu değişimden nasibini
almaktadır. Toplumsal değişmeyi meydana getirecek bir takım dinamikler söz
konusudur. Bu temel dinamiklerin birisi de turizm olarak karşımıza çıkmakta‐
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dır. Çünkü turizm, toplumsal değişmeyi gerçekleştirecek, bir toplumda farklı‐
laşmayı ortaya çıkaracak temel dinamiklerden birisidir.
Turizm faaliyeti ile meydana gelen toplumsal ve kültürel değişimle birlikte,
toplumda ahlaki ve dini alanların yanı sıra, toplumun sahip olduğu yaşam şe‐
killeri ve üretim olgusunda da bir takım değişimler meydana gelmektedir. Bu
açıdan baktığımızda, turizmin etkisi sonucunda bir toplumda meydana gelen
kültürel değişimler, bir toplumun bütününe hitap etmektedir. Yani turizm, faa‐
liyet gösterdiği toplumlarda bir takım değişimlerin gerçekleşmesinde pay sahibi
olacaktır. Fakat turizmin göstermiş olduğu bu etkiyi tek taraflı düşünmemeliyiz.
Çünkü turizmin toplumsal değişmeyi meydana getirmesinin yanı sıra, turizm
faaliyetini gerçekleştiren turistlerin de, turist olarak gittikleri bölgelerin kültür‐
lerinden kendi kültürlerine katacakları bir şeyler olabilmektedir. Turizmin etki‐
siyle ortaya çıkan toplumsal değişim, hem turizm bölgesinde yaşam süren top‐
lumu, hem de o bölgeyi ziyaret eden turistleri etkileyecektir.
Bizi daha çok toplumsal sistemin sosyal ve kültürel alt sistemleri ilgilendir‐
mektedir. Sosyal sistemi; kurumlar, gruplar, ilişkiler bütünü, kültürel sistemi
de; bireylerin, grupların ilişkilerini düzenleyen değerler, normlar, fikirler, inanç‐
lar, amaçlar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Sosyal ve kültürel sistemlerin karşı‐
lıklı etkileşimi söz konusudur. Turizmi de bir sistem olarak algılayabiliriz. Tu‐
rizmi bir sistem olarak algıladığımız zaman onun alt sistemlerinden de söz et‐
mek gerekir. Alt sistem olarak insan öğesi, turistik yöre, turistik girişimler ve
organizasyonlar gösterilebilir. Turizm sistemi çevresel sistemlerle kuşatılmıştır.
Turizm öğesini oluşturan alt sistemlerden biri insan öğesidir. Bu turist yada tu‐
rist gruplarıdır. Turizmin süjesini oluşturan turist turizm nedeni yada yaratıcısı
olarak özel bir yere sahiptir. Turist, turizm hizmetlerinin tek tüketicisidir. Tu‐
rizm diğer alt sistemleri turizm objesini oluşturan turistik yöre, turistik girişim‐
ler ve turistik organizasyonlarıdır. Turistik yöre, turizm bakımından güçlü çe‐
kim elemanlarına, turistik donanıma sahip bulunan, turistik harekete hedef olan
yerdir (Olalı ve arkadaşları 1983). Bu bağlamda, turizm faaliyetini gerçekleştiren
turist grupları ile turizm bölgesi arasında gerçekleşecek olan ilişki çerçevesinde
sosyal ve kültürel sistem etkilenecek, kültürel değişim yaşanacaktır. Bu değişi‐
min kilit noktasında ise insan unsuru yer almaktadır.
Böylelikle çalışmamızın temel amacı olarak toplumsal değişimi meydana ge‐
tiren unsurlardan birisi olarak turizm unsurunu ele alarak, bu değişim süreci ve
turizmin etkileri gözler önüne serilmek istenmiştir. Bu bağlamda turizm faaliye‐
tinin sonucunda insanlar ve toplumlar arası yaşanacak kültürel değişimin ahla‐
ki, dini, kültürel alanlardaki etkilerine değinilmiştir.
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YÖNTEM
Turizm ile toplumsal ve kültürel değişim arasındaki ilişkiyi konu edinen çalış‐
mada, litaratür taraması ve kavramsal analizler yapılarak, betimsel bir çalışma
ortaya konmuştur.
Toplumsal ve Kültürel Değişim
Kültür, toplumların kuşaktan kuşağa aktardığı ve insanların yön verdiği bir ta‐
kım ürünlerdir. Kültür adını verdiğimiz bu ürünler maddi veya manevi nitelik
taşısa da, “kültür” kavramına yönelik toplumların sahip olduğu düşünceler bir
takım farklılıklar göstermektedir. O halde kültür, bireylerden çok, bireylerin
meydana getirdiği toplumları ifade etmekte, bu toplumlar tarafından üretilmek‐
tedir. Bu açıdan baktığımızda her toplumun kendine has kültürel yapısının ol‐
duğunu ve “kültür” kavramının kesin bir tanımlamasının yapılamamasını gö‐
rebiliriz.
Tam olarak bir tanımının yapılamadığı ve toplumlar tarafından birbirinden
farklı biçimlerde ele alınan kültür kavramı üzerinde genel tanımlara baktığı‐
mızda, çok eski zamanlarda daha çok maddi anlamda kullanıldığını görmekte‐
yiz. Raymond Williams’a göre “Latinceden gelen kültür kavramı ilk olarak, ü‐
rün yetiştirmek (cultuvation) ya da hayvan yetiştirmek (çobanlık ve besicilik) ve
zihin eğitimi anlamlarında kullanılmıştır. Bu şekilde devam eden anlam geniş‐
lemesi daha sonraları, bir toplumun “bütün bir hayat tarzı” demek olan genel
bir ruh halini ifade etmek üzere benimsenmeye başlamıştır” (Williams 1993).
Cemil Meriç, “Kültürden İrfana” isimli çalışmasında ise, kültür kavramının, gü‐
nümüzde sahip olduğu anlama en yakın olarak kullanılmasını 17. ve 18. yüzyıl‐
lar olarak dile getirir. Bu konu hakkında 17. yüzyılda özellikle Samuel von
Pufendorf’un ismini telafuz eden Meriç, kültürün toplumsal bir bağlamda ele
alındığını ifade etmektedir. O halde insanlığın ortaya çıkışından günümüze ka‐
dar canlılığını koruyan ve sürekli kendini yenileyerek süregelen kültür anlayışı,
ilk zamanlar maddi boyutlarda ele alındığı fakat aydınlanma dönemi olarak
kabul edilen 17. yüzyıldan sonra daha çok manevi açıdan dile getirildiği görül‐
mektedir.
Kültür kavramı için yapılmış bazı tanımlara baktığımızda, kültürü, antropo‐
lojik bir açıdan inceleyen Bronislaw Malinowski “aletlerden ve tüketim malla‐
rından, çeşitli toplumsal gruplaşmalar için yapılan anayasal belgelerden, insana
özgü becerilerden, inanç ve törelerden oluşan bütünsel bir toplam olarak” ta‐
nımlamaktadır (Malinowski 1990). Bir sosyal psikolog olan Abraham Moles ise;
“Kültür, insanın kısmen eğitim yoluyla, kısmen de içinde bulunduğu sosyal
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çevreden kaynaklanır” demektedir (Moles 1983). Bu tanımlardan anlaşıldığı gibi
kültür, toplumsal bir olgudur ve bir toplumun kültürü, o toplumu bir bütün
olarak yansıtmaktadır.
Kültürü dayandığı metafizik ve vahiy gerçekliği ile açıklamaya çalışan
Amiran Kurtkan Bilgiseven ise şu tanımı yapmaktadır: Kültür sadece nesilden
nesle geçen bir sosyal mirastan ibaret değildir. Tıpkı dünyada ozon tabakası,
toprak, bitki örtüsü ve atmosferi hazır bulduğumuz gibi; kültürün de hazır bul‐
duğumuz yönleri vardır. Bunlar vahiy yoluyla insanlara sunulmuş bazı bilgi ve
davranış kalıpları gibi karşımıza hazır olarak çıkar.” (Aksoy 1996).
Bu tariflere daha geniş ve kuşatıcı bir tanım daha eklenecek olursa, Taylor’a
başvurmak gerekir. Ona göre “kültür, bilgiyi, imanı, sanatı, örf ve adetleri, fer‐
din mensup olduğu cemiyetin bir uzvu olması itibariyle kazandığı alışkanlıkla‐
rını ve bütün diğer maharetlerini ihtiva eden gayet girift bir bütündür” (Turhan
1987). Yani kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerler bütü‐
nüdür. Bu nedenle kültür, bir toplumun uzantısı sayılmaktadır.
Siyaset bilimci Samuel Huntington toplumsal değişim açısından kültür kav‐
ramını açıklarken, kültür yerine medeniyet kavramını kullanmaktadır. Top‐
lumsal değişmeyle birlikte meydana gelen kültürel değişimle anlatmaya çalıştı‐
ğı şey kültürel farklılıklar olmuştur: “Bir medeniyetten bahsettiğimiz zaman
neyi kastediyoruz? Medeniyet kültürel bir varlıktır. Köyler, bölgeler, etnik
gruplar, milliyetler, dini gruplar… Bütün bunların hepsi, kültürel çeşitliliğin
farklı seviyelerinde ayrı kültürlere sahiptirler” (Huntington 1995) O halde bir
toplumun sahip olduğu her şey, o toplumun kültürünü yansıtmakta ve aynı
zamanda o toplumun medeniyetini de ortaya koymaktadır. Yani medeniyetlerin
ortaya çıkmasında kültür, son derece önemli bir görev üstlenmiştir.
Günümüz insanının kullanmakta olduğu “kültür” kavramına baktığımızda
ise, “insanın sahip olduğu yaşam tarzı” şeklinde bir anlam ortaya çıkmaktadır.
Artık insanların veya toplumların sahip oldukları kültür anlayışı ahlaki, dini,
sanatsal, geleneksellik v.b özellikler taşımaktadır. Günümüze baktığımızda bir
toplumun kültürü, o toplumun sahip olduğu dini, iktisadi, felsefi, ahlaki, siyasi
v.b. birçok alanda sahip olduğu fikrin yansıttığı düşünceye hakim olmaktadır.
Kültürün birbirinden farklı anlam ve açıklamalarının olmasının temelindeki
en önemli faktör, kültürün, toplumsal bir olgu olarak ele alınması gerektiği ile
ilgilidir. Antropolog Murdock’a göre “kültür, bireysel değil sosyaldir”
(Kantarcıoğlu 1990). O halde kültür kavramını ele alırken daha çok toplumu bir
bütün olarak ele almamız gerekecektir.
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Toplumlar ve insanlar tarafından sürekli yenilenerek ilerlemeci bir özelliğe
sahip olan kültür, doğal olarak bir değişim meydana getirmektedir. En ilkel dö‐
nemlere baktığımızda bile, insanlığın ateşi bulmasıyla yeni bir kültür inşa etti‐
ğini görmekteyiz. Ateşin bulunması ile meydana gelen kültürel değişim, bu de‐
ğişimi gerçekleştiren toplumu bir bütün olarak etkilemektedir. O halde toplum‐
ların yaşadıkları kültürel değişimler, aynı zamanda toplumsal değişimleri de
doğurmaktadır. Bu durum yadsınamaz bir gerçekliktir. Çünkü bir toplum göz
önüne alındığında, toplumda yaşanan herhangi bir kültürel değişimden, o top‐
lumun sadece belli bir kesiminin etkilendiğinden söz edemeyiz.
Toplumsal Değişim ve Turizm İlişkisi
Turizm olayı, kişinin dışında bulunan objektif karakterli ve kişiyi kendine uy‐
maya zorlayan etkileyici özelliğe sahip ortaklaşa hareket, duyma, düşünme yani
kollektif karaktere sahip kendine özgü bir sosyal olaydır. Turizm, kurallı ve or‐
ganize edilmiş bir sektör olmakla birlikte boş zaman etkinliğidir. Turizm ilişki‐
leri insanların çeşitli yerlerde kalmalarıyla ve bu yerlere gitmeleriyle ortaya çı‐
kar (Berber 2003) . O halde turizm olayının insanlar, toplumlar ve kültürler ara‐
sında etkileşimi gerçekleştirdiğini dile getirebiliriz. Böylelikle turizmin neden
olduğu kitlesel etkileşim neticesinde, toplum içerisinde meydana gelen olumlu
ya da olumsuz bir takım değişimler rahatlıkla görülecektir.
Değişme, bir durumdan yeni bir duruma geçişi ifade etmektedir. Mevcut du‐
rumun muhafazası statik (durağan) olmak anlamına gelir ki, zaman içinde böy‐
le bir özelliğin sürdürülmesi güçtür. Çünkü değişme kaçınılmaz hükmünü var‐
lıklar üzerinde göstermektedir. Bu çerçevede değişme bireysel ve toplumsal
planda görülür ve hissedilir etkilere sahiptir. Değişime uğramayan bir canlı,
değişmenin olmadığı bir insan topluluğu düşünmek mümkün değildir (Doğan
1998). Değişimin, insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisinin bu denli etkili ve
kesin olduğu, ilk insanlardan günümüze kadar gelen değişimler, en güzel örnek
olacaktır. Günümüzde bile, hatta içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde
de bu durum yaşanmaktadır. Belki birçok toplum bu değişim sürecinin farkında
olmayabilir; çünkü bu süreç zorunlu olarak gerçekleşen bir süreçtir.
Turizme bağlı bir sosyal yapı değişimi, küçük toplulukların sosyo‐ekonomik
yapıları yıpranma sürecine girmeden, mahalli gelenekler ve toplumun kültür
hazineleri korunarak, toplulukların dışa açılım süreci hızlanarak ve buna bağlı
olarak tutucu akımların kısa sürede etkisiz hale gelmesi suretiyle gerçekleşeceği
düşünüldüğünden etkisini daha yoğun olarak daha kısa sürede gösterecek ve
bu şekilde bir yapı değişimi daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilecektir
(Eralp 1974).

Bildiriler

303

Turizm toplumsal değişim sürecini başlatmada, sürdürmede ve topluluğun
dışa açılmasında etkisini daha çok yönlü ve daha kısa sürede gösteren bir asli
etmendir. Bu bakımdan turizm, tarımsal uğraşıların egemen olduğu küçük ka‐
saba topluluklarında iş‐güç yerlerindeki fonksiyonel farklılaşmanın ve kalıp‐
laşmanın ileri düzeylerde biçimlenmesine, pazar ekonomisine bağımlılığın gi‐
derek artmasına, yaşama standardının ve tüketim normlarının yükselme doğ‐
rultusunda değişmesine, dış çevre ile ilişkilerin yoğunlaşmasına, tercih ve değer
yargılarının dışa kapalılığı yansıtan kalıplardan sıyrılmasına elverişli ortam ve
koşullar yaratarak toplumsal değişimin sosyo‐ekonomik muhtevada oluşumu‐
nu gerçekleştirir (Eralp 1974). Toplumsal değişim sürecinin başlamasında veya
gerçekleşmesinde etkili bir unsur olan turizm sayesinde, toplumların dışarıya
karşı kapalı olma durumunun önüne geçilerek, dışarıya açılma gerçekleşecektir.
Yani insanlar, turizm faaliyetine karşı geleneksel bir tavır takınmaktan ziyade,
bu faaliyete ayak uydurarak hem toplumsal ve kültürel değişimin gerçekleşme‐
sinde rol oynayacaklar, hem de sosyo‐ekonomik alanda gelişim kaydedeceklerdir.
Bir toplumda meydana gelen bir takım değişimlerin, aslında o toplumu bir
bütün olarak etkilediğini ve meydana gelen kültürel değişimin aynı zamanda
toplumsal değişimi ortaya çıkarttığına daha önce değinilmişti. Toplumsal yada
kültürel değişimi gerçekleştirecek bir çok toplumsal unsur yada dinamik bu‐
lunmaktadır. Bu unsur yada dinamikler ekseninde gerçekleşen değişimler, bir
toplumun kültürüne yansımakta ve o toplumun yaşam biçimini ve hayata bakış
açısını o ölçüde değiştirmektedir. Bu unsur yada dinamiklerden günümüzde en
işlerlik kazananlarından birisi de “turizm” unsuru yada dinamiği olmuştur.
Turizm geleneksel yapıyı değiştirirken hem sosyal sistemi hem de kültürel
sistemi etkiler. Turizm toplumsal yapının içsel bir öğesi olmaktan çok dışsal bir
öğesidir. Başka bir ifade ile turizm bir dış dinamiktir. Bir toplumda turizm po‐
tansiyelinin olması turizme yönelik organizasyonların kurulması, onun dış di‐
namik olma özelliğini ortadan kaldırmaz. Turizm endüstri toplumlarının ku‐
rumlaştırdığı ve geliştirdiği bir olgudur. Turizm geleneksel yapıdan da geçiş
aşamasında olan toplumlar için tartışılmaz bir biçimde dış dinamiktir. Toplum‐
sal yapıları farklı olan iki toplum turizm aracılığıyla ilişkiye geçerler. Bu ilişki‐
nin sıklığı ve yoğunluğu değişmenin hızını belirler. Bu değişme dinamiği olan
turizmin etkilerini Sorokin’in “kültürel yayılma” kuramının çerçevesinde açık‐
lamak mümkündür. Sorokin kuramını sistem yaklaşımı içinde geliştirir. Ona
göre anlamlar, değerler ve kurallar, kültürel sistemi yaratan, işleten ve anlamlı
etkileşim etkinliklerinde kullanan bilinçli kişiler ve toplumsal sistemi oluşturur.
Her iki sistem de, bir çevre içinde var olur (Kongar 1972).
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Emre Kongar’ın da ifade ettiği gibi turizm olgusunu, toplumsal yapıda mey‐
dana getirdiği bir takım değişimler açısından tek taraflı ele almamalıyız. Çünkü
her toplumun sahip olduğu bir kültür anlayışı, gelenek ve değerler sistemi bu‐
lunmaktadır. Kendi içerisinde sistemli hale gelmiş kültürü olmayan bir toplum‐
dan söz etmek imkânsızdır. Turizmin meydana getirdiği toplumsal değişim,
daha çok o toplumun sahip olduğu kültürel değerler üzerinden gerçekleşmiştir.
Fakat bir toplumun kültürel anlamda yaşadığı değişimi turizm ile ilişkilendir‐
mek gerekiyorsa, bu tamamen o toplumun dışında yer alan bir takım unsurların
etkisiyle gerçekleşmektedir. Yani turizm ile meydana gelen toplumsal ve kültü‐
rel değişimin kaynağı, toplumun kendi içerisinde değil, başka toplumlarda bu‐
lunmaktadır. O halde toplumlar arası etkileşimler sonucunda yaşanmış bir de‐
ğişmeden söz edebiliriz. Bu da turizm adı altında karşımıza çıkmaktadır.
Turizm ile ilgili olanlar genellikle bir toplumun orta sınıf ve üst sınıf üyeleri‐
dir. Bu sınıflar kültür üst sistemlerde daha kolay buluşurlar. Bir bakıma kültür
üst sistemleri bu ajanlar aracılığıyla geleneksel yada kültür sistemlerine girerler.
Kırsal toplum içinde de doğaldır ki turizm öncelikle gelir düzeyi daha yüksek
olan ailelere hitap edecektir. Genellikle gelir düzeyinin yüksekliği, eğitimden
yararlanmayı, kent ile daha sıkı ilişkileri, evrensel değerleri daha çabuk benim‐
semeyi beraberinde getirir (Languar 1991). O halde diyebiliriz ki, turizm faaliye‐
ti neticesinde bir toplumda kültürel değişimin yaşanmasında ve toplumda deği‐
şen kültür anlayışı ile birlikte yeni yeni kültürel anlayışların yerleşmesinde, orta
ve üst sınıf insanların oluşturduğu turist gruplarının ne kadar etkili olduğu or‐
tadadır. Bunun neticesinde de, yaşanan toplumsal ve kültürel değişimle bera‐
ber, toplumun yaşama standardının da yükselmesi söz konusu olmaktadır. Bu‐
nun en basit açıklaması, turizmin ülke ekonomisine getirdiği döviz ve toplumu
oluşturan insanlara yarattığı iş olanağıdır.
Kırsal toplum turizme açıldığı zaman kentsel değerleri benimsemek duru‐
munda olur. Bu değerleri turizme yönelen aileler benimserken turizmle ilgisi
olmayan aileler tepkilerini geliştirirler. Kentsel değerler çoğulculuğu, bireyselli‐
ği, yaratıcılığı teşvik eder. Bunlar geleneksel yapının çözülmesini hızlandırırlar.
Turizm bu değerlerle birlikte teknoloji, kamu ve özel bürokratik örgütleri ve
organizasyonları getirir. İletişim araçlarını kullanır. Yerel sınırları aşarak dış
dünyaya açılmayı hızlandırır (Doğan 1987). Kırsal toplumun sahip olduğu kül‐
türel değerlerde yaşanması muhtemel olan değişimler neticesinde, o bölgeyi
oluşturan toplum tarafından bu değişimler tamamen desteklenecek, hoş karşı‐
lanacak veya kabul edilecek diye bir kaidenin olmadığı ile karşılaşmaktayız.
Yani turizmin topluma getirdiği değişimleri, kendi değerleri içerisinde hazme‐
debilenler kadar bu değişimi hazmedemeyenler de olacaktır. O halde turizmin,
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bir toplumu oluşturan insanların kültürel değerlerini bir bütün halinde değiş‐
tirdiği söylenemez.
Turizmin değiştirici etkisi, kırsal toplumun pazara açılması ya da endüstri‐
nin yörede kurulması sonucunda meydana gelen değişmelere benzer sonuçlar
verebilir. Örneğin; bireyin üzerindeki toplumsal denetimin azalması, girişimci‐
liğin desteklenmesi, ücretli emeğin yaygınlaştırılması, akrabalık bağlarının çö‐
zülmesi, ailenin bazı işleri terk etmesi ve küçülmesi gibi (Doğan 1987). Turizmin
toplum üzerinde gerçekleştirdiği değişim elbette yadsınamaz bir gerçektir. Tu‐
rizmin faaliyet gösterdiği toplumda ya da yörede olumlu ve olumsuz bir takım
değişimler meydana gelecektir. Fakat burada söz konusu edilen olumlu yada
olumsuz değişimler, turizm bölgesinin sosyo‐kültürel yapısı da göz önüne alın‐
dığı vakit, göreceli olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Çünkü geleneklerine, örf
ve adetlerine sımsıkı sarılan aileleri göz önüne alarak düşündüğümüzde, turiz‐
min yarattığı toplumsal değişimlere “olumsuz değişimler” gözüyle bakılacaktır.
Aynı şekilde tam tersi açıdan düşünen ailelerde ise, bu değişimler “olumlu de‐
ğişimler olarak karşılanacaktır. Burada ortaya çıkan ikililiğin temelinde, turizm
olgusunun ne olarak anlaşıldığı ve turizmin topluma sağlayacağı faydanın ne
ölçüde olacağı şeklinde yapılan mukayeseler bulunmaktadır. Yani turizmin o‐
lumlu ya da olumsuz karşılanması, turizm faaliyetinin gerçekleştiği bölgede
yaşamakta olan bireyler ya da toplum tarafından ne şekilde yararlı olduğu ile
ilgili bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turizmin toplum üzerinde meydana getirdiği değişimi sadece ekonomik bo‐
yutta değerlendirilemez. İnsanlar arası iletişimi sağlaması ve insanların toplum
içerisinde birlikte hareket etme imkanını sağlayan turizm faaliyetinde aklımıza
gelen ilk durum, bölgesel kalkınmayı sağlaması olmaktadır. Fakat turizm eko‐
nominin yanında, aynı zamanda kültürel ve sosyal boyutlarda da bir takım etki‐
leşimlerin yaşanmasında etkilidir. Yani turizmin kültürel ve sosyal boyutunda
insanlar arası gelenekler, örf ve adetler, ahlaki değer yargıları, yaşam felsefeleri,
inanç durumları vb. gibi bir takım unsurlar da değişim göstermektedir. O halde
toplumsal değişim açısından turizmin birçok boyutta değişimler yarattığı gö‐
rülmektedir.
Gördüğümüz gibi bir toplumun, özellikle kültürel anlamda, yaşadığı deği‐
şimlerin temel dinamiklerinden birisini turizm oluşturmaktadır. Turizmin
sosyo‐ekonomik açıdan toplumda meydana getirdiği değişimler neticesinde de
toplumda yaşanan kalkınma, bölge insanının gelir düzeyindeki yükselmeler
ortaya çıkmıştır. Turizmin meydana getirdiği toplumsal değişimin görüldüğü
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alanlara baktığımızda ise, daha çok dini, ahlaki, kültürel, ekonomik alanlarda
yaşandığı görülmektedir.
Turizmin Etkileri
Turizmin toplumsal ve kültürel değişim sürecinin gerçekleşmesindeki rolünü
dile getirdikten sonra turizmin toplum üzerindeki etkilerine bakıldığında, bu
etkileri “ekonomik, dini, ahlaki, felsefi” alanlarda ele almak gerekmektedir.
Çünkü turizm faaliyeti neticesinde bir ülkeye gelen çok sayıdaki turist vasıtasıy‐
la ekonomik kalkınma, inanç ve ahlaki değer yargıları, hayata bakış açısı konu‐
larında yaşanan değişimler apaçık ortadadır. Turizm aracılığıyla değişime uğra‐
yan toplumlar, ister istemez geleneği reddetmeye başlar ve değişimden etkilenir.
Ekonomik Alanda Turizmin Etkileri
Sürdürülebilir turizm gelişmesinde yerel halk var olan kültürel farklılığı koru‐
mada bir turizm kaynağı olarak görülmektedir (Rızaoğlu 1993) . Turizm bölge‐
sinin sahip olduğu tarihsel doku ve gelenek, o bölge insanı ile bir bütün olmak‐
tadır. Turizm bölgesindeki toplumun sahip olduğu kültürel yapı özellikleri ile
bölgede yapılması düşünülen turizm faaliyeti arasında çok önemli bir bağ ol‐
ması gerekmektedir. Çünkü bölgede yaşam süren yerel halk, kültürel farklılığı
korumada önemli rol oynamaktadır.
Turizm, ekonomik aktivitelerdeki çarpan etkisi ile dünyanın en dinamik ve
en büyük endüstrilerinden biridir. Turizmin ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal
etkileri bu endüstriye verilen önemin artmasında etkili olmakta, özellikle turiz‐
min yarattığı ekonomik etkiler ülkelerin turizmi geliştirme çabalarını hızlan‐
dırmaktadır (Goodwin 1998).
Turizm endüstrilerini geliştirmek ve uluslararası pazarda etkinlik sağlamak
konusunda zorlukları olmasına karşın gelişen ülkelerin birçoğu için turizm çe‐
kici bir kalkınma ve gelişme seçeneğidir. Turist türleri ve kaynakları, gelirin ye‐
niden dağılımı, ticari kısıtlamalardan bağımsızlık, talep sürekliliği, gelişme ma‐
liyetleri, istihdam, prestij gibi nedenlerle birçok ülke turizmi geliştirmek için
yatırımlar yapmaktadır (Yarcan 1998). Bu bağlamda turizm, toplumların kal‐
kınmasında, gelişmesinde son derece büyük bir öneme sahiptir. Turizm aynı
zamanda, faaliyet gösterdiği bölgedeki toplumun ve insanların ekonomik gelir
düzeyine katkıda bulunurken, toplumsal değişmeye de hizmet etmiş olmakta‐
dır. Ekonomiye dayalı olarak gerçekleşen toplumsal değişim, doğal olarak kül‐
türel değişimi de beraberinde getirecektir.
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Ahlaki Değerler Alanında Turizmin Etkileri
Turistlerin yabancı bir ülkeye gelmesiyle doğan etkileşim ve sosyal değişmeyi,
turizm olayının doğuşunda ve oluşumunda etken olan sosyolojik faktörleri ve
turizmin yol açtığı sosyal tesirleri göz ardı etmek pek fazla tutarlı değildir. Tu‐
rist kabul eden ülke veya yöre, objektiflik kuralı gereği, kendi bünyesinde daha
başka turist grupları da bulunur. Bir turizm merkezinde yerel topluluk bütün
turist gruplarıyla ve diğer turist grupları da birbirine karşı karşıyadır. Turizm
olgusu turizm biçimine bağlı olarak ayrı kültürlerin, ahlak değerlerinin ve sos‐
yal yapıların karşı karşıya gelmesidir (Berber 2003). Başka ülke yada yörelerden
gelen insanların da bulunduğu bölgede turizmin bir endüstri haline dönüşmesi
neticesinde bir kültür sentezi ortaya çıkmıştır. Turizm endüstrisinin gelişimi
neticesinde meydana gelen kültür sentezlenmesi ile birlikte, farklı kültürler ve
değerler karşılaşmış olmaktadır.
Turizm endüstrisinde; doğal çevreye, sosyokültürel çevreye, turistlere ve ça‐
lışanlara etik olarak yaklaşılmalıdır (Payne ve Dimanche 1996). Turizmin top‐
lumda ahlaki değerlere etkilerine bakıldığında, bu dört unsur birlikte düşünül‐
melidir. Çünkü turizm endüstrisinin gelişimi, bu dört unsura verilecek öneme
de bağlı olmaktadır. Fakat bu dört unsura verilen değerin azalması neticesinde
ahlaki değerler geri planda kalacak ve böylece turizmin getireceği ekonomik
beklentinin bir faydası olmayacaktır.
Ekonomik gelir beklentisinin ön plana çıktığı turizm faaliyetinin, ahlaki de‐
ğerlere gerektiği kadar önemi verememesi bilinen bir gerçektir. Çünkü turizmin
bir kitle hareketine dönüşmesiyle birlikte, sosyal, kültürel ve ekonomik bir ta‐
kım sıkıntılar görülmüştür. Bu sıkıntıların en belirgin nedeni, daha önce söyle‐
diğimiz gibi, turizmin endüstrileştirilmesidir.
Turizmin ahlaki değerlere etkilerini incelerken, öncelikle doğal çevreye ve
sosyo‐kültürel çevreye yapmış olduğu etkilere bakmak gerekirse, toplumun ge‐
lenekten uzaklaşma ve geleneği reddetme gibi bir hastalığa kapıldığı görülmek‐
tedir. Yani turizmle birlikte ortaya çıkan bir bozulmadan söz edilebilir. Bu bo‐
zulmanın en bariz örneği, turizmin, yerli halk kültürünün sahip olduğu manevi
duyguları zayıflatması ve daha maddeci bir kültür anlayışı ortaya çıkarmasıdır.
Bu durumun temelinde de ekonomik nedenler aranabilir. Turizmin doğal çev‐
reye ve sosyo‐kültürel çevreye yapmış olduğu etkilerden bir diğerinde ise, özel‐
likle cinsel konularda kadın‐erkek arasında bir esnekliğin ortaya çıkması söz
konusudur. Turizm bölgelerinin sahip olduğu geleneksel anlayışa göre karşı
cinsler arasındaki uzaklık, turizmin ortaya çıkardığı toplumsal değişim netice‐
sinde ortadan kalmaktadır. Artık turistlerle yerel halk insanı arasında yaşanacak
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cinsel münasebetler yada ilişkiler, gelenek dışı bir davranış olarak görülmeye‐
cek ve büyükler tarafından eskisi kadar tepki ile karşılanmayacaktır.
Dini ve İnanç Alanında Turizmin Etkileri
Turizmin endüstrileşmesi neticesinde toplumlar ve insanlar üzerinde göstermiş
olduğu etkiler arasında dini ve inanç açısından etkiler de bulunmaktadır. Tu‐
rizmin ortaya çıkardığı toplumsal değişimle birlikte dini inançların zayıfladığı
ve bu durumun insan davranışlarına da yansıdığı, günümüzde çok açık bir şe‐
kilde görülmektedir. Dini inançların zayıflaması ve bunun neticesinde insan
davranışlarına yansımasının temelinde, maddeciliğe verilen önemin artması
görülmektedir. Artık insanlar manevi yaşamı pek önemsememekte, maddi ya‐
şama daha çok önem vermektedir.
Turizmin, toplumların ve insanların dini inançlara gösterdiği olumsuz yak‐
laşımının en bariz örneği, ibadet anlayışında ortaya çıkmaktadır. İnsanlar yoğun
iş temposunun ardından, yılın çok küçük bir zaman kesitini kapsayan tatillerin‐
de, kendilerini dinlenmeye ve eğlenceye vermektedirler. Bu kısacık zaman dili‐
mi, insan için dolu dolu değerlendirilmesi gerek bir zaman olarak düşünülmek‐
tedir. Yapılan bir takım araştırmalar neticesinde, tatilde bulunan insanlar, nor‐
mal yaşamlarında belki de hiç aksatmadıkları ibadetlerini yerine getirmemekte‐
dir. Bu durumun yaşanmasında, yani dinsel inançlarda yaşanan değişiklerin
temelinde, toplumsal yaşamda gittikçe artmakta olan maddileşme durumudur.
Bu gelişmelerin çıkış noktasında endüstrileşme bulunmaktadır.
Turistik bir yörede yaşamanın yarattığı bir takım sorunlara baktığımızda,
“dini duyguların zedelendiği” sonucuna da ulaşılmaktadır. Ahmet Gürbüz’ün
(2002) “Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışma‐
sından çıkan sonuca göre, turistik bir yörede yaşamanın yarattığı bir takım so‐
runlar arasında dini açıdan sorunların da yaşandığına rastlanmaktadır. Bu ça‐
lışma kapsamında 100 kişiye uygulanmış bir anket sonucunda, “turistik bir yö‐
rede yaşamanın yarattığı sorunlar” ile ilgili bir soru bulunmaktadır. “Aile içi
iletişim bozukluğu”, “çevre ile iletişim bozukluğu”, “dini duyguların zedelen‐
mesi”, “sağlık sorunu” ve “diğer” seçeneklerinin verildiği bu soruda; ankete
katılanların % 16’sı, “dini duyguların zedelenmesi” olarak cevap vermiştir. Bu
çalışma neticesinde, turizmin, din ve inanç üzerinde olumlu yada olumsuz bir
takım etkilerinin bulunduğu görülmektedir.
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Yaşam Tarzı veya Dünya Görüşü (Felsefi) Alanında Turizmin Etkileri
Turistik bölgelerdeki yerel halk kültürünün, turizm faaliyetinden etkilendiği bir
diğer alan ise yaşam biçimi, dünya görüşü ve felsefi alanlarında gerçekleşen et‐
kileşimlerdir. Böyle bir etkileşim, olumlu yada olumsuz, turistler ve yerli halk
arasında mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü burada iki farklı kültürün karşılaş‐
ması söz konusudur. Bu karşılaşmanın neticesinde gerçekleşen etkileşimin tek
taraflı olmadığı, daha önce dile getirilmişti.
Turizmin bireysel davranış, aile ilişkileri, toplu yaşam tarzları, ahlaki tutum‐
lar, değer sistemleri, yaratıcı güçler, örf ve adetler, geleneksel törenler ve top‐
lum örgütlenmesindeki değişikliklere katkıları, onun sosyal ve kültürel etkileri
yoluyla olmaktadır. Diğer bir deyişle bunlar doğrudan ve dolaylı temasın misa‐
firlere ev sahibi toplumun insanlar üzerindeki etkileridir (Özdemir 1992) .
Turistlerle, yerli halk arasında başlangıçta ekonomik platformda gelişen iliş‐
kiler, zamanla yerli halkın turistlerin yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi ol‐
malarını sağlamıştır. Yerli halkın, turistlerle kurduğu sosyal ilişkiler, yerli hal‐
kın eski dışa kapalı tutucu tavırlarını bırakıp, dışa açık davranış modelleri geliş‐
tirmelerine neden olmuştur. Aynı zamanda bu ilişkiler topluluğun değer yargı‐
larını eski kalıbından kurtararak daha akılcı bir niteliğe bürünmelerini sağlamış‐
tır (Berber 2003). Böylece yerel halk, turistlerin sahip oldukları kültürel, ahlaki,
dini, felsefi vb. anlayışlarından etkilenebilmektedir. Örneğin tatile gelen genç
yaştaki turistlerin, geceleri, bar ve discolarda sabahlara kadar süren eğlenceleri,
yerli halktan gençleri etkilemiş ve turistlerin bu davranışlarından etkilenerek
onlara özenmelerine neden olmuştur. Bu davranışlar, her ne kadar o bölgedeki
yerel halkın kültürüne, örf‐adetlerine, geleneklerine uygun olmayan davranışlar
olarak kabul edilse de; bir zaman sonra bu geleneksel düşüncenin yozlaşmasına
ve değer kaybetmesine neden olmaktadır.
SONUÇ
Sonuç olarak turizmin, toplumsal ve kültürel değişim konusunda ne kadar ö‐
nemli bir rol oynadığı dile getirilmiştir. Buna göre turizm, toplumsal değerler,
gelenekler ve inançlar üzerinde, olumlu ya da olumsuz, bir takım değişimler
yaşatmıştır. Turistik bölgede yaşam süren yerel halk, bölgede gelişmekte olan
turizm faaliyetine seyirci kalmamış, böylelikle dış etkenlere bağlı olarak kendi‐
ne özgü kültüründen farklılaşmış veya yabancılaşmış olmaktadır.
Turizm ile birlikte meydana gelen toplumsal değişimden etkilenenlerin yal‐
nızca yerel halk kesiminden insanlar olmadığını, aynı zamanda turist olarak
bölgeye gelen kişilerin de, bu yörenin sahip olduğu kültürel birikimden fayda‐
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landığını görmüş olduk. Yani toplumsal değişimin temel dinamiklerinden birisi
olan turizm vasıtasıyla tek taraflı bir değişim olmamış, yani sadece yerel halkın
kültürü ve sosyal yapısı değişime uğramamış; aynı zamanda bölgeye gelen tu‐
ristler de bir takım etkileşimler yaşamıştır.
Toplumsal ve kültürel değişime, turizmin yapmış olduğu etkilere de değini‐
lerek, bu etkilerin daha çok dini, ahlaki, ekonomik alanlarda gerçekleştiği dile
getirilmiştir. Turizmin, dini alanda toplumsal değişmeye etkisini baktığımızda
da, turizm faaliyetleri sırasında yani tatil zamanlarında, dine verilen değerin
azaldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Tatilini geçiren insanların, normal hayatların‐
da yerine getirdikleri ibadetler veya inanç yükümlülüklerini, tatilleri sırasında
önemsemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle turizmin, dini duyguların ze‐
delenmesinde etkili olduğu sonucuna varılabilir. Ahlaki alandaki etkilerine bak‐
tığımızda ise, daha çok yerel halkın sahip olduğu ahlaki ve geleneksel değerler‐
den uzaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle gençlerin sahip olduğu ahlaki
değerler üzerinde son derece etkili olduğu düşünülen turizm, yeni neslin yeni
bir kültür ile birlikte yetiştiğini göstermektedir. Turizmin ekonomik etkileri ise
daha çok olumlu olarak gerçekleşse de, yine de toplumsal bir değişim yaratarak
bir takım kültürel unsurların önemsiz hale gelmesinde etkili olmuştur.
Sonuç olarak turizme elverişli bir bölgede yaşayan toplumun veya yerel hal‐
kın, bölgeye gelen turistlerden etkilendiği, olumlu yada olumsuz, bir takım kül‐
türel ve toplumsal değişimler yaşadığı görülmektedir.
DEĞERLENDİRME
Bu çalışma sosyoloji ve turizm ile ilgili yapılan araştırmalarda kaynak olabilme‐
si amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Ortaya konan bir takım sonuçlar itibariyle,
toplumsal (sosyal yapı) veya kültürel değişim konusu, değişim sosyolojisinin
temel dinamiklerinden birisi olan “turizm” dinamiği ile olan ilişkisi bağlamında
ele alınmış ve bu konuda çalışma yapmak isteyenlere yol gösterici bir kaynak
olması amacı gütmektedir.
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ÖZ
Günümüzde turizm çok farklı, nitelikli ve çeşitli bir seyir göstermektedir. Güneş, kum,
deniz üçlüsüne sağlık, termal, macera, doğa, eğitim gibi pek çok başka dal eklenmesine rağmen, bunların içinde en başta kültür turizmi yer almaktadır. Günümüzde kültürel mirasın korunması ve turizm politikalarının oluşturulması konuları en öne çıkan değerlerin başında gelmektedir. Ülkemiz diğer pek çok turizm dalında olduğu gibi kültür
turizmi açısından da çok büyük bir hazineye sahiptir. Bu çalışmada turistleri ülkemize
çekme, kültürel miras sitelerini ve bölgelerini ziyaret etme sayılarını arttırma problemi
sosyolojik/antropolojik yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kültürel faaliyetlere veya şenlik gösterilerine bizzat rol alarak katılmanın, turizm pazarlamasında
önemli bir motivasyon unsuru olabileceğini vurgulamak olacaktır. Ülkemizde kültür ve
kültürel miras turizmine uygulama örneği olarak antik dönemi canlandırma projesiDionysos Şenlikleri- açıklanmaktadır. M.Ö 530’larda Batı Anadolu’da gerçekleştirilen
Dionysos Şenlikleri ve bu etkinliğin yeme, içme, tiyatro, festival, ayin, şölen ve eğlence
anlamında bir vaka çalışması örnek olarak sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Etkinlik yönetimi, kültürel mirasın temsili ve pazarlanması, kültür
turizmi, Dionysos Şenlikleri,
.

GİRİŞ
Kültür turizmi hakkında pek çok tanım vardır. Geleneksel tanımlarından birisi
eski ya da antik kültürel öğelerin, herhangi bir bölge üzerinde yaşamış toplu‐
lukların günümüze kadar bıraktığı sosyal olayların, geleneklerin, adetlerin, sa‐
nat eserlerinin, mimari yapıların, yemek kültürünün, toplumsal göreneklerin
muhafaza edilerek, turizm arz kapasitesine dâhil edildiği bir turizm türüdür.
Kültürel turizm varlıklarına müzeler, sanat galerileri, tarihi konulu parklar, mi‐
ras bölgeleri ve sanat festivalleri dahil olmaktadır. Pratik bir bakışla, kültürel
miras turizmi, esas olarak malzeme nesnelerine veya bugünkü kalıntılara da‐
yanmaktadır. Ayrıca turizm için ticarileştirilmekte ve bu değerler üzerine yatı‐
rım yapılmaktadır. (Jolliffe vd 2001).
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Kültürel Miras Turisti tanımı içine, genellikle aşağıdaki işleri gerçekleştiren
uluslararası veya yerli ziyaretçiler yani, festival veya fuarlara devam eden, veya
kültürel bir gösteri veya faaliyete katılan, veya bir müze veya bir sanat galerisi‐
ne giden veya tarihi bir bölgeyi ziyaret eden, veya doğal yerleri, hayvanat bah‐
çesini, veya müzesini ziyaret eden ziyaretçiler girmektedir. Kültür turizmi
geçmişi ve günümüzü birleştiren bir yapıya sahiptir. Eski uygarlıkların yaşadık‐
ları mekânları, günlük hayatlarını anlamak ve aktarmak görevini de üstlenebile‐
cek olan kültür turizmi bu açıdan da çok önemlidir.
Kültür Turizmi açısından Türkiye dünyada ender rastlanabilecek zenginlikle‐
re sahip olan bir ülkedir, pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan
Anadolu, renkli bir tarih ve kalıntılarına sahiptir. Günümüzde artık turistlerin
çoğu kültürel miras sitelerini ve bölgelerini ziyaret etmekte ve kültürel faaliyet‐
lere katılmaktadırlar. Bu konu bilinmesine rağmen ülkemizde henüz kültür ve
kültürel miras turizmine ayrıntılı olarak çok fazla uygulama örneğini bulmak
zor olabilmektedir.
Örneğin Truva ülkemizin sınırları içerisinde bulunan bir antik kenttir. Bu kül‐
türel hazine il önce Troy adlı film ile tüm dünyaya duyuruldu. Ardından da ilk
defa BKM yapım olarak Mustafa Erdoğan, Troya adlı dans gösterisi ile tüm
dünyaya bu kültürü canlandırarak duyurdu. Böylece Truva kenti ve öyküsü
dünya pazarına sunulmaktadır. Kültürel hazinemizin farkına varıp onu dünya
pazarına, kültürel pazara sunmamız gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.
Anadolu mirasını ve yakın geçmişin kültürel değerlerini önce kendimiz için
keşfedip sonra da dünya ile paylaşmamız, kültür turizmi ve ülkemizin genel
anlamda turizm potansiyeli açısından çok önem arz etmektedir. Bu nedenle
kültür ve miras turizm alanını genel bir bakış açısı ele almak gerekmektedir. İşte
kültürel turizm sektörünün pazar özellikleri düşünülerek yerli ve/veya özellikle
yabancı ziyaretçileri bölgelerimize çekmek için ne gibi motifler kullanılması ge‐
reği üzerinde durulma konusu, bu çalışmanın anahtar sorularından birisidir.
Ayrıca kültürel turizmin pazarlanma stratejileri ve kültür turizminin geliştiril‐
mesi için yönetimsel sorunlar da tartışmaya açık problemlerdir.
KONU, İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE YÖNTEM
Araştırma sorumuz ve problemimiz, bölgelerimize veya ören yerlerimize tu‐
rist‐ziyaretçi çekmek için ne gibi teşvik edici motifler kullanılması olmuştur.
Yani acaba kültürel miraslarımızın pazarlanabilmesi konusunda, şenlik gösteri‐
lerinin, kültürel etkinliklerin, turist cezbetmede önemli olup olmayacağı prob‐
lem olarak düşünülmüştür. Bu problemin çözümlemesi için, ilk önce Antik Dö‐
nem Şenliklerin nasıl yapıldığı konusunda pek çok kaynak taranmıştır. Antik
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çağ yemekleri ve yemek kültürü, antik dönemde beslenme, Anadolu köylüsü ve
Dionysos, Anadolu’nun öyküsü gibi arkeolojik bilgiler içeren tarihsel kaynakla‐
rın yanı sıra, antik metinler gibi pek çok kaynak incelenmiştir. 2000 senesinde
Atlas Dergisi’nde yapılan staj sırasında ekip olarak Küçük Menderes Havzası
gezilirken antik dönem Dionysos Şenliklerinde Bakkha’ların alaylarında kul‐
landıkları manguta adı verilen bitkinin havzada bulunması, fotoğraflanması ve
bu konuda bilgi toplanması şeklinde saha araştırması yapılmıştır.
Böylece M.Ö 534’lü yıllarda Anadolu’da gerçekleştiği belirlenen ve sivil hal‐
kın katıldığı Dionysos şenliklerin içeriği, neler yapıldığı, kostüm, dekor, etkin‐
likler, ayinler, sınavlar, tiyatro, şölen ve dans ve müzik verileri birleştirilmiş ve
senaryolaştırılmıştır. Bu tiyatro‐şenlik‐dans gösterisi, Dionysos Şenlikleri’ An‐
tik Dönem Ritüel’ini Canlandırma Projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu pro‐
jede, katılımcılar yani turist ziyaretçiler, adeta bir zaman yolculuğu yapıp o
döneme gider ve bu senaryoya dâhil olurlar. Gösteri 5 saat süren bir tiyatro‐
dans‐müzik canlı faaliyeti olarak tasarlanmıştır. Kanada’da bir üniversite’nin
felsefe bölümü öğrencilerinin yapacağı felsefe ve kültür turizmi gezisi için bu
kültür faaliyeti, “kültür mirasının pazarlanması” olarak planlanmıştır. Kanadalı
grup, İzmir’de gerçekleştirilen bu etkinlik için kendi şehirlerinden ülkemize
gelmişlerdir. Bu şenlik gösterisi sırasında turistler de bizzat oyuncu olarak kos‐
tüm giymiş ve “halk” rolünü üstlenmişlerdir. Özellikle senaryo gereği, oyuncu
ekip bu şenliği yönlendirmiştir. Böylece bu Dionysos tiyatro‐şenlik gösterisi i‐
çinde katılanlar seyirci gibi bir gösteri izlememiş fakat bizzat şenliğe katılıp, se‐
naryo gereği oyunlarını oynamışlardır. Bu sırada bir şölen menüsü antik usul‐
lerle hazırlanmış ve konuklara gelenekler‐adetler çerçevesinde sunulmuştur.
ANTİK DÖNEM RİTÜEL’İNİ CANLANDIRMA PROJESİ –
DIONYSOS ŞENLİKLERİ’ Yukarıda kullandığımız yöntemlere göre elde ettiğimiz veriler incelenerek yapı‐
lan analizler ve bulguların nasıl yorumlandığı aşağıda açıklanmaktadır. Bilindi‐
ği gibi kültürel miras turizmi (Cultural heritage tourism, heritage tourism), bir
bölgedeki kültürel mirasa odaklanan turizmin bir alt dalıdır (Jolliffe1 vd., 2001).
Günümüz turistlerinin çoğunluğunun kültürel miras sitelerini ve bölgelerini
ziyaret ettiği ve kültürel faaliyetlere katıldığı bilinmektedir. Fakat konunun bi‐
linmesine rağmen ülkemizde henüz kültür ve kültürel miras turizmine ayrıntılı
olarak yeterli sayıda uygulama yapılmamaktadır. Turizm pazarında kültür ve
kültürel miras turizmi çok büyüyen ve gelişen bir durum göstermektedir. Kül‐
tür turizmi müzeler, sanat galeri, tarihi parklar, ören yerleri ve sanat festivalleri
gibi pek çok alanı kapsar. Turizm pazarlamasında, kültürel ve miras turizmi
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konusu, ekonomik açıdan da ayrı bir önem taşımaktadır. Kültürel turizm var‐
lıklarına müzeler, sanat galerileri, tarihi konulu parklar, miras bölgeleri ve sanat
festivalleri dahil olmaktadır.
Antik dönem arkeolojik kazıları bu sefer kültürel miras ve kültür turizminin
pazarlanması açısından yeniden analiz edilmiştir. Sosyolojik ve sosyal antropo‐
lojik anlambilim, gösterge bilim yardımıyla inceleme yapılmıştır. Kapların, va‐
zoların, şarap karıştırma kâseleri üzerindeki resimlerin, tanrı ve kahramanlara
dair efsanelerden alınan sahnelerle birlikte, kalabalık şölenlere, ev halkının bes‐
lenme, yeme içme ve yaşam biçimi hakkında da çok değerli bilgiler verdiği an‐
laşılmıştır. Bu çalışmada, Batı Anadolu’da Dionysos Şenliği hakkında bilgi e‐
dinmek isteyen bir kişinin hem mitolojik, tarihsel bir kitap okuyup bilgi edin‐
mesinin yanı sıra, düzenlenen bir belgesel drama etkinliği içinde bir rol alarak
katılması ve aynı zamanda eğlenmesi anlatılmaktadır.
Şair Ovidus (İ.Ö. 43‐İ.S 18) Romalıların dinsel şölenleri hakkında yazarken;
süzme bal dökülerek hazırlanan bir libum’dan (pasta, kek, Roma tarihinde ge‐
çen bir tür adak keki, ya da ballı pasta) söz eder. Bu keklerin kökeninin mitolo‐
jiye dayandığını ve bilinen bu “bal”ın Tanrı Bacchus tarafından keşfinden bah‐
seder (Dalby:100).
Troya kuşatmasında zorlu bir günün sonunda tutsak kadın’ın Nestor’un
dostlarına hazırladığı Kykeon (bulamaç) erken Yunan şiirinde defalarca dinsel
bir kanaat olarak işlenmiştir. Bu bulamaç içinde şarap ve tahıl karışımı vardır.
Fakat antik gelenekte parti ve eğlence tablosunda şaraptan başka içeceğe nere‐
deyse rastlanmamaktadır. ‘Symposion’ hep birlikte içmek anlamına gelmekte
idi. Bir ya da ikiden fazla odası bulunacak kadar zengin kişilerin evinde sadece
bu amaç için bir oda bulunurdu. (Dalby: 43)
Antik dünyayla ilgili bu değerli ipuçlarını yorumlamak kolay değildir. Ancak
göstergebilim sayesinde işaretlerin anlamı çıkarılabilmektedir (Şarman 2001).
Yiyecek ve içecek her toplumun sosyal ve kültürel yaşamının merkezinde yer
almıştır. Yunanlarla Romalıların neler yiyip içtiğine dair arkeolojik buluntular
ve yazılı metinler mevcuttur.
Bunların içinde antik yemek tarifleri, eski Akdeniz ve çevresindeki aile yaşa‐
mı ve şenlik gelenekleri ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır. Yazılı metinlerin ba‐
şında da Odysseia gelmektedir. Gösterişli tapınaklar, tiyatrolar, antik kasabalar
bugün bizlere, bilim, felsefe, gemicilik ve savaşın yanı sıra deniz ticaretinin bu
toplumlar için şarap, zeytin ve zeytinyağı alışverişini arttırdığı anlaşılmaktadır.
Müziğin, oyunlarla akrobatik gösterilerin birbirini izlediği ‘symposia’ adlı içkili
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toplantılarda ve yıllık tiyatro festivallerinde ciddi tartışmaların da yapıldığı al‐
gılanmaktadır.

Anadolu mitolojisine göre defne, Dionysos’un zıt kardeşi sayılabilecek dengeyi
simgeleyen Apollon’un bir simgesidir.

Platon, felsefi diyalogu Gorgias’ta profesyonel aşçılardan bahsederek yemek
kültürünü belirli bir yere oturtmaktadır. Antik mutfaklardaki beğenilen tatlar
içinde bal, sirke, mayalandırılmış balık sosu, taze veya kuru ot ve baharatlar
bulunmakta, özellikle de bilinen tatlılık, acılık, ekşilik ve değişik tariflerde de
bu durum açıklanmaktadır. (Dalby: 8) . Antik Çağ Mutfağında daha çok passum
(Kuru Üzüm Şarabı), defretum ve diğer konsantre üzüm suları, antik ve modern
peynirler, beyin ve uykuluk bulunmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Azra Erhat’aa (2002) göre ‘Bakkhalar’, Dionysos‐Bakkhus’un dinsel törenleri‐
ni kutlayan kadınlar alayıdır. Tanrının kendisi gibi, çıplak bedenlerini nebris
denilen benekli ceylan postlarıyla örter, başlarına sarmaşık çelenkleri sarar ve
ellerine tyrsos, ucunda bir çam kozalağı bulunan sarmaşık ve asma yaprakları
sarılı uzun değnekleri ve Prometheus’un insanlara ateşi taşıdığı narteks kamı‐
şıyla tanrının peşinden koşarlar, geceleri dağda, bayırda, ormanlarda kendile‐
rinden geçerek tanrıya karışırlar. Dionysos dininin, şenlik ve ayin geleneğinin
Anadolu kökenli olduğu bilinmektedir (Erhat:88). Euripides’in ünlü eseri
Bakkhalar’ın ilk sahnesinde Dionysos kendisini şöyle tanıtıyor:
‘Ben Lydia’nın, Phrygia’nın altın ovalarından geliyorum. İran’ın güneşten
kavrulan kırlarını, Baktria’nın uzun surlarını, Media’nın buzlarla örtülü toprak‐
larını, mutluluk ülkesi Arabistan’ı, Tuzlu denizin kıyılarında uzanan bütün As‐
ya ülkesini (Anadolu), Barbarlarla Hellenler’in karışık yaşadığı güzel hisarlarla
çevrili kentleri dolaştım…
Anadolu’da birçok yüzyıl egemen olduğu bilinen Dionysos ayinlerinden pek
çok izler Anadolu kültüründe mevcuttur. Bektaşi ayinlerinde Dionysos ayinle‐
rinden bazı izler bulunduğu tahmin edilir. Lidyalılarla Latinlerin dilinde
Bakkus, Egelilerin dilinde Dionysos’a ve Bakkhalar’a dönüşmüştür.
Bakkhalar’ın günümüze uzanan izleri Ege zeybeklerinde görülür. Ege’de zey‐
bekliğe kabul törenlerinde, tan ağarırken zeybek grubu dağa çıkar, bir defne
ağacının yanına halka olup, diz çökerler. Zeybek adayı “kızan” ayakta durur,
‘Yatağan’ını çeker, üç kez öper, Efe’nin önüne diz çöker. Efe sorar, zeybekler
yanıtlar. ‘Şeytana bel bağlanır mı?’, ‘Yardımcımızdır, bağlanır.’ Sorular bitince
Efe, defne ağacının yanında durur, yatağanını defneye saplar. Yeni zeybek, E‐
fe’ye sadık kalacağına and içer, yedi kez yatağanının altından geçer. Sonra öte‐
kiler de geçerler. Efe zeybeğin alnını, zeybek efenin elini öper. Efe, yatağanı
defneden çeker, zeybeğe verir.

Bu çalışmada kültür turizmine örnek olarak gerçekleştirilen bir şenlik örneği,
yerli veya yabancı turistleri şenliklere katılımcı olarak çekmenin ve bir kültürel
mirası pazarlamanın önemi açısından verilmiştir. Kültür turizmine örnek olarak
Batı Anadolu’da gerçekleştirilen bu Dionysos Şenlikleri ve bu şenliklerin etkin‐
lik yönetimi çerçevesinde ele alınması sunulmuştur. Kültürel turizm örneği ola‐
rak verilen bu vaka çalışması, İzmir Seferihisar Dionysos Şenlikleri Projesi ola‐
rak açıklanmıştır. Bizim önerimiz, seyahat firmalarının da kültür ve kültürel
miras kaynaklarının önemini bildikleri düşünülerek festivaller, folklor gösterile‐
ri, müzikal sunumlar, tiyatro sunumları, dans gösterileri gibi konuları pazarla‐
yabilme ve yönetme çabalarını arttırmalarıdır. Bölgelerimize yeni insanları ve
dolayısıyla para akışını çekmek istiyorsak, birkaç yıllık çok‐bağlantılı pazarlama
planı yapılmalıdır. Burada amaç, hedef pazara ulaşmak ve yerel –bölgesel‐veya
ulusal gruplarla ile birlikte yeni fırsatlar elde etmek olmalıdır. Ayrıca, dış tanı‐
tımın Turizm açısından önemi ve turistik dış tanıtımın önemi de ortaya çıkmak‐
tadır. Bu nedenle pazarlama planlarına, özellikle iyi bir halkla ilişkiler çalışması
sonra reklam ve tanıtım kampanyaları dahil edilmelidir. . Bu bildiride, kültür
ve miras turizm alanına genel bir bakış açısı ile Anadolu kültürel mirası ve bu
kültürel miras turizminin pazarlanmasına örnek olacak bir çalışma sunulmuş‐
tur. Anadolu’da Dionysos Şenliği hakkında bilgi edinmek isteyen bir kişinin
hem mitolojik, tarihsel bir kitap okuyup bilgi edinmesinin yanı sıra, düzenle‐
nen bir belgesel drama etkinliği ve/veya şenlik gösterisi içinde rol alarak katıl‐
ması ve aynı zamanda eğlenmesi konusu, turistleri özellikle yabancı ziyaretçile‐
ri bölgelerimize çekmek için çok iyi bir cazibe unsuru olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, ülkemizde, kültürel mirasın temsil edilmesi ve pazarlamasıyla
ciddi bir istihdam ve ekonomisinde pozitif bir fark yaratabilir. Kendi değerleri‐
mizi keşfetmeli ve kültürel miras turizmine önem vermeliyiz
TEŞEKKÜR
Öncelikle bu projenin gerçekleşmesinde en büyük desteği veren Heredot Kültü‐
rel Organizasyon yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, Dokuz Eylül Üni‐
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ÖZ
Olimpiyat organizasyonunun ev sahipliği yapan kentin ve ülkenin tanıtımında, ekonomisinde, turizm ve spor olanaklarının gelişmesinde etkili olması ülkelerin ilgisinin Olimpiyatlara yönelmesini sağlamıştır. Olimpiyat oyunları ev sahipliği yapan kentlerin alt
yapı sorunlarının çözülmesine, yeni yollar, spor tesisleri, park ve otellerin de inşa edilmesine sebep olmaktadır. Tüm bu iyileştirme çalışmaları ve yapılan yenilikler turizmin
gelişmesinde de etkilidir. Büyük yatırımların gerçekleştirilmesi kent turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayabilmektedir. Olimpiyat oyunları, ev sahipliği yapan kentlerin
ve ülkelerin tanıtımında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu tanıtımda en büyük etkiye
sahip olanlar ise, olimpiyat oyunları için yapılan, teknolojik yenilikleri yansıtan mega
olimpik yapılar ve altyapı iyileştirmeleridir. Bu olimpik spor merkezi mimari yapılar sadece olimpiyat oyunlarında spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için değil, aynı zamanda ev sahipliği yapan kentin ve ülkenin kendini uluslar arası platformda en etkili
bir şekilde tanıtma potansiyelini arttırma gücüne de sahiptir. Ülkelerin kentlerinin ev
sahipliği yapabilmesi için yarışmaları ve bu yarışta ülkemizin de yer alması konunun
önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada, olimpik spor merkezi mimari yapıların turizmin
gelişmesine etkileri irdelenerek turizmde olimpik mirasın öneminin vurgulanması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, en çarpıcı olimpik yapı örnekleri incelenerek turizmin gelişmesine potansiyel katkıları tartışılmıştır. Çalışmada olimpik spor merkezi
mimari yapıların turizmin gelişmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Mimarlık, olimpik spor merkezi, mimari yapılar, olimpik miras, turizm
.

GİRİŞ
Olimpiyatlar yapıldıkları kent ve ülke için bir tanıtım aracı olma, diğer kentler‐
den ve ülkelerden yoğun bir insan akışına sebep olma, ekonomiyi de hareket‐
lendirip canlandırma gibi önemli bir güce sahiptir. Dolayısıyla, yüzyılı aşkın
tarihi geçmişe sahip olan, pek çok insanın ve sektörün dikkatini çeken ve çok
yüksek ekonomik boyutu olan olimpiyatlar, bugün tüm dünya ülkelerinin ilgi
odağı haline gelmiştir. Olimpiyatların yaşamımızda önemli bir yer almaya baş‐
laması, turizm sektörünün de olimpiyat organizasyonlarına ve olimpik mirasa
ilgisinin yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Bu ilgi ise bugün turizm içinde spor
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turizmi ve özellikle olimpik mirasın etkili olduğu mimari turizm gibi çeşitli
formlarda kendini göstermektedir. Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan
kentlerde altyapı, Olimpiyat stadyumu, sporcu köyü, medya ve diğer teknik
ekipler için tesisler, tarihi ve turistik merkezler için yapılan yatırımlar, kentin
ekonomik faaliyetlerini ve turizm gelirlerini arttırabilmektedir. Dolayısıyla, O‐
limpiyatlar sayesinde sağlanan tanıtımla, turizmin geliştirilme potansiyelinin
yüksek olması, Olimpiyatların kente ve ülkeye yapacağı katkıların başında gel‐
mektedir.
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat oyunları ev sahibi
kente çok önemli televizyon yayını ile tanıtım olanağını da sunabilmektedir. Bu
televizyon yayını aracılığıyla ev sahibi kent olimpiyat oyunları için yaptığı tüm
yeni yapılanmalarını dünyaya gösterebilmektedir. Böylelikle, ev sahibi kent ö‐
zellikle ülkenin gelişmişlik düzeyini temsil etmede etkili olabilecek ve teknolojik
yenilikleri yansıtan mega olimpiyat yapıları ile turizm için cazip bir dünya kenti
imajı yaratabilmektedir. Bunun en iyi örnekleri Atlanta ve Barcelona’dır. Atlan‐
ta 1996 Olimpiyat oyunlarından sonra bir dünya kenti olarak kabul edilmiştir.
Barcelona bugün hala 1992 Olimpiyat oyunlarından sonra kalan Olimpik miras
sayesinde uluslararası spor kuruluşlarının ve turistlerin tercih ettiği bir kent ö‐
zelliğini taşımaktadır. Burada, turizmin gelişmesinde etkili olan Olimpiyat o‐
yunları kadar Olimpik mirasın da önemli bir konu olarak ortaya çıktığını ve bu
konunun turizm sektörünün de ilgi odaklarından biri haline geldiğini söylemek
mümkündür. Bu çalışmada, olimpik spor merkezi mimari yapıların turizmin
gelişmesine etkileri irdelenerek turizmde olimpik mirasın öneminin vurgulan‐
ması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında, en çarpıcı olimpik yapı örnekleri
incelenerek turizmin gelişmesine potansiyel etkileri tartışılmaktadır.
Olimpik Spor Merkezi Mimari Yapılar ve Turizm
Yunanistan’da antik dönemde her dört yılda bir olarak yapılan Olimpiyat oyun‐
ları, bugün tüm ülkelerin organizasyonunu almak için yarıştıkları, çok fazla ya‐
tırımın yapıldığı dünyanın en büyük spor organizasyonudur. Bu olimpik yatı‐
rımların anahtar rolü de kentte yarattığı yapısal etkidedir. Tablo 1’de geçmişten
günümüze Olimpiyat kentleri ve Olimpik spor merkezi mimari yapıları göste‐
rilmektedir.

Bildiriler

Tablo 1. Geçmişten Günümüze Olimpiyat Kentleri Ve Olimpik Spor Merkezi Mimari Yapıları.
Geçmişten günümüze Olimpiyat kentleri ve Olimpik spor merkezi mimari yapıları
Olimpiyat kentleri
Olimpik spor merkezi mimari yapılar
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1928 - Amsterdam, Hollanda

1932 - Los Angeles, ABD

1936 - Berlin, Almanya
1896 - Atina, Yunanistan

1900 - Paris, Fransa

1904 - St. Louis, ABD

12. Olimpiyat Oyunları
II. Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleşmedi. Planlanan yer: başta Tokyo (Japonya) düşünülmesine rağmen, Çin Japonya çekişmesi yüzünden Helsinki’de (Finlandiya) olması kararlaştırılmıştı.
13. Olimpiyat Oyunları
II. Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleşmedi. Planlanan yer: Londra (İngiltere). Diğer Aday Kentler: Detroit (ADB),
Lozan (İsviçre) ve Roma (İtalya)
1948 - Londra, İngiltere

1952 - Helsinki, Finlandiya
1908 - Londra, İngiltere

1956-Melbourne, Avustralya
1912 - Stockholm, İsveç

1920 - Antwerp, Belçika

1960 - Roma, İtalya

1964 - Tokyo, Japonya
1924 - Paris, Fransa

Bildiriler
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1968 - Mexico City, Meksika

2000 - Sidney, Avustralya

1972 - Münih, Almanya

2004 - Atina, Yunanistan
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1976 - Montreal, Kanada

2008 - Pekin, Çin

2012 - Londra, İngiltere
1980 – Moskova, SSCB

1984 - Los Angeles, ABD

1988 - Seul, Güney Kore

1992 - Barselona, İspanya

1996 - Atlanta, ABD

Fotoğraflar: http://olympics.ballparks.com.

Olimpiyat organizasyonları ev sahipliği yapan kentte yatırımları hızlandıran bir
rol oynamaktadır. Böylesine büyük organizasyonun yapıldığı kentlerde ve ülke‐
lerde uzun dönemli yapılanmalar görülebilmektedir. Böylelikle kentler uluslar
arası imajlarını da yeniden inşa edebilme olanağına sahip olabilmektedir.
Ev sahipliği yapan kentlere alt yapı iyileştirmeleri ve ileri teknolojilerle ger‐
çekleştirilen mega olimpiyat yapılarını kazandıran olimpiyatların en çok etkile‐
diği alanlardan biri de hiç kuşkusuz turizmdir. Olimpiyat oyunlarının ülkelerin
tanıtımları ve turizmin gelişimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle
Olimpiyat oyunlarından sonra kente miras olarak kalan olimpik spor merkezi
mimari yapılar kentsel birer simge haline dönüşmekte ve kente kazandırdığı
imajla turizmin gelişmesinde de etkisini gösterebilmektedir. Bunun en çarpıcı
örnekleri ise, 1992‐Barselona, 2004‐Atina, 2008‐Pekin Olimpiyat oyunları için
yapılan kentsel dönüşüm planlamalarında ve döneminin ileri teknolojisini yan‐
sıtan, dinamik görünüşlü mega Olimpik spor merkezi mimari yapılarla kente
kazandırılan yeniliklerde görülmektedir.

Bildiriler

325

326

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

1992 Barcelona Olimpik Spor Merkezi Mimari Yapıları
1992 Yaz Olimpiyat oyunları, İspanyaʹnın Katalunya bölgesine bağlı Barselona
kentinde düzenlenen 25.Olimpiyat oyunlarıdır. 1992 Olimpiyat oyunlarına ev
sahipliği yapan Barselona’nın önemli hedeflerinden biri de kentin çekiciliğini ve
yaşam kalitesini arttıracak büyük bir kentsel dönüşüm olmuştur. Barselona’daki
olimpiyat köyü Montjuic isimli bir bölgeye kurulmuş. Bu bölgede yapılan
Olimpik spor merkezi mimari yapılarının hepsi bugün farklı müsabakalar için
yeniden kullanılabiliyor. Bu da Olimpiyatların kente kazandırdığı Olimpik mi‐
rastır (Resim 1, 2 ve 3).

Resim 3. Barcelona Olimpiyat Oyunları İçin Kente Kazandırılan Yeniliklerin Kent Siluetindeki Görü‐
nüşü, Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Palau_Sant_Jordi

Resim 1. Japon mimar Arata Isozaki tarafından 1992 Barselona Yaz Olimpiyatları için Tasarlanan
Olimpik Spor Merkezi Yapısı, Palau Sant Jordi,
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Palau_Sant_Jordi

Resim 2. Mimar Santiago Calatrava Tarafından Tasarlanan 136 m. Yüksekliğindeki Montjuic Haber‐
leşme Kulesi, Kaynak: http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JS=4405

Barcelona’nın olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya aday olmasının en önemli
etkisi ise Olimpiyat oyunlarının kentsel dönüşüm için büyük ölçekli projeler
konusunda destekçi olacağının düşünülmesidir. Olimpiyat oyunlarının doğru‐
dan ve dolaylı yatırımları inşaat ve altyapı projelerinde görülmüştür. Barselona
oyunları’nın başlıca etkisi oyunlar için spor tesislerinin kurulmasıdır. Bu etki,
oyunlardan sonra, kentin en önemli mirası haline dönüşmüştür. Bu şekilde kent
neredeyse yeniden yaratılmıştır. Oyunlar için gerekli olan spor tesisleri oyun‐
lardan sonra da kullanılabilmek üzere planlanmıştır. Ayrıca tüm tesis ve olim‐
pik yapılar tekrar büyük bir spor olayına ev sahipliği yapabilecek şekilde tasar‐
lanmıştır. Oyunlar sırasında kullanılan 43 tesisin, 15’i yeni proje (8’i
Barcelona’da, 7’si çevre kentlerde), 10’u yenileme ve diğer 18’i var olan tesisler‐
dir. Tesislerin olabilecek en yüksek kalitede olması ve daha sonra kamuya da
açık olmasının sağlanmasına dikkat edilmiştir (Ataçocuğu Şaşmaz 2008).
Tüm bu yenilikçi yapılaşmalar Barcelona’nın dünyada bir turizm kenti olarak
görülmesinde de etkili olmuştur. 1992 Yaz Olimpiyat Oyunları için yapılan yeni
yapılanmalar sayesinde Barcelona kendisini sadece kentsel anlamda dönüştür‐
mekle kalmamış, aynı zamanda bölgeyi Avrupa’nın en çok turist çeken kenti
haline getirmiştir. 2012 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olan Londra
ise, bu şekilde bir başarı yakalayabilmek için Barcelona’ da yapılan kentsel dö‐
nüşüm ve planlama çalışmalarını dikkate alarak birçok gezi düzenliyor.

Bildiriler
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2004 Atina Olimpik Spor Merkezi Mimari Yapıları
2004 Yaz Olimpiyatları, Yunanistanʹın başkenti Atinaʹda gerçekleştirilen 28. O‐
limpiyat Oyunları’dır. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları 3 temel bölgede gerçek‐
leştirilmiştir. Atina Olimpiyat Spor Kompleksi, Faliro Kıyı Bölgesi Kompleksi ve
Helliniko Olimpiyat Kompleksi.
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Atina Olimpik spor merkezi yapısı mimar Santiago Calatravaʹnın tasarımıdır
(Resim 5). Çelik strüktür olarak yapılan stadyumun tasarım konsepti ise, OAKA
için üç temel ilkeyi kullanmak amacını taşıyor: Farklı spor etkinliklerinin ger‐
çekleştirildiği ʺOlimpiyat Mekânlarıʺ, bu etkinlikler için altyapıyı sağlayan ser‐
vis alanları ve izleyicilerin her mekândan bütün alanlara ulaşabilmelerini sağla‐
yan ʺGenel Alanʺ.
2008 Pekin Olimpik Spor Merkezi Mimari Yapıları

Resim 4. Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (AOSC), Kaynak: http://www.arkitera.com/g11‐atina‐2004‐
olimpiyatlari.html?year=&aID=939&o=50

2008 Yaz Olimpiyat Oyunları, Çin’ in Pekin kentinde düzenlenen 29.Olimpiyat
oyunlarıdır. Pekin, hiç kuşkusuz mimari açıdan en cesur ve kompleks olimpik
deneyimi göstermiştir. “Kuş Kafesi” olarak bilinen ulusal stadyumu ve “Su
Kübü” tanınan yüzme tesisi, kullanılan ileri teknoloji ve mimarisiyle kentin
dünya çapında ilgi odağı haline gelmesine sebep olmuştur (Resim 6, 7 ve 8).
Adeta Olimpiyatlara hazırlandığı son 7 yılda yaklaşık 43 milyar dolarlık bir ya‐
tırımla Pekin’i baştan yaratan Çin, önce oyunlar sırasında, ardından da önü‐
müzdeki yıllarda bu yatırımların yararını görmeyi hedeflemektedir. Bundan
yedi yıl önce olimpiyatları düzenleme hakkını alan Çin, kapsamlı bir kentsel
dönüşüm planını uygulamaya başladı. Yerli ve yabancı mimarlarla çalışıldı ve
Olimpiyat parkı, yeni stadyumlar ile çok sayıda meydan yapıldı. Özellikle Pe‐
kin’ in ulaştırma altyapısı için iyileştirmeler yapılarak adeta baştan yaratıldığını
söylemek mümkündür.

Atina Olimpiyat Spor Kompleksi Atinaʹnın kuzey banliyösü Maroussiʹdeki O‐
limpiyat Köyüʹnün 7 mil güneyinde yer almaktadır. Olimpik stadyumu içeren
kompleks olimpiyat oyunlarının merkezi olarak planlanmıştır (Resim 4).

Resim 6. Pekin Ulusal Stadyumu (Kuş kafesi),
Kaynak: http://www.nytimes.com/slideshow/2008/08/05/sports/olympics/ 0805NESTSLIDE5.html

Resim 5. Atina Olimpik Spor Merkezi Yapısı, mimarı Santiago Calatrava, Kay‐
nak:http://www.arkitera.com/g11‐atina‐2004‐olimpiyatlari.html?year=&aID=939&o=50

Pekin yapılan yeniliklerle tüm dünyada yıllarca unutulmayacak bir imaj oluş‐
turdu. Olimpiyat oyunları süresince tüm dünyanın tanıdığı ve merak ettiği bir
kent haline dönüşen Pekin’ in, aynı zamanda güçlü bir turist çekim merkezi ha‐
line geldiği de göz ardı edilemez bir gerçektir.

Bildiriler
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Olimpiyat oyunları bir kentin kendini dünyaya gösterebileceği en büyük etkin‐
liklerdendir. Olimpiyatlar bir spor etkinliği olmanın ötesinde, dünya çapında
öneme sahip ve yapıldığı kentlerde pek çok yeniliklerle köklü değişiklikler ya‐
ratabilme gücüne sahiptir. Olimpik spor merkezi mimari yapılar ve geliştirilmiş
ulaşım ağı, iletişim altyapısı gibi yapılan kentsel altyapı iyileştirmeleri, Olimpi‐
yat oyunlarından sonra da kente kazandırılan Olimpik miras olma özelliklerini
taşıdığından ülkelerin yatırım stratejilerinde de ön planda bir noktadadır.

Resim 7. Pekin Ulusal Stadyum, tasarım: Herzog &de Meuron, Kaynak:http://www.mimdap.org/w/?p=9741

Resim 8. Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi , “Su Kübü”, tasarım: PTW Architects, CSCEC+Design,
and Arup. Kaynaklar: http://www.mimdap.org/w/?p=9741, http://www.arkitera.com/g136‐2008‐
pekin‐olimpiyat‐oyunlari.html?year=&aID=2567

Olimpiyat oyunları bir ülkenin organize edebileceği en büyük olaylardan bi‐
ridir. Olimpiyat oyunları için yapılacak hazırlıklar tamamlanması yıllarca süre‐
cek kentsel yenilikleri de kapsamaktadır. Gerçekleştirilecek yatırımlar ve kentin
yeniden yapılanması ülke ve dünya çapında yaratacağı etkide önemli bir güce
sahiptir. Tüm bu yenilikler ve yapılanmalar, şüphesiz ki turizmin gelişmesinde
de pozitif bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle, Olimpiyat oyunları için yapılacak
planlama çalışmalarında, kentin ve ülkenin tanıtılmasında rolü olan Olimpik
spor merkezi mimari yapılar ve kentsel tasarımdaki yeniliklerin uzun dönemli
yapılması ve oyunlardan sonra olimpik mirasın kullanılabilirliğinin sağlanması
hedeflenmelidir.
Olimpiyatların katkılarıyla başta kent planlaması ve mimari projeler de gittik‐
çe önem kazanmaktadır. Bu nedenle Olimpik spor merkezi mimari yapılar O‐
limpiyatların ve kentlerin sembolü olma özelliğini de taşımaya başladığı gibi,
aynı zamanda kenti önemli bir turist çekim alanına da dönüştürebilmektedir.
Bunun en iyi örneklerini ise Barselona, Atina ve Pekin’de görmek mümkündür.
Bu kentler Olimpiyatlar nedeniyle yeniliklerin yapılmasında ne kadar başarılı
sonuçlar alınabileceğine de en önemli örneklerdendir. Özellikle Barcelona’nın
olimpiyat sonucu geçirdiği değişim gerçekten çok etkileyici olmuştur.
Barcelona, doğru ve uzun dönemli kentsel dönüşüm planlamasıyla olimpiyatla‐
rın ülkelere büyük faydalar sağladığının önemli bir kanıtıdır. Özellikle Olimpi‐
yatlardaki muhteşem açılıştan sonra kendini tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulan
ev sahibi kentlere kazandırılan olimpik mirasın hem mimari hem de turizm ü‐
zerindeki etkisini görmemek mümkün değildir. Olimpik spor merkezi mimari
yapılar büyüklükleri ve yarattıkları görsel etkiyle kenti uluslar arası üne sahip
bir kente dönüştürebilmektedir. Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için ülkeler
arasında girilen yarışa, kazanan ülkenin kentte yenilikler yapmak için ünlü mi‐
marlarla anlaşarak yapılan yatırımların büyüklüğüne ve sonuçta kente kazandı‐
rılan Olimpik mirasa bakılacak olursa, heyecan uyandıran yeni Olimpik spor
merkezi mimarisinin insanları uçağa bindirecek kadar ilgi çektiğini de söyleye‐
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biliriz. Bu da kentleri ziyaret etmemiz için önemli bir neden olan Olimpik yapı‐
ların kentin turistik değerleri arasında yer aldığının da bir göstergesidir. Turiz‐
min gelişmesini de etkileyen bu yenilikler Olimpiyatlara ev sahipliği yapan
kentlerin güçlü yönleridir. Bu nedenle, etkileyici ve akılda kalıcı tasarımlarıyla
dünya çapında kentin imajını değiştiren Olimpik spor merkezi mimari yapılar,
kent turizminin de önemli bir simgesi haline dönüşecek gibi gözüküyor. Olim‐
piyat oyunları adına yapılan tüm bu yenilikleri 2020’de yapılacak 32. Olimpiyat
oyunlarında güzel kentimiz İstanbul’ da yaşamak dileğimle…
KAYNAKÇA
Ataçocuğu Şaşmaz, M. (2008). Olimpiyat Oyunlarının Ev Sahibi Ülke ve Kente Ekonomik Etkilerinin
Araştırılması. (Yüksek Lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
http://www.arkitera.com/g11‐atina‐2004‐olimpiyatlari.html?year=&aID=939&o=50 Erişim tarihi: Ocak 2010.
http://www.arkitera.com/g136‐2008‐pekin‐olimpiyat‐oyunlari.html?year=&aID=2567 Erişim tarihi: Ocak 2010.
http://olympics.ballparks.com Erişim tarihi: Ocak 2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Palau_Sant_Jordi Erişim tarihi: Ocak 2010.
http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JS=4405 Erişim tarihi: Ocak 2010
http://en.structurae.de/structures/data/photos.cfm?ID=s0000358 Erişim tarihi: Ocak 2010.
http://www.mimdap.org/w/?p=9741 , Erişim tarihi: Ocak 2010
http://www.nytimes.com/slideshow/2008/08/05/sports/olympics/0805NESTSLIDE5.html Erişim tarihi: O‐
cak 2010.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 332-342,
27–30 Mayıs 2010, Nevşehir
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-5681-66-1

Konaklama İşletmelerinde Temizlik: Temizlik ve
Dezenfeksiyonun Sağlıklı Yaşamda Yeri
Fatma ARPACI
T. C. Gazi Üniversitesi,
Mesleki Eğitim Fakültesi,
Aile Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı
E‐posta: arpacif@gazi.edu.tr

ÖZ
Sağlıklı yaşam için temiz bir ortamda yaşamı sürdürmek en temel ilkedir. Kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması işlemi temizliktir. İnsan vücudunun, konaklama işletmesinde kullanılan tekstillerin ve işletmedeki tüm yüzeylerin temiz ve hijyenik olması sağlığın korunması için çok gereklidir. Hijyenik temizlik mikroplanmayı
önleyici bir temizliktir. Temizlik işletmede yapılan işlerden en önemlilerindendir. Temizliğin sağlanabilmesi için görünen kir ve döküntülerin yanı sıra görünmeyen bazı kirliliklerin de yok edilmesi gerekir. Kirliliği meydana getiren önemli bir etken de mikroorganizmalardır. Tüm mikroorganizmaları etkileyen bir dezenfektan yoktur. Temizlik ve dezenfeksiyon birbirine bağlı kavramlardır. Temizlik ve dezenfeksiyonun yapılabilmesi için
uygun temizlik maddelerinin ya da dezenfektanların kullanılması gerekir.
Anahtar sözcükler: Konaklama işletmesi, sağlık, temizlik, hijyen, dezenfeksiyon
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lemine temizlik denir. Konaklama işletmelerinde temizlik insan sağlığının sür‐
dürülmesi, yüzeylerin korunması, güzelleştirilmesi, mikropların temizlenmesi
ve kullanma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bir mekânın
toz, döküntü, çöp, iz, leke, koku gibi etkenlerle insanlara rahatsızlık verecek şe‐
kilde kaplanması, arzulanan doğal ve temiz görüntüsünü kaybetmesine kirlilik
denir. Kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması olayı bir tekno‐
lojidir. Dolayısı ile temizlik bir bilgi ve teknoloji işidir. Çağdaş dünyada insanlar
ferah, temiz mekânlar, sağlıklı çalışma yerleri, huzur veren temiz dinlenme a‐
lanları arzu etmektedir. Bu temiz ortamın sağlanması temizlik teknolojisinden
beklenen bir iştir (Sönmez 1991; Sezgin 1994; Jones 1995; Akoğlan 1997).
Temizlik türleri temizlik işlemi sırasında, işi yapan bireyin amacına yönelik
olarak, materyale, kullanılan araca ve temizliğin yapılış sıklığına göre farklılık
göstermektedir. Seçilen temizlik türünün etkisi mümkün olduğunca çok olmalı‐
dır. Diğer deyişle, temizliğin bireye ve materyale zarar vermeden, yabancı
maddelerin tamamını ortamdan uzaklaştırması gerektirmektedir. Ayrıca, kulla‐
nılan temizlik yöntemi ucuz ve işgücü açısından akılcı olmalıdır (Akoğlan 1997;
Denizer vd. 1998; Çakıcı vd. 2002). Dezenfeksiyon konaklama işletmelerinde
uygulanması gereken bir temizlik türüdür. Dezenfeksiyon, yüzeydeki patojen‐
lerin (mikroorganizmaların) yok edilmesi için yapılan temizliktir. Bakteriyolojik
temizlik olarak ta adlandırılır. Diğer deyişle, gözle görünmeyen, hastalık yapa‐
bilen çeşitli patojen mikroorganizmaların yüzeylerden temizlenmesidir (Şafak
1997; Çakıcı vd. 2002; Seymen ve Gül 2004). Bu çalışmada, konaklama işletmele‐
rinde temizlik ve dezenfeksiyonun sağlıklı yaşamdaki yeri ele alınmıştır.

GİRİŞ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TEMİZLİĞİN ÖNEMİ

Uluslararası platformda housekeeping olarak ifade edilen kat hizmetleri terimi‐
nin sözlük anlamı “ev idaresi”dir. Ancak günümüzde ev idaresi terimi yerine
daha çok kat hizmetleri terimi kullanılmaktadır. Kat hizmetleri bir alanın ya da
işletmenin temizliği, fiziksel çevre düzeni, bakımı görevlerini yürüten organi‐
zasyondur. Bir konaklama işletmesine gelen misafirlerin ilk olarak dikkatini çe‐
ken ve misafirlerde ilk izlenimi oluşturan işletmenin düzeni ve temizliğidir.
Konaklama işletmelerindeki temizliği sağlayan departman ise kat hizmetleri
departmanıdır (Tokyürek ve Albayrak 2009).

İnsan vücudunun birçok bölgesinde, çok çeşitli mikroorganizmalar bulunur ve
taşıyıcı ile hastalığa neden olmayacak şekilde uyum içerisindedir. Aynı zaman‐
da vücudumuzu saran tekstiller, deri üzerinde birçok mikroorganizmanın ya‐
şaması için gerekli olan ortam şartlarını sağlamaktadır. Bununla birlikte, mikro‐
organizmaların, tekstiller üzerinde üreyebildikleri uzun yıllardan beri bilinmek‐
tedir. Tekstiller, geniş yüzey alanı ve nem tutma özelliğine sahip olduğundan
mikrobiyal büyüme için mükemmel ortam oluştururlar (Toprakkaya, Orhan ve
Güneşoğlu 2003).

Temizlik materyaldeki yabancı maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Çalışılan ma‐
teryal üzerine mekanik ya da kimyasal bakımdan zararlı etkiler yapan veya ma‐
teryalin görüntüsünü bozan nesneler, yabancı madde olarak değerlendirilir (A‐
nonim 1999). Yani, kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması iş‐

Konaklama işletmelerinde kullanılan tekstillerin ise, sağlıklı bir çevre oluş‐
turmaya yardımcı olmanın yanı sıra temizliği iyi yapılmadığı zaman sağlıksız
bir çevre oluşmasına etkisi kaçınılmazdır. Havlu, yatak takımı, vb. tekstiller
doğrudan birey ile temas eden eşyalardır. Bu eşyalara vücuttan dökülen deri
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artıkları ve terleme nedeni ile oluşan mikroorganizmaların bulaşması sonucu
kirlenmesi ve sağlıksız bir duruma gelmesi de söz konusudur. Örneğin havlula‐
ra ellerden, vücudun ürettiği ve çevreden alınan salmonella, stephylococci ve
dışkı mikropları bulaşmaktadır. Yerlerdeki halı, yolluk, paspas vb. ile yatak,
yorgan ve battaniyelerde biriken tozlarda bulunan hayvan tüyleri, mantarlar ve
akarlar (dermatophagoidies) da sağlığı olumsuz yönden etkilemekte, özellikle
astım, alerjik konjonktivit ve alerjik dermatit gibi hastalıkların artmasına neden
olmaktadır (Tokyürek ve Arpacı 2002).
Ayrıca, tüm yüzeylerin temiz ve hijyenik olması insan sağlının korunması
açısından çok gereklidir. Temizlik konaklama işletmelerinde yapılan işlerden en
önemlilerindendir. Temizlik işleminde yeni teknik ve olanaklardan yararlanıl‐
malıdır. Böylece güvenli ve sağlıklı ortam yaratmak, iyi bir görünüm almanın
yanı sıra yüzeylerin ömrünü uzatmak mümkün olabilir. Bir alana tam anlamı ile
temiz denilebilmesi için görünen kir ve döküntülerin yanı sıra görünmeyen bazı
kirliliklerin de yok edilmesi gerekir.
Kirliliği meydana getiren önemli bir etken de mikroorganizmalardır. Mikro‐
organizmalar, gözle görülemeyecek kadar küçük canlı varlıklardır. Bunlar bu‐
lunduğu yeri göze görünür etkenlerden çok daha fazla kirleten mikroplar, çeşit‐
li zararlı bakteriler gibi gözle görülmeyen çok küçük canlı organizmalardır. Bu
mikroorganizmalarla gerektiği gibi mücadele edilmezse canlı oldukları için hız‐
la üreyerek çoğalırlar, bulundukları yere yayılır ve adeta işgal ederek çok zor‐
lukla yok edilecek düzeye ulaşırlar. Örneğin bir telefon apareyinde gizlenen en
basit türden bir grip mikrobu insanlar için büyük tehlike yaratmaktadır. Hijye‐
nik temizlik mikroplanmayı önleyici bir temizliktir (Sezgin 1994).
Mikroorganizma terimi genel olarak bakteriler, mantarlar (küfler ve maya‐
lar) ve virüsleri içerir. Tekstil ürünlerini ilgilendiren özellikle bakteriler ve daha
sonra mantarlardır. Mikroorganizmalar, bir miktar nem ve uygun bir gıda var‐
lığında gelişmeye başlar ve ideal koşullar altında mikrobik büyüme çok hızlı
gelişir ve şiddetli koşullar altında bile varlığını devam ettirir. Tek bir bakteri ile
başlandığında, yaklaşık 9 saat sonra 6 milyar bakteri meydana gelmektedir ve
bu da yeryüzünde yaşayan insanların sayısına eşittir. Bu durum kirlenmeyi,
düşük ve emniyetli bir seviyede tutmak için uygun bir mikrobik korumanın ne
kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çoğu durumda, hoş olmayan koku‐
ların oluşumu, aslında kontrolsüz bakteri büyümesinden kaynaklanmaktadır.
Deri üzerinde mikroorganizmaların büyümelerini destekleyen koşullar, benzer
şekilde tekstiller üzerinde ve konaklama işletmelerindeki tüm yüzeylerde de
sağlanır. Nem, sıcaklık ve besin gibi deri ve tekstiller üzerindeki destekleyici
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koşullar, bakterilerin sayısal olarak hızla artmasına imkân sağlar ve kimyasal
bozulma ürünleri olarak hoş olmayan kokular oluşturur. Deri ile temas sonucu
çok kısa bir giyim süresi sonunda bile mikroorganizmalar tekstil yüzeyine nü‐
fuz eder.
Tekstiller, mikroorganizmaların büyümeleri için gerekli ortamı sağladıkla‐
rından, mikroorganizmaların güçlenerek büyümesi, kötü kokulara yol açabildi‐
ği gibi (kumaş, çoraplar vb.), görsel bozulma ve renk değişimlerine (perdeler,
halılar, farklı ev döşemelikleri vb.) ürün kullanım ömrünün azalmasına (özellik‐
le pamuk ve yün içerikli ürünler) ve insan sağlığı üzerinde potansiyel tehlikele‐
re de sebep olabilir. Bu ise bazı durumlarda, hijyenik ve estetik olan bir malze‐
menin kullanılamaması anlamına gelebilir (Toprakkaya, Orhan ve Güneşoğlu
2003).
Hijyen
Hijyen, mitolojik çağlardan beri adında taşıdığı anlamı değişime uğratmadan
koruyan bir kavramdır. Temizlik ve sağlık anlamına gelen hijyen, hekim tanrısı
Higea’nın adından kaynaklanan bir terimdir. Hangi tarihte bilinmeye ve tanın‐
maya başladığı belli olmasa da ortada olan gerçek, bu kavramın yıllardır var
olduğu ve hijyen koşullarının sürekli olmasının sağlanmasının gerekliliğidir.
Hijyen kavramı aynı zamanda temizlik ve sanitasyon kavramlarının bir bileşke‐
si olarak düşünülmektedir. Bireylerin kendi sağlığı ve çevrelerindeki insanların
sağlığı için belli sanitasyon kurallarına uyması gerekmektedir. Hijyen konusun‐
daki bu toplumsal bilinç yanında, bireylerin toplumsal yaşamın bir gereği ola‐
rak kişisel hijyen ve çevre hijyeni konusuna önem vermesi gerekmektedir
(Akoğlan 1997).
Sağlık, bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal ve toplumsal yönden kendi kendisi ve
çevresiyle uyum içinde olması demektir. Başka bir deyişle sağlık, bireyin kendi‐
si ve çevresiyle kurduğu dengeyi ifade eder. Bu dengenin kurulması için temiz‐
lik ve hijyen bilgi ve becerileri gereklidir.
Temizlik insan vücudunun, kullanılan eşyaların ve yaşanılan çevrenin kir‐
lerden arınmışlığını ifade eder. Maddelerin dönüşümü prensibine bağlı olarak
oluşan bazı organik veya inorganik bileşikler atık madde olarak vücudu, eşyala‐
rı ya da çevreyi kirletir. Özellikle mikroorganizmalar organik atıkların bulun‐
duğu ortamlarda (yağlı, proteinli, karbonhidratlı) çok çabuk ürerler. Yaşamları
için gerekli maddeleri kullanırken kendileri de hastalık yapıcı zararlı atıkları
bırakırlar. Bu mikroorganizmaların çoğalacağı kirli ortamın yok edilmesi ve
mikropların öldürülmesi (dezenfekte edilmesi) için çeşitli temizlik maddelerini
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(su, sabun vb.) uygun yöntemlerle kullanarak gerekli temizlik yapılmalıdır.
Temizlik vücut sağlığının korunmasının yanında toplumsal ilişkilerin kurulma‐
sı ve devam ettirilmesinde, meslekte başarılı olmada, rahat ve huzurlu bir ev
ortamı yaratmada vb. konularda da çok önemlidir. “Herkesin temiz bir çevrede
yaşamaya hakkı vardır” ya da “herkes temiz bir çevrede yaşamaya layıktır”
sözcükleri temizliğin öneminden kaynaklanmaktadır (Güngen, Tokyürek ve
Şanlı 2002).
İnsan sağlığını koruma ve devam ettirebilme bilimi veya sağlık bilgisi olan
hijyenin (Hygiene) kelime anlamını çok kısa olarak söylemek gerekirse, insanla‐
rı hastalıklardan korumak için alınan tedbirlerdir. Bu bakımdan temizlikle ilgili
her şeyde uyulması gereken hijyen kuralları vardır. Örneğin, temizlik, çok ö‐
nemli bir hijyen kuralıdır (Sezgin 1994). Mikroorganizmalar çevrede doğal ola‐
rak bulunurlar. Bu organizmaların bazıları yararlı, bazıları değildir. Bazıları pek
çok kimseye zararsızdır, diğerleri ise çoğu kimseye zararlıdır. Diğer bazıları ise
belirli koşullar dışında zararsızdır. Mikroorganizmalardan temizlenmiş bir çev‐
re sağlamak için bireylerin çaba göstermesi gerekir (Fuerst, Wolff ve Weitzel
1979).
Temizlikle sağlık arasında çok yakın bir ilişki olması, temizliğin önemini ar‐
tırmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için temiz bir ortamda yaşamı sürdürmek en te‐
mel ilkedir. Günlük yaşamda temizlik ilkelerini bilmek, benimsemek ve uygu‐
lamak uygarlığın gereğidir. Cildin salgıladığı ter ve yağ gibi maddelerle toz,
duman gibi dış etkenler giysilerin kirlenmesine neden olur. Kirli giysiler bulaşı‐
cı hastalıkların yayılma riskini de artırır. Dış giysilerin her gün fırçalanıp bir
askıya asılarak havalandırılması ve sonra dolaba asılması alışkanlık haline geti‐
rilmelidir. Gerektiği zaman giysileri ütülemek giysinin daha düzgün görünme‐
sini sağlar ve mikropların ölmesine yardım eder. Sağlıklı ve iyi bir giysi; iklim
koşullarına uygun olmalı, soğuğa, güneşe ve rüzgâra karşı vücudu korumalı,
havalanmayı sağlamalı, hareketleri engellememeli ve kolay temizlenebilir nite‐
likte olmalıdır (Güngen, Tokyürek ve Şanlı 2002).
Mikroorganizma bulaşması ve yayılması ile olumsuz etkilerinin önlenme‐
sinde temizlik ve dezenfeksiyon önemli rol oynamaktadır. Temizlik işlemi bo‐
yunca mikroorganizmaların büyük bir bölümü kirlerin gevşetildiği zaman yü‐
zeyden uzaklaştırılır. Geriye kalan mikroorganizmalar, temizlik işleminden
sonraki dezenfeksiyon aşamasında yok edilir (Tayar 2004).
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Dezenfeksiyon ve Dezenfekte Temizlik
Yüzeydeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesi
işlemine dezenfekte temizlik denir. Bu temizliğin yapılmasında kullanılan kim‐
yasal maddelere dezenfektan madde denir. Mikroorganizmaları öldüren, bü‐
yümesini önleyen düşük konsantrasyonlu dezenfektanlara ise antiseptik denil‐
mektedir. Bütün hijyenik tedbirlerin uygulanmasına rağmen bazı yerler mikrop‐
lanabilir. Bazı yerlerin de özelliği nedeni ile mikroplandığı var sayılır. İşte mik‐
roplanarak kirlenen bu yerlerin ve eşyaların temizlenmesi işlemine (mikropların
öldürülerek yok edilmesine) dezenfekte işlemi veya dezenfekte etmek denir
(Sezgin 1994).
Dezenfeksiyon patojenlerin öldürüldüğü fakat sporların yok edilmediği sü‐
reçtir. Dezenfektan patojenleri yok etmek için kullanılan maddedir. Çoğunlukla
insanın üstündeki veya vücudundaki patojenleri yok etmede kullanmak için
amaçlanmamıştır (Fuerst, Wolff ve Weitzel 1979).
Bazı mikroorganizmalar kolaylıkla yok edilir, diğerleri ise yaygın bir şekilde
kullanılan bazı dezenfeksiyon tekniklerine karşı koyabilirler. Örneğin tüberkü‐
loz basili özellikle kimyasal yollarla yapılan çoğu dezenfeksiyon sürecine nispe‐
ten dayanıklı bir organizmadır. Bakteri sporları da oldukça dayanıklıdır ve baş‐
ka tür organizmaları kolaylıkla yok eden çoğu mikrop öldürücüsüne karşı ko‐
yabilir. Yüzeylerdeki organizmaların niteliği bilinirse, güvenilir bir
dezenfeksiyon işleminin seçimi nispeten kolaylaşır. Bir yüzeyde ya da bir nes‐
nenin üzerinde ne kadar çok organizma varsa, bunları yok etmek de o kadar
uzun sürer. Örneğin nispeten daha az organizmanın bulaştığı bir nesne, çok sa‐
yıda organizmanın bulaştığı bir nesneden daha çabuk dezenfekte edilir. Temiz‐
lenmesi ve dezenfekte edilmesi zor olan girintileri, ek yerleri ve küçük parçaları
olan yüzeylere özel bakım gerekir (Fuerst, Wolf ve Weitzel 1979).
Dezenfektanlar genellikle alet ve gereç dezenfeksiyonu ile mekânların
dezenfeksiyonunda kullanılır. Dezenfektan teriminin cansız nesnelerde kullanı‐
lan maddeleri imlediği belirtilmekle birlikte, bazı dezenfektanlar insan dokusu
üzerinde antiseptik olarak ta kullanılır. Dezenfektanlar hücre zarı ile hücre pro‐
teininin pıhtılaşması ve başkalaşması yoluyla organizmaların yapısını ve
metabolik süreçlerini bozarak organizmaları yok eder (Fuerst, Wolf ve Weitzel
1979).
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çeşidine dikkat etmek gerekir. (Sezgin 1994; Akoğlan 1997; Şafak 1997; Hilton
2001).

Konaklama işletmelerinde kullanılan temizlik maddelerinin kiri çözme, gev‐
şetme, emülsiyon haline getirme ve kir parçalarını uzaklaştırma gibi çeşitli gö‐
revleri vardır. Herhangi bir temizlik maddesi bu fonksiyonlardan hemen tümü‐
nü yerine getirmese de bazılarını istenilen düzeyde, bazılarını ise yetersiz dü‐
zeyde gerçekleştirir. Bu nedenle beklentilerin tümüne yanıt verebilecek tek bir
temizlik maddesi yoktur. Bu nedenle çeşitli maddelerin karışımı ile istenilen
birçok özelliği birlikte taşıyan preperatların kullanımı yaygındır. (Tayar 2004).

Dezenfektanlar dezenfeksiyon amacı ile kullanılırlar. Isıyla dezenfeksiyonda
pastörizasyon en ucuz yoldur. 65 0C’de 10 dakika veya 100 0C’de 5 dakika bu‐
har ve su kullanılarak yapılır. Bu işlem virüs, fungus ve spor oluşturmayan bak‐
terileri öldürür, ancak bakteriyel sporları öldürmez. Temizlik yoluyla
dezenfeksiyon çok etkili olabilir, fakat iyi bir kontrol gerektirir. Kimyasal mad‐
delerle dezenfeksiyon ısı ve temizlik yoluyla dezenfeksiyonun sağlanamadığı
durumlarda kullanılır. Günlük yaşamda genel temizleyiciler ve ağartıcılar (ça‐
maşır suyu ve oksijenli su) dezenfektan olarak yeterli görevi görürlerse de, bazı
durumlarda mikrop öldürücülüğü daha yüksek olan maddelere gereksinim
vardır. Bu durumda kullanılan maddeler dezenfektandır. Temel yapı bakımın‐
dan alkoller, fenolikler, kuarner amonyum bileşikleri, halojenler, biguanidler ve
anfolidler olarak gruplandırılır.

Belirli bir sıcaklıkta ve basınç altında su uygulamasının yetersiz olduğu du‐
rumlarda temizlik maddelerine başvurulur. Temizlik maddeleri; yüzeylerdeki
kir ve kalıntıları ıslatmakta, yumuşatmakta, parçalamakta, çözmekte, emülsiyon
haline getirmekte ve bağlamakta, böylece de ortamdan uzaklaştırılmalarını ko‐
laylaştırmaktadır. Temizlik maddesi uygulamasıyla suda zor çözünen yüksek
molekül ağırlıklı bileşikler yerini kolayca çözünen düşük molekül ağırlıklı
maddelere bırakmakta, yağlar sabunlaşmakta ve temizlik maddelerinin
emülgatör etkisiyle tekrar yüzeye bulaşmaları önlenmektedir (Tayar 2004).
İnsanlar temizlik maddesi olarak ilk defa sudan yararlanmışlardır. Daha
sonra odun külü ve kil gibi maddeler kullanmışlardır. Bilim ve teknolojinin iler‐
lemesiyle temizlik maddeleri çok gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir.
Bileşimi ne olursa olsun maddenin temizleyici özelliği yüzeyde görülen ve gö‐
rülmeyen kirleri gidermesine bağlıdır. Yapılan bir temizliğin iyi sonuç vermesi
için yerinde seçilmiş temizlik maddelerine gereksinim vardır. Yani temizliğin
kalitesi, temizlik araçlarının doğru seçimi kadar, kullanılan temizlik maddeleri‐
nin doğru seçimine de bağlıdır. Konaklama işletmelerinde temizlik amacıyla
kullanılan temizlik maddeleri arasında su, sabun, deterjanlar ve dezenfektanlar
vd. sayılabilir.
Su bilinen genel temizlik maddesidir. Eritici ve çözücüdür. Yumuşak su sert
sudan daha iyi bir çözücü, pek çok kir için de sıcak su soğuk sudan daha iyi bir
eriticidir. Sabun her çeşit temizlik işlerinde kullanılan temel bir temizlik madde‐
sidir. Toz, kalıp, sıvı ve krem şeklinde bulunmaktadır. Sabun hayvansal ve bit‐
kisel yağlardan yapılan ve bileşiminde alkali, tuz ve parfüm bulunan bir temiz‐
lik maddesidir. Deterjanlar bileşiminde benzen, sodyum sulfonat, sodyum sili‐
kat, organik ve inorganik tuzlar ve parfüm bulunan bir kimyasal temizleyicidir.
Toz ve sıvı olarak bulunan deterjanların bazıları temizleyici, bazıları da dezen‐
fekte edici özellik taşıdıkları için, deterjan seçiminde kullanılan yüzeye ve kirin

Ağartıcılar klorlu ve oksijenli olmak üzere iki gruba ayrılır. Günümüzde ko‐
naklama işletmelerinde en fazla kullanılan ağartıcı sodyum hipoklorittir (çama‐
şır suyu). Hipoklorit tuzları suda eridiklerinde iki aşamalı reaksiyon verir. Re‐
aksiyon sonucu açığa çıkan oksijen ağartma işlemini yapar. Aynı zamanda klo‐
run kendisi yükseltgen olup ağartıcı etkisi gösterir. Banyo temizliğinde dezen‐
fekte edici ve beyazlatıcı olarak kullanılmaktadır. Lavabo, tuvalet, bide ve küvet
gibi mikroplu ve çabuk sararan yüzeylerdeki lekelerin giderilmesinde ve dezen‐
fekte edilmesinde çamaşır suyundan yararlanılır. Klorlu ağartıcılar bugün en
fazla kullanılan ağartıcı türü olmakla beraber kir ve lekeleri çıkarmada her cins
yüzey ve kir için beklenen sonucu vermeyebilir. Hatta bazen kötü sonuçlar alı‐
nabilir. Suda çözünmüş olan mineraller klor ile reaksiyona girip yüzeyi sararta‐
bilirler. Lekenin kaynağına göre ağartma yerinde değişik görünüme yol açabilir.
İyi bir koku gidericidir. Yüksek konsantrasyonda kullanılırsa etkin bir mikrop
öldürücüdür. Ağartma amacı ile % 2‐3, dezenfeksiyon amacı ile % 5‐6’lık çözel‐
tileri kullanılır.
Klorlu ağartıcılar 60 0C ve daha düşük sıcaklıklarda etkisini gösterebilir. Du‐
rulama suyunda kullanılmalıdır. Düşük pH derecesinde ağartma etkisi daha
iyidir, ancak pH derecesi düştükçe (asitlik artıkça) yüzeye zarar verme derecesi
artar. Sudaki demirle birleşirse giderilemeyecek lekelere neden olur. Dezenfek‐
tan etkileri vardır. En çok kullanılanlar sodyum hipoklorit ve sodyum
dikloroisosiyanurattır.
Oksijenli ağartıcıların başında hidrojen peroksit gelmektedir. Diğer adı oksi‐
jenli sudur. Sudan ağır, renksiz bir sıvı olup kuvvetli bir yükseltgendir. Isı ve
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hava ile temas edince atom halinde oksijen verir. Dezenfektan özelliği oksijen‐
den dolayıdır. Hassas yüzeyler için iyi bir ağartıcıdır. Perboratlar, hidrojen pe‐
roksit ile boratların birleşmesinden oluşur. Piyasadaki pek çok deterjanın içinde
katkı maddesi olarak bulunur. Perboratlar tek başına da satılmaktadır. Toz veya
granül haldedir. Suyla temas ettiklerinde oksijen verirler. Perborat çözeltisi hid‐
rojen peroksit gibi reaksiyon verir. Ağartma işini yapan aktif oksijen verir. A‐
ğartma etkisini 60 0C’nin üstünde gösterir. Alkali ortamda aktiftir. Bazen renkli
dokumalarda klorlu ağartıcıya oranla daha güvenilirdir. En çok kullanılanlar
sodyum perborat ve hidrojen peroksittir (Şafak 1997).
Dezenfektan kullanımında dikkat edilecek noktalar
 Dezenfeksiyon amacı ile kullanılan her materyal bakteriyi öldürmek için
belli süreye gereksinim duyar. Her zaman maksimum etki için maddenin
en kuvvetli konsantrasyonu gerekmez. Örneğin alkolün (etanol) % 70’lik
konsantrasyonu % 90‐95’lik konsantrasyonuna oranla daha uygundur.
Dezenfeksiyon için % 70’lik konsantrasyonda daha az süreye gerek duyulur.
 Bu tür maddelerin etkinliği pH derecesiyle önemli ölçüde değişir.
 Dezenfektanların bakteriye olan etkileri birbirinden farklıdır. Belirli koşul‐
lar altında dezenfektan olarak etkisiz olabildiği gibi bakteri gelişimini de
sürdürebilir. Örneğin tüberküloz basili veya pseudomonas türleri gibi mik‐
roorganizmalar zayıf bir sulu kuaterner amonyum bileşiği içinde gelişmeye
devam eder.
 Tüm mikroorganizmaları etkileyen bir dezenfektan yoktur. Virüsit etki de
çok zordur.
 Diğer temizlik maddeleri ile bir arada kullanılmamalıdır. Aksi takdirde
inaktive olabilir (Şafak 1997).
 Dezenfektanların, elin derisine yan etkileri vardır. Bundan dolayı, el için
özel dezenfektanlar kullanılmalıdır. Bu maddelerin, diğerlerine nazaran
ayrı bazı özellikleri olması gerekir. Bunlar, koku yapan maddeleri de içer‐
memelidir. Ayrıca elin yüzeyinden kolayca temizlenmesi ve hiçbir artık
kalmadan elden uzaklaşması gerekir (Tayar 2004).
 Su ve dezenfektanın her ikisi de önerilen yoğunlukta bir çözelti elde etmek
amacıyla ölçülmelidir. Çoğunlukla doğru seyreltmeyi sağlamak için önce‐
den ölçülerek hazırlanmış küçük paketler kullanılabilir. Örneğin dört litre
sıcak su için bir paket gibi. Gereğinden fazla dezenfektan daha fazla zararlı
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bakteri yok etmeyecektir. Bulanık, yapışkan bir yüzey oluşturacak ve bu
nedenle etkisi azalacaktır.
 Dezenfektanlar, kir ve kalıntıların etkili bir biçimde yok edilmeleri için
normal yöntemler yerine kullanılmamalıdırlar (Jones 1995).
SONUÇ
Kirli bir yüzeyde insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların yaşamaları ve
çoğalmaları son derece kolaydır. Mikroorganizmaların tekstil vb. yüzeyler üze‐
rinde yerleşip çoğalmasının, hem materyale hem de insan sağlığına karşı sayısız
zararları vardır. Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş ortamlar sağlıklı bir yaşam
için idealdir. Temizlenmiş bir yüzey estetik bir görünüm kazanır. Güzel olan
her şey gibi, estetik yüzeylerde insanları cezbeder. Örneğin tozlu bir masada hiç
kimse çalışmak istemez. Çünkü bu masanın kullanım şartı hijyen ve görünüm
açısından uygun değildir. Ancak temizlenir ve düzenlenirse kullanılabilir hale
gelecektir. Bu nedenle, konaklama işletmelerinde hijyenik temizlik ve estetik
görünüm sağlamak oldukça önemlidir.
Konaklama işletmelerinde hijyenik koşulların sağlanması temizliğin periyo‐
dik olarak yapılmasına bağlıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon birbirine bağlı kav‐
ramlardır. Arzu edilen hijyen derecesi, gerekli temizlik türünü belirleyecektir.
Dezenfeksiyonla temizlenmemiş bir yüzeyde birikmesi çok kolay olan ve insan
sağlığını etkileyen patojen organizmalar (bakteriler, mantarlar, virüsler) ortam‐
dan uzaklaştırılır. Temizlik ve dezenfeksiyonun yapılabilmesi için uygun temiz‐
lik maddelerinin ya da dezenfektanların kullanılması gerekir. Temizlik madde‐
lerinin ve dezenfektanların bünyelerine pek çok değişik kimyasal madde gir‐
mektedir. Bu maddelerin tipleri, miktarları, kullanılacak yere ve amaca göre de‐
ğişmektedir. Bazıları kendi başına etki gösterirken bazıları da başka maddelerle
birleşerek etken hale geçmekte ya da diğer maddelerin etkilerini artırmaktadır.
Piyasadaki dezenfektanların bolluğundan dolayı kullanıcının bu konuda en son
çıkan yazıları ve güncel dergilerdeki belirli dezenfektanlara ilişkin bilgileri araş‐
tırması önerilir.
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ÖZ
Kültürel miras ve turizm ilişkisi, ülkemizde şimdiye kadar sağlıklı bir şekilde gelişememiştir. Bu ilişki içinde, çarpık da olsa, “Turizm” ve “Arkeoloji” birbirinden ayrılamaz bir
bütün haline gelmiştir. Ancak, bu sözde bütünlük bir uyumsuzluğu beraberinde getirmiştir. Çoğu zaman arkeoloji turizm için, turizm de arkeoloji için bir tehdit olarak algılanmıştır. Kültür mirasının ve kültürel turizmin birlikte değerlendirilmesi ve birinin diğeri için bir tehdit değil varlık sebebi olduğunun farkına vardırılması en temel görevimiz
olmalıdır. Bu bildiri ile yanlışlarımız ile beklentilerimizin yeniden gözden geçirilmesi
amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Turizm, arkeoloji, kültürel miras, mimari koruma, müzecilik.

GİRİŞ
“Arkeoloji ve turizm” ilişkisi ülkemizde şimdiye kadar sağlıklı bir şekilde geli‐
şememiştir. Bu ilişki içinde, çarpık da olsa, “Turizm” ve “Arkeoloji” birbirinden
ayrılamaz bir bütün haline gelse de çoğu zaman arkeoloji turizm için, turizm de
arkeoloji için bir tehdit olarak algılanmıştır. Ülkeler farklı zenginliklere ve bu
zenginliklerin getirdiği farklı avantajlara sahiptir. Türkiye ise her şey den önce
kültürel miras zengini bir ülkedir. Ancak, henüz bunu toplumun refah düzeyini
artıracak planlı, kontrol edilebilir bir kazanca dönüştürememiştir (Pulhan 2009:
132). Bu ise içinde arkeoloji, sanat tarihi, tarih, mimarlık, işletme‐iktisat, turizm,
iletişim ve hatta mühendislik alanlarından uzmanların yer aldığı bir işbirliğini
gerektirmektedir.
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masına gelindiğinde ise en önemli sorunların başında nitelikli işçilik ve uygu‐
lama gelmektedir. Ancak, bugünkü ihale sistemi, işin uzman ellere bırakılması
hususunda ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. Ayrıca, ilgili kurumların yoğun iş
yükü ve personel yetersizliği gibi sebeplerle her zaman yapılan işleri takip e‐
dememesi, tarihsel kimliğini kaybetmiş yapıların ortaya çıkmasına ve çok para‐
larla az ve kalitesiz iş üretilmesine sebep olmaktadır.
Hiç kuşkusuz, turistler için ören yerlerini gezmek, yeniden ayağa kaldırılan
tarihi yapıların önünde fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirmek çok önem‐
lidir. Ancak, bu yapıları bütünüyle ayağa kaldırmak her zaman mümkün değil‐
dir. Önemli olan bugüne ulaşmayı başaran bu mirası, koruna geldikleri şekli ile
sağlamlaştırarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Aksi takdirde, bu yapılar tu‐
rizm ve daha çok insan çekme uğruna yapılan uygulamalarla, bugünün fantezi‐
si içinde tamamlanarak tarihsel kimliklerini tamamen yitireceklerdir. Bu beklen‐
ti içinde olan ve bu şekilde turizmden kar sağlamak isteyenleri uyarmak ve bi‐
linçlendirmek en önemli görevimiz olmalıdır (Özdoğan 2008: 11, 64.).
Ülkemizde halen sayısızca, anıt belgelenmeyi ve korunmayı beklerken yenile‐
rini turizm adına hızla açma isteği sahip olduğumuz kültürel mirasa yaptığımız
en büyük ihanettir. Bundan böyle, antik kentleri ne kadar hızla açığa çıkardığı‐
mızla değil, ne kadar yapıyı sağlamlaştırarak gelecek kuşaklara taşımayı başar‐
dığımız ile övünmeli ve bu bilinci hep birlikte el ele vererek yaygınlaştırmalıyız.
Tarihi bir yapıyı açığa çıkarmadan önce, bir başka ifade ile onu toprağın yüzyıl‐
lardır koruyan kollarından ayırmadan önce koruma ve sağlamlaştırma için ge‐
rekli olan projeleri ve bütçelerini oluşturmalıyız. Aksi takdirde, çoğu zaman tu‐
rizme katkı amacı ile yaptığımız bu çaba kısa süreli bir çabadan öteye gitmeye‐
cek açığa çıkarılan ve korumasız bırakılan yapı kısa bir zaman içinde büyük o‐
randa yok olacaktır. Nitekim bu durumda ülkemizde sayısız anıt bulunmakta‐
dır. Ülkemizde arkeolojik çalışmalar Kültür Bakanlığının ve Üniversitelerin Bi‐
limsel Araştırma Fonlarından sağlanan bütçelerle yürütülmektedir. Son yıllar‐
da, şirketler reklam ve tanıtım amacı ile arkeolojik çalışmalara daha fazla destek
verseler de bu henüz istenilen boyuta ulaşamamıştır.
Kültürel Mirasın Korunmasında Sponsorluk

Turizm Kaygısıyla Arkeolojik Alanlarda Kötü Uygulamalar
Kültürel miras kimliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan tarihi yapılarda
arkeolojik çalışmaların tamamlanarak, mimari koruma çalışmaları kapsamında
onarılıp, varlığını sürdürmesi ve gerekli olduğu takdirde yeni bir işleve kavuş‐
turulması hepimizin ortak amacıdır. Ancak, arkeolojik belgeleme ve değerlen‐
dirme çalışmaları uzun bir bilimsel incelemeyi gerektirmektedir. Koruma aşa‐

Halbuki 2004 yılında, kültür ve sanat alanında kabul edilen 5225 sayılı “Kültür
Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu” ve 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve
178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması hakkında Ka‐
nun” un 32. maddesi ile sponsorluk özendirici bir hale getirilmiştir. Yeni spon‐
sorluk yasası kapsamında bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmesi
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uygun görülen faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı,
gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir. 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür
varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, röleve, restorasyon, restitüsyon proje‐
leri yapılması ve nakil işleri, kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yü‐
zey araştırmaları, Kültür envanteri çalışmaları, müze gibi kültürel ve sanatsal
etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalış‐
maları teşvik veya indirime konu olan faaliyetler arasında yer almaktadır.
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Arkeoloji Odaklı Kültür Turizmi
İnsanların kendi ilgi alanları doğrultusunda geziler yapmak istemesi turistik
gezilerin hiç kuşkusuz en temel unsurudur. Ancak, bir grup turistin ya da ziya‐
retçinin geçmişe yönelik daha bilinçli oldukları ve geçmişi daha sistemli bir şe‐
kilde keşfetme istekleri de bir gerçektir. İşte bu anlamda Ülkemize farklı kültü‐
rel konular çevresinde, turist çekmenin zamanı gelmişte geçmektedir.

Türk Arkeolojisinin bir başka ifade ile günümüz arkeologlarının miras olarak
aldığı en önemli sorun, henüz koruma bilinci başlamadan önce ören yerlerinde
hızla ortaya çıkarılan ve bugün acil koruma gerektiren anıtsal yapılardır. Ancak
bu müdahaleler büyük bütçeli koruma projelerini gerektirdiğinden her zaman
Bakanlıktan ya da Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Fonlarından alınan destek‐
ler yeterli olamamaktadır. Yeni yasa ile özendirici hale getirildiğini düşündü‐
ğümüz sponsorluk desteğine arkeolojik çalışmalarda büyük ihtiyaç vardır.
Sponsorluk sistemi ülkemizde henüz kurumsallaşamadığı için belki bu alan‐
da bazı öneriler sunmak faydalı olacaktır. Antik kentlerde yürütülen kazılara
genel amaçlı sponsorluk sağlanması yerine süratle proje bazında sponsorluk
sağlanmaya yönelinmelidir. Bu, yabancı kazılarda uygulanmaktadır. Efes, Ber‐
gama, Sagalassos… gibi kentlerde son derece de başarılı sonuçlar vermiştir.
Sponsorluk desteği alan bir projenin sonuçlanması ile ortaya çıkan sonuç spon‐
sorunu gururlandıracağı gibi hiç kuşkusuz başka yeni projeleri desteklemesi
için de cesaretlendirecektir.
Gelişen koruma bilinci içinde, arkeolojik kazılarda yeni bir yapı açığa çıkarıl‐
madan önce koruma ve sağlamlaştırma için gerekli olan projeler ve bütçeleri
oluşturmalıdır. Bu projeler, kurumsal imajlarını tanıtırken hedef kitlelerine fark‐
lı bir yolla ulaşmaya çalışan, toplumsal kalitenin yükselmesine ve en önemlisi
dünya kültür mirasının korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı‐
da bulunacak sponsorları beklemektedir. Bu bilincin geliştirilmesi için biz ve
bütün paydaşlarımız yerel yönetimlerinde vereceği büyük destek ile el ele çalı‐
şarak kültürel mirastan turizm için katkı beklerken, turizmin hızla kültürel mi‐
rasımızı yok etmesine izin vermemiş olacağız. Ülkemizin kültürel zenginliğinin,
bölge kalkınmasına aktif katkı sağlaması ve bu katkının geniş tabana yayılması
için turizm‐arkeoloji ilişkisindeki beklentilerin yeni bir yaklaşım ile ele alınması
gerekmektedir. Bu durumda beklentileri neler olmalıdır?



“Anadolu’da Kehanet Merkezleri ”



“Pamphylia Kentleri ve Kült Merkezleri”



“Bölgeler Üstü Kült Merkezleri”



“Anadolu’da Helenistik Kuruluşlar”



”Kaya Kutsal Alanları”



“Phryg Kaya Anıtları”



“Anadolu’da Ana Tanrıça Tapınımı ve Kült Merkezleri”



“Roma Döneminde Eyalet Başkentleri”

gibi konular –ki daha yüzlerce konu başlığı belirlenebilir‐ ülkemize kısa süre‐
de çok sayıda turistin gelmesini sağlayacaktır. İşte o zaman Türkiye bilinçli ola‐
rak kültürel mirasını turizm aracılığı ile ülkenin kalkınmasında ve zenginleşme‐
sinde kullanmayı başarmış olacaktır.
Bir konu çevresinde gerçekleştirilecek kültür turizminin çekirdeğini hiç kuş‐
kusuz ören yeri ve müze ziyaretleri oluştursa da mutlaka


Yarı akademik‐yarı tanıtıcı konferanslar



Tanıtıcı filmler



Konu ile ilgili sergiler (fotoğraf‐, resim‐, heykel sergileri….)



Konserler

gibi etkinliklerle zenginleştirilmelidir.
Bir konu çevresinde gelen bu guruplar mutlaka beraberlerin de bu geziyi on‐
lara her daim hatırlatacak küçük hediyelik objelerle uğurlanmalıdırlar. Türkiye
artık bu konuda eşsiz bir cennet haline gelmiştir. Ülkemizde tarihi değer taşıyan
birçok anıtın, heykelin küçük boyutlu alçıdan, taştan, çeşitli madenlerden ve
pişmiş topraktan kopyaları yapılmakta ve çok mütevazi fiyatlara alıcı bulmak‐
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tadır. Yukarıda ana hatlarını çizmeye çalıştığım arkeoloji esasen kültür odaklı
turizm açıkça görüldüğü gibi disiplinler arası bir organizasyonu gerektirmektedir.
Kültürel Mirasın Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında Aidiyet
Duygusunun Yaratılması
Son yıllarda uygulamaya konan “Müze Kart” uygulaması bu anlamda çok se‐
vindirici olmuştur. Türkiye’de ören yeri ve müzeleri ziyaret edenlerin çoğunlu‐
ğunu yabancı turistlerin oluşturduğu düşünüldüğünde, toplumumuzla kültürel
mirasımız arasındaki bağın oldukça zayıf olduğunu görmekteyiz. Bu ise kültür
mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında ki en önemli tehlike‐
lerden birini oluşturmaktadır. Bu amaçla, yabancı turistlerin ziyareti kadar yerli
turistlerinde bu ören yerleri ve müzeleri ziyaretini sağlamak özellikle, topluma
geçmişte bu topraklarda ortaya çıkmış, gelişmiş ve sonradan yerini yeni bir kül‐
türe bırakmış her bir uygarlığın bugünkü mirasçıları oldukları onları korumakla
yükümlü oldukları hatırlatılarak aidiyet duygusunun yaratılması sağlanmalıdır.
Aksi takdirde, ören yerlerinde gördüğü anıtlar, müzelerde teşhir edilen obje‐
ler toplum tarafından yabancı kalmaya devam edecektir. Kültürel mirasın ko‐
runması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında bu konunun çok önemli olduğunu
düşünmekteyim. Çünkü insan yabancı olarak düşündüğü unsurları benimse‐
mek yerine sadece yadsımakla yetinir.
Kültür Envanterinin Tamamlanması
Anadolu toprakları, geçmişten günümüze sahip olduğu farklı kültürel kalıntıla‐
rı ile bir açık hava müzesi niteliğindedir. Ancak her zenginlik gibi, sahip olunan
bu kültürel zenginliğin de iyi yönetilebilmesi için öncelikle ne büyüklükte ve
nitelikte olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla bütün kültür varlıkla‐
rımızı içine alan bir kültür envanterine sahip olmamız gerekmektedir (Emekli
2005: 105; Özdoğan 2006: 93; Özdoğan 2008: 73). Kültür Envanteri çalışmaların‐
da en önemli prensip hiçbir seçicilik, hiçbir öncelik olmadan tüm kültür varlık‐
larının tespit edilerek belgelenmesi ve bir veri tabanının oluşturulmasıdır. Kül‐
türel miras ancak, bu şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilir, içerdiği bilgi ancak
bu şekilde toplumun her kesiminin kullanımına sunulabilir.
Bir Kültür Envanterine sahip olma konusunda son yıllar da önemli çabalar
gösterilmeye başlanmıştır (Esin 2006: 200). Ancak, ortak bir disiplin ve termino‐
loji çevresinde toplanamadığımız ve kurumsallaşamadığımız sürece bu çabalar
bütüncül bir sonuç vermemektedir (Özdoğan 2006: 93). Birbirinden bağımsız
kurum ve kişilerin çabaları ile toplanan bilgiler, kullanılabilir bir bütün oluş‐
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turmaktan uzak, dağınık kalmaktadır. Kültür envanteri çalışmaları sırasında
toplanan ve dağınık halde bulunan bu bilgiler mutlaka sistematik bir şekilde
ortak bir terminoloji çevresinde yeniden toplanarak değerlendirilmeli ve bilim
dünyasının olduğu kadar turizminde yararlanabileceği duruma getirilmelidir.
Ören Yeri ve Müzelerde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Multimedya Destekli
İnternet Tabanlı Turizm Bilgi Sistemleri
Ülkemizdeki turizm gelişim alanlarına, ören yerlerine ve müzelere uyarlanmak
üzere turistleri bilgilendirmeye yönelik bir veri tabanı oluşturulmalıdır (Kafarov
ve Çabuk 2000; Altan vd. 2003). Bir sunucuya bağlı olarak, alanda farklı yerlere
konulmuş istemcilerden turistlere oraya ilişkin bilgileri coğrafi bilgi sistemleri
ortamında sorgulama şansı, ulaştıkları bilgilere göre görsel olarak görüntüleme
ve baskı alma şansı sunulmalıdır. Bunun yanı sıra aynı veri tabanının turizm
yönetim hizmetlerinde de kullanılması ile turistik yörelerde turizm yönetim
hizmetlerinin etkinleştirilmesi, ayrıca hazırlanan verilerin internette yayınlan‐
ması ile tüm dünya da internet üzerinde kültürel mirasımızın dolayısı ile ülke‐
mizin tanıtımının sağlanması hedeflenmelidir.
Alan Yönetimi
Alan yönetimi ile ören yerleri, sit alanları ve etkileşim sahaları ile bağlantı nok‐
talarının kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin koordinasyo‐
nunda sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde korunması ve değerlendi‐
rilmesini sağlamak, yönetim alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, yönetim
planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi amaç‐
lanmalıdır. Alan yönetimi çok kapsamlı bir etkinlik olması ve çok farklı kurum
ve kişilerin bir araya gelerek yürütülmesi gerektiği için, bilim insanları arasında
dahi henüz net olarak nasıl uygulanması gerektiği tartışılmaktadır. Alan yöne‐
timi, öncelikle adım adım uygulanmalı, pilot projelerle desteklenmeli ve zaman‐
la yaygınlaştırılmalıdır.
Müzelerin Yeniden Yapılandırılması
Müzeler, Turizm açısından yeniden değerlendirilmelidir (Özdoğan 2006: 918;
Özdoğan 2008: 131, 147; Ünsal 2009: 151). Türkiye’de müzelerin yönetim, perso‐
nel istihdamı ve bütçe sorunları bu konuda ciddi adımların atılması gerektiğine
ve müzelerin yeni bir yönetim yapısına gereksinim duyduğuna işaret etmekte‐
dir. Müzelerde görevli araştırmacıların sorumluluk alanları kesin çizgilerle bir‐
birinden ayrılmalıdır. Müzelerde, idari işler ve işletme, kazı ve yüzey araştırma‐
ları, envanter çalışmaları, teşhir ve sergileme, kazı ve yüzey araştırmalarında
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Bakanlık temsilciliği gibi her biri ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren konular bir‐
birinden ayrılmalı ve Müzeler bilgi üreten kurumlar haline dönüştürülmelidir.
Ürettikleri bilgileri ise toplumla paylaşmaları sağlanmalıdır.
Müze ve Ören Yerlerinin Tanıtıldığı Rehber Kitap ve
Broşürlerin Hazırlanması
Yukarıda, ören yeri ve müzelerde coğrafi bilgi sistemleri ve multimedya destek‐
li internet tabanlı turizm bilgi sistemi oluşturulmasının gereklerinden bahsetsek
de her ziyaretçi gittiği ören yerini ve müzeyi tanıtan bir rehber kitabı beraberin‐
de alıp götürmek ister. O kitap, gezilen ve görülen yerleri hatırlatacak bir obje
olarak kalacaktır. Ülkemizde birçok ören yerinde uzun soluklu arkeolojik çalış‐
malar yapılmasına rağmen, henüz bu ören yerlerini tanıtan çok az rehber kitap
ya da broşür hazırlanmıştır. Bazılarında ise hemen her dilde basılmışlardır ama
Türkçesini basmak hiç akla gelmemiştir. Son yıllarda bazı yayınevleri özellikle
ören yerlerini tanıtan rehber kitapların basılmasına büyük katkıda bulunurken
bu çabalar süratle desteklenmelidir.
Müzelerde Özel Sergi ve Kataloglarının Hazırlanması
Müzelerde sergileme ve tanıtım yeniden ele alınmalıdır. Çoğu müzelerin depo‐
larında, sergilenmeyi bekleyen binlerce eser bulunmaktadır. Müzelerin fiziksel
ihtiyaçları ve güvenlik sorunları çözüldükten sonra, bu eserler depolardan çı‐
kartılarak çeşitli konu başlıkları altında sergilenmeli ve bu sergileri tanıtan kata‐
loglar hazırlanmalıdır.
“Antik Çağda Oyun ve Oyuncaklar”
“Antik Çağda Yemek Kültürü”
“Çağlar Boyunca Cam Sanatı”
gibi toplumun ilgisini çekebilecek yüzlerce konu çevresinde özel sergiler düzen‐
lenebilir. Bu sergiler ve tanıtımlarının yapıldığı farklı dillerde kaleme alınmış
gösterişli kataloglar hem iç hem de dış turizmi canlandırmada çok etkili bir araç
olacaktır. Bu özel sergilere sadece Türkiye’nin önde gelen büyük müzeleri değil
özellikle Anadolu’daki müzelerin özendirilmesine gayret edilmelidir.
Saydığımız bu hedeflere daha sağlıklı bir kültürel miras ve kültür turizmi i‐
lişkisi için Kültür Bakanlığı başta olmak üzere, DPT, yerel ve merkezi yönetim‐
ler, TÜBİTAK gibi çeşitli bilimsel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri,
özel sektörden alınan desteklerle süratle ulaşmamız gerekmektedir.
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Kültür mirasının ve kültürel turizmin birlikte değerlendirilmesi yeniden göz‐
den geçirilmelidir (Emekli 2005: 103). Bu bağlamda, önemli bir potansiyele sa‐
hip olan ama halen yok olmasının önüne geçilemeyen ve her zaman gereği gibi
değerlendirilemeyen kültürel varlıklarımızın koruma ilkeleri doğrultusunda
kültürel turizm ile birlikte değerlendirilmesi en temel amacımız olmalıdır.
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istihdama ve diğer sektörlere olan olumlu etkisi (Olalı ve Timur 1988) turizmin
değerini daha da arttırmıştır.
Turizm talebinin gelişmesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler ekonomik,
sosyal, politik faktörlerden oluşacağı gibi psikolojik faktörlerden de oluşabil‐
mektedir (Olalı ve Timur 1988). Turizm talebini etkileyen bu faktörlerin dikkate
alınması, yönelik talebe cevap verebilecek şekilde arzın oluşturulması, turizm
yatırımlarının yerinde ve zamanında yapılması için gereklidir. Turizm talebinin
çeşitli faktörler göz önüne alınarak tahmin edilmesi, turizm sektörü ve gelişimi
için oldukça önemlidir.
Turizmin direk ve endirek etkileri dikkate alındığında ekonominin tüm sek‐
törlere katkı yaptığı görülmektedir. Turizme doğrudan hizmet eden sektörler‐
deki etkisinin yanı sıra dolaylı hizmetlerde de paranın elden ele dolaşması yolu
ile uyarıcı etki yapmaktadır. Turistin yapmış olduğu 1 birimlik harcama eko‐
nomi içinde kendisinin birkaç katı etki yaratabilmektedir. Bu nedenledir ki Tür‐
kiye’ ye yönelik turizm talebinin etkili ve hızlı bir şekilde arttırılması turizmden
elde edilen gelirlerin yükselmesine ve dolayısı ile ekonominin canlanmasını
sağlayacaktır.
LİTERATÜR TARAMASI

ÖZ
Turizm Türkiye’nin döviz geliri elde ettiği başlıca sektörlerden biridir. Bu nedenle turizm
gelirleri ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye turizmi için bir talep tahmin modeli geliştirmektir. Bu modelin bağımsız değişkenlerini Türkiye’nin en çok turist çektiği 17 AB ülkesinin GDP’si, veri setinde yer alan ülkelerle Türkiye arasındaki nispi fiyatları yansıtan CPI değişkeni, Euro’nun TL’ye oranı olan EX değişkeni ve 1 varil İngiltere Brent Petrolü’nün dolar fiyatı olan OIL değişkeni oluşturmaktadır. Turizmde mevsimsel etkiler yoğun ve önemli olduğu için tüm veriler çeyrekli olarak
kullanılmış olup mevsimsellikten arındırılmamıştır. Veri seti 1991’in son çeyreği ile
2009’un 2. çeyreği arasındadır. Bu çalışma sonucunda, GDP katsayısının negatif ve
birden büyük çıktığı saptanmış ve Türk lirasındaki yüzde 1’lik değer kaybı gelen turist
sayısını yüzde 0,36 arttırdığı, petrol fiyatlarındaki % 1’lik bir artış gelen turist sayısını %
0,5 oranında arttırdığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm talebi, ARDL, koentegrasyon

GİRİŞ
Son yıllarda hizmet sektörünün ekonomi içerisindeki payının giderek artması
ile birlikte bu sektörün alt sektörü olan turizmin payı ve önemi de giderek art‐
mıştır. Dünyada hızla gelişen turizm sektörü Türkiye’de de 1980’li yıllardan
sonra gelişme göstermiştir. Turizmin dış ödemeler dengesine, devlet gelirlerine,

Lee (1995), Güney Kore’yi ziyaret eden turistler üzerinde gelirin, nispi fiyatın ve
döviz kurunun önemli olduğunu ileri sürmüştür. Lindberg ve Aylward (1999),
fiyat düzeyi ve seyahat arasındaki ilişkiyi araştırmak için Costra Rica’daki üç
ulusal parkı ziyaret eden turistlerin fiyat elastikiyetleri üzerinde araştırmalar
yapmıştır. Coshall (2000), UK’ı ziyaret eden turistlerin seyahat harcamalarının
potansiyel etkilerini, zaman serileri metodunu kullanarak yapmıştır. Manuel ve
Croes (2000), Amerikalıların küçük, ünlü turist mekanı olan Aruba’ya olan ziya‐
retleri ile ilgili bir ekonometrik model kurarak milli gelirin önemli bir değişken
olduğunu bulmuşlardır. Venegas ve Croes (2000), 1975 ile 1996 yılları arasındaki
verilerini kullandıkları araştırmalarında Amerikalı turistlerin Aruba’yı ziyaret
etmelerinde en önemli faktörün gelir olduğunu bulmuşlardır. Webber (2001),
Avusturalyalı turistlerin 1983‐ 1987 yılları arasında yapmış oldukları dış turizm
uzun dönem talebini araştırmak için ünlü turistik yerleri incelemiştir. Döviz ku‐
ru dalgalanmalarının uzun dönem turist talebi için önemli bir belirleyici oldu‐
ğunu saptamıştır (Wang 2009).
Lim ve McAleer (2001), üç makroekonomik değişken (gelir, fiyat ve döviz
kuru) ile eş bütünleşme (cointegration) yöntemini kullanarak Hong Kong, Ma‐
lezya ve Singapur’dan Avusturalya’ya gelen turistlerin uzun dönem etkileşimi‐
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ni incelemişlerdir. Aktaş (2005), turizm gelirlerinin ekonomideki yeri ve önemi
nedeni ile, turizm gelirlerini etkileyen en önemli değişkenleri ileri doğru değiş‐
ken seçme tekniği ile araştırmış ve bu değişkenlerin turist sayısı ve seyahat
acentası sayısı olduğunu belirlemiştir. Daha sonra eş bütünleşme analizi yapa‐
rak bu denklemin uzun dönem tahminlerin kullanılmasında da uygun olacağını
saptamıştır.
Bahar (2006), turizm ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki‐
nin var olup olmadığını araştırmak amacı ile, 1963 – 2004 yılları arasındaki tu‐
rizm gelirleri ile GSMH’dan oluşan değişkenlere ait zaman serisi, VAR modeli
kullanarak incelemiştir. Elde edilen bulgular, turizmin ekonomik büyüme üze‐
rinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca yapılan eş bü‐
tünleşme testine göre, her iki değişkenin uzun dönemde karşılıklı ilişki içerisin‐
de olduğu saptanmıştır.
Chu (2008), ARAR modelinin Asya‐Pasifik bölgesinde bulunan dokuz
destinasyon için turizm talebinin tahminlemesinde işe yarayan bir model olup
olmadığını araştırmıştır. Ayrıca ARAR modeli ARIMA modeli ile karşılaştırıla‐
rak ARAR’ın güvenilir alternatif bir model olduğu ve turizm talebini
tahminlediği varsayılmıştır.
Chen, Yin ve Pan (2010), araştırmalarında, ANFIS’i (adaptive network‐based
fuzzy inference system) uygulayarak Tayvan’a gelen turistleri tahminlemeye
yönelik bir model oluşturmuşlar ve bu modelin tahminleme performansını ka‐
nıtlamaya çalışmışlardır. ANFIS’in bazı tahminleme yöntemlerinden daha iyi
olduğunu ve ANFIS’in gelen turistleri tahminlemek için alternatif bir yöntem
olabileceğini kanıtlamışlardır. Turizm talebi çalışmaları ile ilgili araştırma yön‐
temlerinin güçlendirilmesi için geleneksel metot olarak zaman serileri analizi
önerilmektedir. Bu araştırma yöntemleri arasında, bazı araştırmacılar turizm
talebini tahminlemek için, hata düzeltme modelleri olan co‐entegrasyon ve
VAR’ı kullanmaktadırlar.
Türkiye Turizmini Etkileyen Faktörler
Türkiye turizmini etkileyen faktörler arasında dış ülkenin milli gelir düzeyi,
fiyat düzeyleri, gelen turist sayısı, döviz kurları, turist başına düşen harcamalar
yer almaktadır.
Dış Ülkenin Milli Gelir Düzeyi
Turizm talebi ile ülkenin milli gelir düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunmak‐
tadır. Milli gelir düzeyi yükseldikçe turizm talebi artmakta, milli gelir düzeyi
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düştükçe turizm talebi azalmaktadır (Olalı ve Timur 1988). Milli geliri ve refah
seviyesi yüksek olan toplum insanlarının daha sık seyahat eğiliminde olduğu ve
genellikle iç turizm yerine dış turizmi tercih ettikleri araştırmalarla saptanmış‐
tır. Ancak yüksek gelire sahip gelişmiş ülke insanları seyahatlerinde genellikle
gelişmiş ülkeleri tercih etmektedirler. Çünkü kaliteli turistik ürün ve kaliteli tu‐
ristik hizmet almak istemektedirler. Türkiye gibi turizm açısından gelişmekte
olan ülkeler ise daha ucuz olduğu için turistin zihninde kalitesiz hizmet alaca‐
ğına yönelik bir imaj vardır. Bu durum da yüksek gelirli turist açısından ülkeye
yönelik talebi olumsuz etkilemektedir. Yani Türkiye’ ye olan turizm akımı yine
gelişmekte olan ülkelerden olmakta ve daha düşük gelirli turist gelmektedir.
Fiyat Düzeyleri
Turistik tüketim harcamalarında fiyatın önemli bir yere sahip olmasından ve
turizm talebinin elastik yapısından dolayı fiyat değişmeleri turizm olayını ö‐
nemli ölçüde etkilemiştir (Olalı ve Timur 1988). Fiyata karşı duyarlı olan turist
kaliteli hizmeti alabileceği fakat göreceli olarak fiyatı daha düşük olan destinas‐
yonları tercih etmektedir. Türkiye’ ye turist gönderen ülkelerin fiyat düzeyleri
ile Türkiye’nin fiyat düzeyleri karşılaştırıldığında nispi olarak daha ucuz olması
yönelik talebi canlandıracaktır. Rakibimiz olan Yunanistan’ın Avrupa Birliği ne
üye olması ile Euro kullanmaya başlaması Yunanistan’da fiyatlar genel
seviyesinin yükselmesine neden olmuştur. Bu durum Türkiye açısından bir
avantaj haline dönüştürülüp kullanılmalıdır.
Gelen Turist Sayısı
1980’den sonra Türkiye’ye gelen turist sayısında artış görülmeye başlanmıştır.
Bu artışa paralel olarak turizm gelirlerinde yükselme gözlenmiştir. Turizm ge‐
lirlerinin artmasıyla ülkenin milli gelir düzeyinde bir iyileşme gerçekleşir, öde‐
meler bilançosu açıkları kapanır ve refah seviyesi artar. Turizm yarattığı gö‐
rünmeyen ihracat etkisi ile ülkedeki döviz arzını arttırır ve ödemeler bilançosu‐
nun aktif artan vermesine katkıda bulunur. Sektörde faaliyet gösterenlerin elde
ettikleri direk turizm gelirlerinin endirek olarak yarattığı gelirler de ekonomi
içinde el değiştirerek yan gelirler yaratır (Olalı ve Timur 1988). Bu mekanizma‐
nın işlemesi ile ortaya çıkan turizm geliri ilk gelirden oldukça yüksektir. Yani
gelen turist sayısındaki artış doğru orantılı olarak gelirleri de arttıracak ve ülke
ekonomisi daha güçlü bir duruma gelecektir.
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Döviz Kurları
Yönelik turizm talebini etkileyen önemli değişkenlerden birisi de döviz kuru
değişkenidir. Bunun nedeni turistlerin gidecekleri ülkelerde zorunlu harcamala‐
rındaki fiyat düzeylerinden çok döviz kurlarını ölçüt alarak o ülkeyi ziyaret et‐
melerinden kaynaklanmaktadır (Olalı ve Timur 1988). Dünya genelinde etkileri
görülen 2008 Küresel Ekonomik Krizinde Türkiye Akdeniz Çanağındaki ülkeler
arasında avantajlı konuma geçmiştir. Özellikle Avrupa Birliği üye ülkelerinden
yapılacak seyahatlerde Türkiye’nin Euro bölgesi dışında olması turizmi olumlu
yönde etkilemiştir. Euro karşısında değer kaybeden Türk Lirası, rakipleri olan
İspanya, İtalya ve Yunanistan’ a göre daha ucuz olarak piyasada yer almıştır.
Turist Başına Düşen Harcamalar
2008 yılı verilerine göre 30 milyon olan turist ve 21 milyar $ gelir, 2009 yılında
32 milyon turist sayısına ulaşılmasına rağmen turizm geliri yine 21 milyar $’ da
kalmıştır (tuik.gov.tr). Kişi başına ortalama harcama 2008’de 708 $ iken bu ra‐
kam 2009’da 664 $’a gerilemiştir. Turist harcamalarındaki bu düşüş Türkiye tu‐
rizminde bazı olumsuzlukların yaşandığını göstermektedir.
İzlenmekte olan yanlış turizm politikaları ülkeye gelen turist sayısında artış
olmasına rağmen gelirlerin aynı oranda artmamasına neden olmaktadır. Bu ha‐
talardan en belirgin olanı son 10 yıldır hızlı bir uygulama artışı gösteren her şey
dahil sistemidir. Bu sistemde havaalanına inen turist direk olarak otele gitmekte
ve tatilinin sonuna kadar bir daha işletmeden çıkmayarak bulunduğu
destinasyonda harcama yapmamaktadır. Daha da kötüsü Türkiye hakkında
hiçbir fikir edinmeden ülkesine dönmektedir. Oysa ki turizm faaliyetinin temel
hedefi ülkeye gelen turiste maksimum harcamayı yaptırabilmektir. Bunun için
de yeni turistik ürünler, çekicilikler ve olanaklar yaratılmalı, alt ve üstyapı yatı‐
rımları ile desteklenmelidir. Turistin para harcamasını engelleyen her şey dahil
sistemi en kısa sürede terk edilerek hizmet kalitesinin arttırılması turistin har‐
cama miktarının ve dolayısı ile turizm gelirlerinin yükselmesini sağlayacaktır.
Çalışma kapsamında analize dahil edilen 17 Avrupa ülkesi arasında Alman‐
ya, İngiltere Hollanda, Fransa ve İtalya Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 10
ülke içerisinde yer almaktadır. Almanya 4.488 bin kişi ile birinci sırada yer alır‐
ken, İngiltere 4.427 bin kişi ile üçüncü sırada yer almaktadır (tuik.gov.tr). Al‐
manya’ da tanıtım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve Almanların
Türkiye’ye olan özel ilgi ve sevgisi nedeniyle taleplerinin yüksek olduğu bilin‐
mektedir. İngiltere’de ise Türk Lirasının pound karşısında değer kaybetmiş ol‐
ması fiyatların göreli olarak ucuzlamasına ve talebin Türkiye’ye kaymasına ne‐
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den olmuştur. Çünkü Euro bölgesine dahil olan ülkelerde fiyatlar daha yüksek sey‐
retmektedir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ve BULGULAR
Bu çalışmanın amacı Türkiye turizmi için bir talep tahmin modeli geliştirmektir.
Bu bağlamda izleyen bölümde öncelikle veri seti ve modeller tanıtılacak, sonra
kullanılan zaman serilerinin durağanlık dereceleri araştırılacak, ardından da
eşbütünleşme analizi yapılacaktır.
Ekonometrik Model ve Veri Seti

TA  f (GDP,CPI, EX , OIL)

(1)

Bu çalışmada Türkiye turizmi talep denklemini tahminlemek için gelen turist
sayısının (TA) bağımlı değişken olduğu aşağıdaki model geliştirilmiştir. Ba‐
ğımsız değişkenlerden GDP değişkeni Türkiye’nin en çok turist çektiği 17 AB
ülkesinin (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya,
İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngil‐
tere) dolar bazında ki reel GDP’sidir. İkinci bağımsız değişken olarak, veri se‐
tinde yer alan ülkelerle Türkiye arasındaki nispi fiyatları yansıtan CPI değişkeni
kullanılmıştır. Bu değişken oluşturulurken Türkiye’nin tüketici fiyat endeksi
araştırmaya konu olan 17 AB ülkesinin ortalama fiyat endeksine oranlanmıştır.
Üçüncü bağımsız değişken olarak kullanılan EX değişkeni Euro’nun TL’ye ora‐
nıdır. Dördüncü bağımsız değişken olarak kullanılan OIL değişkeni ise; 1 varil
İngiltere Brent Petrolü’nün dolar fiyatıdır. Bu değişken ulaşım maliyetlerini
yansıtması amacıyla proxy olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değiş‐
kenlerden gelen turist sayısı TÜİK’ten, GDP, CPI değişkenleri OECD veri taba‐
nından, EX değişkeni TCMB EVDS’den, OIL değişkeni ise IMF IFS’ten sağlan‐
mıştır. Turizmde mevsimsel etkiler yoğun ve önemli olduğu için tüm veriler
çeyrekli olarak kullanılmış olup mevsimsellikten arındırılmamıştır. Veri seti
1991’in son çeyreği ile 2009’un ikinci çeyreği arasındadır. Yine kullanılan model
bağlamında katsayıların kısmi esneklik katsayıları olarak yorumlanabilmesi için
bütün serilerin logaritmalı halleri kullanılmıştır.
Birim Kök Testleri
Makroekonomik zaman serileri zaman içinde değişen ortalama ve varyansa sa‐
hip olabileceklerinden birim kök içerebilirler. Bu durumda klasik en küçük ka‐
reler yöntemiyle elde edilen regresyon sonuçları sahte ilişkiler elde edilmesine

Bildiriler

357

yol açabilir. Birim kökün araştırılmasında literatürde en sık kullanılan test gele‐
neksel genişletilmiş Dickey‐Fuller (ADF) testidir. yt gibi bir zaman serisi için
uygulanan ADF testi 1’nolu denklemdeki ∂ katsayısı için hesaplanan t istatisti‐
ğine dayanmaktadır.
q

yt     t  yt 1   yt i  U t
i 1

Ardışık bağlanımlı bir süreci gösteren yukarıdaki denklemde Ut’deki ardışık
bağımlılığın ortadan kaldırılması için serinin gecikmeli farkları eklenmektedir.
Ardışık bağımlılığı ortadan kaldıracak gecikme uzunluğu ise Akaike Bilgi Krite‐
ri (AIC) , Schwarz Bilgi Kriteri (SC) vb. gibi model seçim kriterleriyle belirlenir.
Uygun modelin belirlenip tahmin edilmesinin ardından yapılan ADF testi Ho:
∂=0 hipotezinin test edilmesine dayanmaktadır. Hipotezin reddedilmemesi seri‐
nin birim kök içerdiğini göstermektedir. Bütünleşme düzeyinin belirlenmesi
için serinin birinci farkı alındıktan sonra yeniden ADF testi uygulanır. Bu aşa‐
mada boş hipotezin reddedilmesi serinin birinci farkının durağan yani I(1) ol‐
duğunu gösterir.

Tablo 1. ADF Birim Kök Testleri
Düzey
Değişken

Sabitli Trendsiz

1. Fark

Sabitli Trendli

Sabitli Trendsiz

Sabitli Trendli

TA

-4.7078

-7.6205

GDP

-4.8364

-3.0835

-5.5213

-6.004

CPI

-9.7239

-0.55307 (4)*

-2.9323

-6.6542

EX

-3.7625 (4)*

-0.64059 (4)*

-5.3495

-4.593

OIL

-0.79527

-2.5184

-5.9737

-5.9355

Kritik Değerler
5%

Trendsiz Mackinnon

Trendli Mackinnon

-2.9055

-3.4779

Tablo 1’de çalışmada kullanılan serilerin durağanlık özelliklerinin ortaya
konulması amacıyla yapılan ADF Birim Kök Testi’nin sonuçları yer almaktadır.
Buna göre TA serisi düzeyde durağan yani I(0), GDP serisi sabitli trendsiz dü‐
zeyde durağan I(0), sabitli ve trendli olarak birinci farkında durağan yani I(1),
CPI, EX ve OIL değişkenleriyse birinci farklarında durağan yani I(1)’dir. Burada
trendsiz durumda durağan olan serilerin (CPI, EX) trend eklendiğinde birim
kök içerdikleri görülmektedir. Bu durumun serilerin mevsimsel olmasıyla ya‐
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kından ilgisi vardır. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi turizm çalışmaların‐
da mevsimsel etkinin kaybolmaması istenir. Bu yüzden bu serileri 1. farklarında
durağan, yani entegrasyon derecelerini I(1) kabul etmek gerekir.
Eşbütünleşme Analizi: Sınır (Bounds) Testi
Birim kök analizinin ardından seriler arasındaki uzun dönem denge ilişkisinin
araştırılmasına geçilebilir. Uzun dönem denge ilişkisinin tespitinde
eşbütünleşme testleri kullanılır. Eşbütünleşme kavramı ile ilgili çalışmalar Engle
ve Granger’in (1987) makalesi ile başlamıştır. Bu makale, durağan olmayan de‐
ğişkenler ile ekonomik analizlerin yapılmasında önemli katkılara sahiptir. Bu
makaleden sonra durağan olmayan ekonomik değişkenlerin, doğrusal bileşim‐
lerinin durağan olup olmadığı test edilebilir ve uzun dönemli denge ilişkileri
araştırılabilir hale gelmiştir. Engle‐Granger’ın yaklaşımına ek olarak Johansen
(1988) ve Johansen ve Juselius (1990)’un eşbütünleşme yaklaşımlarının da ortak
özelliği ele alınan tüm serilerin aynı düzeyde durağan olması gerektiğidir. Bu
yaklaşımlara göre ancak aynı düzeyde durağan olan değişkenler arasındaki u‐
zun dönemli ilişki araştırılabilir. Ancak her zaman bu koşul sağlanamayabilir.
Bu durumda geleneksel olarak kullanılan eşbütünleşme yaklaşımları kullanıla‐
maz hale gelecektir. Eğer buna (eş durağanlık kısıtı) dikkat edilmezse elde
edilen regresyon bulguları sahte olacaktır. Bu çalışmada kullanılan serilerden
yalnızca TA ve GDP serileri I(0) karakter sergilemekte diğer serilerse birinci
farklarında durağan yani I(1) olmaktadır. Bu durumda geleneksel eşbütünleşme
yaklaşımlarına göre 1 numaralı modelde eşbütünleşme analizi mümkün olmamaktadır.
Bu durumda bütün modellerdeki eşbütünleşik ilişkinin incelenebilmesi için
Peseran vd.’nin geliştirdikleri Sınır Testi yaklaşımı kullanılabilir. Peseran, Shin
ve Smith’in 2001 yılında yayınladıkları “Bounds Testing Approaches to the
Analyses of Level Relationships” makalelerinde geliştirdikleri yaklaşım eş du‐
rağanlık kısıtını aşmaktadır. Sınır testi yaklaşımında serilerin hangi düzeyde
durağan olduklarına bakılmaksızın aralarında bir eşbütünleşme ilişkisinin var
olup olmadığı araştırılabilmektedir. Sınır testinin bir diğer avantajı da küçük
örneklemlerde de güvenilir sonuçlar vermesidir (Kasman vd 2005). Sınır testi 3
aşamada uygulanabilir:


Eşbütünleşmenin olup olmadığına karar verebilmek için uygun gecik‐
meli kısıtlanmamış hata düzeltme (UECM) modeli



Eşbütünleşik ilişkinin olduğu modellerdeki uzun dönem ilişkinin belir‐
lenmesi için uygun ARDL (autoregressive distributed lag) modeli
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Kısa dönem ilişki ve Hata Düzeltme Mekanizmasının (ECM) kontrolü
için uygun ARDL modeli.

Bir kısıtlanmamış hata düzeltme modeline (unrestricted error correction
model; UECM) dayanan bu test, çalışmamızda kullanılan modele aşağıdaki gibi
uyarlanmaktadır:

 ln TA   0   1 ln TAt 1   2 ln GDPt 1   3 ln CPI t 1   4 ln EX t 1   5 ln OILt 1 
n

n

n

n

i 1

i0

i0

i0

  6 ln  TAt  i    7 ln  GDPt  i    8 ln  EX t  i    9 ln  OILt  i  ut
Burada eşbütünleşme ilişkisinin varlığı katsayıların topluca anlamlılığının
test edildiği H0: β1=β2=β3=β4=β5=0 hipotezine dayanır. Bu hipotez testinden
elde edilen F istatistiği Peseran vd.’nin çalışmasında verilen kritik değerlerle
karşılaştırılır. Belirlenen anlam düzeyinde F istatistiği eğer alt ve üst sınırlardan
oluşan kritik sınır değerlerinin dışına düşerse o zaman bağımsız değişkenlerin
bütünleşme derecesine bakmadan eşbütünleşmenin olup olmadığına karar veri‐
lebilir. F istatistiği eğer kritik üst sınır değerinden daha büyükse, o zaman
eşbütünleşme ilişkisi bulunmadığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilmektedir.
Buna karşılık eğer F istatistiği kritik alt sınır değerinden daha küçükse, bu du‐
rumda uzun dönem ilişkisi bulunmadığını ifade eden sıfır hipotezi kabul edil‐
mektedir. F istatistiğinin kritik sınırların arasına düşmesi durumunda ise kesin
bir yorum yapılamamaktadır. UECM modellerinde, n gecikme sayısını ifade
etmektedir. Gecikme sayısının belirlenmesi için Akaike, Schwarz ve Hannan‐
Quinn gibi kritik değerlerden yararlanılır ve en küçük kritik değeri sağlayan
gecikme uzunluğu modelin gecikme uzunluğu olarak belirlenir. Analizimizde
uygun gecikme sayılarının belirlenmesi için Akaike Bilgi Kriteri (AIC) kullanılmıştır.
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Tablo 2’de görüldüğü gibi UECM Modeli için optimum gecikme sayısı 8’dir.
Ayrıca belirlenen optimum gecikme sayılarında hata teriminin 1 ve 4 gecikmeli‐
leri için ardışık bağımlılık problemi de yoktur. Bu nedenle Sınır Testi yukarıda
belirlenen 8 gecikmeli UECM Modellerine uygulanmıştır.
UECM modellerinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığının test edilmesi için
bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birinci dönem gecikmelerine F testi yapılır.
Bu test için temel hipotez H0: β1=β2=β3=β4=β5=0 şeklinde kurulur ve hesapla‐
nan F istatistiği Pesaran vd. (2001)’deki tablo alt ve üst kritik değerleri ile karşı‐
laştırılır.

Tablo 3. UECM Modeli Sınır Testi F İstatistiği ve Kritik Değerler
k

F İstatistiği

Alt Sınır I (0)*

Üst Sınır I (1)*

4

3,2629

2,20

3,09

* Peseran vd. (2001)’deki % 10 anlamlılık düzeyli kritik değerlerdir.

Tablo 3’te görüldüğü gibi tüm katsayıların topluca sıfıra eşit olduğu sıfır
önsavı oluşturulan UECM modeli için reddedilmektedir. Bunun anlamı oluştu‐
rulan turizm talep tahmin modelinde eşbütünleşik ilişkinin olduğudur.
Eşbütünleşik ilişkinin varlığına karar verdikten sonra değişkenler arasındaki
uzun ve kısa dönem ilişki belirlenebilir. Uzun dönem ilişkinin belirlenmesi için
uygun gecikmeli ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) modeli yine AIC kri‐
terine göre oluşturulmuştur. Oluşturulan uygun gecikmeli ARDL modeli ve
uzun dönem katsayıları Tablo 4’te görülmektedir.

Tablo 4. ARDL (8,8,5,8,8) Modeli
Tablo 2. Optimum Gecikmeli UECM Modeli
Gecikme Sayısı

AIC

1

0,006

2

-0,2743

3

-0,5822

4

-0,4408

5

-0,6216

6

-0,9330

7

-1,8576

8

-2.3049

Değişkenler

Katsayı

Standart Hata

TA(-1)

-.0016224

.12523

T Değeri [Prob]

TA(-2)

-.16910

.11332

-1.4922[.151]

TA(-3)

-.20077

.10834

-1.8532[.078]

TA(-4)

.099229

.10213

.97163[.342]

TA(-5)

-.26204

.10841

-2.4172[.025]*

TA(-6)

-.80053

.10394

-7.7016[.000]*

TA(-7)

-.30320

.12402

-2.4448[.023]*

TA(-8)

-.23354

.12455

-1.8751[.075]

GDP

-34.813

33.932

-1.0259[.317]

GDP(-1)

133.558

52.291

2.5541[.018]*

GDP(-2)

.93285

61.970

.15053[.882]

-0,12955[.099]
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57.428

-3.0309[.006]*

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

362
Tablo 5. Uzun Dönem Katsayılar

GDP(-3)

-174.057

GDP(-4)

-85.466

62.285

-1.3722[.184]

DeğişkenKatsayı

Standart Hata

T Değeri [Prob]

GDP(-5)

-15.242

55.719

-.27355[.787]

GDP-5,6196

.70659

-7.9531[.000]
-.47807[.638]

GDP(-6)

-25.182

47.040

-.53533[.598]

CPI-.047038

.098391

GDP(-7)

230.639

52.552

4.3887[.000]*

EX.36275

.12530

2.8950[.009]

GDP(-8)

-200.137

38.041

-5.2611[.000]*

OIL.52164

.021890

23.8304[.000]

CPI

-33.235

.87703

-3.7895[.001]*

C71,7375

8,2636

8.6811[.000]

CPI(-1)

37.025

12.719

2.9111[.008]*

CPI(-2)

17.268

10.954

1.5764[.130]

CPI(-3)

-19.589

11.186

-1.7511[.095]

CPI(-4)

-31.271

11.759

-2.6593[.015]*

CPI(-5)

28.451

.75376

3.7746[.001]*

EX

-.066825

.29230

-.22862[.821]

EX(-1)

.46976

.37576

1.2502[.225]

EX(-2)

-.076946

.34892

-.22052[.828]

EX(-3)

.77208

.34201

2.2575[.035]*

EX(-4)

-11.027

.34953

-3.1548[.005]*

EX(-5)

.62311

.28803

2.1633[.042]*

EX(-6)

.49041

.24691

1.9862[.060]

EX(-7)

-.83995

.24914

-3.3714[.003]*

EX(-8)

.77273

.20473

3.7744[.001]*

OIL

.093839

.11742

.79919[.433]

OIL(-1)

-.25524

.19836

-1.2868[.212]

OIL(-2)

.56900

.20036

2.8399[.010]*

OIL(-3)

-.069833

.21942

-.31826[.753]

OIL(-4)

.64600

.20814

3.1036[.005]*

OIL(-5)

-.54114

.20232

-2.6747[.014]*

OIL(-6)

.024468

.19454

.12577[.901]

OIL(-7)
OIL(-8)

.35050
.68032

.22213
.19804

1.5779[.130]
3.4352[.002]*

C

2.059.990

368.949

5.5834[.000]*

* % 5 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. DW= 2,0187 R2= ,99492

Tablo 4’te görülen uzun dönem ARDL (8,8,5,8,8) modeli uzun dönem katsa‐
yıların elde edileceği optimum gecikmeli modeldir. Bu modeli elde ettikten son‐
ra hesaplanan uzun dönem katsayılar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5’te ARDL (8,8,5,8,8) modelinden elde edilen uzun dönem katsayılar
yer almaktadır. Ekonometrik analizin başında belirtildiği gibi çalışmada loga‐
ritmalı veriler kullanılarak çift taraflı logaritmik bir model oluşturulmuştur. Bu
bağlamda elde edilen uzun dönemli katsayıları kısmi esneklik katsayıları olarak
yorumlayabiliriz. Elde edilen katsayılardan yalnızca fiyat değişimlerini yansıtan
CPI katsayısı istatistiksel olarak anlamsız çıkmış, diğer değişkenler ise anlamlı
çıkmıştır. GDP değişkeninin katsayısı ‐5,6 çıkmıştır. Turizmin gelir esneklik kat‐
sayısı olarak yorumlanabilecek bu katsayı çalışmaya dâhil edilen ülkelerin gelir
seviyeleri yüzde 1 arttığında bu ülkelerden Türkiye’ye gelen turist sayısında
yüzde 5’lik bir azalma olduğunu göstermektedir. EX değişkeninin katsayısı da
istatistikî olarak anlamlı ve işareti teorik beklentiler doğrultusunda pozitiftir.
Türk lirası yüzde 1 değer kaybettiğinde (döviz yüzde 1 değerlendiğinde) Türki‐
ye’ye gelen turist sayısında yüzde 0,36’lık bir artış olmaktadır. Ulaşım maliyet‐
lerindeki değişimi göstermesi amacıyla kullanılan OIL değişkeni ise istatistiksel
olarak anlamlı çıkmıştır. Petrol fiyatları yüzde 1 arttığında gelen turist sayısında
yüzde 0,5’lik bir artış olmaktadır.
Modeldeki değişkenler arasında kısa dönemli hata düzeltme mekanizması‐
nın çalışıp çalışmadığı da yine uygun ARDL kalıbı ile araştırılmıştır. Buna iliş‐
kin veriler Tablo 6’da gösterilmiştir. Buradaki ECM (‐1) değişkeni Tablo 5’te
verilen uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata terimleri serisinin bir dönem
gecikmeli değeridir. Bu değişkenin katsayısı kısa dönemdeki dengesizliğin ne
kadarının uzun dönemde düzeltileceğini gösterir. Bu katsayının işaretinin nega‐
tif ve sıfır ile bir arasında olması beklenir. Kısa dönem dinamiklerin belirlendiği
bu modele ait katsayılar Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’ya göre kısa dönem kat‐
sayılar genelde anlamlıdır ve hata düzeltme mekanizmasının katsayısı da an‐
lamlı bulunmuştur. Bu değişkenin katsayısı kısa dönemdeki dengesizliğin ne
kadarının uzun dönemde düzeltileceğini gösterir. Öte yandan beklenenin aksi‐
ne ECM(‐1) değişkeni 1’den büyük çıkmıştır. Bunun anlamı kısa dönem denge‐
sinden sapmaların çok hızlı bir şekilde tekrar dengeye dönmesidir. Buna göre
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kısa dönem dengesinden sapmalar 0.34 dönemde (veriler çeyrekli olduğuna gö‐
re yaklaşık 1 çeyrekte) düzelecektir.
Tablo 6. ARDL (8, 8, 5, 8, 8)
DeğişkenlerKatsayı
dTA11,8699
dTA21,7008
dTA31,5001
dTA41,5993
dTA51,3373
dTA60,53673
dTA70,23354
dGDP-3,4813
dGDP126,0116
dGDP226,9444
dGDP39,5388
dGDP40,99213
dGDP5-0,53206
dGDP6-3,0503
dGDP720,0137
dCPI-3,3235
dCPI10,51407
dCPI22,2409
dCPI30,28201
dCPI4-2,8451
dA-0,066825
dA1-0,63872
dA2-0,71567
dA30,056409
dA4-1,0463
dA5-0,42319
dA60,067222
dA7-0,77273
dOIL0,093839
dOIL1-1,6593
dOIL2-1,0903
dOIL3-1,1602
dOIL4-0,51415
dOIL5-1,0553
dOIL6-1,0308
dOIL7-0,68032
dC205,999
ecm(-1)-2,8716

Standart Hata
0,31495
0,29294
0,25515
0,24389
0,23269
0,1806
0,12455
3,3932
5,1977
5,277
5,0414
4,0787
3,4364
3,568
3,8041
0,87703
0,73754
0,7552
0,82814
0,75376
0,2923
0,38844
0,35115
0,38502
0,31983
0,21352
0,17166
0,20473
0,11742
0,25448
0,23808
0,18188
0,18404
0,18342
0,18649
0,19804
36,8949
0,37467

T Değeri [Prob]
5.9373[.000]
5.8061[.000]
5.8793[.000]
6.5576[.000]
5.7469[.000]
2.9720[.006]
1.8751[.073]
-1.0259[.315]
5.0045[.000]
5.1061[.000]
1.8921[.070]
.24325[.810]
-.15483[.878]
-.85490[.401]
5.2611[.000]
-3.7895[.001]
.69701[.492]
2.9673[.007]
.34053[.736]
-3.7746[.001]
-.22862[.821]
-1.6443[.113]
-2.0380[.052]
.14651[.885]
-3.2714[.003]
-1.9820[.059]
.39159[.699]
-3.7744[.001]
.79919[.432]
-6.5205[.000]
-4.5796[.000]
-6.3788[.000]
-2.7936[.010]
-5.7535[.000]
-5.5274[.000]
-3.4352[.002]
5.5834[.000]
-7.6642[.000]

SONUÇ
Bu çalışmanın amacı Türkiye’ ye yönelik turizm talebinin tahminlenmesidir. Bu
bağlamda Türkiye’nin en çok turist çektiği 17 AB ülkesi analize dâhil edilmiştir.
Bu ülkeler sadece turizm değil dış ticaret hacmi, coğrafi yakınlık vb. gibi kriter‐
ler bağlamında da Türkiye’yi yakından etkileyen ekonomik ilişkilerin sürdürül‐
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düğü ülkelerdir. Bu nedenle elde edilen bulguların dikkatli yorumlanması ge‐
rekmektedir. Turizm Türkiye’nin döviz geliri elde ettiği başlıca faaliyetlerden‐
dir. Bu yüzden turizmin ülke içi sermaye birikimine olan katkısının maksimize
edilmesi için gereken politikalar hayata geçirilmelidir.
Çalışmanın bulguları arasında dikkati çeken en önemli sonuçlardan birisi
GDP katsayısının negatif ve birden büyük çıkmasıdır. Bunun anlamı analize
dâhil edilen ülkelerdeki gelir artışları sonucunda Türkiyeʹnin turizm talebinin
şiddetli bir şekilde düşüş gösterdiğidir. Bu Türkiye turizminin belki de en yapı‐
sal sorunlarından biridir. Türkiye’de turizm daha çok dış dünyanın alt ve orta
gelire sahip olan kesimlerine hitap etmektedir. Gelir düzeyi ve harcama potan‐
siyeli yüksek gelişmiş ülke vatandaşları dış seyahatlerinde yine gelişmiş ülkeleri
tercih etmektedirler. Çünkü kaliteli turistik ürün kullanmak ve kaliteli hizmet
almak istemektedirler. Yani yüksek bedel ödeyerek sürprizle karşılaşma riskini
en aza indirmek niyetindedirler. Türkiye’ nin ise dış turizm pazarında “ucuz bir
turizm ülkesi” imajı vardır. Bu nedenle de yüksek gelire sahip turist kitlesi tara‐
fından tercih edilmemektedir. Çünkü turist ucuz hizmetin kalitesiz olacağı dü‐
şüncesindedir ve tatilinde hayal kırıklığı yaşamak istemez. Netice itibarı ile
Türkiye’ ye gelir düzeyi ve harcama potansiyeli düşük turistler gelmektedir. Bu
bağlamda da kişi başına yapılan turizm harcaması azalma eğiliminde olmakta
ve gittiği ülkede para harcama potansiyeli yüksek olan turist ülkemize gelme‐
mektedir. Turizmle ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların öncelikle bu
soruna çare bulmaları gerekmektedir. Sadece ülkeye giriş yapan turist sayısının
artması turizm açısından bir fayda sağlamamaktadır. Ülkeye giren turiste aynı
zamanda olabildiğince fazla harcama yaptırılmalıdır. Bu da yeni turistik ürünle‐
rin, yeni destinasyonların tüketicinin kullanımına sunulması ile mümkün olabilir.
Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler de Türkiye’nin turizm talebini etkile‐
mektedir. Bulgulara göre Türk lirasındaki yüzde 1’lik değer kaybı gelen turist
sayısını yüzde 0,36 artırmaktadır. Bununla beraber turizmin kur esneklik katsa‐
yısı olarak yorumlanabilecek bu değişkenin değeri 1’in altında çıkmıştır. Dola‐
yısıyla turizm talebini kurlara dayalı politikalarla artırmak pek mümkün gö‐
rünmemektedir. Devalüasyon yapıldığı yıllarda ise turizm talebinde ciddi artış‐
lar görülmüştür. Çünkü ülke parasının değeri yabancı paralar karşısında değer
kaybettiği için göreli olarak ucuzlamış bu da yönelik turizm talebini canlandır‐
mıştır. Ancak etkisi süreklilik gösterememiştir. 2009 yılında yaşanan ekonomik
kriz sırasında ise Türkiye’ nin Euro bölgesi dışında olması az da olsa ülkeye bir
avantaj sağlamıştır. Akdeniz çanağındaki rakip ülkelere olan talep azalırken
Türkiye’ de küçük bir miktarda artış gözlenmiştir. Ancak yine düşük gelir gru‐
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bundaki turist kitlesi ülkeye geldiği için kişi başına harcamalarda düşüş görül‐
müştür.

Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level
Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16 (3): 289–326.

Ulaşım maliyetlerindeki değişimlerin turizm talebine etkisini incelemek a‐
macıyla oluşturulan OIL değişkeni ise istatistiksel açıdan anlamlı olmakla bera‐
ber beklenenin aksine işareti pozitif çıkmıştır. Bulgulara göre petrol fiyatların‐
daki % 1’lik bir artış gelen turist sayısını % 0,5 oranında artırmaktadır. Bu bulgu
Türkiye’nin turizm fiyatlarında ulaşım maliyetlerinin rolünün analize konu o‐
lan ülkelere göre nispi olarak daha düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tür‐
kiye orta mesafeli bir destinasyon olduğu için seyahat bütçesi içerisinde ulaşıma
ayrılan pay nispeten görmezden gelinebilmektedir. Çünkü turizmin statik öğe‐
sini oluşturan konaklama Türkiye’ de daha ucuzdur. Böylece ulaşım maliyetleri
arttığında konaklama maliyetlerinin daha düşük olacağı destinasyonlar turistler
tarafından tercih edilmektedir. Bu bağlamda ulaşım maliyetlerinde petrol fiyat‐
larından kaynaklanan bir artış olduğunda bu artış Türkiye’de nihai turizm fiyat‐
larına diğer ülkelere göre daha az yansımakta, bu durumda Türkiye diğer ülke‐
lere göre göreceli olarak ucuzlamakta, bu da turizm talebini olumlu etkilemek‐
tedir. Bununla beraber bu katsayının da 1’den küçük olması bu etkinin sınırlı
olduğunun bir göstergesidir.

Wang, Y. (2009). The Impact of Crisis Events and Macroeconomic Activity on Taiwan’s International
Inbound Tourism Demand, Tourism Management, 30: 75–82.
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ÖZ
Avrupa Birliği’nin (AB) temelini oluşturan Roma Antlaşması, Tek Avrupa Senedi ve
Maastricht Antlaşmasında birçok sektörle ilgili ortak politika olmasına rağmen turizm
sektörüyle ilgili “ortak politika” henüz geliştirilmemiştir. Buna rağmen, zaman içinde
turizm sektörünün geliştirilmesiyle ilgili kararlar alınmış ve Topluluk Ortak Politikası
olmasına çok yaklaşılmıştır. Türkiye’nin AB ile turizm sektörüyle ilgili ilişkilerinde ortaklık statüsünün yanında 1995 Barcelona Bildirgesi’ne göre geliştirilmeye çalışılan Avrupa – Akdeniz İşbirliği ve Uruguay Round Sonuç Bildirgesinde yer alan Hizmetler Sektöründe Ticaret Genel Anlaşması (GATS) bulunmaktadır. AB’de geliştirilmeye çalışılan turizm politikasıyla Türkiye’nin turizm politikası arasında büyük ölçüde uyum vardır. AB
tarafından geliştirilmekte olan ortak turizm politikası özendirici ve yönlendirici bir özellik taşımakta olup daha çok asgari işbirliği ve bilgi paylaşmaya yöneliktir. Sadece ekonomik faaliyet alanı değil aynı zamanda ülke halklarının sosyal ve kültür yakınlaşmasında en önemli etken olan turizm sektörü, AB’nin 17 Aralık 2004 tarihinde aldığı karar
doğrultusunda 3 Ekim 2005’te başlayan tam üyelik müzakerelerine ivme kazandırmaktadır. Bu desteğin en önemli göstergesi de turizm konularında uygulanmış olan AB
finansmanlı projelerdir. Bu makalede, AB’nin turizm uygulamaları, Türkiye’nin bu konudaki çalışmaları ve AB finansmanında Edirne’de gerçekleşen örnek proje verilerinden yola çıkarak sürece ışık tutabilmek amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Avrupa Birliği, turizm, sınır ötesi işbirliği, AB Projeleri, Edirne

GİRİŞ
Turizm günümüzde sanayi ve ticaretten daha önemli bir sektör olmaya başla‐
mış olup turizm girdileri de artmaktadır. Geniş iş imkânları yaratırken getirdiği
ekonomik fayda da göz ardı edilememektedir. Avrupa kıtasının turizmde oy‐
nadığı rol çok büyüktür. Avrupa Tek Pazarı ile turizmin ekonomik entegrasyo‐
na teşvik edilmesi de artmıştır.
Söz konusu gelişmeler doğrultusunda bu makalede Avrupa Birliği ve Tu‐
rizm konusu birinci bölümde, Türkiye’de turizm konusu ikinci bölümde ele a‐

Turizm çok çeşitli ürünleri ve gidilecek çok çeşitli yerleri kapsamakta ve çoğun‐
lukla bölgesel ve yerel düzeyde yetkinlik alanı merkezi olmayan alanlar ile hem
kamu hem de özel sektörden birçok farklı paydaşları içermektedir. Turizm, sür‐
dürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, istihdam, ekonomik ve sosyal uyum
gibi birçok temel AB hedeflerine ulaşma konusunda ciddi bir potansiyele sahip‐
tir. Turizm özellikle gençlere iş imkânlarını sunma açısından başka bir öneme
haizdir.
Son yıllarda turizmdeki istihdam artışı, ekonominin geri kalanıyla kıyaslan‐
dığında gözle görülür bir artış içersindedir; bu da Lizbon amaçlarından olan
daha çok ve daha iyi iş amacına önemli bir katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki
yıllarda da AB ekonomisindeki öneminin artması muhtemel olan turizm, AB
içerisinde stratejik bir ekonomik faaliyettir. Paula’ya (2000) göre turizm, Avru‐
palı ülke ekonomilerinin bütünleşmesi için gerekli bir unsurdur.
AB turizm sektörü, toplam iş gücünün % 4’ü civarında (tahmini olarak 8
milyon iş) istihdam sağlayan yaklaşık 2 milyon teşebbüsü ile AB gayri safi yur‐
tiçi hâsılasının (GSYİH) % 4’ünden daha fazlasını meydana getirmektedir. Diğer
ilgili sektörler dikkate alındığında, turizmin GSYİH’ye katkısı çok daha yüksek
olup turizm dolaylı olarak AB’nin GSYİH’nın yaklaşık % 11’ni oluşturmakta ve
iş gücünün yaklaşık % 12’sini sağlamaktadır. Uluslararası turizm göstergelerine
göre de Avrupa Birliği % 50‐55’lik pazar payı ile dünyanın en büyük turizm pa‐
zarıdır. Ocak 2004’te yapılan AB ve Türkiye Turizmi konulu basın toplantısı
notlarında yazdığı gibi AB dünyanın en geniş ekonomik ve siyasi bütünleşmesi
olduğu kadar dünyanın en çok ilgi çeken turizm bölgelerinden de biridir.
Avrupa Birliği, Birlik seviyesinde bir turizm politikası belirlememiş olmasına
rağmen turizmi Tek Pazar’ın kuruluşundan itibaren KOBİ’ler, istihdam politi‐
kası, bölgesel kalkınma, tüketicinin korunması, rekabet, devlet yardımları, eği‐
tim, araştırma ve istatistik, vergilendirme, çevre, sosyal politika ve ulaşım ile
birlikte desteklemiştir. Ancak 90’ların başında uluslararası kurumların da baskı‐
sı ile AB sektörel bir yaklaşım sergilemeye başlamıştır. Turizm faaliyetlerinde
Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu önemli bir rol
almaya başlamıştır. Akerhielm vd.’ne göre (2003) kişilerin, malların ve hizmet‐
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lerin serbest dolaşımı, tek para, kalkınma fonları, uluslararası iş büyümesi Av‐
rupa Birliği içinde turizmin büyümesine ve kalkınmasına yardımcı olmaktadır.
Avrupa Birliği bütünleşmesi 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
ile başlamıştır. 1957’de kurucu altı ülke (Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hol‐
landa, Lüksemburg) Roma Antlaşması’nı imzalayarak Avrupa Ekonomik Top‐
luluğu’nu oluşturmuştur. Roma Antlaşması ile birlikte Avrupa Birliği bazı a‐
landa ortak politikalar belirlemeye başlamıştır. Birlik’in genişleme süreci sınırla‐
rı genişletmiş ve üye ülke ekonomilerinde turizmin önemi birbirinden çok farklı
gelişmiştir. Bu yüzden rekabet düzeyi farklılık göstermekte ve her ülkede tu‐
rizm değeri birbirine benzememektedir. AB üye ülkelerinden İspanya turizmde
en yüksek pazar payına sahipken, İspanya’yı Avusturya takip etmektedir.
GSYİH’ya katkı oranında ise en az paya sahip ülke Danimarka’dır. Bu açıdan
bakıldığında turizmin Birlik düzeyine adım adım geldiği görülmektedir. Yanı
sıra turizmin, ulaşım, hareket serbestliği, çevre, bölgesel politika gibi birçok ko‐
nuyla yakından ilintili olması turizmle ilgili politika üretmeyi de zorlaştırmaktadır.
Çok uluslu ve çok kültürlü Birlik içinde tüm vatandaşların birbirlerini tanı‐
maları, anlamaları için turizm önemli bir olaydır (Dinçer 1997). Birlik ekonomisi
içerisinde turizmin önemi 1980’lerde Konsey’in, Avrupa Parlamentosu’nun, Av‐
rupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin ve Bölgeler Komitesi’nin işbirliğinde
yürütülen çalışmalarla tanınmaya başlamıştır. Avrupa Topluluğu’nun turizme
yönelik politikaların oluşturulması konusunda ilk kez hassasiyetle ilgilendiği
olay ise 1982 tarihli Contogeorgis Memorandumu olarak adlandırılan girişim‐
dir. Roma Antlaşması Konsey’e turizm alanında özel bir yetki vermemiş olma‐
sına rağmen Avrupa Mahkemesi tarafından bir 1984 Mahkemesi celbettirilerek
Birlik, turizm amacıyla üye ülkelerin sınırları içinde seyahat edenleri “Hizmet
Alıcıları” olarak tanımlamıştır (Davidson 1992). Turizm Danışma Komitesi 1986
yılında turizm konusunda bilgi değişimi, danışma ve işbirliği konularında yar‐
dımcı olmak için kurulmuştur. L 384, 31/12/1986 P. 0052 – 0053 numaralı kararın
3. maddesi “Üye Devletler yılda bir kez komisyona alınmış en kayda değer
tedbirler, diğer Üye Devletlerden gelen turistler için hazırlanmış hizmetleri göz
önünde bulunduran tedbirler hakkında rapor sunacaklardır. Bunlarla ilgili ola‐
rak komisyon diğer Üye Devletleri bilgilendirecektir” demektedir (Avrupa Bir‐
liği kanununa erişim sitesi, 1986, madde 3). Çünkü AB’ye üye olan Devletlerin
çıkarları farklılık göstermekte olup turist gönderen ülkeler Kuzey ve turist alan
ülkeler Güney ülkeleridir. Birlik içerisinde turizme olan yaklaşımların değişti‐
ğinin bir diğer güzel örneği de, eski adları Ulaşım Komisyonu Genel Müdürlü‐
ğü ve Esnaf, Küçük Firmalar ve Tüketici Korunması Birliği olan iki birimin bir‐
leştirilerek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Müdürlüğü olarak 17 Şubat
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1989’da kurulmasıdır. Bakanlar Konseyi 1990 yılını “Avrupa Turizm Yılı” ola‐
rak ilan etmiş; Ekim 1990’da M. McMillan‐Scott, Turizm ve Ulaştırma Komisyo‐
nu tarafından Birlik ortak turizm politikası hakkında rapor hazırlamak üzere
görevlendirilmiştir. 30 Mayıs 1991’de M. McMillan‐Scott tarafından Avrupa
Parlamentosu’na sunulan Rapor’da, o güne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerde
turizmin ekonomik etkileri üzerinde durulduğu, ekolojik ve sosyal yönlerinin
unutulduğu vurgulanmıştır. 1992 yılında da Birlik tarafından “Turizme Yar‐
dımcı Olmak için Eylem Planı” hazırlanmıştır. 1995 tarihli Yeşil Kitap ise turiz‐
min rolüne yaptığı vurgulardan dolayı önem arz etmektedir. 1997‐2000 yılları
arasına Birinci Philoxenia Çok Yıllı Programı AB Turizmi için oluşturulmuş;
ayrıca 1997 yılında “İstihdam ve Turizm: Eylem Rehberi” konulu bir konferans
düzenlenmiştir.
Ocak 2000’de uygulamaya konulan Konsey, Avrupa Parlamentosu, Ekono‐
mik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi: Avrupa turizmi için birlikte çalışma
İletişim Komisyonu’nun hazırladığı belge, turizm ve istihdam sürecinin ana
noktası olmuştur. Bu çerçeve içerisinde Üye Devletler turizm endüstrisinin ve
sivil toplumun ana paydaşlarının karşı karşıya geldiği beş anahtar konuyu be‐
lirlemiştir: bilgi, eğitim, kalite, sürdürülebilir kalkınma ve yeni teknolojiler. So‐
nuç olarak, iletişim komisyonu aşağıdaki birkaç anahtar amacı öne çıkarmıştır:


Turizm endüstrisi ve diğer ilgili taraflarla birlikte diyalogu teşvik etmek;



Ağ hizmetlerini büyütmek ve amaçlarını desteklemek,



Turizm endüstrisinin yararları için AB enstrümanlarının iyi kullanımını
sağlamak;



Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek: değerlendirme method ve araç‐
larını turist destinasyonu ve hizmetleri kalitesini izlemek için tanımla‐
ma ve yayma (Avrupa Komisyonu 2001, para. 6‐9).

İletişim Komisyonu’nun 2003 tarihli Avrupa turizminin sürdürülebilirliği i‐
çin temel oryantasyonlar isimli sonuç belgesinde Turizm alanında Avrupa ve
ulusal politikalardan etkili katkılar; Küresel ve uluslararası süreçlerden aktif
katılım; İyi yönetişim prensiplerinin uygulanması ve Turizm faaliyetlerinin da‐
ha sürdürülebilir kılmak için her seviyedeki paydaşlara yardım etme konularına
vurgu yapılmıştır (Avrupa Komisyonu 2003, para. 8‐11).
İletişim Komisyonu’nun 2006 tarihli belgesinde ise AB Turizm politikası için
daha güçlü bir işbirliği konusuna ağırlık verilmiş; Lizbon Stratejisi’nde belirtil‐
miş olan iki ana amacın, istihdam ve büyüme konularının sağlanması için tu‐
rizm potansiyeline dikkat çekilmiştir (Avrupa Komisyonu 2006, para. 2‐3).
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İletişim Komisyonu’nun 2007 yılında hazırlamış olduğu Sürdürülebilir ve
Rekabetçi bir Avrupa Turizmi için Ajanda adlı belgesinde ise, Komisyon Avru‐
pa turizminde rol oynayan tüm paydaşları işaret ederek AB içerisinde turizmin
gelişiminin sürdürülebilir ve rekabetçi olması için tümünü katkı yapmaya ça‐
ğırmıştır (Avrupa Komisyonu 2007, para. 5‐6).
Turizmin istihdam yaratmadaki önemli rolü sebebiyle Avrupa Sosyal Fonu,
Birlik içerisinde turizmin gelişimini desteklemekte ve finanse etmektedir. Fi‐
nanse edilmiş projeler eğitim programları olup turizm sektöründeki istihdamın
ve hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemiştir. Makalemize ana örnekleri ve‐
receğimiz uygulanmış turizm projeleri ise Türkiye’den Edirne ve Kırklareli illeri
ile Bulgaristan’dan Haskova, Burgaz ve Yambol illerine açık olan Bulgaristan
Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’na aittir. Bu Program altında finanse e‐
dilmiş projelere, yarattıkları etkilere geçmeden önce Türkiye’nin turizm politi‐
kası ve bu konu özelinde AB ile ilişkilerine odaklanmak istiyorum.
Türkiye ve Turizm
Türkiye turizm potansiyeli açısından önemli bir ülkedir. Akdeniz iklim kuşağı
içerisinde yer aldığı için sıcaklık erken artmakta, yaz mevsimi diğer bölgelere
nazaran daha uzun sürmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin
Ege ve Akdeniz kıyılarında girinti ve çıkıntının fazla olması ve şelf alanının ge‐
niş olması sebebiyle geniş plajlar yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yayımlanan Türkiye Turizm Stratejisi (2023)’e göre (2007) ülkemiz
kıyı turizmi yanı sıra, alternatif turizm (sağlık ve termal turizm, kış sporları dağ
ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi,
kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi, vb.) gibi turizm türleri açısından da eş‐
siz imkânlara sahip bulunmaktadır.
Türkiye için turizm ekonomik açıdan da çok önemlidir. Ülkeye döviz girdisi
sağladığı, turizme yapılan yatırımların ülke ekonomisi canlandırdığı, işsizliğin
azalmasına ve vatandaşların gelir seviyesinin artmasına neden olduğu için ö‐
nemlidir.
Uzun yıllar Basın ve Yayın Teşkilatı bünyesinde ele alınan turizm, 1963 yı‐
lında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak düzenlenmiştir (Gülersoy 1989). 1982
yılında çıkan Turizmi Teşvik Kanunu’yla yurtdışı bağlantılarda hareketlilik ve
Türkiye turizminin dünya pazarında önemli ülkeler arasına girmesi 1980’li yıl‐
larla birlikte başlamış ve bu dönem özel sektör ve devletin turizmi birlikte tec‐
rübe ettikleri bir dönem olarak yaşanmıştır (Öztürkmen 2005).
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Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakere sürecinin 3 Ekim 2005 tari‐
hinde başlaması ile birlikte Türkiye için AB Müktesebatının kabul edilmesi sü‐
reci de başlamıştır. Müktesebat 35 farklı başlık altında olup turizmle ilgili bazı
başlıkların da (İşletme ve Sanayi Politikası, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması)
müzakeresi açılmıştır. Türkiye AB ile turizm konusundaki ilişkileri daha sıkı
tutmak ve Müktesebat çerçevesinde hareket edebilmek için Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Başkanlığı’nı
kurmuştur. Başkanlığın görevleri arasında Avrupa Birliği’nin kültür ve turizm
konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri
yapmak bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı 2003, madde 5). Avrupa
Birliği ile Türkiye arasında var olan ekonomik ve sosyal ilişkileri güçlendirmek
için turizmin önemli bir rolü vardır. Yanı sıra AB’nde kültürel işbirliğinin sağ‐
lanması için bir tanıtım aracıdır. Aralık 1995’de AB Üye Devletleri ve Güney
Akdeniz ortakları arasında siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin oldukça geniş
bir çerçevesini sunan Avrupa‐Akdeniz Ortaklığı (Barselona Süreci) kurulmuş‐
tur. Ekonomik ve mali işbirliğine odaklanan bu ortaklık, siyasi ve güvenlik di‐
yalogunu kurmak ve sosyal, kültürel ve insani işbirliğini güçlendirmek için ser‐
best ticaret alanını inşa etmektedir. AB‐Akdeniz İşbirliği için oluşturulmuş ana
mali enstrüman ise MEDA Programı’dır.
AB’nin Akdenizli Ortaklarıyla mali işbirliği için 1995‐1999 arasında ayırdığı
toplam miktar 4,6 milyar Avro’dur. Ortaklığın başlıca mali aracı olan MEDA I
Programı çerçevesinde, ulusal ve bölgesel programlar geliştirilmiştir. MEDA I
kapsamında yapılan yardım toplamı 3,4 milyar Avro’dur. AB bütçesinden ayrı‐
lan bu hibeler, Avrupa Yatırım Bankası’nın 1997‐2000 dönemi için toplam 2,3
milyar Avro olan uzun dönemli kredi mekanizmalarıyla da desteklenmiştir. İ‐
kinci aşama, MEDA II, 5,350 milyon Avro bütçeye sahip olup, 2000 yılında baş‐
lamış ve 2006 yılında tamamlanmıştır. 2007 yılında başlayan Avrupa Komşuluk
ve Ortaklık Aracı (ENPI), MEDA’nın yerini almıştır (Avrupa Komisyonu Türki‐
ye Delegasyonu 2010, madde 5).
Özerdem (2007) AB’nin, 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi ile Kısa Vadede Tür‐
kiye’den Topluluk kurallarına uygun bir NUTS (İstatistiki Bölge Birimi Sınıf‐
landırması‐İBBS) hazırlanmasını; etkili bir bölgesel politikanın geliştirilmesi için
bir strateji benimsenmesini ve Türkiye’nin planlama sürecinde projelerin seçi‐
minde bölgesel politika ölçütlerini kullanmaya başlamasını istemiştir demekte‐
dir. Türkiye 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi’nin Kısa Vade bölümünde bahsedi‐
len İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması çalışmasını Devlet Planlama Teşki‐
latı (DPT) Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda Devlet İstatistik Enstitüsü Baş‐
kanlığı’nın katkılarıyla tamamlamış ve 22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete’de
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yayımlamıştır. Bu çalışma sonucunda Düzey 1 olarak 12, Düzey 2 olarak 26 ve
Düzey 3 olarak da 81 il, İstatistiki Bölge Birimi olarak tanımlanmıştır.
TRB2 Sınıflandırmasında yer alan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin AB‐
Türkiye Mali İşbirliği kapsamında katılım öncesi fonlardan yararlanabilmeleri
için Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) hazırlanmıştır. TR82, TR83 ve
TRA1 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Programında Çankırı, Kastamonu, Sinop,
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Bayburt, Erzincan ve Erzurum illeri; TRA2,
TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı’nda Ağrı, Ardahan,
Iğdır, Kars, Kayseri, Sivas, Yozgat, Karaman, Konya, Bingöl, Elazığ, Malatya ve
Tunceli illeri; TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı’nda Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illeri; TRC1, TRC2 ve TRC3 Sınıflandırmala‐
rında Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt
ve Şırnak illeri yer almaktadır.
Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) ve TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kal‐
kınma Programı çerçevesinde Turizm ve Çevre Altyapısı ayrı bir başlık altında
yer almış; diğer Düzey 2 Kalkınma Programları altında yer alan Yerel Kalkınma
Girişimleri başlığı turizme vurgu yapmıştır. Hatta DAKP çerçevesinde Efsanevi
Topraklar isminde bir Turizm Broşürü, Doğu Anadolu Kalkınma Programı Böl‐
gesel Turizm Gelişme Stratejisi adında bir strateji oluşturulmuştur.
Türkiye‐AB eş finansmanlı Bölgesel Kalkınma Programlarından biri olan
2004‐2006 Türkiye Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde de
turizm başlığına ayrı bir önem verilmiştir. Verilen bu önemin 1992 tarihli Tu‐
rizme Yardımcı Olmak İçin Eylem Planı’nda yer alan, şehirlerarasında teknik
işbirliği ve yeni turizm çeşitlerinin uygulamaya konulması başlığı ile de örtüş‐
tüğü görülmektedir.
Sınır Ötesi İşbirliği programının ana hatları, 2760/98 sayılı 18 Aralık 1998 ta‐
rihli Avrupa Komisyonu Tüzüğü ile değiştirilen 1628/94 sayılı 4 Temmuz 1994
tarihli Avrupa Komisyonu Tüzüğü’nde verilmektedir. Sınır Ötesi İşbirliği prog‐
ramı kapsamına alınacak projelerin, sınır ötesi bir etkiye sahip olması, sınır böl‐
gelerindeki yapıların geliştirilmesine katkı sağlaması ve bir bütün olarak ülkeler
arasındaki işbirliğini kolaylaştırması amaçlanmaktadır.
2004‐2006 yılı Bulgaristan‐Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Bulgaris‐
tan’da Haskova, Yambol ve Burgaz, Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illerini kap‐
samakta olup programın amacı, sınır bölgelerinde işbirliğini arttırarak ve işbir‐
liği ağları oluşturarak, bu bölgelerin bazı ekonomik sorunların üstesinden gel‐
melerine yardımcı olmak, sınırdaki ilişkilerin yoğunlaştırılması, çevre koşulları
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ve yerli nüfusun hayat standartlarının iyileştirilmesi yoluyla Sınır Bölgesinin
dengeli ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve sınır bölgelerinde
yaşıyor olmanın verdiği negatif etkileri ve izolasyonu azaltmak olarak özetlenebilir.
2004‐2006 Türkiye‐Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı 3 öncelik ala‐
nından oluşmakta olup makalemize konu olan projeler İnsandan İnsana Faali‐
yetler Tedbirine yönelik uygulanmıştır. İnsandan İnsana Faaliyetler Tedbiri Or‐
tak Küçük Projeler Fonu (OKPF) ile yürütülmüş olup OKPF; yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatiflerin katıldığı, bölgesel kal‐
kınma ve sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak projelerin yarışma
ortamında seçilerek destek aldığı bir hibe programıdır. Bu hibe programı altın‐
da yer alan turizm müdahale alanı, sınır bölgesindeki ortak kültürel, mimari,
sanatsal, tarihi, doğal ve turistik kaynakların korunması, onarımı ve tanıtımı ile
ilgili ortak projelerin hazırlanması ve uygulanmasını; ortak miras ve çevreye
zarar vermeksizin bunların turistik öğelere dönüştürülmesi ve kültürel ve tarihi
merkezlerin turizm merkezleri haline getirilmesini; alternatif turizm biçimleri‐
nin geliştirilmesi ve sezona bağımlılığı azaltmaya yönelik ortak projelerin hazır‐
lanmasını; sınır ötesi ortak tatil paketleri sunma olasılığının araştırılmasını; tu‐
rizme yönelik ortak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini; sınır
ötesi eğlence faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına dönük girişimlerin geliştirilmesi
ve tesislerin yenilenmesi ve sınır bölgesinin her iki tarafında sunulan hizmetle‐
rin kalitesi ve çeşidinin modern turizm endüstrisinin standartları ve şartlarına
yakınlaştırılması amacıyla yerel becerilerin eğitilmesi ve oluşturulmasına destek
verilmesini içermiştir.
Teklif Çağrıları her iki ülkede de aynı anda ilan edilmiş ancak her iki ülke de
farklı AB Mali kaynağı kullandığı için proje değerlendirme ve uygulama süreci
ilgili ülkelerin kendi prosedürleri çerçevesinde gerçekleşmiştir. 2003 yılı bütçeli
I. Teklif Çağrısı 26 Ekim 2004‐3 Ocak 2005 tarihleri arasında yapılmış olup Tür‐
kiye tarafından toplam 9 proje hibe almaya hak kazanmıştır. Bu projelerden 2
tanesi turizmle ilgili olup bir tanesi Edirne Genç İşadamları Derneği’nin Yambol
Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Kuruluşu ile 12 ay boyunca birlikte yürüttükleri
ve AB’den toplam 88.702,34 Avro’luk hibe alan Türk Bulgar Turizm ve Kültür
Değişim ve Gelişim Merkezi adlı projesidir. Bir diğeri ise Kırklareli İğneada Be‐
lediye Başkanlığı’nın Burgaz Bölgesel Turist Derneği ile birlikte yine 12 ay bo‐
yunca birlikte yürüttükleri 57.582,00 Avro’luk AB hibesi olan Kırklareli ve Bur‐
gaz İlleri Turistik Ev Pansiyonculuğu ve Küçük Aile İşletmeciliği Projesi’dir.
2003 yılı bütçeli I. Teklif Çağrısı sonucunda Bulgaristan tarafından herhangi bir
turizm projesi hibe almaya hak kazanamamıştır.
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Edirne Genç İşadamları Derneği (EGIAD), sınır bölgesinde bulunan turizm
potansiyellerinin daha iyi değerlendirilerek turizm sektörünün bölge ekonomi‐
sine olan katkısının artırılması ve bölgedeki iktisadi koşulların iyileştirilmesi
için bu projeyi geliştirmiştir. Proje hedef grupları, Türkiye ve Bulgaristan’daki
turizm sektör temsilcileri, tur acenteleri, oteller ve yerel esnaf olup, proje kap‐
samında oluşturulan “Türk Bulgar Turizm ve Kültür Değişim ve Gelişim Mer‐
kezi” içerisinde yeni ürün ve hizmet geliştirme çalışmaları, pazarlama ve satış
araştırmaları, pazar araştırmaları, alternatif pazarlama yöntemlerinin geliştiril‐
mesi çalışmaları, Türkiye ve Bulgaristan’da yer alan firmaların karşılıklı işbirli‐
ğinin sağlanması, bu yolla ortak turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve bölgenin
geleceğini oluşturan gençler arasında karşılıklı kültürleri öğrenme konusunda
gerekli donanımları kazanmaları amaçlanmıştır. Projenin hedeflerine baktığı‐
mızda ise; sınır ötesi ortak turizm sektörü, ürün geliştirme (doğa turizmi, spor
turizmi, kültürel geziler, bilimsel geziler, av turizmi, deniz turizmi) faaliyetleri
ile ölçek ekonomisinin avantajlarının daha iyi kullanılmasını, bölge halkının
turizm konusunda duyarlılığının artırılmasını, bölgedeki turistik kaynakların ve
ilgili kurumların mevcut durumunun tespit edilmesi ve geliştirilmesine katkıda
bulunulmasını, bölgenin kültürel ve tarihi değerlerinin daha iyi pazarlanması
ve bunun için stratejiler geliştirilmesini, kültürel ve tarihi değerlerin koruma
bilincinin geliştirilmesini, gençlerin her iki tarafın kültürel ve turistik özellikle‐
rini tanımalarının sağlanmasını, ilgi duyan gençlerin turizm sektörüne nitelikli
eleman olarak istihdam edilebilmeleri için gerekli ortamın sağlanmasını, bölge‐
nin en önemli rekabet avantajı olan turizm sektörünün gelişimi için Türkiye ve
Bulgaristan başta olmak üzere paydaşlar arasında sınır ötesi işbirliği imkanları‐
nın geliştirilmesini, bölgenin öncelikli turist hedef kitlelerinin belirlenmesi ve bu
kitlelere uygun ürün geliştirme, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin geliştiril‐
mesini ve turizm sektöründe özel sektör ‐ devlet ve sivil inisiyatifler işbirliğinin
tesis edilmesini görmekteyiz.
3 Nisan‐2 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılan 2004 yılı bütçeli II. Teklif
Çağrısı sonucunda Türkiye tarafından 13 proje hibelendirilmek üzere seçilmiş‐
tir. Bu projelerden sadece 1 tanesi turizm odaklı olup bu da Edirne Genç İşa‐
damları Derneği’nin (EGİAD) yine Yambol Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Kuru‐
luşu ile birlikte 7 ay boyunca uyguladıkları kurum katkısı ile birlikte 50.675,20
Avro’luk Turizm Sektörünün Gelişimi için Ara Eleman ve Girişimci Yetiştirme
Programı adlı projesidir. Bulgaristan tarafından da Yambol Gıda Teknolojileri
ve Turizm Meslek Lisesi’nin Edirne Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
ortaklığında yürüttüğü Turizmde Okul Eğitimlerinin Değişimi adlı proje
38.116,00 Avro’luk toplam bütçesi ile 12 ay boyunca uygulanmıştır. Turizm Sek‐
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törünün Gelişimi için Ara Eleman ve Girişimci Yetiştirme Programı adlı proje
ile EGİAD, bölgede turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcileri cesa‐
retlendirmeyi, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi sağlamayı, turizm
sektörünün gelişimi için gerekli olan teknik personel sayısının artmasını, bölge‐
ye gelen turistin daha iyi hizmet alabilmesi için insan kaynaklarını sağlamayı
amaçlamıştır. Proje sonucunda, Edirne tarafından 33 ara eleman, yine Edirne
tarafından 37 yeni girişimci, Bulgaristan tarafından da 39 yeni girişimci yetişti‐
rilmiştir. Ara eleman yetiştirme programından başarılı olan tüm katılımcılar için
bir aylık staj programı öngörülmüş ve bu staj çalışmasını da başarıyla tamamla‐
yan 20 ara eleman, sertifika almaya hak kazanmıştır. Ara eleman eğitimi katı‐
lımcılarının %70’inden fazlası turizm sektörü içinde veya turizm sektörünün
tedarikçisi pozisyonunda olan işletmelerde çalışmaya başlamışlardır. Girişimci
eğitimi alan kişilerden bir kişi farklı amaçlarla yaptırdığı binasını otele dönüş‐
türmüş ve 4 yıldızlı otel çalışmalarına başlamıştır. Turizm sektöründe çalışan
bir başka girişimci de hali hazırda kullandığı tesis içerisindeki bir binasında ge‐
rekli tadilatları yaparak 3 yıldızlı otele dönüştürmüştür.
29 Aralık 2006‐4 Nisan 2007 tarihleri arasında yapılmış olan 2005 yılı bütçeli
III. Teklif Çağrısı sonucunda Türkiye tarafından 13 proje hibe almaya hak ka‐
zanmış olup bu projelerden bir tanesi olan Kırklareli Demirköy Doğayı, Kültü‐
rel Değerleri Koruma ve Tanıtma Derneği’nin Burgas Bölgesel Turizm Derneği
ile birlikte uyguladığı Türkiye‐Bulgaristan Sınır Bölgesinde Turizm Sektörü
Personeli için Kapasite Artırımı Projesi, turizm odaklı olarak uygulanmıştır.
Aynı bütçeli Teklif Çağrısı’nın Bulgaristan tarafından ise Tunca Belediyesi’nin
Edirne Genç İşadamları Derneği ortaklığında yürüttükleri Tunca Belediyesi’nin
Tarihi ve Kültürel Mirası ve Bunun Turizmin Kalkınması için Sınır Ötesi Tanı‐
tımı adlı projesi ve Haskova Madjarovo Belediyesi’nin Kırklareli Üsküp Beledi‐
yesi ile birlikte uyguladığı Ortak Sınır Ötesi Bölgede Turizm adlı projesi hibe
alarak uygulanmıştır.
4 Şubat‐14 Nisan 2008 tarihleri arasında yapılan 2006 yılı bütçeli IV. Teklif
Çağrısı sonucunda Türkiye tarafından 17 proje hibe almaya hak kazanmış olup
bu projelerden 1 tanesi tamamen turizm odaklı, bir diğeri ise turizme vurgu ya‐
pan olmuştur. Tamamen turizm içerikli olan proje, Trakya Üniversitesi’nin
Yambol Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Kuruluşu ortaklığında 12 aylık, 40.604,04
Avro’luk toplam bütçeli Marka Kent Ölçeğinde Edirne ve Yambol adlı projesi;
turizme vurgu yaparak uygulanan proje ise yine Edirne Genç İşadamları Der‐
neği’nin aynı Yambol ortağı ile birlikte yürüttüğü 31.800,40 Avro’luk toplam
bütçeli Hadi Beraber Çalışalım adlı projesi olmuştur.
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Bu makalenin yazarı olan kişi aynı zamanda Trakya Üniversitesi’nin uygu‐
ladığı Marka Kent Ölçeğinde Edirne ve Yambol isimli projenin de hazırlayıcısı‐
dır. Bu projenin beklenen sonuçları, sınır bölgesinde turizm sektöründe faaliyet
gösteren işletme ve esnafın; bölgenin kaynaklarını daha iyi kullanmalarını sağ‐
layacak aktivitelerle turizm sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi için gelişti‐
rilmesi; ayrıca yeni ürünler geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin daha iyi pazar‐
lanması hedefine ulaşılması ile bölgedeki işletmelerin kullanımına sunulması;
yanı sıra bölgenin sahip olduğu kültürel, doğal güzelliklerinin ve bu turistik
değerleri kullanan işletmelerin mevcut durum tespitine dönük çalışma ile stra‐
tejik planlama ortamının oluşturulması olarak belirlenmiştir. Proje ile 12 tanesi
Türkiye tarafında, 3 tanesi Bulgaristan tarafında olmak üzere toplam 15 adet
Marka Kent Ağ Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda markalaşma so‐
runsalı, marka olmaya aday ürünler, her iki şehrin de tarihi, kültürel, dinsel
bağlamda turistik potansiyeli, turizm ekonomisini geliştirecek stratejiler ve gö‐
rüşler o ay belirlenen hedef grubu ile masaya yatırılmıştır. Ayrıca Edirne ve
Yambol şehirlerinin önemli turistik öğe ve değerlerini tanıtan 3000 adet broşür,
hedef gruplarının toplantılarda ortaya çıkan ihtiyaçları doğrultusunda sınırın
her iki yakasında da bulunan turistik pazarlanabilir değerlerin tüm bilgilerini
içeren 500 adet kitapçık, 1000 adet tanıtım filmi hazırlanmış ve bir Logo Yarış‐
ması düzenlenmiştir.
Edirne Genç İşadamları Derneği’nin Hadi Beraber Çalışalım adlı projesi ile
turizm sektöründe 16 tanesi Edirne’den, 16 tanesi de Yambol’dan olmak üzere
toplam 32 işletme sahibine Tedarik Zinciri Yönetimi, İhracat Pazarlaması ve AB
Standartları konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca 500 adet Yatırım Kitapçığı
ve 1000 adet CD hazırlanmıştır.
Bahse konu olan bu turizm projelerinin, sınır bölgesinde yaşayan insanların
birbirlerini daha yakından tanımaları, birlikte ortak sorunlara çözüm aramaları
için fırsat ve hatta istihdam yaratma etkisi bulunduğu aşikardır. Yanı sıra proje‐
lerle geliştirilen aktiviteler ile bölge insanları, kendilerine başka yerlerden çok
daha yakın sınırın diğer tarafını da turistik anlamda görme, tanıma şansına sa‐
hip olmuşlardır.
SONUÇ
Yaşam süresinin uzaması ve yıllık ücretli izin hakkının çoğalması, kişilerin boş
zamanını artırmıştır. Dinçer’e (1997) göre ulaşımın getirdiği son yenilikler, boş
zamanı olan ve harcama düzeyi yüksek tüketici tipinin daha uzak çekim mer‐
kezlerine kolay seyahat etmesini sağlamaktadır.
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Avrupa Birliği turizm konusunda tek bir politika sunmak yerine turizmi
farklı Birlik politikaları içerisinde desteklemektedir. Avrupa Birliği’nde turizm
politikası, turizmle ilgili alt komisyonlar ve komiteler aracılığıyla uygulanmak‐
tadır. AB içerisinde Üye Devletlerin farklı gelir seviyelerinden ve bölgeler ara‐
sındaki eşitsizliklerden dolayı ortak bir politika belirlemek oldukça güçtür.
AB’ye aday ülke olan Türkiye, ekonomik kalkınma ve hukuk sistemi açısından
bir takım problemlerle karşı karşıya gelmektedir. Bu yüzden, AB’nin ortak bir
turizm politikası uygulama çabası yakından takip edilmelidir. AB’nin turizm
programlarını öğrenmek, fon kaynaklarından daha çok yararlanmak oldukça
yararlı olacaktır ve dahası Türkiye ile AB arasındaki uyumun daha da güçlen‐
mesini sağlayacaktır.
Türkiye’nin, tüketicinin korunması, bilgi teknolojileri, çevre ve sürdürülebi‐
lir kalkınma gibi Birlik politikalarına uyumu, turizm sektörünün de AB turizm
sektörüne uyumunu kolaylaştıracaktır. Bu anlamda Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği’nin (TURSAB) katkıları da önemli olup özellikle 2001 yılında yayınlamış
olduğu “Avrupa Birliği ve Turizm” ve “Avrupa Birliği Turizm Politikaları ve
Türkiye” adlı kitaplar, bahse konu uyum anlamındaki çalışmalardandır.
Türkiye için Avrupa’nın önemli bir pazar olduğunu düşünürsek, turizm ko‐
nusunda Birlik düzeyinde alınmış kararların yakından takip edilmesinin ve ge‐
rekli mevzuatlara tam uyum gösterilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bölgeler arasındaki eşitsizlikler turizm girişimleri ile azalabilecektir. Makalemi‐
ze konu olan AB finansmanlı projeler de, Edirne bölgesinde var olan turizm po‐
tansiyelinin daha kaliteli bir şekilde ortaya çıkmasını ve ihtiyaç duyulan birçok
yayının basılmasını sağlamış; insanların bilinçlendirilmesine katkıda bulunmuş‐
tur. Yanı sıra turizmin istihdam yaratma etkisi de bu projeler ile Edirne’de ken‐
dini göstermiştir.
Avrupa Birliği’nin 2007‐2013 dönemi için tüm aday ülkelere oluşturduğu
IPA (Instrument of Pre‐Accession) Programı altında finanse edilecek turizm ko‐
nusundaki çeşitli Teklif Çağrılarına projelerle katılmak, Türkiye’nin gerekli u‐
yumu gösterme konusuna da yardımcı olacaktır. Bu, uyumun da ötesinde, Türk
halkının turizm konusunda daha doğru bilgilerle daha somut çalışmalar yap‐
masına katkı sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
AB ve Türkiye Turizmi, 2003 Değerlendirmesi ve 2004 Beklentileri, Konulu Basın Toplantısı Notları.
(2004). Conrad Hotel, İstanbul: Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği.

Bildiriler

379

Akerhielm, P., Dev, C. S. ve Noden, M. A. (2003). Brand Europe: European Integration and Tourism
Development, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 44: 88‐93.
Davidson, R. (1992). Tourism in Europe. Paris: Pitman.
Dinçer‐İstanbullu, F. (1997). Avrupa Birliği’nde Turizm ve Uygulanan Politikalar. İstanbul: Der Yayınları.
Gülersoy, Ç. (1989). Turizm Olgusunun Gelişimi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi İstanbul:
İletişim Yayınları.
http://www.avrupa.info.tr/AB_ve_Turkiye/Tarihcesi,Barcelona.html?LanguageID=1
alınmıştır.

adresinden

Özerdem, F. (2007). Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu‐Edirne Örneği, (Basıl‐
mamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Öztürkmen, A. (2005). Turizm: Sokaktaki Avrupalı’nın Türkiye İmajını Kurmak. İçinde H. Yılmaz
(editör), Avrupa Haritasında Türkiye (ss. 67‐97). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Paula, R. (2000). Tourism in the European Union, International Journal of Contemporary Hospitality
Management, (12) 7: 434‐436.
Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi‐2023. Ankara: Kültür ve Turizm
Bakanlığı. (24 Ocak 2010).
http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr., Erişim tarihi: 24 Ocak 2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission‐
communication‐2001/index_en.htm., Erişim tarihi: 23 Ocak.2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission‐
communication‐2003/index_en.htm., Erişim tarihi: 23 Ocak 2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission‐
communication‐2006/index_en.htm., Erişim tarihi: 23 Ocak 2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission‐
communication‐2007/index_en.htm., Erişim tarihi: 23 Ocak 2010 .
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986D0664:EN:HTML.,Erişim tari‐
hi: 23 Ocak 2010.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 380-393,
27–30 Mayıs 2010, Nevşehir
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-5681-66-1

Kültür Turizmi ve Hitit Medeniyetinin Başkenti Çorum’un
Kültür Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi
Gökben BAYRAMOĞLU
T. C. Hitit Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü
E‐posta: gokbenbayramoglu@hotmail.com

Menekşe ŞAHİN
T. C. Hitit Üniversitesi,
Meslek Yüksekokulu,
Pazarlama Bölümü
E‐posta: mnksesahin@hotmail.com

ÖZ
Kültür turizmi, bir ülkenin ya da bölgenin kültürü ile özellikle de o coğrafik bölgedeki
insanların yaşam tarzları, orada yaşayan insanların tarihi, bölgenin mimari dokusu, dinler ve yaşam tarzının anlaşılmasını sağlayan diğer unsurlarla ile ilgilenen turizmin bir
alt koludur. Kültür turizmi, insanların birbirini anlaması ve birbirleri arasında çok katmanlı ilişkiler kurulması gibi derin bir anlam taşımaktadır. Turistlerin bu farklı kültürleri
görüp tanımak için yaptıkları seyahat ve konaklamalar “kültür turizmi” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle kültür turizmine ilişkin teorik bilgiler verilecektir.
Daha sonra ise, Hitit medeniyetinin başkenti olan Çorum ilinin “kültür turizmi” potansiyeli; müze ve turist sayıları, elde edilen gelirler ve sahip olunan alt yapı çalışmaları açısından ortaya konarak; Türkiye geneli ile karşılaştırmalı olarak verilecektir.
Anahtar sözcükler: : Kültür turizmi, Çorum, turizm gelirleri
.

GİRİŞ
Artan küresel rekabet ortamında teknolojik, siyasal ve ekonomik değişimler ile
birlikte turizm sektöründeki tüketim alışkanlıklarında da değişimler görülmeye
başlanmıştır. Bu değişim sonucunda turistler seyahatleri sırasında, sadece de‐
niz, kum ve güneşi tercih etmeyip, farklı özel ilgi alanlarına da yönelmeyi tercih
etmektedirler. Farklı yerleri ziyaret etme istekleri ve yeryüzündeki tarihi yerlere
ve kültürel mirasa olan ilgi kültürel alanlara yapılan gezileri ön plana çıkarma‐
ya başlamıştır. Bu bağlamda alternatif turizm türlerinden olan kültür turizmi,
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değişen seyahat eğilimleri ve turistlerin beklentileriyle birlikte, her geçen gün
önemini artırmaktadır.
Kültürel turizm, festival, folklor, tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklerine katıl‐
mak, geçmiş ve yaşayan uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak, tarihi yerleri
ve toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapılan gezidir (Aydın 1990).
Geçmiş medeniyetlere ilişkin kalıntılarla birlikte, yaşam biçimleri, gelenek, gö‐
renekler, festivaller, müzik ve eğlence türleri, el sanatları, yemek türleri ve alış‐
kanlıkları kültürel turizmin en önemli ürünleri olarak önem kazanmaktadır.
Ancak her kültürel ürün, müze ya da tarihi bir alan belirgin bir turizm çekiciliği
yaratmayabilir. Kültürel çekiciliği turistik ürün haline getirmek, imaj ve marka
yaratmak planlama ve tanıtım çalışmalarını gerektirir. Kültürel ürünlerin teme‐
lini kültürel çekicilikler oluşturur (Emekli 2006).
Çorum büyük bir medeniyete başkentlik yapmış bir il olarak tarihi ve kültürel
değerlere sahiptir. Ancak Çorum ilindeki kültürel turizm gelirleri, Türkiye’nin
diğer kültürel turizm merkezlerinin gelirleri ile kıyaslandığında oldukça düşük‐
tür. Buda göstermektedir ki çok önemli tarihi ve kültürel değerleri olan Çorum
var olan bu potansiyelden yeterince faydalanmamaktadır.
Turizm için Artan Talep
Turizm nispeten yeni bir küresel fenomen olarak soysal faaliyetler içerisinde yer
almaktadır. Dünya Turizm Organizasyonu 21. yüzyılda turist sayısının yıllık bir
milyona ulaşacağını öngörmektedir. Bu 2010 yılına kadar yılda bir milyon turist,
2020 yılana kadar ise 1,6 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya
Seyahat ve Turizm Konseyi, turizmi dünyanın en büyük endüstrisi ve 21i yüzyı‐
lın ekonomi ve istihdam anahtarı olarak görmektedir. Bu nedenle Üçüncü Dün‐
ya Ülke Hükümetlerinin yollar, otel ve diğer turist arttırıcı altyapı çalışmalarını
başlatmaları gerektiği konusunda şüphe yoktur. Dünya çapında kamu ve özel
yatırımlar, dünya çapında gerçekleştirilen yatırım %12’sine tekabül ederek yıllık
800 milyar dolara ulaşmıştır (Honggang 2003).
Kültür Turizmi
Kültür turizmi, bir ülkenin ya da bölgenin kültürü ile özellikle de o coğrafik
bölgedeki insanların yaşam tarzları, orada yaşayan insanların tarihi, bölgenin
mimari dokusu, dinler ve yaşam tarzının anlaşılmasını sağlayan diğer unsurlar‐
la ile ilgilenen turizmin bir alt koludur. Kültür turizmi, özellikle tarihi ya da bü‐
yük şehir alanlarını, müze ve tiyatro gibi kültürel binaların gezilmesini içermek‐
tedir. Aynı zaman kültür turizmi, kırsal kesimlerdeki kültürel festival ya da ri‐
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ritüeller ile yaşam tarzı ve değerlerini de içermektedir. Bu turizm türü giderek
daha popüler bir hale gelmektedir. Son dönemlerdeki bir OECD Raporuna göre
kültürel turizminin farklı dünya bölgelerindeki bölgesel gelişimler için önemli
bir oynadığını belirtilmektedir (http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism).
Kültür turizmi terimi, hem kültürün doğası hem de süreç ve uygulamalar bü‐
tünü olarak turizmin rolü anlamında kullanılmaktadır. Kültürün dışarı vurumu
ve deneyimlenmesi anlamında turizm, tarihle ilişkilendirilebilir ve sadece yeni
kültürler formların oluşturulmasında değil aynı zamanda varolan kültürler ara‐
sındaki farkların ortaya konmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Bu ne‐
denle turizmin alt kolu olarak kültür turizmi, yüksek düzeyde sanat ve kültürel
mirasın tüketilmesinden daha fazla bir anlam taşımaktadır. Kültür turizmi, in‐
sanların birbirini anlaması ve birbirleri arasında çok katmanlı ilişkiler kurulması
gibi derin bir anlam taşımaktadır (Smith ve Robinson 2006: 1). Turistlerin bu
farklı kültürleri görüp tanımak için yaptıkları seyahat ve konaklamalar “kültür
turizmi” olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar eski medeniyetlerin yanı sıra kendi
kültürleri dışındaki kültürlere de ilgi duymaktadır. Bu nedenle turistler, yörele‐
ri daha çok kültürel çekiciliklerini görmek amacıyla da ziyaret etmektedir. Kül‐
tür turizminin ülkeler için öneminin giderek artması, sürdürülebilir kültür tu‐
rizmi kavramının ortaya atılmasına ve incelenmesine neden olmuştur. Tablo‐1
sürdürülebilir kültür turizminin önkoşullarını ve çıktılarını göstermektedir.
Kültür Turisti
Ülkeler için önemli bir alternatif turizm türü olan kültür turizmi, “gelir sağlayıcı
etkisinin yanı sıra kültürel değerlerin korunmasını da içermektedir (Uygur ve
Baykan 2007: 30). En geniş düzeyde bakıldığında doğal ve kültürel miras tüm
insanlığa aittir. Bu açıdan bakıldığında dünyadaki her birey; evrensel değerleri
anlama, takdir etme ve koruma sorumluluğuna ve aynı zamanda hakkına sa‐
hiptir. Uluslararası ve yerel kültürel turist şu şekilde tanımlanabilmektedir
(http://www.victoriaculture.org/resource/resource_file/3/what_ıs_cultural_tourı
sm.pdf):
 Tiyatro, konser vb. sanat programlarına katılan
 Sanat merkezlerini ziyaret eden
 Sanat ve el sanatı galerilerine/stüdyolarına giden
 Festival/şölenlere ya da kültürel olaylara katılan
 Yerli sanat/el sanatları ve kültürel yerleri gezen
 Tarihi yapı ve eserleri gezen kişiler olarak tanımlanmaktadır.
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Tablo‐1: Sürdürülebilir Kültür Turizminin Ön Koşulları ve Çıktıları
Turist

Sürdürülebilir Kültür Turizminin Ön Koşulları ve Çıktıları
Turistik yer
Ev sahibi ülke Turizm endüst- Hükümet
halkı
risi

Kültürel
düstriler

en-

Ön
koşullar

 Bilgi
 İlgi
 Uyum
sağlama

 Yeterli
altyapı
 Uygun
yönetim
yapısı
 Finansal
kaynaklar

 Kimlik bilinci
ve tutarlılık
 Amaç
ve
hedefler üzerinde anlaşma
 İyi geliştirilmiş
dinamik kültür

 Problemlerin
farkında olma
 Uygun bir
işletmecilik
anlayışı
 Girişimci
olma konusunda isteklilik

 Problemlerin
farkında olma
 Turizm ile ilgili
net hedefler
 Girişimciliğin
finansal açıdan desteklenmesi
 Girişimciliği
yönetme mekanizmalarının
oluşturulması
 Temel problemlerle ilgili
yasalar yapma
konusunda
isteklilik

 Dinamizm
 Turizmde
gerçekleştirilen kültürel
faaliyetlerin
arttırılması

Çıktılar

 Ev sahibi
ülkeyle daha
fazla
etkileşim
 Yerel halk,
yerler ve
geleneklere
daha fazla
saygı
 Ziyaretçi
deneyiminin kalitesinin arttırılması
 Yerel dükkanlardan
alışveriş
yaparak
bölge halkına olan
yararlarını
artıracak
davranışlar
sergileme

 Şehrin ve
altyapıların kullanılmasının
negatif
etkilerinin
azaltılması

 Kültür turizmi
ile ilgili ekonomik
ve
sosyal faydalarının arttırılması

 Yerel halkla
daha fazla
etkileşim
 Turistik yere
uzun
dönemli bağlılığın
sağlanması

 Ev sahibi ülke,
turizm endüstrisi, kültürel
endüstriler ve
turistler arasında işbirliğinin
gerçekleşmesi

 Turizmin,
kültürel kurum ve faaliyetlerin
gelişmesine
daha çok
katkıda bulunacaktır

Kaynak: Swarbrooke 1999

Bu tür faaliyetlere katılan turistler amaçları bakımından beş farklı kategoride
değerlendirilebilmektedir (McKercher ve Cros 2002: 144):
 Amaçlı Kültürel Turist: Kültür turizmi, seyahat için en öncelikli ve teşvik e‐
dici amaçtır ve birey çok önemli kültürel deneyimlere sahip olur.
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 Çevreyi Görmekle Yetinen Kültürel Turist: Kültür turizmi, seyahat için ön‐
celikli ya da temel sebeptir. Ancak deneyim daha kısıtlıdır.
 Kaşif Kültürel Turist: Turist kültürel amaçlı seyahat yapan biri değildir; an‐
cak, seyahate katılım sonrasında çok önemli kültürel deneyimler edi‐
nilmektedir.
 Kültüre İlgisi Düşük Olan Turist: Kültür turizmi, seyahat için çok zayıf bir
motive edici bir sebeptir ve bunun sonucunda deneyim oldukça yeter‐
sizdir.
 Rastlantısal Kültürel Turist: Bu turist, kültürel turizm amaçlı seyahat etme‐
mekle birlikte bazı aktivitelere katılmakta ve düşük bir kültürel dene‐
yime sahip olmaktadır.
Bu beş tür kültür turisti, herhangi bir seyahatte bulunabilmektedir. Bu turist
tiplerinin karşımı, seyahatin kendisine ve turistin amacına göre çeşitlilik göste‐
rebilmektedir. Turistik yerin “kültür turizmi” açısından sahip olduğu ün, amaçlı
kültürel turistin bölgeye çekilmesini attırmaktadır.
Kültür turisti için en temel bilgi kaynağı ailesi ya da arkadaşlarından gelen ki‐
şisel referanslardır (%45). Rehber kitaplar da %24 oranıyla önemli bir bilgi kay‐
nağı işlevi görmektedir. İnternet ise 2002’de %17 oranında bilgi kaynağı olarak
tercih edilirken bu oran %33’lere kadar ulaşarak hızla önemli bir bilgi kaynağı
olma özelliği göstermektedir. Tur operatörlerinin ya da resmi kurumlarım ha‐
zırladığı broşürler ise daha az etkili olmaktadır (%6). İnternet sadece bilgi kay‐
nağı olarak kullanılmakla kalmamakta aynı zamanda rezervasyon yaptırma i‐
çinde kullanılabilmektedir. Giderek daha çok insan rezervasyonlarını internet
aracılığıyla yaptırmaya başlamıştır. Aynı zamanda kültürel turist (yüksek gelir
ve internete erişim nedeniyle) diğer turistlere oranla (%45’e %32) ziyaret önce‐
sinde gezi yeriyle ilgili olarak bilgi toplamak amacıyla interneti daha çok kul‐
lanmaktadır. Aynı zamanda rehber kitapları ve tur organizasyonlarının hazır‐
ladığı broşürleri de bilgi amaçlı olarak kullanması da bu broşürlerin çok fazla
bilgi yüklü olmasına neden olmaktadır (Richard 2007: 18 )
Genellikle kültürel turistin, normal bir turistten daha fazla harcama yaptığı
kabul edilmektedir. Ortalama bir kültür turistinin günlük harcaması 60‐70 Euro
iken normal bir turistin (deniz‐kum‐güneş) 30‐40 Euro civarındadır. Kültür tu‐
rizminin harcama oranlarının; %35’ni müze ziyaretleri, %30’nu yerel sanatsal
aktiviteler ve kültürel etkinlikler, %35’ni ise tarihi şehir kalıntıları ve eserleri
oluşturmaktadır
(www.planlama.org/.../kultur‐turizmi‐ve‐ekonomiye‐olan‐
katkilari‐murat‐ismail.html). Görüldüğü üzere kültür turisti; gerek amaçları ge‐
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rek seyahat öncesi hazırlıkları ve gerekse seyahat esnasında yaptığı harcamalar
açısından diğer turistlerden farklı özelliklere sahiptir. Diğer turistlerle kıyaslan‐
dığından bilinçli bir turist olduğu ifade edilebilmektedir.
Kültür Turizm Merkezi Olarak Çorum
Anadolu’nun kültür ve sanat geleneğini devam ettiren, birçok uygarlık kalıntı‐
sını saklayan açık hava müzesi durumundaki Çorum, İç Anadolu’nun kuzeyi ile
Orta Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yer almaktadır. İç kesimde dağların
oluşturduğu doğal geçitler Orta Anadolu ile olan bağlantıyı kolaylaştırmıştır.
Bu nedenle Çorum bölgesi, Eski Tunç çağından (MÖ. 3000) günümüze kadar
Orta Anadolu ile kültürel bir bütünleşme içerisine girmiştir. Çorum bölgesinden
en eski yerleşim Kalkolitik Çağ’a aittir (MÖ 6000‐3000). Eski Tunç çağında Ana‐
dolu’nun bugün için bilinen adı “Hatti Ülkesi” idi. MÖ. 2000’den itibaren Ana‐
dolu’ya gelen Hititlerde yeni ülkelerinden bahsederken “Hatti Ülkesi” ismini
kullanmışlardır.
Hatti dilini konuşanlar, Hititler’den önce Anadolu’nun sakinleriydi ve yüksek
kültürün sahipleriydi. Çorum Hititlerden sonra Frig, Roma ve Bizans hâkimiye‐
tini girmiştir. Beş bin yıl boyunca birçok uygarlığın merkezi olan ve değişik kül‐
türleri bünyesinde barındıran, bu durumuyla adeta geçmişten geleceğe uzanan
bir köprü konumundaki Çorum, Anadolu’nun 1071’de Malazgirt Savaşı ile Sel‐
çuklu hâkimiyetine girmesinin ardından Danişment Ahmet Gazi tarafından
1075 yılında Türk hâkimiyetine alınmıştır. Bu tarihten sonra Türk hâkimiyetin‐
de kalan Çorum, camileri, kaleleri, saat kuleleri, köprü ve sivil mimari örnekleri
ile Selçuklu, beylikler ve Osmanlı döneminin izlerini günümüze kadar taşımıştır.
Kültür turizmi açısından Çorum’da ziyarete edilebilecek belli başlı alanlar şu
şekilde özetlenebilmektedir (Çorum, 2008 yılı İl Çevre Durum Raporu: 125):
 Boğazköy –Hattuşa: Boğazköy (Hattuşa) Ören yeri, Çorum ilinin 82 km gü‐
neybatısında yer almakta olup, Ankara’ya uzaklığı ise 200 km’dir. Hitit devle‐
tinin eski çekirdek bölgesinin merkezinde bulunan Boğazköy (Hattuşa) ören
yeri; Budaközü Çayı vadisinin güney ucunda, ovadan 300 m. yükseklikteki
sayısız kaya kütleleri ve dağ yamaçlarının bölünmesiyle çevrili olarak kuzey
ve batıda derin yamaçlarla sınırlandırılmıştır. Şehir kuzeye doğru açık olup,
kuzey kısmı dışında diğer kısımları surla çevrilidir. Hattuşa 1986 yılından be‐
ri, Türkiye’de UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası” Listesine alınmış dokuz
noktadan biridir. Ayrıca burada bulunan çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yı‐
lından itibaren yine UNESCO’nun “Dünya Belleği Listesinde” yer almaktadır.
Hattuşa’nın keşfi 1834 yılında Fransız mimar Charles Texier tarafından ya‐
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pılmış ve dünyaya tanıtılmıştır. Bu buluş aslında yalnızca Hattuşa’nın keşfi
değil, tamamen unutulmuş olan Hititlerin keşfi olarak da algılanabilir. 1893‐
94’de Ernest Chantre’nin birkaç sondaj yapmasına ve ilk çivi yazılı tabletleri
yayınlamasına kadarki dönemde pek çok bilim adamı ve gezgin Hattuşa’yı
ziyaret etmiştir. Antik Kapadokya bölgesinin kuzey sınırına yakın bir yerde
bulunan ve arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkartılıp restore edilen ve açık
hava müzesi niteliğindeki ziyaret edilebilen Hititlerin başkenti Hattuşa‐
Boğazköy’deki kalıntılar, Boğazköy Tarihi Milli Park’ın temelini oluşturmak‐
tadır.

bulunduğu ve Kelkit’ten başlayan Koyulhisar‐Reşadiye‐Niksar üzerinden
Amasya’ya doğru gelişen vadinin hemen sonunda yer almaktadır. Şehir de‐
rince bir vadinin kuzey yamaçlarındaki bir plato üzerine kurulmuştur. 1990
yılında Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr.Mustafa Süel başkanlığında kazı çalışmala‐
rı başlatılmıştır. 1994 yılında Ortaköy’ün Hitit Çağı’ndaki adının Şapinuwa
olduğu tespit edilmiştir. Bu önemli Hitit şehri Hitit Devleti’nin başkentlerin‐
den biridir. Yapılan çalışmalarda monumental yapılar günışığına çıkarılmış‐
tır. Bu binalarda şu ana kadar sayıları dört bini aşan Hitit çivi yazılı tablet ar‐
şivleri ele geçirilmiştir. Bunların çoğunu Hititçe metinler oluşturur.

 Boğazkale‐Yazılıkaya: Hattuşa‐Boğazköy’ün 1.5 km. kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Hattuşa’nın en büyük ve etkileyici olan kutsal mekânı, şehrin bi‐
raz dışında yer alan, yüksek kayalar arasına saklanmış Yazılıkaya tapınağıdır.
Tapınak’ta 90’dan fazla tanrı, tanrıça, hayvan ve hayal ürünü yaratıklar kaya
yüzeyine işlenmiştir. Tanrı ve tanrıça dizileri olasılıkla, imparatorluk panteo‐
nunun baş tanrıları olan Hava Tanrısı ve Güneş Tanrıçası’nın maiyetini oluş‐
turuyordu. Bu yorum sonucunda; Yazılıkaya “Yeni yıl şenlikleri evi” olarak
tanımlanabilir. Hitit kült metinlerine göre yeni yıl ve ilkbahar törenlerinde bir
araya gelen tüm tanrılar “Hava Tanrısı’nın Evi’nde” toplanırlardı. Bu şenlikte
kentin diğer tüm tapınaklarından tanrı heykellerinin törensel bir alayla
Yazılıkaya’ya taşınmış olabileceği düşünülmektedir.

 Eskiyapar Ören Yeri: Alaca ilçesinin 5.km Batısında, Alaca‐Sungurlu yolu
üzerindeki höyük, Boğazköy’ün 25.km Kuzeydoğusunda, Alacahöyük’ün ise
20 km. Güneydoğusunda yer almaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda Hö‐
yükte kesintisiz bir iskanın varlığı tespit edilmiş olup, Höyükte eski Tunç, Hi‐
tit, Frig, Roma ve iki safhalı Helenistik döneme rastlanmıştır. Höyük’te Hitit
tabakaları altında yer alan eski Tunç çağı tabakalarında yapılan çalışmalarda
bir evin tabanı altında altın ve gümüş objelerden oluşan bir defineye rastla‐
nılmıştır. Gümüş vazolar, Suriye şişesi, gümüş merasim baltası, değişik tip‐
lerde altın iğne, boncuk, küpe ve bileziklerden oluşan define, bir taraftan Ala‐
cahöyük, Kültepe, diğer taraftan Truva, Poliochni ve Kuzey Suriye‐
Mezopotamya buluntularıyla benzer olup bu buluntular Ankara Medeniyet‐
ler Müzesinde sergilenmektedir.

 Alacahöyük: Alacahöyük Antik Kenti; Çorum’un 45 km kuzeybatısında, Ala‐
ca İlçesinin 17 km kuzeybatısında yer almakta olup, Boğazköy’e 34, Anka‐
ra’ya ise 210 km uzaklıktaki Alacahöyük Köyü yerleşim alanı içerisinde bu‐
lunmaktadır. Höyük, bilim alemine ilk kez 1835 yılında W.C.Hamilton tara‐
fından tanıtılmış olup, bu yıllardan itibaren Orta Anadolu’yu ziyaret eden
bilginlerin uğrak yeri olmuştur. 1861 yılında ise G.Perrot Anadolu gezisi sıra‐
sında höyüğe gelmiş ve kapının sağ ve solundaki dört köşe kulenin planı ile
ortosdatların birini açığa çıkarmıştır. Perrot bu çalışmadan sonra Eski Tunç ve
Hitit Çağında çok önemli bir kült ve sanat merkezi olan Alacahöyük’te 4 uy‐
garlık çağı bulunmaktadır. Geç Kalkolitik çağını Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma
ve Bizans dönemleri takip eder. Ören yerinde Hitit İmparatorluk dönemine
ait Sfenksli Kapı, şehrin batısındaki Poternli Kapı ve mimari eserler ile Hatti
uygarlığının aydınlanmasına çok katkıları olan Alacahöyük Eski Tunç Çağı
haneden mezarları ile yerel müzesi, Boğazköy ve Yazılıkaya’yı ziyaret edenler
için aynı gün gezilebilecek önemli bir ören yeridir.
 Ortaköy‐Şapinuva: Çorum’un 53km güneydoğusunda yer alan Ortaköy ilçe‐
sinin, 3km güneyindedir. Ortaköy Hitit şehri, Yeşilırmak Nehrinin üzerinde

 Yörüklü (Hüseyindede Tepesi): Çorum İli Sungurlu ilçesi, Yörüklü kasabası
Hüseyindede tepesi olarak adlandırılan mevkiinde bulunmaktadır. Yapılan
çalışmalar sonucunda Eski Hitit dönemine ait iki ayrı kabartmalı vazo parça‐
larına yine aynı döneme ait olan tek mekânlı bir odada rastlanmıştır. Elde edi‐
len parçaların yenileme çalışmaları sonucunda birisinin inandık vazosu tipin‐
de olduğu, diğerinin ise daha küçük ve boyun üzerinde tek filiz halinde Hitit
dini törenlerini anlatan bir tasvir bantının olduğu tespit edilmiştir. İnandık
vazosu tipinde olan ve üzerinde 4 tasvir bantı olan büyük vazonun ağız kena‐
rında küçük bir tekne ve başları içe bakan dört boğa başı yer almaktadır. Tas‐
vir bantlarında konular yine Hitit dini törenlerini anlatmaktadır. Bu kabart‐
malı vazoların yanı sıra yapılan çalışmalarda Eski Hitit dönemine ait olan
(formları daha önceden bilinen) Matara biçimli kap ve yuvarlak ağızlı yüksek
boyunlu testiler de elde edilmiştir. 1998 yılındaki çalışmalarda ise teraslama
tekniğinde yapıldığı ortaya çıkan Eski Hitit Dönemine ait mimari takip edil‐
miş olup, ileri ki dönemlerde kazı çalışmalarına devam edilecektir.
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 Laçin Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı: Çorum’un yaklaşık 27 km. kuzeyin‐
de, Kırkdilim mevkiinde oldukça sarp, kayalık ve akarsu tarafından yarılmış
derin vadilerin oluşturduğu engebeli arazi üzerinde, kuzeye doğru uzanan
bir kaya blokunun burun kısmının kuzey‐batı köşesinde yer almaktadır. Ko‐
mutan İKEZİOS’a ait hellenistik dönem kaya mezarı olup, M.Ö. II. yüzyıla ta‐
rihlenmektedir. Çay seviyesinden 65 m. yükseklikteki kaya mezarının yamuk
biçimli bir podyum zemini vardır. Bu podyumdan 8 basamaklı merdivenle i‐
kinci platformda, oradan da 12 basamaklı merdivenle mezar önündeki pod‐
yuma geçilmektedir. Mezar odasının kapısı üzerinde “İKEZİOS” yazısı o‐
kunmaktadır. Mezar odası kare planlı olup, girişin sağ ve solunda niş şeklin‐
de oyulmuş ölü şekilleri vardır.
 İskilip Kaya Mezarı: İskilip merkezinde bulunan Osmanlı dönemine ait 100
m yükseklikteki tabi bir kaya üzerine inşa edilmiş, kalenin güney ve güney‐
doğu eteğinde Roma dönemine ait kaya mezarları bulunmaktadır. Güneydo‐
ğusunda bulunan kaya mezarının iki sütunlu dikdörtgen bir girişi vardır. Yu‐
varlak sütun gövdeleri yukarı doğru inmektedir. Başlıklarda bulunan bilezik‐
ler üzerinde oturmuş birer aslan bulunmaktadır. Sütun başlıkları üzerindeki
üçgen alınlık içerisinde ise yatar durumda karşılıklı kanatlı iki aslan figürü
bulunmaktadır. Kabartmalardan birinin elinde kılıç, diğerinin elinde kadeh
mevcuttur. Mezar odası içerisinde iki adet ölü sekisi bulunmaktadır.
 Çorum Müzesi: Ören yeri’nin ilk kez 1834 yılında, Alacahöyük Ören yeri’nin
ise 1835 yılında Anadolu’yu ziyaret eden Avrupalı seyyahlar tarafından dün‐
yaya tanıtılmasıyla başlayan süreçte Çorum, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri
bakımından dikkatleri üzerine çekmiştir. Alacahöyük, Hattuşa‐Boğazköy ve
diğer kazı merkezlerinin sansasyon yaratan olumlu sonuçları alındıkça bu
zenginliklere sahip olan Çorum’da 1937 yılından itibaren dağınık olarak bu‐
lunan eserleri bir araya toplama ve Müze kurma çalışmaları başlamıştır. Kül‐
tür Bakanlığı, Gayri Menkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenmiş olan yeni
müze binasında, Arkeolojik ve Etnoğrafik teşhir salonları mevcut olup, bu sa‐
lonlar birbirinden bağımsız olarak düzenlenmiştir.
Kültür Turizminin Çorum Ekonomisine Katkıları
Bu bölümde yıllar itibariyle turist ve müze ziyaretlerine ilişkin istatistikler yar‐
dımıyla, Çorum ekonomisi içerisinde kültür turizminin sağladığı katkılar ve
kültür turizmi açısından yaşanan sorunlar ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu
bağlamda, Tablo‐2 2003 ve 2009 yılları arasında Çorum’a gelen turist sayılarını
göstermektedir. 2003’ten önceki döneme ilişkin ziyaretçi sayıları veri olarak elde
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edilmiş olmakla birlikte, bu dönemde elde edilen müze gelirlerine ilişkin veriler
elde edilemediğinden, 2003 ve sonrası müze ve turist ziyaretleri kapsama alın‐
mıştır.
Tablo 2: 2003‐2009 Arasında Çorum Turist ve Müze Ziyaretleri
Yıllar İtibariyle Turist Sayıları
Alacahöyük Müzesi
ve Ören yeri

Çorum Müzesi
Yıl

Yerli

Yab.

Top.

Yerli

Yab.

Boğazkale Müzesi ve
Yazılıkaya-Hattuşa Ören yeri
Top.

Yerli

Yab.

Top.

2003

11.125

174

11.299

7.155

1.212

8.367

18.846

11.756

30.602

2004

15.547

497

16.044

10.875

2.317

13.192

30.804

20.640

51.444

2005

14.323

732

15.055

16.634

2.558

19.192

22.343

27.472

49.815

2006

12.130

322

12.452

11.338

1.404

12.742

13.982

18.433

32.415

2007

15.698

349

16.047

12.452

2.589

15.041

11.568

21.429

32.997

2008

26.033

420

26.453

15.088

2.688

17.776

19.594

21.614

41.208

2009

25.702

632

26.334

14.079

2.592

16.671

20.481

20.402

40.883

Toplam

120.558

3126

123.684

87.621

15.360

102.981

137.618

141.746 279.364

Kaynak: Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tablodan görüleceği üzere, 2003‐2009 dönemi arasında 505.939 turist, kültür
turizmi amaçlı olarak müzeleri ziyaret etmiştir. 2006 döneminde yabancı turist
sayısında önemli bir düşme yaşanmakla birlikte, yıllar itibariyle hem yerli hem
de yabancı turist sayısında bir artma gözlenmektedir. Bu durum, teorik kısımda
belirtilen kültür turizminin her geçen gün daha yaygınlaştığı ifadesini destekler
bir niteliktedir. Bu dönem içerisinde, müze ve turist ziyaretlerinin yarattığı eko‐
nomik gelir ise Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Kültür Turizminin Çorum Ekonomisine Yıllar İtibariyle Katkıları

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Toplam

Çorum Müzesi
1.522
4.860
6.483
7.580
6.674
12.687
38.711
78.517

Alacahöyük

Yıllar İtibariyle Müze Gelirleri
Boğazköy
Yazılıkaya-Hattuşa

1.100
11.895
10.613
14.052
14.712
22.272
42.400
117.044

Kaynak Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

233
3.084
2.352
3.604
3.004
3.505
3428
19.210

9.448
47.952
60.748
42.800
48.400
77.224
107.964
394.536

Toplam Gelir
12.303
67.791
80.748
68.036
72.790
115.688
192.503
609.859
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Tabloda görüleceği üzere 2006 ve 2007 yılları arasında nispeten bir düşüş ya‐
şanmakla birlikte, kültür turizminin Çorum ekonomisine yaptığı katkı, yıllar
itibariyle önemli bir artış göstererek 2009 yılında 192.859 TL’ye ulaşmıştır. 2003‐
2006 döneminde toplam yaratılan ekonomik fayda ise 609.859 TL’dir. Ancak bu
gelirler; Türkiye’de kültür turizmi açısından ün yapmış şehirlerdeki müzelerle
kıyaslandığında çok eski bir medeniyetin izlerini taşıyan ve kültür açısından
büyük bir mirasa sahip olan Çorum ilinin bu potansiyelini kullanmakta ne de‐
rece yetersiz kaldığı gözlemlenebilmektedir. Karşılaştırma yapmak gerekirse
2008 yılında Türkiye’de müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 22 mil‐
yon ve elde edilen gelir 116 milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında
en çok gezilen müzelerin başında Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Mevlana Müzesi
gelmektedir (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/472669.asp). Bu dönemde Ço‐
rum’da bulunan müzeleri ziyaret eden toplam 85.437 kişi olup 115.688 TL gelir
elde edilmiştir. 2008 yılında Çorum’daki müze ve ören yerlerini ziyaret eden
kişiler, ülke genelinde müze ziyaretlerinin yalnızca %0.04’nü oluşturmaktadır.
Aynı şekilde Çorum’da 2008 yılında müzelerden elde edilen gelir, ülke genelin‐
de müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirlerin ise yalnızca %0.01’ni oluş‐
turmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere, Çorum’un kültür turizmi açısından
sahip olduğu potansiyeli değerlendiremediği ifade edilebilmektedir. Bu konuda
en büyük sorumluluğun Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne
düşmektedir. Bu anlamda Çorum’un ve sahip olduğu kültürel mirasın tanıtım
ve reklâm çalışmalarına ağırlık verilmesi son derece önem taşımaktadır.
Turizm açısından önem taşıyan konuların başında ise konaklama ve yeme‐
içme tesislerinin kapasitesi ve kalitesi gelmektedir. Tablo 4 Çorum’da turizm
belgeli otellerin yıldız ve kapasite sayılarını göstermektedir.
Tablodan görüleceği üzere Çorum ve ilçelerine bağlı olarak faaliyet gösteren
turizm işletme belgeli oteller, toplam 476 oda ve 947 yatak kapasitesi ile hizmet
vermektedir. Çorum il sınırları içerisinde 5 ve 4 yıldızlı olarak faaliyet gösteren
otellerin bulunması, tesislerin kapasitelerinin ve kalitelerinin artmaya başlama‐
sını ifade etmek açısından önem taşımaktadır. Turizm işletme belgeli tesis sayısı
ve yatak kapasitesinin artması bölgeye gelen turist sayısının artmasına paralel
olarak bir artış gösterebilecektir. Talebi karşılayacak turizm alt yapısının ta‐
mamlanması bölgeye turist çekme olasılığını arttıracağından turizm gelirinin
artmasını da sağlayacaktır. Ancak, 5 yıldızlı otel sayılarının kısa dönemde arttı‐
rılmasının güç olması ve bu otellerin kârlı olarak çalışması için gerekli kapasite
düzeyine yılın her döneminde ulaşılmasının çok zor olması nedeniyle bölgede
“Pansiyon İşletmeciliği” yaygınlaştırılmalıdır. Tablo 5 ise belediye belgeli ko‐
naklama tesis ve kapasitelerini göstermektedir.
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Tablo 4.Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
Tesisin Adı

Sınıfı

Oda

Yatak

Anitta Otel

5*

240

496

Dalgıçlar Otel

4*

44

88

Büyük Otel

3*

46

96

Mavi Ocak

3*

40

80

Hotel Kolağası

2*

45

62

Otel Pithana

2*

30

63

Aşıkoğlu Otel

2*

31

62

476

947

TOPLAM
Kaynak: Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tablo 5. Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri
Yer
Çorum
Çorum
Çorum
Alaca
Sungurlu
Sungurlu
Boğazkale

Tesisin Adı
Şirin Otel
Real Residance Hotel
Grand Park
Acar Otel
Fatih Otel
Ferhat Otel
Başkent Motel

Türü
Otel
Butik Otel
Otel
Hotel
Otel
Otel
Motel

Sınıfı
1
3
Belediye
1
2
2
1

SONUÇ VE ÖNERİLER
2003‐2009 dönemi arasında 505.939 turist, kültür turizmi amaçlı olarak müzeleri
ziyaret etmiştir. 2006 döneminde yabancı turist sayısında önemli bir düşme ya‐
şanmakla birlikte, yıllar itibariyle hem yerli hem de yabancı turist sayısında bir
artma gözlenmektedir. Kültür turizminin Çorum ekonomisine yaptığı katkı,
yıllar itibariyle önemli bir artış göstererek 2009 yılında 192.859 TL’ye ulaşmıştır.
2003‐2006 döneminde toplam yaratılan ekonomik fayda ise 609.859 TL’dir. An‐
cak, bu rakamlar ülke geneli ile kıyaslandığında oldukça düşük bir düzeydedir.
2008 yılı itibariyle Çorum müze ve ören yerlerini gezenler, Türkiye geneli müze
ve ören yerlerini gezen kişilerin yalnızca binde dördünü ve müze ve ören yerle‐
rinden elde edilen gelirlerin ise sadece binde birini oluşturmaktadır. Bu nedenle
çok eski bir medeniyetin başkenti olan ve günümüze kadar birçok medeniyetin
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izlerini taşıyan Çorum’un bu potansiyelini değerlendirmekten çok uzak olduğu
söylenebilmektedir.
Görüldüğü üzere Çorum’un ekonomisinde kültür turizminin sahip olduğu payı
ve gelecekteki potansiyeli düşünüldüğünde ”fırsat sektörler” arasında yer aldığı
söylenebilmektedir. Bu nedenle, Çorum’da varolan kültür turizminin geliştiril‐
mesi için altyapı ve diğer yatırımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kap‐
samda gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:
 Tanıtım ve Reklâma Ayrılan Payların Arttırılması: Diğer turistlerle kıyas‐
landığında daha bilinçli olduğu ileri sürülebilen kültür turistinin, bölgeye çe‐
kilmesinde “tanıtım ve reklâm”ın ne kadar önemli olduğu şüphe götürmeyen
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Turistik yerin “kültür turizmi” açı‐
sından sahip olduğu ün, bölgeye çekilen turist sayısını arttırdığı gibi amaçlı
kültür turistinin sayısında artış sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında, üniver‐
site‐devlet‐sanayi işbirliğinin arttırılması, bölgenin daha çok kişi tarafından
bilinmesini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.
 Pansiyonculuğun Teşvik Edilmesi: Belirli bir bölgede turizmin gelişmesinde
pansiyonlar büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle 5 yıldızlı otellerin yapıl‐
ması ve verimli bir şekilde işletilmesi belirli süreler aldığından, pansiyonların
lokomotif görevi yapması kaçınılmaz olmaktadır. Ancak kültürel turistlerin,
diğer turistlere oranla daha bilinçli ve ne istediğini bilen, beklentilerinin karşı‐
lanmamasının sektöre geri dönüşümünün çok olumsuz bir şekilde yansıdığı
düşünülürse; pansiyon işletmeciliğin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi ve ör‐
nek bir pansiyon işletmeciliği geliştirilmelidir. Bu gelişmenin sağlanması ha‐
linde hem Çorum’da bazı eski binalar restore edilerek değerlendirilecek hem
de turizmin önündeki en büyük engel olan konaklama sorunu ortadan kaldı‐
rılabilecektir.
 Rehber Yetiştirme Kursları: Çorum sahip olduğu bu kültür turizmi potansi‐
yeline rağmen, bu potansiyeli karşılayacak bilgi ve donanıma sahip, yabancı
dil bilen rehberlere sahip değildir. Bu durum, gelen turistlerin çok ilkel ve ba‐
sit bir bilgilendirme ile gezdirilmesine neden olmaktadır. Bu sorunun ortadan
kaldırılması, Çorum’un turizm potansiyelinin arttırılması açısından büyük
önem taşımaktadır. Adını Hitit Uygarlığından alan Hitit Üniversitesi bünye‐
sinde açılan Tarih bölümü ve açılması planlanan Eski Medeniyetler Dil ve E‐
debiyatları bölümlerinin yetiştireceği bireylerin, rehberlik hizmetini karşıla‐
yabileceği düşünülmekle birlikte bunun çok kısa dönemde gerçekleşmesi söz
konusu olamayacaktır. Bu nedenle, yabancı dil eğitimi ile desteklenen rehber
yetiştirme kurslarının açılması, işsizliğin çok büyük bir sorun olduğu günü‐
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müz ekonomisinde hem istihdamın arttırılması açısından önem taşımakta
hem de kültür turizminin geliştirilmesinde büyük katkılar sağlayacağı şüphe‐
sizdir.
 Festivaller Düzenlenmesi: Bu kapsamda Hitit uygarlığının temsili yaşam
tarzlarını gösteren drama gösterimlerini içeren festivaller düzenlenmesi, tu‐
ristleri klasik bir bilgilendirme gezisinden daha çok deneyim sahip olabilecek‐
leri, doyurucu bir turistik gezi olanağı sağlayacaktır
 Hitit Medeniyetine Ait Buluntuların Çorum’da Toplanması: Hitit Uygarlı‐
ğına ilişkin eserlerin aynı zamanda Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesinde
yer alması nedeniyle birçok kişi bu eserleri görmüş olup Çorum’a ayrıca gelip
ziyarette bulunmayı gereksiz bulmaktadır. Bu durum ise Çorumun kültür tu‐
rizm potansiyelinin gelişmesine zarar vermektedir. Bu nedenle Hitit Medeni‐
yetine ait eserlerin Çorum merkezi müzelerine getirilmesi, turistlerin eserleri
yerinde görmesi turizm açısından önemli katkılar sağlayacaktır.
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ÖZ
Coğrafi güzellikleri, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile ülkelerin kıyasıya rekabet yaşadığı
turizm sektöründe ülkelerin markalaşması, marka kimlikleriyle farkındalık yaratabilmeleri bir gereklilik halini almaktadır. Buna göre ülkelerin marka kimliklerini dış pazara ne derecede doğru aktardığı ve bunda ne derecede başarılı olduğu sorusu karşımıza
çıkmaktadır. Bu kimliğin görsel unsuru olan turizm logoları, o ülkenin var olan kültürel
değerlerini anlatmak açısından önemli bir role sahip olduğundan, bu çalışmada kültürel ve doğal güzellikleri açısından birbirine çok yakın iki ülkenin turizm logoları göstergebilimsel bir yöntemle incelenerek, kültürel kimliklerini yansıtma durumu karşılaştırılmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Ülke markası, kültürel kimlik, turizm logosu, kültürel göstergeler ve
göstergebilim.

GİRİŞ
Globalleşen dünyanın büyük bir pazar, ülkelerin de bu pazardan en iyi payı
almaya çalışan “markalar” olduğu düşüncesi 1996 yılında ortaya atılmıştır. Re‐
kabetin tıpkı ürün markalarında olduğu gibi turizm alanında ülkeler arasında
da görülmesi, bu ülkelerin güçlü bir marka kimliğine sahip olması zorunlulu‐
ğunu beraberinde getirmektedir. Söz konusu marka kimliğine sahip olma aşa‐
masında ise, öncelikle o ülkenin kültürel değerlerinin neler olduğu ve bu değer‐
lerini nasıl yansıtacağı sorusu gündeme gelmektedir. Ülkelerin sahip olduğu
değerleri yansıtabilme evresinde ise görsel kimlik unsurları önemli bir görev
üstlenmektedir. Ülke markasında kültürel kimliğin bir yansıması olarak turizm
logolarının incelenmesini konu edinen bu çalışmada öncelikle kuramsal bir yak‐
laşımla kültür ve kültürel kimlik kavramı açıklanacak, ardından ülke markası
ve kültür ilişkisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Yunanistan ve Türkiye örnek‐
lerinden hareket edilerek her iki ülkenin kültürel göstergelerinin turizm logola‐
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rına ne derecede yansımış olduğu göstergebilimsel bir yöntem izlenerek tespit
edilmeye çalışılacaktır.
KÜLTÜR VE KÜLTÜREL KİMLİK KAVRAMI
Kültür sözcüğü köken olarak “Cultura”dan gelmektedir (Susar 2005). Kültür
bazıları için paylaşılan anlamlar sistemi olarak tanımlanırken; E.T. Hall’a göre
“kültür iletişim, iletişim de kültür” olarak görülmektedir (Erdoğan ve Alemdar
2005). Sembolsel açıdan ise kültür, paylaşılan, öğrenilmiş, sembolsel, kuşaktan
kuşağa aktarılan, genel olarak alışılan ve bütünleşik bir yapı arz etmektedir.
Kültürün zihinsel olarak üretimi ancak iletişimle mümkündür (Erdoğan ve A‐
lemdar 2005).
Kültürel kimlik ise, bir topluma veya bir kültüre ait olan kimliktir. Dolayısıy‐
la kültürel kimlik, o toplumda yaşayan kişilerin yaşı, cinsiyeti, ırkı, tarihi, ulu‐
sal yapısı, dili, dini, inancı, etnik niteliği konusunda da bir bilgi verebilmektedir
(www.en.wikipedia.org.). Dolayısıyla kültürel kimlik insanları bir yere ait kıl‐
makta, orada yaşayan insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamakta ve ortak
bir paylaşım yaratmaktadır. (www.socialreport.msal.govt.nz). E. Hall ise, kültü‐
rel kimliğin o toplumun geçmişinden geldiğini ifade etmektedir
(myweb.Isbu.ac.uk). Özetle, kültürel kimlik hangi gruba, nasıl bir yere veya bir
kültüre ait olduğumuzu yansıtmaktadır (freeessays123.com).
Turizm sektöründe her bir ülkenin marka olduğu düşünüldüğünde, o ülke‐
nin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel kimliği ve kültürel göstergeleri de
fark yaratmada önemli rol üstlenmektedir.
Kültürel antropolojide kültür genellikle, hem insan davranışları, hem de o‐
nun yarattığı maddi ve maddi olmayan ürünleriyle görünür hale gelen fikir,
inanç, düşünme ve değer yönelimleri sistemi olarak anlaşılır (Kartarı 1999). Kül‐
türel göstergeler; maddi kültür, fikirler, değerler ve tutumlar, kalıplaşmış dav‐
ranışlar ve sembollerdir (Susar 2005). Bununla birlikte maddi ve manevi öğeleri
içeren kültürün belli başlı niteliklerinden biri, sembollere dayanmasıdır (Erdo‐
ğan 1991). Sembol, belirli dil ya da kültür içinde bir başka şeyin yerine kullanı‐
lan sözlü/sözlü olmayan ve ait olduğu kültürü yansıtan bir şeydir. Örneğin haç
sembolü, tüm toplumlarda Hıristiyanlığı sembolize eder (Susar 2005). Bu nok‐
tada, ait olduğu kültürün görsel bir yansıması olarak turizm logolarına büyük
bir işlev yüklendiği söylenebilmektedir (Anholt 2005).
Ülke Markası, İmaj ve Kültür İlişkisi
Nasıl ki bir mal ya da hizmetin özgün, benzersiz ve fark yaratan ismi onun
markası oluyorsa; ülkelerin ve şehirlerin isimleri de onların markaları olmakta‐
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dır. Bir ülke markası oluşturmanın ilk aşaması, ülke markasının temel değerle‐
rini oturtmaktır. Bu değerler, iletilebilir, sağlam, geçerli ve potansiyel turistlerin
dikkatini çeker tarzda olmalıdır. Bu noktada marka değerinin mesajla tutarlı
olmasını sağlayan bir logo tarafından desteklenmesi şarttır (Morgan ve
Pritchard 2006). Ülkenin markalaşmasında bazı zorluklarla karşılaşılacağı açık
olmakla birlikte pek çok markanın benzersiz bir marka kimliği yaratma çabasıy‐
la, belli tanıtım tekniklerini kullandıkları gözlenir (Morgan ve Pritchard 2006).
Dolayısıyla, bir ürün markasının kimliği nasıl onu diğer markalardan ayırıyor‐
sa, ülke markaları da onun dünya üzerinde yer alan diğer ülke markalarından
ayrılmasına ve farklı bir şekilde konumlandırılmasına yardımcı olmaktadır.
İmaj yaratma konusunda WTO, “ulusal marka imajı” yaratılarak, duyuldu‐
ğunda hemen o ülkenin adının çağrıştırılmasını sağlayacak bir takım simgelerin
ve buna bağlı imajların oluşturulması gerektiğini belirtir. Kanada’nın Çınar
yaprağı, Yunanistan’ın Parthenon’u ve Fransa’nın Eiffel Kulesi’ni ise buna ör‐
nek gösterir” (Ünüsan ve Sezgin 2005). Bu yaklaşım ile, ülke medya önünde
milyonlarca müşterinin dikkatini çekmeye çalışır. Ayrıca ülke hakkında mesaj
verilirken çevresel koşullar dikkate alınmalı, mesaj hedef pazarda bir mıknatısın
demiri çekmesi gibi etki yaratmalıdır. Bir ülke markası Anholt’a göre; “ başka
ülkedeki insanlar birbirleriyle o ülke hakkında konuşmaya başladıklarında”
ortaya çıkar. Nasıl ki bir ürünü beğendiğimizde, bunu yakın çevremizle payla‐
şıyor ve onları etkileyebiliyorsak, aynı yöntem kullanılarak o ülke hakkındaki
mevcut algıyı değiştirmek mümkün olabilmektedir. (Anholt 2003). Ülkelerin ve
şehirlerin imajlarını geliştirme uzmanlarından Wally Olins’e göre, “Türkiye
markası var olan vaatlerin ötesine geçemediği gibi; “hindi” anlamına gelen
“Turkey” yazısı marka imajının tam belirleyicisi değildir.“Olins”, Türkiye’nin
markalaşmaya öncelikle “Türkiye ve biz Türkler böyleyiz” diyerek başlanması
gerektiğini belirtmiş, sonra da Türklere has, dış dünyaya neyin yansıtılabilece‐
ğini belirlemenin önemini vurgulamıştır (Şahinbaş 2007). Dolayısıyla, ülke mar‐
kası kimliğindeki görsel unsurların, hedef pazarın o ülkeyi fark etmesi ve ülke
hakkında olumlu bir izlenim yaratması açısından kilit bir rol oynadığı söylene‐
bilir (Anholt 2003).
Yunanistan ve Türkiye’nin Kültürel Özellikleri
Yunanistan, Güneydoğu Avrupaʹda yer alan 19. yüzyılda İstanbulʹun idaresin‐
den çıkartılarak kurulan 28 devletten biridir (www.ulkeler.net). Ülkenin %98’i
Yunanlı Ortodokslardan, %2’si ise Müslüman Türk ve diğerlerinden oluşur
(Somuncuoğlu 2002). Resmi dili Yunanca ve başkenti Atina’dır (Acuff 2005).
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Yunanlılar, oldukça fazla batıl inançlara sahiplerdir ve doğaüstü şeylere ina‐
nırlar, bu inançlar adadan adaya, bölgeden bölgeye farklılık taşımaktadır. Kül‐
türün önemli bir parçası olan müziği incelediğimizde, Doğu ve Batı kültürünün
etkisi görülmektedir (www.greeka.com).
Ayrıca Yunanlıların sohbet ederken tarihlerinden, kültürlerinden, ailelerin‐
den ve spordan konuşmayı sevdikleri; çoğunluğun sinema ve tiyatro düşkünü
olduğu; erkeklerin boş zamanlarını genellikle kahvelerde arkadaşlarıyla sohbet
ederek geçirdikleri; futbol, basketbol ve yüzmenin büyük ilgi gördüğü belirtilir.
(Acuff 2005) . En önemli içecekleri arasında Tsipoure, Ouzo, Mavrodafini,
Retsina ve Yunan şarabı yer alır (http://www.greeka.com) Yunan toplumu genel
olarak erkek egemen bir toplumdur. Ancak kadınlar iş ve politika alanında iyi
temsil edilirler (Acuff 2005). İnanılmaz derecede cömert ve konukseverlerdir
(Axtell 1993). Yunanistan’ın kültürel özellikleri konusunda Hofstede’in (1980)
kültürel farklılıklar ile ilgili çalışmasının başlangıç noktası olduğu görülür. Bu
çalışmada kültür farklılığı ile ilgili dört parametre karşımıza çıkar. Bunlar güç
mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireysellik‐ kolektivizm ve erilik‐dişilik boyut‐
larıdır. Hofstede’in verileri dikkate alındığında ise Yunan toplumu yüksek güç
aralığına sahip bir toplum olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirsizlikten kaçınma
indeksinde ise en üst sıralarda yer aldığı gözlenmiştir. Bireyselcilik indeksinde
ise listenin en alt sırasında yer aldığı görülmüştür. Erilik indeksinde Yunan top‐
lumu orta seviyelerde yer almıştır. Bununla beraber Yunanlılar kolektivist bir
düşünce yapısına sahiptir, birbirine bağlı, uyumlu, her şeyi açıkça ortaya döken
bir toplum olarak görülmektedir (Koutsantoni 2005).
Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke‐
dir. Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’dır. Kökleri 1299 yılında kurulan Os‐
manlı İmparatorluğu’na dayanır. 29 Ekim 1923’te ise Türkiye Cumhuriyeti Ata‐
türk’ün önderliğinde ilan edilmiştir. Ülkenin %85’i Türk, %17’si Kürt ve diğer
kesimi de Rum, Musevi Ermeni vd. oluşmaktadır (www.ülkeler.net).
Türk mutfağı, coğrafyası ve tarihi gereği, dünyanın en zengin mutfakların‐
dandır (Acuff 2005). Türkiye, coğrafi konumu gereği Doğu, Batı, Ortadoğu, Ak‐
deniz, İslam kültürü gibi farklı kültürlerin merkezindedir. Dolayısıyla zengin
bir kültüre ve tarihe sahiptir. Giyim‐kuşam alanında ise, son derece çeşitlilik
içerdiğini saptamıştır. Genel kültürel yapıdaki bu zenginlik doğal olarak müzik
kültürümüze de yansımaktadır. Bununla birlikte Türkler’de yağmur duası, bü‐
yü, nazar /nazar boncuğu, adak, günah gibi inançların olduğu gözlenir
(www.kultur.gov.tr).
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Ataerkil sistemin görüldüğü Türkler’de milli kültür bilinci yer almakla bir‐
likte, Batı kültürünün etkilerinin de olduğu dikkat çekmektedir (Anadol 1991).
Futbol, Türkiye’nin en popüler sporudur. İyi bir mizah duygusuna önem verir‐
ler ve bunu zeka belirtisi olarak değerlendirirler. Türkler sıcak ve
konukserverdirler. İş yaşamında kadınlar pek çok ülkedeki kadından daha iyi iş
yaparlar. Türkiye ağırlıklı Müslüman bir ülke olmakla birlikte aynı zamanda
laik bir niteliğe sahiptir (Acuff 2005).
DAP Pazarlama Araştırmaları’nın Başkanı Akın Alyanak’ın yaptığı kültürel
sınıflandırmaya göre; televizyon, Türk insanın hayatının önemli bir parçasıdır
(Baysal 2006). Haberleri ve dizileri sıkı bir şekilde takip etmekle birlikte, Türk
gençlerinin kültürel gereksinimlerini özellikle televizyondan karşıladığı dikkat
çeker (Sönmez 2006).
YÖNTEM
Yunanistan ve Türkiye’nin kültürel yapılarının birbirine yakın olması nede‐
niyle, burada ülkelerin marka farkındalıklarını logolarında ne şekilde sağladık‐
larını görebilmek için turizm logoları göstergebilimsel bir yöntem kullanılarak
incelenmeye çalışılacaktır.
Göstergebilimsel Açıdan Türkiye ve Yunanistan’ın Turizm Logolarının İnce‐
lenmesi
Bir şeyin yerine geçerek, o şeymiş gibi bize bilgi ileten göstergelerin bir bi‐
çimi, bir de içeriği bulunmaktadır. Buna göre gösterge; gösteren (biçim anlatım)
ve gösterilen (içerik anlatım) diye iki öğeyi içinde bulundurur. Saussure, biçime
gösteren, içeriğe de gösterilen adını vermektedir (Erkman 1987). Burada Türkiye
ve Yunanistan’ın turizm reklamlarında kullanılan logoların çözümlenmesinde
F.Sassure’un göstergebilimsel sınıflandırılması dikkate alınacaktır.
Türkiye’nin turizm logosu incelendiğinde, öncelikle Türkiye yazısı ve lale fi‐
gürü karşımıza çıkmakta, dolayısıyla bir güzellik vurgusu yapılmaktadır.
Tipografik açıdansa, serbest fırça darbeleriyle biçimlenmiş bir yazı karşımıza
çıkmaktadır. Bu yazı tarzı daha çok kozmetik ürünlerinde ve logo tasarlama
aşamasında tipografik açıdan bir çıkmaza girildiğinde kullanılır (Uzun G., Kişi‐
sel Görüşme, Kasım 2007). O nedenle özellikle ülkenin temsili için uygun bir
yazı tarzı değildir. Yazının okunabilirliği ise çok yüksek değildir. Logoda siyah,
turkuvaz mavisi, kırmızı ve yeşil renkler kullanılmıştır.
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göstergesinde lale figürü ve Türkiye yazısı göste‐
rendir. Osmanlı Sanatı’nda sıkça görülen lale figürü bu ülkenin köklerinin Os‐
manlı’ya dayandığı mesajını vermekle birlikte doğal güzellikleri ile büyüleyici
bir yer olduğu algısı da yaratmaktadır. Bununla birlikte lale figürü, ikonografik
açıdan el sanatlarını yansıtma açısından da bir mesaj vermektedir. Dolayısıyla
lale figürü burada ülkenin kültürel kimliğini temsil etmektedir denilebilir
(Brucculeri 2007) Turkuvaz mavisi ile Türkiye’nin hem denize kıyısı olan, hem
de dinlenmeye tatil yapma elverişli huzur verici bir ülke olduğu; kırmızıyla
cezbedici, sıcak bir nitelik taşıdığı; yeşil renkle ise bu ülkenin hem doğal güzel‐
liklere sahip, güven duyulabilecek bir yer olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Ay‐
rıca yazı fontunda siyah renk “Türkiye” yazısının rahat okunabilmesini sağla‐
mak için seçilmiş, fakat pek başarılı olamamıştır. Kırmızı renk aynı zamanda
Türk bayrağında yer alan ulusal renk olduğundan, ulus kimliğini yansıtmada
bu rengin kullanıldığını söyleyebiliriz. Yeşil renk ise Türkiye’nin doğal güzellik‐
lere sahip bir ülke olduğunu göstermektedir. Fotografik düzeyde ise lale figürü
ve yazılı kısımdaki yumuşak bir yazı karakterinin birlikteliği Türk bayrağında
hilal‐ay ile yumuşak/sıcak renk birlikteliğine benzemektedir. Dolayısıyla bu
keskinlik ve yumuşaklık turizm logomuzda da kendini göstermektedir. Buna
göre logonun karşıt unsurları uzlaştıran bir yapı sergilediği gözlenir (Uzun
G.,Kişisel Görüşme, Kasım 2007) Özetle, Türkiye’nin turizm logosu göstergebi‐
limsel açıdan incelendiğinde;
Gösterge:

(www.kultur.gov.tr)

Gösteren (Düzanlam): Türkiye yazısı (Siyah renk) + Lale figürü (Kırmızı, tur‐
kuvaz mavisi, yeşil renkler)
Gösterilen (Yananlam): Türkiye’nin kökleri Osmanlı’ya dayalıdır. Denize kıyı‐
sı olan, dinlenmeye, tatil yapmaya elverişli, huzur verici, doğal güzellikleri bu‐
lunan, cezp edici, sıcak bir ülkedir.
Yunanistan’ın turizm logosu incelendiğinde; en dikkat çeken şey mavi ren‐
gin hakim olmasıdır. Yunanistan yazısı koyu mavidir. Yazının etrafındaki dai‐
relerin rengi ise, koyu maviden açık maviye doğru açılmaktadır. Eski Yunan
Medeniyeti’ne dair herhangi bir çizginin olmadığı dikkat çeker. “Yunanistan”
yazısında tipografik açıdan okunabilirliği yüksek bir font kullanılmıştır. Bu ya‐
zının etrafında 9 dairenin yer aldığı gözlenir. Daireler dışa doğru açılmış bir çi‐
çek figürünü andırmaktadır. Dolayısıyla bu figür, Yunanistan doğal güzelliklere
sahip olduğu çağrışımı yapmaktadır. Ayrıca bu dairelerin sonsuzluk duygusu‐
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nu çağrıştırdığını (dairelerin belli bir sonunun olmadığı düşünülürse) söyleye‐
bilmek mümkündür. Yine kullanılan mavi renk ülkenin rahatlık, huzur, din‐
lenme gibi pek çok duyguyu karşı tarafa iletebilmekte başarılıdır (Akın E., Kişi‐
sel Görüşme, Kasım 2007). Bununla birlikte Yunanistan yazısının bu dairelerin
ortasında olması ve mavi rengin hakimiyeti, Yunanistan dendiğinde adaların
akla geldiği ve “Adalar ülkesiyiz” çağrışımı yaptığı söylenebilir. Yazının daire‐
lerin tam ortasında olacak şekilde yazılması ise Yunanistan yazısına odaklanıl‐
masına neden olmakta ve dikkat çekmektedir. Yine mavi rengin koyudan açığa
doğru gitmesinin “zaman”ı çağrıştırdığı gözlenir. Buna bağlı olarak Yunanistan
logosunda, Antik Yunan’dan, modern Yunanistan’na kadarki bir süreci mavi
renkteki tonları kullanarak vermeye çalışmıştır denilebilir. Buna ek olarak Yu‐
nanistan’ın bayrağında da mavi ve beyaz renklerin yer aldığı düşünülürse, ulu‐
sal kimliğini bu renkle yansıtmaya çalıştığı yorumunu da yapabilmek müm‐
kündür. Buna göre, Yunanistan’ın turizm logosunu göstergebilimsel açıdan ir‐
delediğimizde;

Gösterge:

(www.gnto.gr)

Gösteren (Düz anlam): Greece yazısı + Dokuz Daire (Her ikisi de mavi renkte)
Gösterilen (Yananlam): Yunanistan’ın geçmişi Antik Yunan’a dayanır. Doğal
güzellikleri olan, çok sayıda adalardan oluşan, huzur verici, dinlenmeye, rahat‐
lamaya uygun, geçmişin izlerini taşıdığı gibi modern özelliklerini de içinde ba‐
rındıran bir ülkedir sonucuna ulaşılır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir ülkenin başka bir ülkeyle rekabet ettiği, turist, sermaye, yatırım, itibar ve ilgi
konusunda pay alma yarışı içine girdiği düşünüldüğünde, ülkelerin marka ve
kültürel kimliğini oluşturan öğeler, dış hedef pazarın o ülkeyi fark etmesi açı‐
sından kilit rol oynamaktadır. Bu noktada her ülke kendi marka kimliğini oluş‐
tururken kendi özgün kültürel değerlerini bu alana doğru ve etkili bir şekilde
yerleştirmeye, diğer ülke markaları arasında bir farkındalık yaratmaya çalış‐
maktadır. Dolayısıyla bu noktada ülkelerin kendilerini anlatmak için oluştur‐
dukları görsel kimlik öğelerinde (ülke adı, logo, tipografi, slogan, renk) kendi
kültürlerini ne derece anlatmayı başardıkları sorusu, o ülkenin marka stratejisi‐
nin ne kadar başarılı olduğunu görmek açısından önem taşımaktadır.
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Türkiye ve Yunanistan’la ilgili olarak yapılan çalışmada öncelikle bu iki ül‐
kenin kültürel özelliklerinin neler olduğu incelenmiş, ardından sahip oldukları
kültürel değerleri ne derecede turizm logolarına yansıttıkları göstergebilimsel
bir yöntem kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Buna göre; Yunanistan ve
Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihsel ve kültürel açıdan bakıldığında birbiriyle
kesişen bir noktada buluştukları görülür.
Söz konusu ülkelerin turizm logolarında bu kültürel değerleri ne derece yan‐
sıttıkları incelenecek olursa, Türkiye’nin gerek kullandığı renk ve lale figürü
gerekse Türkiye yazısında kullandığı fontla bu kültürel özelliklerini yansıtmada
pek başarılı olmadığı söylenebilir. Her ne kadar lale figürü ile Osmanlı’nın izle‐
rini taşıdığını ve lalenin Türklere ait olduğu alt mesajlarını verse de salt bu öğe‐
ler “Türkiye ve biz Türkler böyleyiz” demede başarı gösterememektedir. Kaldı
ki marka kimliğinde verilenle, gerçekte var olan arasında uyumun marka imajı
üzerinde büyük bir etkisi olduğu düşünülürse, dünyanın her yerinde Hollanda
ile özdeşleşmiş bir figürü, bununla ilgili öncesinden hiçbir iletişim çalışması
yapmadan Türkiye’ye addetmek yanlış bir iletişim tekniği olarak değerlendiri‐
lebilir. Logolarda okunurluğun o markanın farkındalık sağlamada önemli bir
yere sahip olduğu düşünülürse Türkiye logosunun Yunanistan logosuna kıyas‐
la okunurluğu çok düşüktür. Türkiye logosunda turkuvaz mavisi, yeşil ve kır‐
mızı renkler kullanılırken; Yunanistan’ın salt mavi renk ve tonlarını kullandığı
dikkat çeker. Buna göre Yunanistan’ın belli bir özellik üzerinde yoğunlaşırken,
Türkiye’nin mevcut çeşitliliğini söz konusu renklerle vermeye çalıştığı söylene‐
bilir. Ancak ülke markasının dış hedef kitlede verecek olduğu mesajın eşsizliği‐
ni sağlamada Yunanistan’ın Türkiye’ye nazaran daha başarılı olduğunu görmek
mümkündür.
Yunanistan’ın turizm logosuna bakıldığında okunurluğu yüksek, seçilebilen,
sade, açık bir yazı fontu kullandığı o nedenle Türkiye logosuna kıyasla başarılı
olduğu söylenebilir. Logo içinde yazıyla birlikte Greece yazısının etrafında bir
çiçek figürünü andıran dokuz dairenin yer alması, sabit yazıya bir hareket kat‐
mış ve “Adalar ülkesiyiz, doğal güzelliklerimizin yanında geçmişi olan, buna
bağlı ancak aynı zaman da modern bir Avrupa ülkesiyiz” mesajını rahatlıkla
vermiştir. Dolayısıyla Yunanistan sahip olduğu kültürel özellikleri Türkiye’ye
nazaran daha net bir şekilde logosunda yansıtmıştır diyebiliriz. Yine Türkiye
logosunda belli bir şeye odaklanılmadığı, yazı karakteri, renk ve seçilen figür
açısından bir bütünlüğün olmadığı dikkat çekmektedir. Oysa Yunanistan’ın lo‐
gosunda gerek yazı karakteri gerek seçilen renk ve figür açısından belli bir bü‐
tünlük hakimdir ve bu mesajı aktarmada kolaylık sağlamaktadır.
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Sonuç olarak, giderek küreselleşen dünyamızda ülkelerin bir marka olarak
kendilerini ifade edebilmelerine imkan veren turizm çalışmalarında marka kim‐
liklerini yansıtırken, sadece o ulusa ait kültürel öğeleri dikkate almaları ve gör‐
sel kimlik unsurlarından biri olan logolarını tasarlarken kültürel yapılarından
uzaklaşmamaları gereklidir. Ülkelerin sahip oldukları kültürel değerleri ve kim‐
liklerini yansıtırken, başka ülkelerin görsel sunumlarında yer almayan, özgün,
benzersiz, belli bir özellik üzerinden gidilmesi ve buna göre renk, yazı fontu ve
figürlerin oluşturulması o ülke markasının “Ben böyle bir ülkeyim” mesajını
etkili bir şekilde aktarmasında ve farkındalık yaratıp güçlü bir marka olmasında
önemli bir rol oynayacaktır.
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ÖZ
Bu makalenin konusu “Şuğul Kanyon Vadisi’nin Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyelidir. Türkiye çok sayıda turizm çekiciliğine sahiptir. Bununla birlikte turizmde bu
kaynaklardan tam olarak yararlanılmamaktadır. Sivas ilinin Gürün ilçesinde yer alan
Şuğul Kanyon Vadisi de bu kaynaklardan biridir. Vadi, Tohma Çayının bir kolu olan
Şuğul Deresi tarafından oluşturulmuştur. Burası ve onun yakın çevresi doğal,
biyocoğrafya ve tarih bağlamında turizm açısından önemlidir, ancak tanınmadığından
turizmde istenilen şekilde yararlanılmamıştır. Bu çalışmada Şuğul Kanyon Vadisi’nin
turizm potansiyeli belirlenmeye ve bu alanın turizm için kullanımında yapılacak uygulamalar ve geleceğe yönelik planlamalarla ilişkili olarak bazı öneriler sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Şuğul, kanyon, vadi, ekoturizm, turizm.
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Yeni yapılanma yerine mevcut yapılarının kullanımının teşvik edilmesi
ve yöresel uğraşların korunması, böylece yerel halk için yeni istihdam
alanlarının oluşturulması,



Yerel halkın çevreye duyarlılığının arttırılması,



Turistlerle yerel halk arasında karşılıklı etkileşimin sağlanması, alınacak
tüm kararlarda yerel halkın katılımının gerçekleştirilmesi,



Kültürel hayatın geliştirilmesi ve kültürel varlıkların korunmasıdır
(Yağcı 2000: 71; Erdoğan 2003: 115 ).

Şuğul 1 Kanyon Vadisi’de doğal görünümü ile ekoturizm potansiyeline sahip
yerlerden biridir. Kanyon Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde Sivas iline bağlı Gü‐
rün ilçesinin 3 km batısında yer alır (Şekil 1). İncesu köyü’nün doğusunda B‐D
GD yönlerinde uzanan vadi, Suçaltı beldesi ve Kındıralık köyü üzerinden Sivas‐
Malatya karayolunu geçen Tohma Çayı’yla birleşen Şuğul Deresinin içinde ak‐
tığı dar, uzun, yüksek ve dik eğimli bir kanyon vadidir. Ortalama uzunluğu 7
km. olan kanyon vadi deniz seviyesinden yaklaşık 1600–1650 m. yükseklikte
bulunur (Saraçoğlu 1989: 178). Şuğul Kanyon Vadisi’nin doğal çevre özellikleri‐
nin ve ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi, turizme açıldığında ileride oluşa‐
bilecek çevresel bozulmalarının engellenebilmesi ve yöreye ekonomik açıdan
sağlayacağı katkı dikkate alındığında önemlidir. Bu araştırmada bugüne kadar
üzerinde ayrıntılı bir çalışmanın yapılmadığı kanyonun ekoturizm ilkeleri çer‐
çevesinde turizme kazandırılması ve tanıtımı amaçlanmıştır.

GİRİŞ
Son yıllarda sürdürülebilir turizm içerisinde yer alan kavramlardan en popüleri
ilk kez 1983 yılında Hector Ceballos Lascurain tarafından kullanılan
“ekoturizm”dir. Bu kavram doğaya dayalı turizmin bir alt türü olarak doğa tu‐
rizmi, yaban hayatı turizmi, macera turizmi, yeşil turizm, kültür ve sürdürülebi‐
lir turizm gibi farklı turizm türlerine ait aktivitileri içermektedir (Esengil 2003:
5). Ekoturizm doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya
odaklanan yerel halka ekonomik katkıda bulunan, ziyaretçisi düşük ve çevreye
duyarlı bir turizm anlayışı olarak tanımlanmaktadır (Erdoğan 2003: 110). Bu
turizmi şekillendiren başlıca ilkeler vardır. Bunlar;


Ülke düzeyinde doğa envanterlerinin çıkarılması ve ekolojik yönden
hassas yörelerin belirlenmesi,



Kitle turizmi yerine bireysel turizmin teşvik edilmesi,

Şekil 1. Araştırma Sahasının Lokasyonu
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YÖNTEM
Çalışmada öncelikle literatür çalışması yapılmış, 1/25000 ve 1/100 000 ölçekli
topografya haritalarından yararlanılarak 2005–2008 yılları arasında aralıklı ola‐
rak arazi gözleminde bulunulmuş, sahanın ekoturizm potansiyeli tespit edilmiş,
konular sentezlenerek sistematik şekilde ele alınmıştır.
2

Doğal Çevre Özellikleri
Çalışma alanını oluşturan Şuğul Kanyon Vadi’sini yüksek tepeler ve sırtlar çev‐
relemiştir. Kayapınar Tepe ile Kartalkaya tepe (1732 m.) arasında batı‐doğu yö‐
nünde uzanan vadi buradan kavis yaparak güneybatı yönelir. Vadinin beli başlı
yükseltileri kuzeyde: Kale tepe (1824 m.), Karkuyusu tepe (1793 m.), Çaltepe
(1824 m.) iken; güneyde: Kayapınar tepe (1937 m.), Karakuz tepe (1847 m.),
Kabüz tepe (1760 m.) ve Kartalkaya tepedir (1732 m.). Şuğul Kanyon Vadi’si
Kartalkaya tepesi ile Bozyokuş tepesi arasında kalan kesimde sonlanır. Vadinin
içinde çok sayıda mağara ve karstik çökmelere bağlı gelişen jakuziler vardır.
Buradan sonra genişleyen vadi Tohma Çayı Vadisi ile birleşir (Şekil 2).
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Şuğul Kanyon Vadi’si ve yakın çevresinde bulunan en yaşlı formasyon Devo‐
niyen dönemine aittir (Şekil 3). Jura‐Kretase yaşlı kireçtaşları içinde gelişen kan‐
yon vadi kuzeybatı ve güneyinde yer alan KD‐GB yönlü faylanmalarla genç‐
leşmiş, Şuğul Deresi yatağına gömülmüştür. Mevcut vadinin fayların doğrusal
uzantılarıyla paralellik göstermesi tektonik hareketlerin yöredeki etkinliğinin de
bir kanıtıdır. Kanyonun içinde yer aldığı Yüceyurt formasyonunu, kuzeydoğu‐
sunda Oligo‐Miyosen döneme ait Gövdelidağı formasyonu, güney ve güneydo‐
ğusunda ise Miyosen yaşlı Gürün formasyonu sınırlandırmaktadır (Yalçın 2001:
12). Kanyon vadinin başlangını oluşturan İncesu Deresi çevresinde kireçtaşları‐
nın eğim yönüde KD‐GB doğrultusunda eğimli, kanyonun içinde yatay uzanım‐
lı bir şekilde yayılım göstermektedir (Foto 1).

Şekil 3. Araştırma Sahasının Jeoloji Haritası.

Şekil 2. Araştırma Sahasının Topografya Haritası

Kaynak: Yalçın, 2001’den alınmıştır.
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tığı kavşağın 1,5 km doğundan başlar. Şuğul mahallesinin 1 km kuzeyinde kan‐
yon vadinin içinde yer alan bir mağarada Hititlerden kalma bir kitabede mev‐
cuttur. Hititçe yazıtlar bu mekânın eski bir Hitit yerleşmesi olduğunun da kanı‐
tıdır (Denizli 1990: 11). Özellikle kanyonun güney yamacında yüzyıllar önce‐
sinden kalma arklar mevcuttur ve faal olarak kullanılmaktadır. Şuğul, Burçevi
ve Karayar mahallelerinin sulama suları buradan sağlanmaktadır (Foto 2).

Fotoğraf 1. Şuğul Kanyon Vadisi’ni Oluşturan ve Tohma Çayı’nın Kaynağını Oluşturan İncesu’dan
Genel Bir Görünüm.

Şuğul Kanyon Vadi’si ve yakın çevresinde karasal iklim görülür. Yazlar sıcak
ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Araştırma sahasının iklim özelliklerinin
tespitinde Gürün Meteoroloji İstasyonu verilerinden yararlanılmıştır. Buna göre
Gürün ilçesinde yıllık ortalama sıcaklık 9.3 ºC ve yıllık ortalama yağış ise 320
mm.’dir (Boyraz ve Çiftçi, 2005: 98–99). Bitki örtüsünü antropojen stepler oluş‐
turur. Ancak Şuğul Kanyon Vadisi boyunca suyu seven bitkiler, çalı grupları ve
seyrek ağaç toplulukları yaygınlık göstermektedir.
Kanyon vadiyi oluşturan Şuğul deresini oluşturan karstik kaynak, aynı za‐
manda Tohma çayının kaynağını oluşturur. İncesu deresi kaynak suları ve kar
sularıyla beslenmektedir. Özellikle kar erimeleri nedeniyle ilkbahar aylarında
su seviyesinde yükselmeler olmakta, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle
ise su seviyeleri düşmektedir.
Şuğul Kanyon Vadisi’nin Ekoturizm Potansiyeli
Şuğul Kanyon Vadi’sinin ekoturizm kapsamında değerlendirilmesi için yerel
halkın bu konuda bilgilendirilmesi ve rehber olarak görev yapmaları gerekmek‐
tedir. Kanyon vadinin sunduğu koşullar insanı dinlendiren ve doğayla bütün‐
leştiren bir yapı sunar. Kanyonun girişi Memiş deresinin Tohma Çayı’na karış‐

Foto 2. Şuğul Kanyon Vadisi’nin Genel Görünümü ve Solda Hititlerden
Kitabe Ve Arkların Genel Bir Görünümü.

Şuğul deresinin kaynağından doğuya doğru gidildikçe doğal jakuziler olarak
adlandırılan gölcükler, 3 mağara ve geçici şelale oluşumları vardır. Çal Tepe’ye
kadar dar bir kıstakta devam eden kanyon Cennnem mağarasının bulunduğu
alanda kısa bir mesafe açılır ve kanyon Şuğul Mahallesine yakın çıkış noktasına
kadar zaman zaman daralıp genişleyerek sonlanır. Şuğul Kanyon Vadisi’nin
çıkışında alabalık üretim tesisleri vardır. Bu bölge piknik alanı haline dönüş‐
müştür. Amatör olta avcılığı yapılmaktadır. Öte yandan vadinin biyolojik zen‐
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ginliği dikkat çekicidir. Ayrıca yöremizde dünyada ya hiç eşi bulunmayan ya da
nadiren bulunan kelebek türleri mevcuttur. Dichagryris catalepia, Eremodrina
inumbrata, Agrochola egorori, Dichagryris griseotincta, Agrotis scruposea,
Oxytripia noctivolans ve Conistra asratica türü kelebekler Gürün ilçesinde
endemik olarak bulunmaktadır (www.sivaslilar.net/forum/02.09.2009). Kelebek‐
lerin üreme döneminde vadinin doğu çıkışına birkaç km mesafede kanyon mavi
bir görünüm kazanmakta, bu alanlar kelebekler vadisine dönüşmektedir. Yine
kanyon içinde kartal yuvaları ve su yılanları bulunmaktadır.
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Kanyon vadinin doğusunda alabalık tesisleri vardır. Burayı ziyarete gelen tu‐
ristlerin uğrak yeridir. Kanyona yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Gökpınar
gölünde ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir lokanta da bulunmak‐
tadır. Gelen ziyaretçiler çoğunlukla yakın çevreden ve illerden gelmektedir. Yö‐
reye ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yaşanmamaktadır (Foto 4).

Şuğul Kanyon Vadisi, bugün ekoturizm açısından tam olarak değerlendiril‐
memesine karşın, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu öğre‐
tim elemanları ve dağcılık fedarasyonuna bağlı kişiler tarafından tanıtılmaya
çalışılmış, kanyon bir trekking etkinliğine dönüştürülmüştür. Her yıl Mayıs ayı
içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılan doğa yürüyüşü, belli bir
doğa bilgisi, yön bulma, ilkyardım ve temel kampçılık eğitimi almış öğretim
elemanları ve dağcılık fedarasyonuna bağlı kişilerin gözetiminde organize e‐
dilmekte, faaliyete her kondüsyon seviyesinde kişinin katılabilmesi amaçlan‐
maktadır. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere, doğaya meraklı kişilerin
katıldığı bu trekkingte ilk gün Gökpınar gölü çevresinde çadır kampı şeklinde
geçmekte ve ikinci gün günübirlik yürüyüşle gezi tamamlanmaktadır.

Fotoğraf 4. Şuğul Kanyon Vadisi’nde Alabalık Tesisinin Genel Bir Görünümü.
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Fotoğraf 3. Şuğul Kanyon Vadisi’ndeki Şelalenin Genel Bir Görünümü.

Bugün Gürün ilçesi 2797 km²’lik yüzölçümüne ve 2008 yılı nüfusuna göre 21
573’dür (http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul 02.09.2009). Kırsal
kesimin ağırlık kazandığı ilçede yeni ekonomik alanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Şuğul Kanyon Vadisi turizm açısından bir çekim gücü oluşturmaktadır. Bunun
içinde: Şuğul Kanyon Vadisi için sağlam ve sağlıklı bir ekoturizm projesi hazır‐
lanmalı; Kanyonda karşılaşılabilecek herhangi bir kazaya müdahale edebilecek
bir ekip olmalı; Yöre halkının doğal ve kültürel değerler konusunda eğitilmesi
ve her aşamada yer alarak sosyo‐ekonomik açıdan gelişiminin sağlanması; Ma‐
ğaralar, kelebekler ve kartal yuvalarını görmek için çıkılan patika yolun yeniden
düzenlenmeli; Hitit kitabe ve arkların gözü rahatsız etmeyecek şekilde tabelala‐
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rın yapılması, bu alanlara ulaşımın sağlanması, konaklama tesislerinin olması;
Rehberlerin yerel halktan oluşturulmasına dikkat edilmesi; Kanyon girişinde
bulunan yürüyüş yolunun kanyon derinliklerine kadar uzatılması; Kanyon vadi
içinde yürüyüşe katılacak kişilerin fiziksel açıdan özrünün bulunmaması ve
romatizma hastalıklarının olmaması gerekir. Sonuç olarak Şuğul Kanyon Vadi‐
si’nin turizm alanında iyi tanıtımı sağlandığında ilçe ekonomisine önemli katkı‐
lar sağlayacaktır.
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DİPNOTLAR
1

Şuğul veya Şoğul yöre halkı tarafından iki tarafı dik kaya olan dar ve derin boğazlara verilen addır. Bu nedenle yöredeki pek
çok kanyon vadi Şuğul, Şuhul ve Şoğul gibi farklı söylemlerle adlandırılmaktadır (Saraçoğlu, 1989: 178).

2

Şuğul Kanyon Vadisine yönelik yapılan doğrudan bir çalışma bulunmamaktadır. Sahaya yönelik yakın çalışmaların bazıları
şunlardır: Günek, H., (1995), Darende Ovası ve Gürün Çevresinin Fiziki Coğrafyası (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı; Soylu, H.,(2000), Darende İlçesinin
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi; Arınç, K., (2002),
Gürpınar Çağlayanı ve Çevresi (Şuhul Vadisi/Darende), Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 39, 1-21.
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ÖZ
Bu derleme makalenin amacı gastronomi turizminin turistik destinasyon tercihlerine ve
mutfak kültürünün tanıtılmasına olan etkisinin incelenmesidir. Çalışma; kitap, bilimsel
dergi, kongre bildirileri, web sayfaları, gazete haberleri gibi ikincil verilerin yanı sıra profesyonel bir turist rehberi ile yapılan görüşmeden elde edilen verilerle oluşturulmuştur.
Turizm sektörünün gelişerek büyümesi sektörde ürün çeşitliliğine ve farklı özelliklere
sahip turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece farklı destinasyonlar
da değişik ürün ve hizmetler farklı turizm çeşitleriyle turistlere sunulmaktadır. Turizm
açısından, gastronomi, gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez temel bir unsurudur. Türkiye, gastronomi turizm için oldukça zengin potansiyele sahip bir ülkedir. Türk
mutfağı, Çin ve Fransız mutfakları ile birlikte dünyanın en zengin ilk üç mutfağı içerisinde yer almaktadır. Geleneksel yeme-içme ürünlerimiz; besleyici özellikleri, lezzeti ve
sunumu ile kültürümüzün tanıtımına ve turizme önemli katkılar sağlayabilecek zenginliği taşımaktadır. Gastronomi turizminin geliştirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı,
üniversiteler ve TÜRSAB başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar işbirliği içinde hareket etmelidir.
Anahtar sözcükler: Gastronomi, gastronomi turizmi, mutfak kültürü, destinasyon tercihleri

GİRİŞ
Yeme içme sanatı olarak tanımlanan gastronomi kimya, edebiyat, biyoloji, jeolo‐
ji, tarih, müzik, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve ziraat gibi alanlarla doğrudan ilgili
disiplinler arası bir sanat ve bilim dalıdır (Kivela ve Crotts 2006). Genel anlamda
gastronomiye; yeme‐içme sanatı, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen
bir bilim dalı demek de mümkündür. Gastronominin amacı; mümkün olan en
iyi beslenme ile insanın sağlığının korunması, hayattan ve yemek yemekten
zevk almasının sağlanmasıdır. Yiyecek ve içeceklerin hijyenik bir ortamda ha‐
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zırlanması, damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale ge‐
tirilmesi gastronominin çalışma konuları arasındadır (Hatipoğlu, Batman ve
Sarıışık 2009).
Bir bölgeye seyahat etmenin temel motivasyonunu; gıda üreticilerini ziyaret,
yiyecek ve içecek festivallerine ve fuarlarına katılma, belirli lokantaları, yiyecek
içecekle ilgili özgün mekânları ziyaret etmek ve yöresel yiyecek ve içecekleri
yemek içmenin oluşturduğu turizm çeşidine gastronomi turizmi denilmektedir
(Hall ve Mitchell 2005). Turizmde farklı hizmetler ve yerel kültür, turisti çeken
temel öğeler arasında bulunmaktadır. İnsanları seyahat etmeye özendiren et‐
kenler içinde, bir ülkenin yeme‐içme kültürü de yer almakta; insanlar bir ülke‐
nin ya da bir bölgenin yemeklerini tadabilmek için, kilometrelerce yolu göze
alabilmektedir (Denizer 2008). Yöresel kıyafetler, yöresel mutfak malzemeleri ve
pişirme yöntemleri gastronomi faaliyeti olarak insanların ilgisini çekmektedir.
Uluslararası turizm aracılığıyla küresel kültürün yöresel kültüre doğru eğilim
göstermesi kültürel açıdan potansiyeli bulunan ülke veya bölgelere olan ilgiyi
artırmaktadır (Küçükaltan 2009). Yöresel kültürün tanıtılıp, ürünlerin ulusal
ve/veya uluslararası boyutta pazarlanabilmesi ekonomiyi canlandıracak bunun‐
la birlikte turizm talebindeki artış gastronomi etkinliklerini de hızlandıracaktır.
Turist harcamalarının yaratacağı çoğaltan etki, yöredeki diğer sektörlere de u‐
yarıcı etki yapacaktır. Çünkü kültürel endüstri tarafından gerçekleştirilen her 1
dolarlık harcama, çarpan etkisiyle ülke ekonomisinde 1.72 dolarlık çıktı sağla‐
maktadır (Uysal ve Gitelson 1994). Gastronomi, destinasyon tercihinde önemli
bir çekim unsuru olarak görülmeye başlamıştır. Gastronomi turizmi, güneş ve
deniz destinasyonlarına alternatif olabilecek bir turizm çeşidi olabileceği gibi bu
destinasyonları destekleyecek nitelikte bir etkinlik de olabilmektedir (Shenoy
2005; Kivela ve Crotts 2006; Ulusoy 2008).
Gastronomi turizmi, turistik destinasyon tercihlerinde rakiplerine göre fark‐
lılık oluşturmakta; yöresel ve ulusal mutfağın markalaşmasına katkıda bulun‐
maktadır. Ulusun markasını oluşturan yiyeceklerin temel özellikleri, yöresel
malzemelerin kullanılması, geleneksel yöntemlerle hazırlanılması, pişirilmesi ve
servis edilmesi olarak sayılabilir. Bir turist açısından o ülkenin geleneksel yön‐
temlerle hazırlanan yemeklerini tatmak son derece önemlidir. Ancak, turist açı‐
sından diğer önemli bir konuda bu yemeklerin hijyen ve sanitasyon koşullarına
uygun bir şekilde üretilmesi ve servis edilmesidir (Cohen ve Avieli 2004;
Hacıoğlu, Girgin ve Giritoğlu 2009). Yerel konaklama hizmetlerinden yararlan‐
mayı tercih eden turistlerin, yöresel yemek kültürü ile tanışmaları daha çok im‐
kân dâhilinde olmaktadır. Otel ve konaklama birimlerini tercih eden turistler
için, bu işletmelerde sunulan yiyecek ve içecek hizmetlerinde yöresel yemek
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kültürünü yansıtan ürünlere öncelik verilmesi ile mümkün olabilmektedir (Gü‐
neş, Ülker ve Karakoç 2009). Bu derleme makalenin amacı gastronomi turizmi‐
nin turistik destinasyon tercihlerine ve mutfak kültürünün tanıtılmasına olan
etkisinin incelenmesidir.
YÖNTEM
Çalışma Ekim 2009 – Şubat 2010 tarihlerinde; konu ile ilgili yerli ve yabancı ki‐
tap, bilimsel dergi, sektörel dergi, kongre bildiri kitapları, web sayfaları, gazete
haberleri gibi ikincil verilerin yanı sıra profesyonel bir turist rehberi ile yapılan
görüşmeden elde edilen verilerle oluşturulmuştur.
Gastronomi Turizmine Dünyadan Bazı Örnekler
Dünyaca ünlü bazı tur operatörleri, gastronomi turlarını; önemli gastronomi
merkezlerindeki aşçılık okullarına, yerel mutfakları ile ünlü gastronomi merkez‐
lerine, gıda pazarlarına/fuarlarına, kahve, çay, ekim ve hasat turlarına, çikolata
ve şarap turlarına katılım şeklinde düzenleyerek müşterilerinin destinasyon ter‐
cihlerine sunmaktadır (Shenoy 2005). Özel ilgi turları olarak gerçekleştirilen
gastronomik seyahatlerde, özellikle gazete ve dergilerin yemek yazarları, araş‐
tırmacılar gurmeler ve gastronomi konusunda seçilmiş kurum ve kuruluşlar
tercih edilmektedir. Bu kişilerin yapacağı tanıtım, insanların yöresel mutfaklar
konusuna olan merakının artması sağlayacaktır. (Küçükaltan 2009).
Dünyada gastronomi turları İtalya, İspanya ve Fransa üzerinde yoğunlaş‐
maktadır. İtalya’nın Toscana bölgesi Chianti şarabı, Truf mantarı ile ünlü bir
bölgedir. Her yıl birçok turist bölgeyi bu yiyecek ve içeceklerini tatmak için zi‐
yaret etmektedir (Foodvacation 2010). Dünyanın ikinci büyük gastronomi fuarı‐
nın yapıldığı Barselona’yı ise her yıl 60 ülkeden, 200 bine yakın turist ziyaret
etmekte ve kent her yıl 500’e yakın yiyecek ve içecek etkinliğine ev sahipliği
yapmaktadır. Barselona Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmaya göre, Barse‐
lona’da ki turizm gelirinin %30’unundan fazlası gastronomi kökenlidir. Yemek
yemek ve yerel malzemeyi tanımak için La Boqueria adlı yiyecek pazarına akın
eden yabancı ziyaretçi sayısı, günlük 2500 civarında tespit edilirken, bu rakam
Picasso Müzesi’ne giden ziyaretçi sayısına eşit olduğu belirtilmiştir (Gürs 2007).
Amerika’nın batı kıyısında Disneyland’den sonra en çok turist çeken ikinci nok‐
ta olan, Napa Vadisinde 200’den fazla şarap imalathanesi bulunmakta ve turist‐
ler şarap ve ona eşlik eden yöresel yemeklerden dolayı bölgeyi ziyaret etmekte‐
dir (Orcan 2008).
Bir ülkenin mutfak kültürünün tanıma ya da tanıtma gastronomi turizmi dı‐
şındaki farklı turizm çeşitleri içerisinde de gerçekleştirilmektedir. Örneğin pro‐
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fesyonel bir tur rehberi ile yaptığımız mülakatta; Rusya’da, Moskova ile Saint
Petersburg arasında düzenlenen Volga Volga (Beyaz Geceler) nehir turları kap‐
samında Rus çayını tanıtım etkinliği düzenlenmekte ve bu etkinlik kapsamında
turistlere Rus çayının tarihçesi, mutfak kültürü içerisinde ki yeri, demleme şekli,
servisi ve tüketimi gibi özelliklerin tanıtılmakta olduğunu öğrendik. Turistler
tarafından rağbet gören bu etkinlik için herhangi bir ödeme yapılmamakta ve
ortalama 45 dakika sürmektedir. Her ne kadar böyle bir tanıtım için süre az sa‐
yılsa da, bu tip gastronomi ve ülke mutfaklarının tanıtımı, o ülkeyi ziyaret eden
turistler için hoşça zaman geçirilen etkinlikler arasında anımsanmaktadır (M.
Şarlak ile kişisel iletişim, 20 Ocak 2010).
Türkiye, gerek sahip olduğu turistik çekiciliğiyle, gerekse tarih boyunca kök‐
lü ve zengin bir mutfağa sahip olmasıyla turistik destinasyon ve gastronomi
turizm açısından tercih edilebilecek önemli bir ülkedir (Doğdubay ve Giritlioğlu
2008). Adana, Mersin, Hatay gibi yöresel tatları ile meşhur illerimiz de gastro‐
nomi turizmine önem vermekte ve bölgeye gelen turistlerin %20–25’i bu amaçla
geldiği belirtilmektedir (Göçhan 2009).
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel yeme‐içme ürünlerimizin ve
hizmetlerimizin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve teşvik edilmesi a‐
macıyla, Türk mutfağına özgün, nitelikli hizmet veren, ulusal veya uluslararası
şöhret sahibi, kamuoyu nezdinde markalaşmış ve bu markayı uzun süre sürdü‐
ren işletmelere Özel Tesis Turizm İşletmesi Belgesi vermek için çalışmalara baş‐
lamıştır. Bu belgeyi almak isteyen işletmelere Bakanlık tefriş, dekorasyon, fizik‐
sel nitelikler, işletme ve hizmet kalitesi konularında yönlendirme yapmayı da
planlamaktadır (Kültür Bakanlığı 2010).
Türkiye’de faaliyet gösteren bazı turizm acenteleri gastronomi turları düzen‐
lemeye başlamışlardır. Bir turizm acentesi “Mutfağın Kalbine Yolculuk” ismini
verdiği tur ile müşterilerine Konya mutfak kültürünü, “Kaz Dağları Zeytin Tu‐
ru” ismini verdiği gastronomi turunda ise; müşterilerine zeytin kültürünü ta‐
nıtmaktadır (Oasis 2009).
“Anadolu Gurme Turları” ile Türkiye’de, köylerde o köyün ünlü yemekleri‐
ni yapacak kadınların belirlenmesi ve evlerinin bir köşesi ya da bahçelerini kü‐
çük bir lokantaya çevrilebilmeleri için küçük kredilerin verilmesi önerilmekte‐
dir. Ayrıca, gelen turistlerin bu lokantalara yönlendirilmesi sayesinde bu girişi‐
min hem aile ekonomisine katkısının olacağı hem de yerel yemeklerin yaşatıla‐
bileceği belirtilmektedir (Güneş, Ülker ve Karakoç 2009).
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Türkiye, tarih boyunca köklü ve zengin bir mutfağa sahip olmasıyla turistik
destinasyon ve gastronomi turizm açısından tercih edilebilecek ülkeler arasında
ilk sıralarda yer alabilecek potansiyele sahip bir ülkedir. Kültür ve Turizm Ba‐
kanlığının 2023 yılı hedefleri arasında varış noktalarının sadece kitle turizmi ve
kıyı turizmi çerçevesinde değil termal, kış, yayla, kültür, kongre, eko‐turizm,
inanç ve gastronomi gibi turizm çeşitleri ile destekleneceği belirtilmektedir
(Kültür Bakanlığı 2007). Bu hedef Türkiye’de gastronomi turizminin geleceği
açısından oldukça önemlidir. Ancak bu hedefe ulaşmada Kültür ve Turizm Ba‐
kanlığı, üniversiteler ve TÜRSAB başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar
işbirliği içinde olmalı ve gerekli planlamalara bir an önce başlanmalıdır. Gast‐
ronomi turizmin odak noktalarından biride yeme‐içme kültürünün tanıtılması
olduğundan bu tanıtımı yapacak turist rehberleri Türk mutfak kültürü konu‐
sunda eğitilmelidir.
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ÖZ
Kırsal yapı deyince sadece köylerimiz, mezralarımız, yayla evlerimiz anlaşılmamalıdır.
Kırsal yapının içinde hayvancılıkla, bazı el sanatları, balıkçılık, turizm gibi farklı amaçları olan aktivitelerde bulunan ve kent hayatında uzak olan kesimlerde girmektedir. Bu
yerleşkelerde üretilen işler ekonomiye direkt ve dolaylı katkıları bulunmaktadır. Ülkemizde çalışma kollarınının çoğaltılması ile Milli Gelirin o kadar fazlalaştırmış olacaktır.
Ekonomik ve sosyal karlılığı olan turizm sektörü, büyük bir potansiyel haline gelmiştir.
Bu potansiyeli kullanıp ülkesel kaynakları kullanarak, farklı turistik ürünleri oluşturmak
ve alternatif turizmi geliştirerek olacaktır. Alternatif turizminin geliştirilmesi ülkemizin
turizm sektöründen elde edilecek gelirin arrtmasında büyük önem kazanacaktır. Uzun
yıllardır ülkemizde turizm deyince akla büyük sermaye yatırımları ile turizm pazarına
giriş yapan yatırımcıların, genelde deniz ya da kıyı turizmi ile hızlı ve plansız bir turizm
gelişimi yaşamıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm, kırsal yapı, kalkınma

GİRİŞ
Kırsal alanların ihtiva ettiği kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel, ve
mekansal çeşitliliğin zaman içinde değişen koşullarla birlikte yeni anlamlar ka‐
zanması kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını güçleştirmektedir. Nitekim,
ülkeler kendi idari yapılarını da dikkate alarak kendilerine özgü kırsal alan ta‐
nımı yapmakta, hatta farklı amaçlarla gerçekleştirilen çalışmalarda farklı kırsal
alan tanımları kullanılabilmektedir. Benzer şekilde; ülkemizde de hukuki dü‐
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zenlemelerde ve farklı amaçlarla gerçekleştirilen istatistiki çalışmalarda kırsal
alan farklı yaklaşımlarla, bazı durumlarda kırsal alan tanımı yapılmaksızın de‐
ğerlendirilmektedir (Anonim 2010). Kırsal gelişme, kırsal sayılan ortamların ge‐
liştirilmesi, kaynakların yeniden örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, gelir dağılı‐
mının iyileştirilmesi olarak algılanmalı ve bir gelişme biçimi olarak değerlendi‐
rilmelidir.
Kırsal alanda kendiliğinden sağlanamayan bu gelişmeye ivme kazandıran çe‐
şitli mekanizmalara ihtiyaç duyulur. Kırsal alanların ekonomik, sosyal ve çevre‐
sel boyutlarıyla daha etkin bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Kırsal
kalkınma politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde etkinliğin
sağlanmasına yönelik olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından gerekli veri setinin belirlenmesi ve kırsal alan ta‐
nımının güncelleştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmanın so‐
nuçlarına göre, gerek duyulması halinde kırsal alan tanımı güncellenecek ve
uygulamada dikkate alınacaktır. Bu strateji belgesinde kırsal kalkınmayı kırsal
alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını, kırsal kesimin gelir düzeyinin
ve yaşam kalitesinin yükseltilidir. Gelişmişlik farklarının azaltılması amacına
yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve gelişti‐
rilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri,
ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla
planlanan faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir.
Kırsal gelişmede altyapı; ekonominin tüm maddi, kurumsal ve personel do‐
natım ve teçhizat toplamı olarak tanımlanır. Maddi alt yapı ile bir ekonominin
enerji, yol ulaşım, haberleşme alanlarındaki bütün yatırım, donatım ve işletme
araçlarıyla, doğal kaynakların ve ulaşım yollarının korunması; ayrıca kamu yö‐
netimi, eğitim, araştırma, sağlık ve sosyal hizmetler için gerekli bina ve donatım
anlaşılmaktadır (Akın ve Yıldız). Bu strateji belgesinde kırsal kalkınma; kırsal
alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal
kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik
farklarının azaltılması amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel de‐
ğerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kül‐
türel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate
alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü olarak kabul edil‐
mektedir.
Kırsal kalkınma kavramı son zamanlarda sıkça gündeme gelmekte ve birçok
değişik platformda tartışılmaktadır. Hiç şüphesiz bunlardan en anlamlısı, Av‐
rupa Birliği (AB) müzakere sürecini esas alan ve AB tarım mevzuatına uyum
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hazırlıkları kapsamında değerlendirilen çalışmalardır. AB Ortak Tarım Politika‐
sı (OTP) çerçevesinde uygulanan programlara hazırlık amacıyla kurulan Kırsal
Kalkınma Ajansları da ilgi çekici bir diğer başlıktır. Üyelik öncesinde, aday ülke
tarım sektörünün AB standartlarına yakınlaştırılmasını amaç edinen bu Ajans‐
lar, 2000‐2006 yılları için geçerli olan SAPARD Programı kapsamında, SAPARD
Ajansı olarak akredite edilmişlerdir. 3 Ekim 2005’de katılım müzakerelerine baş‐
laması hususunda karar alınan Türkiye için de SAPARD, ISPA, PHARE ve
CARDS Programlarının bir karışımı olan IPA Programı uygulanacaktır. IPA
Programının beş farklı bileşeninden birisi olan kırsal kalkınma bileşeni çerçeve‐
sinde akredite edilecek olan IPARD Ajansı ise; Türkiye’nin AB kırsal kalkınma
desteklerinden yararlanabilmesi için bir proje ofisi olarak görev yapacaktır. Bu
çalışmada, IPARD Ajansına yönelik bilgilere yer verilmiş ve bu kurumsal yapı
için alınması gereken önlemler ile çalışmalara değinilmiştir. Bu bağlamda, üye‐
liğe kadar olan süreçte, Türk tarımının ne gibi kazanımlar sağlayacağı, kırsal
kalkınma ile ilgili ne gibi yeni sorunlarla karşılaşılacağı ve bunların çözümüne
IPARD Ajansının ve kırsal kalkınma tedbirlerinin rolü tespit edilmeye çalışıl‐
mıştır (Doğan ve Yıldız 2009). Kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının artırıl‐
ması ve kırsal toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgeler ve
kır‐kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması sağlanmış olacaktır. Bu
bölgelerden göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması dengeli ve
sürdürülebilir kalkınma hedefiyle uyumlu bir nüfus yapısına ulaşılacaktır. Ta‐
rımın yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkabilecek sosyo‐ekonomik ve
çevresel olumsuzlukların azaltılması, çevrenin ve doğal kaynakların korunması,
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı, AB ile ekonomik ve sosyal yakınsa‐
manın ve müktesebat uyumunun sağlanması gibi ilerleme eğilimlerimizi karşı‐
layan faktör olacaktır.
Türkiye’nin bugüne kadarki sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde, mo‐
dernleşme çabaları, sanayileşme ve sosyo‐ekonomik dönüşümün bir sonucu
olarak, kentsel ve kırsal alanlar arası gelişmişlik farklılıkları önemini korumak‐
tadır. Bu süreçte, kırsal alanlar; kentlerin göstermiş olduğu gelişme ivmesini
yakalayamamıştır. Türkiye ekonomisinin sanayi ve hizmet sektörleri lehine ya‐
pısal dönüşümü, bölgeler arası ve kırsal alanlardan kentlere gerçekleşen göç
bunun temel nedenleri arasında bulunmaktadır.
MATERYAL VE YÖNTEMLER
Ülkemizin kırsal alanları içinde çok önelmiş alternatif olabilecek turizm alanları
mevcuttur. Bu nedenle de turizmde kullanabileceğimiz çok büyük bir kırsal ya‐
pı vardır (Tosun, Bilim ve Temizkan 2003). Alternatif turizm çok çeşitli özellik‐
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lere sahiptir. Daha küçük çaplıdır, bölgesel kişiler tarafından geliştirilmektedir.
Doğal çevreye zarar vermez. Kültürel yapılar ön plana çıkmaktadır. Sürdürüle‐
bilir turizmin içine aldığı, doğal kaynakların korunması, gelişme sınırlarının
dikkate alınması, yerel kültürü ve toplumu ilgilendiren konulara dikkat edilme‐
si gibi anlayışları kabul etmektedir (Tosun 2000). Alternatif turizm, büyük tur
operatörlerden çok, bölgesel yada konuyla ilgili uzmanların ilgilendiği bir tu‐
rizm çeşididir. Münferit ziyaretler daha ön planda olup, büyük gruplar tarafın‐
dan alternatif turizm alanlarına yoğunlaşma olmamaktadır. Kitle turizmi alter‐
natif turizm alanları için pek uygun olmayan öğeler içermektedir.
Tanımlarından da anlaşılacağı gibi alternatif turizm sosyal, doğal ve kültürel
yapıya bağlı olarak gelişme süreci izleyen bir yapıya sahiptir. Alternatif turizm
kavramının ortaya çıkmasına sebep olan etkenler; turizmin gittikçe artan çevre‐
sel etkilerinin fark edilmesi, yeni turizm çeşitlerini arayan turist sayılarındaki
artış, ekonomik ve çevresel etkenlerin önem kazanması, turizm pazarındaki ge‐
nel eğilimlerdir. Alternatif turizm genel olarak soft (çevreye zarar vermeyen)
turizm, doğa turizmi, sürdürülebilir turizm, düşük etkili turizm gibi turizm çe‐
şitlerini içine almaktadır.
Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli olan insan kaynakları‐
nın ve toplumsal yapının güçlendirilmelidir. Bu amacı dezavantajlı grupların
kamusal hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Tüm üretici bi‐
reyler olarak ekonomik ve sosyal hayatın katılımlarını artırılmalıyız. Ülkemiz‐
deki yoksulluk riskinin en aza indirilmeliyiz. Proje ve faaliyetlerde söz konusu
kesimlere sorumluluk vererek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlan‐
ması göz önünde bulundurmalıyız.
ELDE EDİLEN BULGULAR
Türkiye, alternatif turizm açısından iki tür ürün geliştirme yoluna gitmiştir. Bi‐
rinci kategori; doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan, balon ve spor
turimini içeren çeşitler. İkinci kategori ise; birinci kategori ile ilişkili olarak camp
ve karavan turizmi, kış (kar) turizmi, kuş gözlemciliği, av turizmi ve golf turiz‐
midir (Oral ve Tavmergen 1998). Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında, Türk tu‐
rizminin alternatif turizmden beklentileri büyüktür. Öncelikle Akdeniz ve dün‐
ya pazarında rakiplerle yarışmak için, alternatif turizm çeşitleri büyük kaynak
oluşturmaktadır. Turizmin ekonomik kazançlarından faydalanmak, hayat stan‐
dartlarını yükseltmek açısından alternetif turizm Türkiye için uygun bir turistik
politika unsurudur. Bu sayede kazanç elde ederken, turizm sayesinde doğal ve
kültürel yapının korunması da sağlanmış olacaktır.
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Alternatif turizm planlama modeli için 1992 yılında Rauhe’nin oluşturduğu
bir liste bir öneri niteliğindedir (Hunter ve Green 1996);


Alternatif turizm alanı, bölgesel turistik yapıları ve doğal çevreyi içine
alacak şekilde oluşturulmalıdır.



Kaynak kalitesini
yoğunlaşılmalıdır.



Alanın doğal, kendine has özellikleri tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.



Yerel gelişme gereklidir.



Sürdürülebilir olmalıdır.



Öneriler, bölgesel halkın yaşam şekillerine karşı duyarlı olmalıdır.



Bölgede konuyla ilgili her birim destekleyici faaliyetlerde bulunmalıdır.



Hayat standartları iyileştirilmelidir.



Kültürler arası kaynaşma desteklenmelidir.



Öncelikli yapılması gerekenler yerine getirilmelidir (altyapı, eğitim, vb.).



Hem toplumsal, hem de çevresel taşıma kapasitesi belirlenmelidir.



Konuyla ilgili ve gelişmelerden etkilenen her türlü faaliyetin gelir ve
gider durumları değerlendirilmelidir.



Toplum değişmelere karşı olumlu yaklaşmalı, tepkileri yapıcı nitelikte
olmalıdır.

oluşturma,

koruma

ve

genişletme

üzerinde

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde ekonomik ve toplumsal
yeniden yapılanması ve bilgi toplumuna dönüşmesidir. Bu süreçte, 2001‐2023
dönemini kapsayan Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi, küresel düzeyde etkili bir
dünya devleti olmasını temel amaç olarak belirlemiştir. Kırsal kalkınma, Türki‐
ye’nin, Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi ile tespit edilen bu temel amacına ulaş‐
masına aşağıdaki alanlarda sağlayacağı katkı nedeniyle önem taşımaktadır. Kır‐
sal alanın ülke ekonomisine katkısının artırılması ve kırsal toplumun yaşam ka‐
litesinin yükseltilmesi suretiyle bölgeler ve kır‐kent arasındaki gelişmişlik fark‐
larının azaltılması için çalışmalar devam etmektedir. Göç eğilimlerinin istikrarlı
bir dinamiğe kavuşturulması dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle u‐
yumlu bir nüfus yapısına ulaşılması içinde gerekli çalışmalar devam etmekte‐
dir. Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkabilecek sosyo‐
ekonomik ve çevresel olumsuzlukların azaltılması, çevrenin ve doğal kaynakla‐
rın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli des‐
tekler verilerek sonuçlar alınmaya başlamıştır.
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Ülkemizde yapılan çalışmalarda kırsal alanlarda turizm sektörüyle değerlen‐
dirilen ve değerlendirilebilecek çok sayıda yer bulunmaktadır. En önemlileri
kayak merkezleri, tarihi alanlar, doğa güzelliği mevcut alanlar değerlendirildiği
gibi değerlendirilemeyen a,yerlerde mevcuttur. Değerlendirilmesi düşünülen
yerler yol yönüyle ulaşım imkanları, alt yapı, özel sektörü o yere yönlendirme
çalışmaları şeklinde devam eden çalışmalar da devam etmektedir.
Kırsal yerlerde yaşayan insanlar istekli olarak turizmin içinde yer almayı dü‐
şündükleri buralarda bölge halkıyla yapılan karşılık görüşme ve anket çalışma‐
larıyla ortaya koyulmuştur. İnsanlar yabancı dil öğrenmek istiyorlar. Bu iş ko‐
lundaki istihdamın kırsal alanlara kaydırılıp bu bölgelerdeki işsizliğin, göçlerin
önüne geçileceği anlaşılıyor. Ülkemizde kırsal alanlarda, Kültür ve turizm var‐
lıklarının zenginliği ve bunların turizm açısından yüksek potansiyel arz etmesi,
Flora ve fauna zenginliği, çevre kirliliğinin az olması ve organik tarım potansi‐
yelinin bulunması, Çeşitlilik sergileyen geleneksel zanaat ve el sanatları gibi bir‐
çok yönden kırsal yapının turizme katkısı olacağı belirgin özellikler olduğu or‐
taya çıkmaktadır.
Kırsal kalkınma, Türkiye’de bölgesel gelişmenin sağlanması ve bölgeler arası
dengesizliklerin giderilmesindeki stratejik önemini korumaktadır. Planlı dönem
süresince bölgesel gelişmeye ve bölgesel gelişmişlik azaltılmasına özel bir önem
verilmiş, kalkınma planlarının sektörel farklılıkların incelikleri ile mekansal bo‐
yutların bütünleştirilmesine yönelik olarak çeşitli dönemlerde muhtelif gelişme
planları hazırlanmıştır.
SONUÇ
Kırsal ekonominin güçlendirilmesinde; başat istihdam alanı olan tarım sektörü‐
nün yapısal sorunlarının çözümü önemini korumaktadır. Tarımsal yapının zayıf
yönleri aşağıda özetlenmektedir:











Küçük ve parçalı işletme yapısı,
Geçimlik ve yarı geçimlik üretimin yaygın oluşu,
Mesleki eğitim, örgütlenme ve işbirliği konularında etkinsizlik,
Tarımsal ürünlerin kalite ve standartlar açısından iyileştirme ihtiyacı i‐
çinde olması,
Tarım‐sanayi entegrasyonunun zayıflığı ve pazarlama güçlükleri,
Eğitim ve yayım hizmetlerinde yetersizlik,
Düşük verimlilik,
Sermaye ve mali kaynak yetersizliği,
Tarım topraklarında yaşanan erozyon sorunu,
Kamu örgütlenme yapısının dağınıklığı.
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Kırsal ekonomi istikrarlı bir çeşitlenme eğilimi göstermektedir. Ancak, kırsal
alanın iş imkanları sunma konusundaki performansı tarımdan ayrılan işgücü ile
karşılaştırıldığında yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Kırsal ekonominin çeşitlen‐
me eğiliminde; yerel kaynaklara, coğrafi koşullara, kırsal alanların kentlerle iliş‐
kilerine, sanayi ve turizm merkezleri ile hizmetlere erişim imkanlarına bağlı o‐
larak hem bölgeler arasında hem bölgelerin kendi içlerinde önemli farklılıklar
görülmektedir.
Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farklılıklarına bağlı olarak kırsal alanların
karşılaştığı sorunlar, sahip olduğu özellik ve potansiyeller hem nitelik hem de
nicelik açısından geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, kırsal alanların
çeşitliliğini ve bölgelere göre farklılaşan şartlarını göz önünde bulunduran bir
yaklaşım benimsenecek, uygulanacak tedbirlerin, yöresel ihtiyaçlara cevap ve‐
recek ve yöresel potansiyelleri harekete geçirecek şekilde ivedilikle ele alınması
ve belirlenmesine özen gösterilecektir. Bölgesel ve yerel düzeyde kırsal kalkın‐
maya yönelik tedbir ve faaliyetler, bölgesel gelişme plan ve programları ile tu‐
tarlı bir şekilde uygulamaya konulacaktır. Hazırlanacak bölgesel gelişme plan
ve programlarında kırsal kalkınmaya yönelik olarak bu strateji belgesi temel
alınacak; bölgelerde bölgesel gelişme ve kırsal kalkınma politika ve uygulama‐
ları arasında bütünlük ve tutarlılık sağlanacaktır. Kırsal kalkınmanın hızlandı‐
rılması ve kır‐kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla
görece az gelişmiş kırsal alanlara öncelik verilecektir.
Kırsal kalkınmada, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk al‐
tında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının ar‐
tırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütün‐
leşmenin sağlanması esastır. Kırsal kesimde; ekonomik, sosyal ve çevresel bo‐
yutlarıyla sürdürülebilir iş ve yaşam koşullarını sağlamak için;







Kırsal ekonominin gelişiminin istikrarlı bir yapıya kavuşturulması, ta‐
rımsal ve tarım dışı faaliyetlerde bulunan işletmelerin ekonomik sürek‐
liliğinin gözetilmesi,
Tarımsal yapıdaki dönüşüm sürecinde ortaya çıkabilecek işsizlik soru‐
nunun olası sosyal ve ekonomik olumsuz etkilerinin gelir çeşitlendiril‐
mesi yoluyla en aza indirilmesi,
Sosyal ve kültürel hayatın zenginleştirilmesi,
Ekonomik faaliyetlerin; çevre, doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel varlık‐
lar üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve olumsuz etkilerinin önlenmesine
yönelik kurumlar arası işbirliğinin yapılması,

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

426



Kamu yatırımlarında ve kamu hizmetleri sunumunda süreklilik gerekli
görülmektedir.

Son yıllarda kırsal yerleşkelerimizde çok büyük yatırımlar yapıldığı ve bu iş‐
letmelerde bölge insanları çalıştığı ve çalışmaya da ya da katılımcı olmaya istek‐
li oldukları bilinmektedir. Bu nedenle de kırsal alanlarımızdaki birçok alternatif
turizm alanı olduğu anlaşılmaktadır. Bu alanların devlet ve yatırımcı kuruluşlar
işbirliği ile AB fonları da kullanılarak işlevsel bir yapıya kavuşturulması müm‐
kündür.
Kırsal alanlar içinde eski uygarlıkların, medeniyetlerin kalıntıları hiçbir yatı‐
rım yapılmadan bekletilmektedir. Bu hem o kültürlere yazık olmasına, hem de
ülkesel kırsal turizm potansiyelimizin işler hale getirilemeyip potansiyelin de‐
ğerlendirilememesine neden olmaktadır.
Türkiyeʹde planlı dönemde kırsal kalkınmaya verilen önem kırsal kalkınma
projeleriyle gerçekleşmektedir. Bu projelerin finansmanı son dönemlerde ya‐
bancı fonlardan sağlanmaktadır. Bu gelişmeler özellikle kırsal alanlarda yaşa‐
yan gençlere rehberlik, iş alanlarında çalışma fırsatı sunduğu gibi köy ve köylü
maddi sorunlarını çözüme kavuşturmaktadır. Köylerde pansiyon, oda kiralama,
ürettikleri mamul ve el sanatlarını satarak değerlendirme imkanları sunulmuş
olmaktadır. Karadeniz bölgemizde turizm alanlarına rahatlıkla gidilebilmesi
için karayolu, havayolu olanakları geliştirilmektedir.
KAYNAKÇA
Anonim (2010). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi. www.sp.gov.tr, adresinden erişim tarihi tarihinde
erişilmiştir.
Akın, S. ve Yıldız, D. F. Kırsal Gelişmede Kooperatif Faaliyetten Beklenen Ekonomik Sonuçlar, Mül‐
kiye, Cilt: 24, 222.
Doğan, S. ve Yıldız, D. F. Kırsal
www.abuzmanlari.org.tr.

Kalkınma

Sorunlarının Çözümünde

IPARD

ajansı

Tosun, C., Bilim, Y. ve Temizkan, R. (2003). Alternatif Turizm ve Turistik Ürün Çeşitlendirme Strate‐
jileri: Hatay Örneği, Türkiyenin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı,
Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu ve Çankırı Valiliği, Çankırı.
Hunter C. ve Green H. (1996). Tourism and The Environment. Great Britain: Routledge.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 427-444,
27–30 Mayıs 2010, Nevşehir
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-5681-66-1

Turizm Sektörü Çalışanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları
Hatice BAĞCI
T.C. Muğla Üniversitesi,
Fethiye Sağlık Yüksekokulu
E‐posta: duru5@hotmail.com

Cengiz GÖK
T.C. Muğla Üniversitesi,
Yabancı Diller Yüksekokulu
E‐posta: gpkcengiz@hotmail.com

ÖZ
Sağlığı geliştirme insanların sağlıkları üzerinde kontrol gücüne sahip olma ve sağlık düzeyini geliştirme sürecidir. Bu süreci başarı ile uygulayan birey sağlıklıdır. Ayrıca sağlıklı
olmak demek sadece hastalanınca gerekli tedaviyi gerektiği gibi alarak sağlığa kavuşmak değil hastalanmadan önce gerekli tedbirleri almayı da kapsamaktadır. Sağlık
her alanda önemli olduğu gibi turizm sektöründe de önemlidir. Turizm sektöründe çalışan bireyler doğrudan geniş kitleler ile temas kurabilmektedirler. Bu temas süresinde
hastalık bulaştırma ve bulaşıcı hastalığa maruz kalma riskleri yüksektir. Bunun yanı sıra sağlığı yerinde olmayan çalışan işletme açısından iş gücü kaybına neden olacak ve
hasta olan bireyin çalıştığı departmandaki işleyişin sıkıntıya girmesinden, işletmeye
farklı konularda sıkıntıya yol açacaktır. Oysa sağlıklı yaşam geliştirme konusunda duyarlı olan çalışanlar işletmeye sorun çıkartmadan işlerin sağlıklı yürümesine katkıda
bulunacak ve diğer çalışanlara örnek teşkil edecektir. Bu çalışmada Fethiye
destinasyonunda turistik işletmelerde çalışanların sağlıklı yaşam geliştirme davranışları anket aracılığı ile elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirilip, sonuçlar tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Sağlık, sağlığı geliştirme davranışları, turizm, Fethiye

GİRİŞ
Sağlıklı yaşam davranışının amacı sadece hastalıkları önlemekle sınırlı değildir.
Bunun yanı sıra bireylerin genel sağlık durumlarını daha da ileriye taşımayı da
içerir. Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyebilen, tüm davranışlarını
kontrol etmesi, günlük aktivitelerini düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun
davranışları seçerek düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu davranışları tu‐
tum haline dönüştürebilen birey, sağlıklı olma halini sürdürebildiği gibi, sağlık
durumunu daha iyi bir seviyeye getirebilir (Vural 1998; Karakoç 2006).
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Sağlık davranışı, kendisinin iyi olduğuna inanan, herhangi bir hastalık belirti‐
si göstermeyen kişilerin sağlıklı kalmak amacıyla yaptıkları eylemlerdir. Kişinin
sağlık davranışlarının içine, inançlar, beklentiler, güdüler, değerler, algılar, kişi‐
sel tavırlar, alışkanlıklar ve psikolojik özellikler gibi faktörler girmektedir. Bire‐
yin yaşam biçimi; sadece hastalıklardan korunmak değil, yaşam boyunca iyilik
düzeyini arttıran davranışları göstermeyi de içermelidir ve yeterli ve düzenli
egzersiz yapma, sigara kullanmama, sağlık sorumluluğu ve hijyenik önlemleri
kapsamaktadır.
Turizm günümüzde kitleler halinde gerçekleşmekte ve özellikler bulaşıcı
hastalıkların yayılmasına yarımcı olabilmektedir. Turizm çalışanları bu tür has‐
talıklardan korunmak ve daha sağlıklı olarak işlerini idame ettirebilmek için
sağlıklı yaşam geliştirme bilincine sahip olmalıdırlar. Sağlıklı yaşam bilincinden
uzak olan çalışanlar iş gücü kaybına yol açabilecekleri gibi hastalıklara davetiye
çıkaracaklar, verimsiz çalışmalarından dolayı verilen hizmetin kalitesini düşü‐
rebileceklerdir. Turizm çalışanları insan ile yakından etkileşim içerisinde olan
diğer pek çok sektörde olduğu gibi kendi sağlıklarını olduğu kadar diğerlerinin
de sağlığını düşünmeli ve korumalıdırlar.
YÖNTEM
Bu çalışmanın anket tekniğine dayanan bir çalışma olması nedeniyle, veri top‐
lam aracı olarak kullanılan anket formlarının geliştirilmesi ve örneklem seçimi
ayrıntılı olarak açıklanmakta, daha sonra da verilerin değerlendirilmesi konu‐
sunda kısa bilgi verilmektedir.
Anket Formunu Geliştirilmesi
2009 yılının yaz aylarında kapsamlı bir araştırmaya başlayarak verilerin top‐
lanması için kullanılan ve uygulamanın temelini oluşturan turistik işletme çalı‐
şanlarına uygulanacak anketlerin hazırlığına başlanmıştır. İnternet ortamında
araştırma yapılarak örnek anketler bulunmaya çalışılmıştır. Bu araştırma sonu‐
cunda www.questionpro.com, www.anketofisi.com gibi siteler ziyaret edilmiş
buradaki sağlıklı anket hazırlama önerilerden ve benzer anketlerden faydala‐
nılmıştır. Fethiye Sağlık Yüksekokulundaki istatistik uzmanlarının görüşlerine
başvurulmuştur. Yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda anket formuna son şekli
verilmiştir. Anket formları pilot uygulama ile test edilmiş, önemli hataya rast‐
lanmamıştır. Ankete pilot uygulama ile en şekli verilmiştir.
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Bölge Seçimi

Sağlığın ve Sağlık Davranışının Tanımı

Fethiye Bölgesi yabancı turistlerin gözde tatil bölgeleri arasında yer almaktadır.
Buna paralel olarak bölgedeki turizm faaliyetleri gün geçtikçe artmaktadır. Do‐
layısı ile bölgeden ve bölge dışından pek çok kişi turizm işletmelerinde istihdam
edilmektedir.

Sağlık; insanın doğumundan ölümüne kadar olan yasam sürecinde en çok üze‐
rinde durulan olgudur (Palank 1991). Sağlık; kişinin iyi olma durumu, aktivite‐
lerden aldığı doyum, dengeli beslenmesi, olumlu kişilerarası iliksiler kurabil‐
mesi, stresle başa çıkabilmesi ve bir yasam amacının olması gibi sağlık davranış‐
ları ile açıklanır (Pender ve arkadaşları 1992, Bektaş 2002). Türk Dil Kurumu
Türkçe Sözlüğünde ise sağlık; Vücudun hasta olmamsı durumu olarak tanım‐
lanmaktadır (TDK). Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı “sadece hastalıklardan ve
mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi
olma hali” olarak tanımlar (www.who.int).

Veri Toplama
Anket formlarına son şekli verildikten sonra Ekim 2009 döneminde veri topla‐
ma işlemi gerçekleştirilmiştir. Anketler birebir ve internet aracılığı ile uygulan‐
mıştır. Yapılan çalışma sonucunda 66 anket sayısına ulaşılmıştır. Anket sayısı‐
nın nispeten az olmasının sebebi çalışmanın sezon sonuna doğru yürütülmesi‐
dir.
Turizm ve Sağlık
Pek çok insan turizmde sağlık denince akla ilk gelen sağlık için bir SPA’ya bir
sağlık merkezine veya kaplıca türü yerlere yapılan ziyaretler akla gelir. Ancak
turizm yeni bir hastalığın yeni bir topluma yayılmasında veya mevcut bir hasta‐
lığın artmasına katkı sağlayan olgulardan birsidir. Dünya çapında seyahat eden
insan sayısı arttıkça değişik bölgelerdeki insanların ve bu seyahat eden kişilerin
daha önce maruz kalmadıkları patojenlere maruz kalma riskleri de artmaktadır.
Ayrıca seyahat eden kişi sayısının artması hastalıkların yayılma hızını artırmak‐
tadır (Hall 2006).
Turizm dünya çapında hareket eden insan sayısı içerisinde çok az bir kısmı
teşkil etse de (Bradley 1989; Wilson 1995; MacPherson 2001; Hall 2005), sınır ö‐
tesi hareketliliğe neden olduğu için patojenlerin yayılmasına yardımcı olmakta‐
dır. Buradaki yayılma mevcut patojenin ülke dışına çıkarılması veya seyahat
edilen ülkedeki patojenin ülkeye getirilmesi şeklinde olabilmektedir.
İnsanlar seyahat edince taşınanlar şöyle sıralanabilir,
 Patojenler, Vücudun içinde veya dışında, kıyafetlerde veya valizlerde
 Mikrobiyolojik hayvanlar veya bitkiler, vücut içinde veya dışında, kıyafet‐
lerde veya valizlerde
 Hastalık mikropları, vücutta, kıyafetlerde veya valizlerde
 Geçmiş enfeksiyonların immünolojik bozuklukları
 Enfeksiyonlara karşı göreceli savunmasızlık
 Genetik oluşumlar
 Aynı zamanda valizler, toprak, bitki, canlı ve organik maddeler taşıyabilir
(Wilson 1995; Hall 2004).

Günümüz sağlık bakım anlayışında hastalıklardan korunma ve sağlığın ge‐
liştirilmesi konuları üzerinde daha fazla durulduğu görülmektedir. Bu bağlam‐
da “hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi, öz bakım ve sağlıklı yasam
biçimi, yasam kalitesi, sağlığın geliştirilmesi” gibi kavramlar ağırlıkla ele alın‐
maya başlanmıştır (Erdoğan ve arkadaşları.1994). Sağlığı koruma ve sürdürme
nötral sağlık durumu olup, sağlıklı olma durumunu bozacak tutum ve davra‐
nışlardan kaçınma olarak tanımlanır. Sağlığı koruma; hastalıkları önleme, hasta‐
lık risklerini azaltma, taramalarla hastalıkları erken tanıma ve iyileştirme gibi
bileşenleri kapsar. Sağlığın geliştirilmesi, bireyin sahip olduğu sağlık durumu‐
nu bilinçli davranışlarıyla en üst düzeye çıkarmasıdır (Spellbring 1991; Yağmur
2006). Sağlığı geliştirici davranışlar ise bireylerin yaşam biçiminde önemli ve
sağlık durumunun belirleyicisi olan aktivitelerdir. Bunlar; egzersiz, kendini ger‐
çekleştirme, sağlık sorumluluğu, beslenme, kişilerarası destek ve stres yönetimi
olarak gruplandırılmaktadır (Erdoğan ve arkadaşları. 1994; Lee and Loke 2005).
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Sağlık davranışları bireylerin sağlığı geliştirme, hastalıkları azaltma veya önle‐
meye yönelik olarak iyi olduğuna inandığı ve uyguladığı aktivitelerdir (Esin
1997; Geçkil ve Yıldız 2006). Sağlığın daha iyiye götürülmesi ya da başka bir
deyişle sağlığın geliştirilmesi herhangi bir hastalık ya da bozukluğu önlemeye
yönelik olmayıp, bireyin genel sağlık ve iyilik durumunu daha da iyileştirmeyi
amaçlar (Pasinlioğlu ve Gözüm 1998). Sağlığı geliştirmeye, sağlıklı yasam biçimi
davranışları veya aktiviteleri sergilemekle katkıda bulunulur.
Olumlu sağlık davranışı, bireylerin kendi sağlığını ve başkalarının sağlığını
aktif biçimde korumaya yönelik bilinçli çabalardan oluşur. Bireyler karsılaşa‐
cakları riskler ya da sağlıklı seçenekler konusunda bilgi sahibi olmadıklarından
veya değer yargıları, edindikleri bilgi davranış biçimlerini değiştirmeleri için
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yeterli olmadığından sağlığı bozucu tutum ve davranışlarda bulunabilmektedir‐
ler (Ulusal Sağlık Politikası 1993; Herkes için Sağlık Hedefleri 2000).
Yaşam biçimi, basitçe her gün bilinçsiz olarak yapılan, sonuçları kabul edilen
bireysel yasam alışkanlıklarıdır. Bu alışkanlıklar sağlığı olumlu veya olumsuz
olarak etkiler (Vural Kıray 1998). Sağlıklı bir yasam için, o yasamı denetleyip
yönlendirebilecek becerilerin (sorunu formüle etme, çözüm bulma, karar verme
ve sonra bu kararları uygulama) uyuşmazlıkları çözümleme yeteneğinin, etkin
biçimde iletişimde bulunma ve kendi adına aktif müdahalede bulunma kapasi‐
tesinin olması gerekir (Spellbring 1991). Walker, Sechrit ve Pender (1987), Sağ‐
lıklı Yasam Biçimi Davranışlarını “kendi kendine başlayan hareketlerin çok bo‐
yutlu modeli, iyilik halini korumaya ve yükseltmeye hizmet eden algılar, ken‐
dini gerçekleştirme ve bireyselliğin tamamlanması” seklinde tanımlamıştır.
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları veya aktiviteleri içinde;





Sağlık sorumluluğu
Egzersiz ve Fiziksel aktivite
Beslenme
Kişilerarası destek olarak belirtilen faktörlerin önemli düzeyde etkisinin
olduğu bildirilmektedir (Ahijevych ve Bernhard 1994, Spellbring 1991,
Pender ve Barkauskas 1992).

Aşağıda bu faktörler kısaca açıklanmaktadır.
Sağlık Sorumluluğu
Sağlık sorumluluğu; bireyin kendi sağlığıyla ilgili olarak koruyucu davranışlar,
önleyici ve sağlığı geliştirici davranışlar ile ilgili olarak tutum ve davranış deği‐
şikliği göstermesi anlamına gelmektedir (Lusk ve arkadaşları 1995; Bottorff ve
arkadaşları 1996).
Bireyin kendi sağlık sorumluluğunu alması sağlığı geliştirmenin başarılı ola‐
bilmesinde anahtar rol oynar. Bireyin davranışlarının ve yasam biçiminin sağlı‐
ğını nasıl etkilediğini anlamasını sağlayarak riskli davranışlardan (sigara içmek,
riskli seksüel deneyimler, alkol almak vb.) uzak durmasını sağlar. Bireyin sağlı‐
ğı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğine inandığı davranışları geliştirmesin‐
de sorumluluk almasına katkı verir (Smaltzer ve Bare 1996). Bireyin sağlığına
ilişkin alabileceği sorumluluk düzeyi;


Vücudunu ve kendini tanıması, sağlık ile ilgili değişiklikler ve sapmalar
olduğunda bir hekime veya sağlık kurulusuna müracaat etmesi,
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Düzenli aralıklarla tıbbi tetkikler yaptırması, tıbbi kontrollerinin sıklık
ve düzenine özen göstermesi,
Sağlıkla ilgili konularda kendini yenilemesi,
Sağlıkla ilgili tartışmalara girmesi,
Sağlıkla ilgili yayınları takip etmesi,
Sağlığını izlemesi, iyiliğini hissetmesi,
Basit sapmalar (sağlıkla ilgili değişiklikler) olduğunda dahi gerekli ön‐
lemleri alması ile belirlenir.

Bu tutum ve davranışların yerine getirilmesi, bireyin sağlığına önem verdi‐
ğini ve bireysel çaba harcadığını gösterir (Lusk vd. 1995; Bottorff vd. 1996).
Egzersiz ve Fiziksel Aktivite
Fiziksel egzersiz, enerji tüketimi ile sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olup
büyük kas gruplarının belli bir düzeyde hareket ettirilmesi, kas performansının
geliştirilmesi ve kardiovasküler direncin arttırılması olarak tanımlanır (Griffith
2002; Speck 2002).
Egzersizin dengeli ve düzenli olarak yapılması gerektiği, arada sırada yapı‐
lırsa etkin olmayabileceği bildirilmektedir (Black ve Matasorrian 1997). Düzenli
olarak yapılan fiziksel egzersiz, sağlığın daha da geliştirilmesine katkı verir.
Bununla birlikte yapılacak iyi bir diyet, düzenli kilo kontrolü, sigaranın azaltıl‐
ması, stresi kontrol altına alabilmek, iyi bir uyku gibi genel sağlık kurallarına
dikkat etmek, sağlıklı yasamın diğer boyutlarını oluşturmaktadır (Black ve
Matasorrian 1997; Sevim 2002).
Beslenme
Beslenme, insanın fizyolojik olarak büyümesini ve gelişmesini sağlayan besin
öğelerinin dışarıdan alınması, bu ürünlerin vücut tarafından kullanılması olarak
tanımlanabilir. Vücut fonksiyonları için gerekli olan enerji besinlerden sağlanır.
Günlük olarak alınan besinler, 6 temel besin öğesinden oluşur. Bu öğeler, su,
karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraldir. Su, yasamı oluşturan ve de‐
vam ettiren temel besin maddesidir. Organizma faaliyetlerinin ve canlılığın
sürdürülmesi için gerekli olan enerji ise, besinlerdeki karbonhidratlardan, yağ‐
lardan ve proteinlerden karşılanır. Vitamin ve mineraller, vücut içindeki biyo‐
kimyasal olaylarda önemli role sahiptir. Besinler mümkün olduğunca kimyasal‐
lardan, katkı maddelerinden, koruyuculardan ve toksinlerden uzak olmalıdır
(Black ve Matasorrian 1997; Akça Ay vd. 2008).
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Ülkelere ve kültürlere göre beslenme alışkanlıkları değişmekle birlikte, bü‐
tün insanların sağlık için aynı temel besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Bes‐
lenme ile ilgili bilimsel çalışmalara göre temel besin maddeleri:


Kalori veren besin maddeleri,



Proteinler ( et, süt, yumurta, balık, baklagiller vb.)



Karbonhidratlar (tahıllar vb.)



Yağlar (tereyağı, margarin vb.)



Vitaminler ( sebze ve meyveler)



Mineraller ( sodyum, potasyum, kalsiyum vb.) dir (6).

Kişiler Arası Destek
Kişilerarası destek, bireylerin birbirleriyle olan ikili veya grup ilişkileri sonucu
elde edilen ve sağlığın geliştirilmesindeki etkinliği küçümsenmeyecek bir olgu‐
dur. Kişilerarası destek ilişkinin niteliğine, ilişkinin sürekliliğine ve ilişki düze‐
yine bağlıdır. Kişilerarası ilişkide en önemli nokta etkin bir iletişimin sağlanma‐
sıdır (Özcan 2006). Kişilerarası desteği iyi olan bir birey sorunlarıyla daha iyi
bas edebilir ve bunun sonucunda üretkenliği artar ve yasam kalitesi de artar
(Batlas ve Batlas 2006; Cüceloğlu 1994 ).
Sağlığı Geliştiren Davranışları Etkileyen Faktörler
Demografik ve sosyo‐ekonomik özellikler: yas, cinsiyet, eğitim durumu, medeni
durum gibi özellikler sağlığı geliştiren davranışların oluşumunda önemli rol
oynamaktadır.
Motivasyon: sağlık sorunu olan veya daha sağlıklı olma isteği içinde bulunan
bireyler sağlığı geliştirme programlarına daha uzun süre katılmaktadır.
Öz‐etkililik ve sağlıksız davranışlara dönme eğilimi: öz‐etkililiği yüksek olan bi‐
reyler davranış değişikliğini daha uzun süre sürdürmektedirler. Ancak stres
altındaki bireylerin öz‐etkilikleri olumsuz yönde etkilenebilir ve yeniden sağlık‐
sız davranışlara dönebilirler.
Engelleyen ve destekleyen özellikler: engelleyen özellikler sağlığı geliştirirci dav‐
ranışları olumsuz yönde engelleyen dışsal veya içsel etmenlerdir. Fiziksel ve
psikolojik özellikler, motivasyon ve çevresel özellikler, bireyin sağlık durumu
ve kişisel nedenler engelleyen nedenlere örnek olarak verilebilir.
Destekleyen özellikler: sağlığı geliştirirci davranışları olumlu yönde etkileyen
dışsal veya içsel etmenlerdir. Sağlığı geliştiren davranışların fark edilmesi, ya‐
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rarlarının anlaşılması ve destekleyici çevrelerin varlığı destekleyen özelliklere
örnek olarak verilebilir (Spellbring 1991; Erdogan ve arkadaşları 1994).
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler incelendiğinde, insanların önce hastalananları
iyileştirmeye çalıştıkları, daha sonra da hastalıktan korunma yolları aradıkları
görülür. Tüm çabalar insanın olabildiğince sağlıklı bir hayat sürdürebilmesine
yöneliktir. Bunun için insanları hastalanmaktan koruyan ve yaşamları boyunca
sağlıklı olmalarını sağlayan pek çok uygulama geliştirilmiştir. Günümüzde bu
uygulamaların hepsine birden ʺSağlıklı Yaşam Biçimiʺ adı verilmektedir (Vural
1998; Yıldırım 2005).
Sağlıklı bir yaşam için, o yaşamı denetleyip yönlendirebilecek becerilerin
(sorunu formüle etme, çözüm bulma, karar verme ve sonra bu kararları uygu‐
lama) uyuşmazlıkları çözümleme yeteneğinin, etkin biçimde iletişimde bulun‐
ma ve kendi adına aktif müdahalede bulunma kapasitelerinin olması gerekmek‐
tedir (Karakoç 2006).
Bireyin yaşam biçimi; sadece hastalıklardan korumak değil, yaşam boyunca
iyilik düzeyini arttıran davranışları göstermeyi de içermelidir ve yeterli ve dü‐
zenli egzersiz yapma, sigara kullanmama, sağlık sorumluluğu ve hijyenik ön‐
lemleri kapsamaktadır. Sağlığa ve sağlığı geliştirmeye yönelik olan sağlığı geliş‐
tirici yaşam biçimi sağlık için kişisel sorumluluğu da artırmaya yöneliktir. Ya‐
şam biçimi, sağlık davranışlarının sergilendiği bir kavram olduğu için, sağlık
davranışları ile ilgili çalışmalar yaşam biçimi kavramı üzerine odaklanmaktadır
(Topçu 2006).
Sigara içimiyle ilgili davranış değişikliği ile Akciğer kanserinden ölme riski
azalmaktadır. Tüm dünyada yılda 2,5 milyon, Avrupaʹda 50 binin üzerinde ki‐
şinin ölüm nedeni olan sigara, tüm akciğer kanseri ölümlerinin %90ʹmdan, kro‐
nik obstrüktif akciğer hastalığı ölümlerinin % 15ʹinden, koroner kalp hastalığı
ölümlerinin %25ʹinden sorumludur. Ayrıca tütün kullanımının ağız, dil, larinks,
farinks, özefagus, mesane kanserlerinin oluşumunda önemli payı vardır. Akci‐
ğer kanseri dışındaki tüm diğer kanserlerin %30ʹ undan sigaranın sorumlu ol‐
duğu bildirilmektedir (Demir 1993).
Alameda County, California’da Wingard D.L ve arkadaşları (1992) tarafın‐
dan yapılan çalışmada uzun ve sağlıklı yasamak için;
1.

Arada atıştırma olmaksızın günde üç öğün düzenli yemek yemek,

2.

Her gün kahvaltı yapmak,
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3.

Haftada iki veya üç kez orta düzeyde egzersiz ( uzun yürüyüşler, bisik‐
lete binme, yüzme, bahçe isleri vb.) yapmak,

4.

Gece 7‐8 saat uyku uyumak,

5.

Normal vücut ağırlığında olmak,

6.

Sigara kullanmamak

7.

Alkol kullanmamak veya orta düzeyde kullanma önerilmiştir (Wingart
ve diğerleri)

Sağlığı Geliştirme Davranışlarının Turizm Çalışanları Üzerine Olası Etkileri
Turizm emek yoğun bir sektördür. Temelde fiziksel ve ruhsal sağlığın iyi olma‐
sın gerektiren sektörlerin başında gelmektedir. Turizm işletmelerinde çalışanlar
yoğun ve uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalmaktadır. Çalışanlar bu
tür sorunlarla baş edebilmek için sağlıklı yaşam geliştirme davranışlarını öğ‐
renmeli ve hayatlarına uygulayabilmelidirler. Çalışanların sağlık durumlarının
iyi olmaması kendilerini, ortaya koydukları performansı ve iş tatminlerini o‐
lumsuz yönde etkileyebilecektir.
Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarıyla iş tatmini arasında yakın bir i‐
lişki olduğu bilinmektedir. Stresli ortamlarda çalışanlarda psikolojik tatminsiz‐
lik oluşmakta ve bunun sonucunda zihinsel ve fiziksel davranış bozuklukları
ortaya çıkmaktadır (Eren 1996). Beklentilerin karşılanamaması sonucunda orta‐
ya çıkan iş tatminsizliği, davranış bozuklukları yaratmaktadır. Bu durumun si‐
nirsel ve duygusal bozukluklara yol açtığı ve uykusuzluk, iştahsızlık, duygusal
çöküntü ve hayal kırıklığı gibi rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir. İş
tatminsizliği kişinin hayatında kısır döngüler yaratarak birçok belirtilere neden
olabilir (Miner 1992:119). Çalışan etkileşim içerisinde olduğu kişiye sadece sahip
olduğu hastalığı bulaştırarak zarar veremez. Aynı zamanda içinde bulunduğu
olumsuz ruh halide çevresine zarar vermesine yol açabilir. Sağlıklı olmayan bir
çalışan her anlamda etrafına ve kendisine fayda sağlayamayacaktır.

lar incelendiğinde çalışanların % 54,5’lik kısmının erkek ve %45,5’lik kısmının
da bayan olduğu görülmüştür. Gün geçtikçe turizm sektöründe çalışan bayan
sayısı artmasına rağmen erkek çalışan üstünlüğü halen devam etmektedir. An‐
ket sonuçları çalışanların % 63,7’lik kısmının ön lisans mezunu olduğunu ortaya
koymuştur. Bu da son derece önemli bir gelişmedir. Çünkü turizm sektörü kali‐
fiye elaman sıkıntısının yaşandığı önemli sektörlerden birisidir ve bu sorun ar‐
tık aşılmaya başlamıştır. Çalışanların medeni durumları incelendiğinde %
78,8’lik kısmının evli ve % 21,2’lik kısmının da bekâr olduğu saptanmıştır. Aylık
gelir durumlarına bakıldığında çalışanların %50’sinin gelirinin giderine eşit, %
28,8’lik kısmının gelirinin giderinden az ve % 21,2’lik kısmının gelirinin gide‐
rinden fazla olduğu gözlenmiştir. Gelir sağlık açısından önemli konulardan bir
tanesidir. Gelir açısından zor durumda olan bir kişi sağlıklı yaşam için gerekli
olan harcamaları yapamama riski ile karşı karşıya kalabilecektir.

Tablo 1. Çalışanların Sosyo Demografik Özelliklerinin Dağılımı (n=66)
Değişken
Yaş

Cinsiyet
Eğitim Durumu

Medeni Durumu
Aylık Gelir Durumları

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Ankete katılan turizm işletmelerinde çalışanlarının sosyo demografik yapıları
incelendiğinde ilk göze çarpan yaş aralığının yoğunlukla 18–28 arsında değişti‐
ğidir. Bu grup katılımcıların % 78’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu da tu‐
rizmde çalışan genç nüfus sayısının artığını göstermektedir. Çalışanların genç
olması sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması açısından da önemli bir noktayı
oluşturmaktadır. Genç çalışanlar sağlıklı yaşam alışkanlığı geliştirmeleri halin‐
de ilerleyen yıllarda da turizm sektöründe çok rahat çalışabileceklerdir. Sonuç‐

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

436

İşletmedeki Görevleri

Toplam

n

%

49
10
7

74,2
15,2
10,6

Erkek
Bayan
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans

36
30
5
2
15
42
1
1

54,5
45,5
7,6
3,0
22,7
63,7
1,5
1,5

Evli
Bekâr
Gelir Giderden Fazla
Gelir Gidere Eşit
Gelir Giderden Az
İdari Personel
Kat Görevlisi
Mutfak Çalışanı
Garson/Barmen
Ön Büro Çalışanı
Teknik Hizmetler
Rezervasyon Sorumlusu
Transfer Sorumlusu
Diğer

14
52
14
33
19
7
1
2
10
29
2
6
2
7

21,2
78,8
21,2
50,0
28,8
10,6
1,5
3,0
15,2
44
3,0
9,1
3,0
10,6
100,0

18-28
29-39
40-50

66
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Çalışanların işletmelerdeki görevleri incelendiğinde %44’lük oran ile ön büro
çalışanları ön plana çıkmaktadır. Bunu sırasıyla % 15,2 ile garson/barmen, %
10,6 ile idari personel, takip etmektedir.
Tablo 2. Çalışanların Madde Kullanımına Göre Dağılımı (n=66)
%
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dir. Sürekli alkol kullananların oranı %6,1’dir. Sigarayı sürekli kullananların
oranı ise % 39,4’tür. Katılımcıların % 71,2 gibi yüksek bir kısmı arada bir alkol
kullandıklarını dile getirmişlerdir. Alkol kullanıp bırakan kişi sayısı sadece
2’dir. Onlar da bırakma sebeplerini sağlığı zararlı olması ve dini inançları olarak
göstermişlerdir.

Sigara Kullanımı

n

Hiç Kullanmadım

25

37,9

Arada Bir Kullanıyorum

9

13,6

Ağırlıklı Olarak Nasıl Beslenirsiniz?

Sürekli Kullanıyorum

26

39,4

Kullanıyordum Bıraktım

6

9,1

Hiç Kullanmadım

13

19,7

Arada Bir Kullanıyorum

47

71,2

Alkollü İçki Kullanımı

Sürekli Kullanıyorum

4

6,1

Kullanıyordum Bıraktım

2

3,0

Toplam

66

100,0

Günümüzde sigara kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ancak sigar kullanımına
getirilen yasaklamalar ile bu durumun önüne az da olsa geçilmeye başlandığı
söylenebilir. Sigaranın doğrudan akciğer kanseriyle olan bağlantısı artık kesin‐
lik kazanmıştır. Turizmde çalışanların madde kullanım oranlarına balkıdığında
ankete katılanların %39,4’ü sürekli sigara kullanırken, % 37,9’luk kısmı hiç siga‐
raya başlamamıştır. Arada bir kullananların yüzdesi de 13,6’dır. Sürekli ve ara‐
da bir sigara kullananları bir arada değerlendirecek olursak oran son derece
yüksektir ve kaygı vericidir. Sigara sadece kullanıcıya değil çevresindeki pasif
içicilere de zarar vermesi sebebiyle de son derece zararlı bir unsurdur. Ayrıca
sigara sadece sağlığa değil aile bütçesine de zarar veren önemli bir unsurdur.
Çalışanlar arsasında daha önce sigara kullanıp ta şuanda kullanmayanlar da
mevcuttur. Ancak bunların sayısı toplamda 6 kişidir. Bu altı kişinin 5 kişisi sağ‐
lığa zararlı olmasını, 1 kişi de ailesi veya arkadaşlarının sigar içmesini isteme‐
mesini sigarayı bırakma nedeni olarak göstermiştir. Sigara kullanmaya başlayıp
bırakanların sayısı son derece azdır ve bu da sigara kullanımının turizm çalışan‐
ları arasında hala yaygın olduğunun bir göstergesidir.
Alkol kullanımı kişinin ruh ve beden sağlığını olumsuz yönlerde etkileye‐
bilmektedir. Sürekli alkol kullanan bir kişi belirli durumlarda vücut koordinas‐
yonunu kaybedebilmektedir. Bu da kişinin yerine getirmesi gereken görevleri
tam olarak gerçekleştirmememsi anlamına gelmektedir. Sonuç olarak iş gücü
kaybı, performans düşüklüğü gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir.
Turizm çalışanları arasında alkol kullanımı sigara kullanımı kadar yoğun değil‐
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Tablo 3. Çalışanların Beslenme Alışkanlıkları (n=66)
n

%

Karbonhidrat Ağırlıklı
Protein Ağırlıklı
Sebze-Meyve Ağırlıklı
Karışık
Düzenli Olarak Üç Öğün Yemek Yer misiniz?
Evet
Hayır
Katkı Maddelerine Dikkat Etme

4
2
9
51

6,1
3,0
13,6
77,3

39
27

59,1
40,9

Evet

17

25,8

Hayır

17

25,8

Bazen

37

56,1

Toplam

66

100,0

Araştırmaya katılanların %77,3’ünün beslenme gruplarından karışık olarak
beslendiği, %59,1’inin düzenli olarak 3 öğün yemek yediği, %25,8’inin yiyecek‐
lerdeki katkı maddelerine dikkat etmediği, %56,1’inin ise bazen dikkat ettiği
saptanmıştır. Bireylerin, dengeli beslenmeyi tanımlayan temel besinlerin tüke‐
timinin sağlık üzerine etkilerini önemsedikleri görülmüştür. Yeterli beslenme,
genellikle vücudun yaşam ve çalışmasının sürdürülebilmesi için gerekli enerji‐
nin sağlanmasıdır (karbonhidrat, ağ ve proteinler enerji sağlayan besin öğeleri‐
dir). Dengeli beslenme ise, enerjinin yanı sıra, tüm besin öğelerinin gereksinim
kadar alınmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme birçok hastalığın önlenmesinde
önemli role sahiptir. Fakat bireylerin yarısına yakınının düzenli olarak üç öğün
yemek yemediğini görmekteyiz. Bireylerin bu konuda yeterli bilgiye sahip ol‐
madıklarından dolayı veya çok yoğun iş temposu nedeniyle öğün atladıkları
düşünülebilir.
Gıda katkı maddeleri, kendisi gıda olmayan, ancak gıdalara uygulanan işlem
gereği zorunlu olarak katılan maddelerdir Katkı maddelerinin tüketimi arttıkça,
bazı rahatsızlıklarla olan bağlantılara yönelik teşhisler de ortaya çıkmıştır. Bun‐
ların içinde en sıkça görülenleri; ekzema, astım, baş ağrısı, alerjik kaşıntılar,
gastrik rahatsızlıklar, ishal, (özellikle çocuklarda) hiperaktiflik ve aşırı duyarlı‐
lıktır. Kuşkusuz bu, ʺkatkı maddelerinin hepsi insan sağlığına zararlıdırʺ da di‐
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yemeyiz
(http://www.ehad.org.tr/forum/saglik/2274‐aman‐dikkat‐gida‐katki‐
maddeleri.html). Zararlı katkı maddeleri konusunda bireylerin yeterli bilgisinin
olmadığını bu nedenle yiyecekleri alırken kontrol etmediklerini söyleyebiliriz.
Tablo 4. Çalışanların Genel Sağlık Tutumları Göre Dağılımı (n=66)
Her gün Egzersiz/Spor Yapma Durumları
Evet
Hayır
Sportif Faaliyetlere Katılma Durumları
Evet
Hayır
Bazen
Düzenli Sağlık Kontrolü Yaptırma Durumu
Evet
Hayır
Düzenli Tansiyon
Ölçtürme Durumları
Evet
Hayır
Bazen
Sürdürülebilir Sağlık Eğitimine
Dinleyici Olarak Katılma durumları
Evet
Hayır
Bazen
Toplam

n
10
56

%
15,2
84,8

8
25
33

12,1
37,9
50,0

7
59

10,6
89,4

2
53
11

3,0
80,3
16,7

12
17
37
66

18,1
25,8
56,1
100,0

Yapılan çalışma sonucunda çalışanların %84,8’nin her gün egzersiz veya
spor yapmadığı sadece % 15,2’sinin düzenli bir şekilde spor veya egzersiz yap‐
tığı ortaya çıkmıştır. Çalışanların sportif faaliyet alışkanlıkları da pek farklı de‐
ğildir. Çalışanların sadece % 12,1’lik kısmı sportif faaliyetlere karıldığını, %
37,9’luk kısmı katılmadığını ve % 50’lik kısmı da bazen katıldıklarını beyan et‐
miştir. Sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir iş hayatı için spor ve egzersizin önemi
pek çok otorite tarafından kabul görmektedir. Ankete katılan çalışanların sportif
faaliyet alışkanlıklarına bakıldığında durum yine pekte iç açıcı değildir. Çalışan‐
lardan sadece %12,1’lik kısım düzenli olarak sportif faaliyetlere katıldığını be‐
yan ederken % 37,9’luk kısmı da düzenli olarak sportif faaliyetlere katılmadığını
beyan etmiştir. Katılımcıların %50’lik kısmı ise sportif faaliyetlere bazen düzenli
olarak katıldıklarını dile getirmiştir. Bu durumu turizmin emek yoğun bir sek‐
tör olmasına ve çalışanların yoğun çalışma saatleri ve tempolarına bağlamak
mümkündür.
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Ancak turizm çalışanlarının sağlıklı yaşam geliştirme açısından bu kurala
pekte uymadığı görülmektedir. Ankete katılan çalışanlar sağlıkları ile ilgili du‐
rumlarda duyarsız gözükmektedir. Çünkü katılımcıların sadece %10,6’lık kısmı
düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırırken % 86,4’lük kısmı hiçbir şekilde dü‐
zenli olarak sağlık kontrolünden yaptırmamaktadır. Bu durum da sağlığın ko‐
runmasında temel noktalardan birisi olan koruyucu hekimliğin hayata geçiril‐
mesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmamak
erken teşhis ile önlenebilecek olan pek çok hastalığında tanısının konmasında
zaman kaybına yol açabilecektir.
Ankete katılan turizm çalışanlarının sağlıkları ile ilgili konularda nispeten de
olsa duyarsız oldukları tansiyon ölçtürme alışkanlıklarında da ortaya çıkmakta‐
dır. Çalışanlardan neredeyse hiç biri düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmemek‐
tedir. Düzenli olarak ölçtürenlerin oranı sadece % 3’tür. Bu oran son derece dü‐
şüktür. Düzenli olarak bazen tansiyonlarını ölçtürenlerin oranı ise % 16,7’dir.
Katılımcıların % 80,3’ünün düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmediği saptan‐
mıştır. Bu oran son derece kaygı vericidir. Hipertansiyon özellikle erişkin po‐
pülasyonu etkileyen, önemli bir sağlık sorunudur. Epidemiyolojik veriler, 30ʹlu
yaşlarda %20‐25 olan hipertansiyon prevalansının, yaşla birlikte belirgin artış
göstererek 60 yaş ve üzerinde %50ʹlere çıktığını göstermektedir. Ülkemizde hi‐
pertansiyon prevalansının erişkin erkeklerde %36,3, erişkin kadınlarda %49,1
olduğu bulunmuştur (Büyüköztürk K. ve arkadaşları 2004). Kan basıncı değeri
istirahat halindeki normal bir yetişkinde 120/80 mmHg’dır (milimetre civa).
Herhangi bir kişide kan basıncı uyku sırasında düşük, sinirli ya da heyecanlıy‐
ken yüksektir. Normal şartlarda, sürekli olarak kan basıncı 120/80 mmHg üze‐
rinde olan kişiler hipertansiyon hastalığı adayı kabul edilmektedir. Kan basıncı
devamlı olarak 140/90 mmHg üzerinde seyrediyorsa hipertansiyondan bahsedi‐
lir. Hipertansiyon kalp hastalıkları için ana bir risk faktörüdür. Eğer tedavi
edilmezse beyin dolaşımı, kalp, damar, göz ve böbrek hastalıkları için ciddi has‐
talık ve ölüm oranlarında artışa sebep olur. Bir kez teşhis yapılıp tedavi başla‐
nırsa artan kan basıncı düşürülebilir, kalp ve kalp dolaşım sistemindeki hastalık
riski azaltılabilir (http://www.turkax.com/hipertansiyonun‐nedenleri).
Ankete katılanların sürdürülebilir sağlık eğitimlerine karşı olan tutumları da
sağlık alışkanlıklarına karşı olan tutumları ile paraleldir. Katılımcıların sadece %
18,1’lik kısmı bu tür eğitimlere katıldığını, % 25,8’lik kısmı katılmadığını ve %
56,1’lik kısmı da bazen katıldığını beyan etmiştir. Anket katılımcılarına sağlıkla‐
rı ile ilgi soruların arasında işletmelerin onlardan düzenli olarak sağlık raporu
isteyip istemediği sorulmuştur. Katılımcıların % 31,8’i evet, % 45,5’i hayır ve %
22,7’si de bazen cevabını vermiştir. Bu durum sağlıklı yaşam geliştirme açısın‐
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dan son derece olumsuz bir yaklaşımdır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldıra‐
bilmek için çalışanlardan düzenli olarak sağlık raporu istemelidir. Sağlık rapo‐
runun düzenli olarak istenmesinin en önemli sebeplerinden birisi de turizmin
doğrudan çok fazla insan ile temas kurulabilen bir sektör olmasıdır. Bulaşıcı
hastalıklar çok kolaylıkla kapılıp, bulaştırılabilir. Bunların aynı sıra çalışanlara
sağlık eğitimleri daha sık verilmeli ve işletme tarafından bu tür eğitimlere katı‐
lım desteklenmelidir.
Tablo 5. Çalışanların İlaç Kullanma Alışkanlıkları (n=66)
Verilen İlaçları Düzenli Kullanma Eğilimleri
Evet

n

%

55

8,.4

Hayır

2

3,0

Bazen

9

13,6

Reçetesiz İlaç Kullanma Eğilimleri
Evet

13

19,7

Hayır

22

33,3

Bazen

31

47,0

Toplam

66

100,0

Anket katılımcısı çalışanların % 10,6’sının doktor tarafından konmuş konik
bir rahatsızlığı vardır. Katılımcıların % 89,4’lük gibi yüksek bir kısmının ise böy‐
le doktor tarafından tanısı konmuş bir rahatsızlığı yoktur. Bunlara ek olarak
katılımcılar ilaç kullanımında sağlığı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebile‐
cek diğer şartlara oranla daha duyarlıdırlar. % 83,4’ünün doktor tarafından veri‐
len ilaçları düzenli olarak kullandığı saptanmıştır. İlaçları düzenli olarak kul‐
lanmayan veya bazen düzenli olarak kullananların oranları sırasıyla %3 ve
%13,6’dır. Katılımcıların % 19,7’si reçetesiz ilaç kullandıklarını, % 33,3’ü kul‐
lanmadıklarını ve % 47’lik kısmı da bazen kullandıklarını beyan etmiştir. Bu
oranlar düşük gibi gözükse bile aslında yüksektir. Reçetesiz ilaç kullanımının
sıfıra yakın olması en doğrusu olacaktır. Bilinçsiz ve reçetesiz ilaç tüketimi,
dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir toplumsal problem‐
dir. Ülkemizde hatalı ilaç kullanılmasının çeşitli nedenleri vardır. Mutlaka he‐
kim denetiminde alınması gereken ilaçlar, ülkemizde hekim denetimi dışında
da alınmakta ve bu durum gerek bireylerde gerekse toplumda önemli sağlık
sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilinçsiz ve reçetesiz ilaç kul‐
lanımı, hem bu ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek muhtemel istenmeyen
etkilerden hem de tıbbi tedavinin gecikmesinden dolayı bu ilaçları bu şekilde
alan ve kullanan bireylerin sağlığını tehlikeye sokabilir. Ayrıca akılcı olmayan
tedavilerin toplum sağlığı açısından da zararlı sonuçları olabileceği göz ardı e‐
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dilmemelidir. Örneğin enfeksiyon hastalıklarının yetersiz tedavisi sonucu di‐
rençli mikroorganizmaların üremesi ve yayılması aynı toplumda yaşayan diğer
kişilerin sağlığını da olumsuz etkileyecektir (Güngörmüş 2001).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm hem ülkemiz hem de dünya ülkeleri için son derece önemli bir gelir ve
istihdam kaynağıdır. Her yıl ülkemizi pek çok ülkeden milyonlarca insan ziya‐
ret etmekte ve pek çok çalışan ile etkileşim içine girmektedir. Turizm çalışanla‐
rının sağlıklı olması hem müşterilere sunulacak olan hizmetin kalitesi hem de
müşterilerin sağlığı açısından son derece önemlidir. Ayrıca çalışanların sağlıklı
olması, müşterilerden bulaşabilecek olan hastalıklara karşı da dirençli olmaları
anlamına gelecektir.
Ancak araştırmaya katılan bireylerin düzenli olarak sağlık kontrolü yaptır‐
madıkları, sağlıklı yaşam için her gün egzersiz yapmadıkları, sportif faaliyetlere
katılmadıkları, yarısına yakınının alkol ve sigara alışkanlığının olduğu, her gün
düzenli olarak 3 öğün yemek yemedikleri, reçetesiz ilaç kullananların olduğu
sonuçlarına varılmıştır.
Turizm sektöründe çalışan bireylerin sağlıklı yaşam davranışlarını sürdür‐
meleri ve geliştirmeleri ayrıca toplum gruplarına örnek olabilmelerini sağlaya‐
cak yaşam tarzlarını benimsemeleri için önlemlerin alınmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Turizm çalışanlarının sağlıklı yaşam geliştirme konusunda eğitilmesi gerek‐
mektedir. Bunun için hem işletmeye hem de çalışanlara hatta Turizm Bakanlığı‐
na görev düşmektedir. İşletmeler çalışanlarını sağlıklı yaşam geliştirme ve sağ‐
lık ile ilgili konularda eğitmek için seminer, panel vb gibi faaliyetler düzenleye‐
bilir bu tür faaliyetlere katılmaları için teşvik edebilir. Ayrıca düzenli olarak ça‐
lışanlarından gerçek anlamda sağlık raporu talep ederek çalışanlarının sağlık
durumları hakkında kesin bilgilere sahip olarak sağlık durumlarını takip edebi‐
lir. Bunu yanı sıra Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak tu‐
rizm çalışanlarına sağlık eğitim programları düzenleyerek çalışanların sağlık
bilincini artırabilir. Turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri de
bu tür faaliyetlere kolaylıkla desek olarak sağlıklı yaşam geliştirme sürecine o‐
lumlu katkıda bulunabilirler.
Sonuç olarak diyebiliriz ki sağlıklı yaşam insan hayatını her alanda ve her
konuda etkileyebilmektedir. Sağlıklı bireyler hayatlarında, daha verimli, daha
aktif, daha sosyal olabilmektedir. Sağlık insanın en temel çözmesi gereken so‐
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runların başında gelmektedir. Bireyler sağlıklı oldukları sürece kaliteli bir ya‐
şam sürdürebilecek ve kaliteli işler ortaya koyabilecektir.
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ÖZ
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Denizler, insanlar arasında bilgi ve kültür
aktarımını sağlayan en önemli ulaşım yollarından biri olmuştur. Bu kadar büyük öneme
sahip denizlerimiz Türk turizminde de önemli bir yere sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili
olan Türkiye’de turizmde denizlerimizin kullanılabilmesi her şeyden önce ülke güvenliğine bağlıdır. Denizlerimizin ve kıyılarımızın savaşta ve barış zamanlarında güvenliğini
sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri’nin yüzer ve dalar unsurları olan savaş gemilerimiz ve
denizaltı gemilerimizden hizmet dışına ayrılan ve müze gemi haline getirilen gemiler
bulunmaktadır. Son yıllarda müze gemiler uluslararası düzeyde de turizmde ilgi çeken
mekânlar olarak yerini almaktadır. Bu çalışmada, Kocaeli’nde bulunan Hızırreis ve Gayret Müze Gemileri örneği incelenmiştir. Müze gemilerin turizme katkısının ortaya konulması amacı ile gemi ve müze kavramlarının gelişimi ele alınmıştır. Dünyadaki müze
gemiler incelenerek, Kocaeli’nde bulunan Hızırreis ve Gayret Müze Gemilerinin turizmdeki değerlendirme olanakları belirtilerek, turizme katkılarının artırılabilmesi amacı ile
öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Turizm, denizcilik, müze gemiler, TCG Gayret, TCG Hızırreis, Kocaeli.

GİRİŞ
Türkiye’de alternatif turizm türleri kapsamında değerlendirilebilecek değerler‐
den biri de müze gemilerimizdir. Savaş gemisi olarak Türk Deniz Kuvvetle‐
ri’nde görev yapmış ve görevden ayrılarak müze haline getirilmiş gemiler Türk
turizminde farklı bir ürün çeşidi olarak kullanılarak rekabette önemli bir turistik
ürün haline getirilebilirler.
Müzeler, ülkelerin kültürel, ekonomik ve sosyal yaşamlarında önemli rolleri
olan kurumlardır. Müzeler, bir bütün olarak ele alındığında sahip olunan kolek‐
siyonları ile bir ülkenin başarılarını ve tarihi gelişimini yansıtan yegane kaynak‐
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lardır (Erbay 1997: 40). “Kültür turizminin vazgeçilmez bir çekicilik kaynağı o‐
lan müzeler bilimsel ilerlemenin, tarihi eserleri koruma ve ileri kuşaklara ak‐
tarmanın teşvik edilmesini zorunlu kılmaktadır” (Özkoç ve Duman 2008: 158).
Müzelerin sahip olduğu özelliklerden dolayı turizmdeki önemleri daha fazla
değer kazanmaktadır. Bu bağlamda hizmet dışına ayrılmış ve Müze Gemi hali‐
ne getirilen gemilerin turizmdeki işlevlerini vurgulamak gerekmektedir. Dünya
genelinde turizm endüstrisinde tüketicilerin yaptıkları seyahatlerde kültürel,
tarihi ve arkeolojik değerleri görme isteği 1980’li yıllarda %2,7 iken bu oranın
1990’lı yıllarda % 50’lere yükselmesi müzelerin turizmdeki önemini daha net
ortaya koymaktadır.
Gemi müzeler Ulu Önder Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün Büyük Ülküsü
Yapmak” hedefinden de hareket ederek, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlı‐
ğı’nın sosyal, tarihi ve teknik gelişiminin yerli ve yabancı tüm insanlara tanıtıl‐
ması ve gençlere denizciliğin sevdirilmesini amaçlamaktadır. Üç tarafı denizler‐
le çevrili olan ve Türk turizminde en önemli kaynaklarımızdan biri olan deniz‐
lerimizin güvenliğini sağlamış ve müze gemiye dönüştürülmüş gemilerden tu‐
rizmde farklı bir ürün çeşidi olarak daha aktif olarak yararlanılması son derece
önemlidir. Tüm bu nedenlerle bu çalışmada, müze gemilerin Türk turizmindeki
yerine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunularak, müze gemilerimizden olan TCG
Gayret ve TCG Hızırreis Müze Gemileri’nin tanıtılması amaçlanmıştır. Bu kap‐
samda, müze ve müzecilikle ilgili genel bilgilerin yanı sıra, gemilerin tarihsel
gelişimine yer verilmiştir. Ayrıca, dünyada ve Türkiye’deki gemi müzelerle ilgi‐
li bilgilere yer verilerek, müze gemiler olan TCG Gayret ve TCG Hızırreis’in Ko‐
caeli turizmindeki önemine değinilmiştir.
Müze
Yunanca bir kelime olan müze, etimolojik olarak sanatı ve bilimi koruduğuna
inanılan ve “Musalar Tapınağı” anlamına gelen “museion” kelimesinden türe‐
miştir (Bhatnagar 1999: 1). Uluslararası Müzeler Birliği’ne göre müze: “Kâr dü‐
şüncesinden bağımsız, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, in‐
sana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemelerin üzerinde araştırma
yapan, bu malzemeleri toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda incele‐
me, eğitim ve beğeni doğrultusunda sergileyen, sürekliliği olan bir kurumdur”
(Ambrose 1993: 2).
Dünyada ilk müzenin 3. yüzyılda İskenderiye’de Ptolemaioslar tarafından
kurulduğu ve bu müzenin Eski Yunan medeniyetinin kurulmasında önemli bir
merkez olduğu bilinmektedir (Bhatnagar 1999: 1). “Türkiye’de ilk müze, 19.
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yüzyılın ortalarına doğru kurulmuştur. O zamana kadar Osmanlı sanatının eski
eser niteliğindeki değerli eşyaları Enderun Hazinesinde,
Kutsal Emanetler de Topkapı Sarayı’ndaki Hırka‐i Şerif Dairesi’nde korun‐
muştur.1846 yılında, Tophane‐i Amire Müşiri Ahmet Fethi Paşa, eski silahları
toplayarak İstanbul’da Aya İrini (Saint Irene) Kilisesi’nde Mecmua‐ı Esliha‐ı
Atika ve Mecmua‐ı Asar‐ı Atika adıyla ilk müzeyi kurmuştur (Önder 1999: 11).
Müzeler sadece turistlerin bireysel kültürel kimlik kazanmalarında etkili olma‐
yıp, aynı zamanda toplumun kültürel kimlik kazanması içinde gerekli olan ku‐
rumlar arasında yer alır. Müzeler aracılığıyla turistlere kültürel, ulusal, dilsel,
ırksal özellikler ve gelenekler ile bunların beslediği kaynaklar aktarılır (Erbay
1997: 40).
Türkiye’de müzelerin tarihsel gelişimi incelendiğinde; özellikle Cumhuriyet
döneminde müzecilik kavramının büyük ilerleme kaydettiği görülmektedir.
Cumhuriyet döneminde yapılan ilk müze binası 1930 yılında ziyarete açılan
Ankara Etnografya Müzesi’dir (Özkoç ve Duman 2008: 158). Bugün Türkiye’de
yaklaşık 320 adet müze bulunmaktadır. Müzelerin en fazla bulunduğu yerlerin
İstanbul (57 müze), Ankara (50 müze) ve Bursa (15 müze) olduğu görülmektedir
(www.kultur.gov.tr).
Türkiye’de tarih ve kültür varlıkları ile ilgili taşınır bütün belge, eşya, anıt ve
kalıntıları tespit ve tescil etmek, korunmalarını sağlamak, müzelik eserler ve
tarihi belgeleri derlemek, bunları müzelerde korumak, değerlendirmek ve sergi‐
lemek Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün görevidir.
Sanatsal ve kültürel değeri olan unsurların geleceğe aktarılmasında önemli bir
misyona sahip olan müzeleri; arkeoloji müzeleri, tarih‐ sanat tarihi ve etnograf‐
ya müzeleri, müze anıtlar, Atatürk ve Türk büyükleri müzeleri, müze evler ve
diğer kurum ve kuruluşlara ait müzeler şeklinde gruplandırmak mümkündür
(Önder 1999: 15).
Diğer kurum ve kuruluşlara ait müzelerden biri olan Deniz Kuvvetleri Komu‐
tanlığı’na bağlı olan Deniz Müzeleri bunlardan biridir. Komutanlık bünyesinde
İstanbul ve Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı, İzmir ve Kocaeli Müze Gemi‐
ler Müdürlüğü ile İskenderun Deniz Müzesi ve Kültür Sitesi Müdürlüğü yer
almaktadır. Ulu Önder Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük ülküsü yapmak”
sözünden hareket eden Türk Deniz Kuvvetleri tüm ülke insanlarına özellikle de
gençlere denizciliği tanıtmak, sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile Türk De‐
niz Kuvvetleri’ne uzun yıllar hizmet vermiş olan gemilerin hizmet dışına ayrıl‐
dıktan sonra müze gemi olarak ziyarete açılması çalışmalarına günümüzde de
devam etmektedir.
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Geminin Ortaya Çıkışı
Tarihte ilk gemi ile ilgili olarak farklı bilgilere ulaşılmaktadır. Yeni Zelanda yer‐
lilerinin, saz demetlerine ata biner gibi oturarak gölleri geçmeleri ile ilkel ilk
gemi fikrinin ortaya atıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, Iraklı çobanların
şişirilmiş keçi postları üzerinde ırmakları aşması ile Tamil yerlilerinin kollarının
altında bir kütükle kıyı boyunca sürüklenerek balık avlaması ve Sindlilerin bu‐
nu geniş ağızlı küplerin üzerine yatarak yapmaları da tarihte insanoğlunun de‐
nizleri ve suları aşmadaki ilk yöntemlerini oluşturmaktadır. Gemilerle ilgili bil‐
gi kaynakları ise müzelerde sergilenmektedir. Vatikan Müzesi’ndeki M.Ö. 380’e
ait bir Yunan vazosunda I. Herakles’in bir küp‐kayık içinde Hesperidler’in Bah‐
çesi’ ne gidişi resmedilmiştir (Casson 2002: 1). Tüm bu bilgiler insanoğlunun su
üzerinde yolculuk yapmak için farklı yöntemler kullandıklarını kanıtlamaktadır.
Dicle ve Fırat’ın geçtiği Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlar nehirler‐
den yararlanmak için ahşap bir iskelet ve şişirilmiş hayvan postlarından oluşan
şamandıralı sallar inşa etmişlerdir. Bir süre sonra bu sallar, birçok postun bir
araya getirilerek bir platformun altına monte edilerek daha fazla insan ve yük
taşıyacak hale getirilmiştir (Casson 2002: 1). Böylece, insanoğlunun suyun üze‐
rinde eşya ve yolcu taşıyabileceği ilk gemiler ortaya çıkmıştır. Roma yakınında‐
ki mezarlarda bulunan duvar resimleri incelendiğinde M.Ö. 450′li yıllardan iti‐
baren küpeşte ekleme yoluyla, gemilerin yük taşıma kapasitesi arttırıldı. Bazı
gemilerde her biri yelkenli iki direk kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
Romalılar yolcuları ve personeli yükten ayrı tutmak amacıyla, gemilerine kıs‐
men güverte yapmaya da başlamışlardı (www.buzlu.org).
Gemi yapımında postlar ve salların kullanılması sadece başlangıcı oluştur‐
muştur. Su taşımacılığında asıl adım, yolcuların ve yükleri hem suyun üzerinde
hem de kuru tutan kayıkların inşasıdır. Tarihte bununla ilgili ilk bilgilere M.Ö.
700’e ait Assur kabartmalarından, Aşağı Fırat sakinlerinin söz konusu tarihte
savaş arabalarını ve devasa inşaat taşlarını taşıyabilecek kadar büyük ve daya‐
nıklı posttan kayıklar (teknik adıyla sepet işi kayık) kullandıkları bilinmektedir
(Casson 2002: 4).
Savaş Gemisi
Gemiler suyun üzerinde insan ve eşya taşımak amacı ile kullanımlarının yanı
sıra, güvenliği sağlama amacı ile de kullanılmışlardır. Kaynaklar, savaş gemile‐
rinin muharebelerdeki başlıca görevlerinin nakil olduğunu göstermektedir. Bu
konudaki ilk örnek M.Ö.2300 dönemine aittir. Savaş gemilerinin kullanımı ile
askerler hedefe daha çabuk ulaşıyor, aynı zamanda karada daha uzun ve yoru‐
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cu bir yürüyüş yapanlara göre daha iyi durumda oluyorlardı. Eşya ve yolcu ta‐
şıma amacı ile yapılan gemiler sadece nakliyata hizmet ediyordu. Bu gemileri
savaş gemisine dönüştürmek için gereken tek şey savaş teçhizatının kurulması
ve deniz erlerinin gemiye katılması ile olmuştur (Casson 2002: 47).
Gemilerin ülke savunmasında önemli katkılarının olması gemicilikte ticari
gemi ve savaş gemisi kavramlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yunanis‐
tanʹda gemiler hem savaşlarda, hem de bunlardan ayrılmayan ticarî seferlerde
kullanılıyordu. Daha sonra ticari gemiler (şişkin bordalı) ve savaş gemileri (u‐
zun) ayrımı Yunanistan’da da ortaya çıkmıştır (www.denizce.com).
Savaş gemileri incelendiğinde bu gemilerde mahmuzun önemli bir yeri oldu‐
ğu görülmektedir. Mahmuz, deniz lojistiğini en az deniz savaşı kadar kökten
etkilemiştir. Mahmuzlu gemiler, burun kısımlarında bronzla kaplanmış boynuz
gibi bir çıkıntıya sahiptir. Bu boynuzu mümkün olan en şiddetli şekilde düşman
gemisinin yan tarafına vurdurarak kullanılamaz hale getirmeyi amaçlarlardı.
Kadırgaların en sağlam yeri Pruva denilen baş kısımlarıydı. Pruvaʹnın iki ya‐
nında sivri çıkıntılar (mahmuzlar) kadırga hücuma geçtiğinde düşman gemisi‐
nin bordasını parçalamaya yarıyordu (Casson 2002: 53).
İnsanların suların üzerinde seyahat etme isteği ile icat edilen gemilerin güven‐
lik amacı ile kullanılması ile birlikte savaş gemileri ve ticaret gemileri şeklinde
bir ayrım ortaya çıkmıştır. Ülke güvenliğini sağlayan gemiler zaman içerisinde
ekonomik ömürlerini tamamlarlar. Görev süresini tamamlayan savaş gemile‐
rinden müze gemi olarak yararlanılması söz konusudur.
Dünyada Müze Gemiler
Gemilerin ülke savunmasında ve barışın korunmasında yararlanılması, bu ge‐
milerin müze haline dönüştürülmesi ile tarihsel kimliklerinin ve önemlerinin
anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Gemilerin hizmet dışına ayrıldıktan son‐
ra müze haline getirilerek ziyarete açılmaları sadece Türkiye’de yapılan bir uy‐
gulama değildir. Bu uygulama ile müze gemi olarak hizmet veren farklı ülkele‐
re ait toplam 381 adet müze gemi bulunmaktadır. Bu müze gemilerin ülkeleri ve
gemilerin türleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Dünyadaki Müze Gemiler
Ülke
Sıralaması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ülke/Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
İngiltere
Almanya
Avustralya
İsveç-Norveç
Kanada- Rusya
Hollanda- BAE
Fransa- Türkiye
Finlandiya
İspanya- Polonya- İtalya- Kore-Japonya
Çin
Danimarka
Belçika- Portekiz- Yunanistan- Estonya- Brezilya- Arjantin- Hindistan- Tayland- Güney Afrika
Macaristan- Bulgaristan- Ukrayna- Peru- Şili- Küba- Pakistan- EndonezyaMısır

Sayı
129
62
20
16
14
13
9
8
6
5
4
3
2
1

*: Türkiye deki Müze Gemilerimizin sayısı yararlanılan kaynakta 3 adet görünmesine rağmen top‐
lam müze gemi sayımız 8’dir.
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museum_ships.

Tablodan da görüldüğü gibi dünyada en fazla müze gemiye sahip ülke Ame‐
rika Birleşik Devletleri’dir. Bu ülkeyi İngiltere ve Almanya takip etmektedir.
Türkiye ise dünya sıralamasında 8 gemi ile Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikle‐
ri’nden sonra sekizinci sırada yer almaktadır. En fazla müze gemiye sahip olan
ülkelerdeki gemilerin türleri incelendiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır:
Tablo 2. Gemi Türleri
Gemi Türleri
Ülkeler

Denizaltı

ABD
İngiltere
Almanya
Avusturalya
İsveç-Norveç
Kanada- Rusya

Savaş Gemisi-Sahil
Güvenlik Gemisi
34
16
3
11
5-5
3-1

28
13
9
4
2-1
3-6

Özel
Gemi
67
33
8
1
7-8
7-6

Hollanda- BAE
Fransa Türkiye

6-7
2-5

2-0
4-3

1-2
2-0

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museum_ships

TOPLAM
129
62
20
16
14
13
9
8

Bildiriler

451

Tablo 2 incelendiğinde gemi türleri içinde en yüksek orana özel gemilerin sa‐
hip olduğu görülmektedir.
Türkiye’de Müze Gemiler
Türkiye’de bulunan müze gemiler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemi‐
lerin hizmet dışına ayrılması ile müze haline getirilmeleri ile oluşturulmuşlar‐
dır. Bu kapsamda hizmet sunan toplam 8 müze gemimiz bulunmaktadır. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı,
Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Kocae‐
li Müze Gemiler Müdürlüğü, İskenderun Deniz Müzesi ve Kültür Sitesi Müdür‐
lüğü hizmet vermektedir.
İstanbul Deniz Müzesi, Türkiye’nin denizcilik alanındaki en büyük müzesi o‐
lup, koleksiyon çeşitliliği ile dünyanın sayılı müzelerinden biridir. Koleksiyo‐
nunda yaklaşık 20.0000 adet parça bulunmaktadır. Türkiye’de kurulan ilk askeri
müzedir (www.denizmuzeleri.tsk.tr). İstanbul’da bulunan özel deniz müzesin‐
de de Uluç Ali Reis Denizaltı Müze Gemisi hizmet vermektedir.
Çanakkale Deniz Müzesi, Çanakkale il merkezinde 1915 Deniz ve Kara Savaşla‐
rıʹnın anlatımına yönelik bir bilgilendirme kompleksinin bulunmaması nedeniy‐
le bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar sonucunda 18 Mart 1915 Deniz Za‐
ferinin 67. yıl kutlama programı kapsamında kurulmuştur. 18 Mart 1915 Deniz
Zaferiʹnin kahramanı olan Nusret Mayın Gemisiʹnin İstanbul Tersane Komutan‐
lığı’nca 1/1 ölçekli tıpkı yapımının park içinde özel olarak hazırlanan platfor‐
muna yerleştirilmesi ile müzenin mekânsal yapılaşması tamamlanmıştır
(www.denizmuzeleri.tsk.tr).
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TCG Gayret Gemisi’nin 1997 yılında hizmet dışına ayrılmasından sonra müze
gemi haline dönüştürülmesi ile Türkiye’nin ilk müze gemisi olarak hizmete a‐
çılmıştır. 2004 yılında TCG Hızırreis Gemisi’nin de müze gemi haline dönüştü‐
rülerek sergilenmeye başlanmıştır (www.denizmuzeleri.tsk.tr). Türkiye’deki
diğer müze gemilerimiz arasında Zonguldak Ereğli’de bulunan Gazi Alemdar
Müze Gemisi yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı’na büyük katkısı olan geminin
tarihteki yeri, müze gemi haline getirilmesi ile gelecek nesillere aktarılması a‐
maçlanmıştır (Dönmez 2008: 49).
Dünyada sayıları oldukça fazla olan müze gemiler Türkiye’de de turizme
hizmet vermeye devam etmektedir. Dünyadaki örnekleri incelendiğinde müze
gemilerin turistlerin yoğun ilgisini çektiği ve ziyaret edildikleri görülmektedir.
Sadece Türk sularında değil, dünya sularında da barışı sağlamak ve korumak
için hizmet veren gemilerin müze haline dönüştürülmesi ile bu müze gemileri
ziyaret eden insanlar tarafından farklı şekillerde algılamalarını sağlayacaktır.
Denizlerimizden sadece tatil amacı ile yararlanmanın ötesinde, taşıdıkları anla‐
mın ve deniz güvenliğinin sağlanmasının ne denli önem taşıdığı ancak bu savaş
gemilerinin müze haline getirilerek halka ziyarete açılmaları ile mümkündür.
Türkiye’de tarih ve kültür varlıklarımızdan olan ve özellikle barışı sağlamak ve
korumak için görev yapan savaş gemilerimizden müze gemi olarak hizmet ve‐
renlerin Türk tarihinde olduğu kadar Türk turizminde de ayrı bir yeri ve önemi
vardır. Türkiye’nin ilk müze gemileri olan Gayret ve Hızırreis Müze Gemileri
örnekleri incelenmiştir.
Gayret Gemisi (TCG Gayret)

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Ege fırkateyni ve Pirireis denizaltısının müze
gemi haline getirilmesinden sonra 2007 yılından itibaren İzmir’de ziyarete açıl‐
mıştır (www.denizmuzeleri.tsk.tr).

TCG GAYRET; 10 Temmuz 1946 tarihinde USS Eversole adıyla hizmetine baş‐
lamış, 1973 yılına kadar Amerikan Deniz Kuvvetleri Pasifik Donanması’nda gö‐
rev yapmış bir savaş gemisidir. ABD Donanması’nda görev yaptığı süre içeri‐
sinde gemi Kore ve Vietnam Savaşları’na katılmıştır.

İskenderun Deniz Müzesi ve Kültür Sitesi Müdürlüğü, Türkiye’nin denizcilik ala‐
nındaki üçüncü müzesidir. Müzede Hatay’ın Kurtuluşu’nu, İskenderun’un tari‐
hini, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girişi, Çanakkale Deniz Zaferi’ni,
Cumhuriyet’in ilanını, Cumhuriyet Donanması ile Atatürk ve Deniz temalarını
işleyen çok sayıda sergi salonları yer almaktadır. Müzede 320 adet obje ve 200
kitap bulunmaktadır (www.denizmuzeleri.tsk.tr).

USS Eversole Gemisi, 11 Temmuz 1973 tarihinde Türk Sancağı çekilerek Türk
Deniz Kuvvetleri’ne katılmıştır. Gemiye; halktan toplanan yardımlar ile 1910
yılında yaptırılan 4 muhripten (torpido, top ve denizaltılara karşı silahlarla do‐
natılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer) biri olan “Gayret‐i Vatani‐
ye” nin ismine dayanarak “Gayret” ismi verilmiştir. TCG Gayret Gemisi, 1973
ile 1995 yılları arasında Türk Deniz Kuvvetleri’ne hizmette bulunmuştur.

Kocaeli Müze Gemiler Müdürlüğü, Kocaeli il merkezinde Gayret ve Hızırreis
Müze Gemileri bulunmaktadır. Bunların dışında Gölcük ilçesinde de Yarhisar
Müze Gemisi ziyaretlere açıktır.
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TCG Gayret Gemisi, Türk Donanması’nda ilk Asroc (güdümlü torpido) atışı
yapan ve akaryakıt gemisinden denizde seyir halinde iken akaryakıt ikmali ya‐
pan ilk gemi olma özelliğini taşımaktadır (http://www.dzkk.tsk.tr).
TCG Gayret Gemisi, teknolojik ömrünü tamamladığından, 4 Mayıs 1995 tari‐
hinde hizmet dışına ayrılmıştır. Gemi, Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komu‐
tanlığı’nın denizciliği tanıtma, sevdirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri kapsa‐
mında müze gemiye dönüştürülerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de pro‐
jeye katılımları ile 20 Ağustos 1997 tarihinde Kocaeli’nde ziyarete açılmıştır
(http://www.dzkk.tsk.tr).
TCG Gayret Gemisi, Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde savaşlara katılmış olma‐
sına rağmen Türk Deniz Kuvvetleri’nde hizmette bulunduğu süre içerisinde
herhangi bir savaşa katılmamış sadece “barışı sağlamak” için görev yapmıştır.
TCG Gayret, Türkiye’deki “ilk müze gemi”dir. TCG Gayret Gemisi, bu özelliği‐
nin yanı sıra yukarıda da vurgulandığı gibi Türk Deniz Kuvvetleri’ndeki görev
süresi boyunca barışı korumakla görevli bir gemidir. TCG Gayret Gemisi 119
metre boyunda, 12,6 metre enindedir. Geminin saatteki azami hızı 33 mildir.
Geminin yüzerken taşırdığı suyun hacmi (tam yüklü deplasmanı) 3500 tondur.
Geminin silah kapasitesi ise çift namlulu top, uçaksavar, Denizaltılar için su
bombası, Asroc Atıcı (Lancher), 6’lı torpido kovanı mevcuttur
(http://www.dzkk.tsk.tr ).
TCG Gayret Gemisi’nin Sergi Alanları
Gayret Müze Gemisi’nde denizciliğe ait birbirinden farklı çok sayıda makine,
alet ve teçhizat sergilenmektedir. Bunlar arasında özellikle denizaltılara karşı
kullanılan, tahrip gücü yüksek su bombası, manyetik pusula, dalgıçların kul‐
landığı başlık, elektrik kesilmesi durumunda kullanılan gazlı fener gibi pek çok
alet, makine ve teçhizat yer almaktadır. Ayrıca, müzede gemilerin maketleri,
gemi ve birliklere ait şiltler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda kullanılan rütbe‐
ler, sınıf işaretleri, bröveler ve şerit rozetler sergilenmektedir.
Gayret Müze Gemisi’nde ziyaretçilerin bir savaş gemisindeki bölümleri ve bu
gemilerdeki işleyiş sürecini kavrayabilmelerini sağlamak amacı ile gemide bu‐
lunan bölümlerin orijinallerinin korunmasına çalışılmıştır. Bu amaçla gelen zi‐
yaretçilere Kavanca Dairesi ve Yeke Dairesi gezdirilmektedir. Kavanca Dairesi,
top evi içine mermi nakledilmesini sağlayan bölümdür. Yeke Dairesi ise,
köprüüstünden verilen dümen kumandalarının dümen yelpazelerine iletimini
sağlar. Ayrıca bu bölüm köprüüstündeki dümenin arıza yapması durumunda,
geminin sevk ve idare edilmesinde kullanılır.

454

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Ziyaretçilerin müzeyi gezmeleri esnasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın
çeşitli tatbikatlarından görüntülerin yanı sıra, teknolojik donanım ile Donanma
ve Tersaneler Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Gemileri, Uçar Yüzer birlikler ve De‐
niz Okulları hakkında bilgi sunulmaktadır. Gemide sergilenen diğer eserler ara‐
sında eski devirlerde kullanılan termometre ve barometre, Silistre düdüğü;
Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşif seferinde sancak gemisi olarak kullandığı
Santa Maria yelkenlisinin maketi, gemilerde ve gemicilikte kullanılan muhtelif
gemici bağları ve çeşitli objelere ait panolar, Atatürk’ ün Gülcemal yatındaki
fotoğrafı ile Atatürk’e ait bilgi, belge ve resimler sergilenmektedir.
Müze geminin sergi alanında her türlü kültürel amaçlı el sanatları, resim, fo‐
toğraf ve eserlere ait sergi faaliyetleri düzenlemeye olanak sunması müze gemi‐
nin turizme hizmet veren bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Müze gemide tüm
bölümlerin orijinal halleri ile ziyarete açılması hedeflendiğinden gemi faaliyet‐
teyken yaklaşık 250 personele hizmet veren çamaşırhanesi ve aşhanesi, komu‐
tan kamarası, geminin sevk ve kumanda edildiği köprüüstü, hava ve suüstü
savaşlarının kumanda edildiği Savaş Harekat Merkezi ile bunlara ait orijinal
cihaz ve sistemleri sergilenmektedir (http://www.dzkk.tsk.tr).
Hızırreis Gemisi (TCG Hızırreis)
Yüksek vuruş ve duruş gücüne sahip ilk denizaltı gemilerinden biri olan gemi
21 Kasım 1952 tarihinde Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde “USS Gudgeon” adıy‐
la hizmete girmiştir. Gemi Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde 31 yıl görev yapmış‐
tır. TCG Hızırreis, Amerikan Donanması’nda iken dünyanın çevresini tek başı‐
na dolaşan ilk denizaltı gemisidir. Gemi 30 Eylül 1983 tarihinde Türk sancağı
çekilerek Türk Deniz Kuvvetleri’ne katılmıştır. Gemiye Barbaros (Hızır) Hayret‐
tin Paşa’nın adını yaşatmak amacı ile “Hızırreis” adı verilmiştir. TCG Hızırreis;
1997 yılında tamamen milli imkanlar ile yapılan “Vatos Atış Kontrol Sistemi” ile
modernize edilmiştir.
TCG Hızırreis Denizaltısı, 87,4 metre boya sahiptir. Geminin eni 8,3 metredir.
Geminin saatteki azami hızı 16 deniz mildir(yaklaşık 25 km/h). Su üstü deplas‐
manı 2041 tondur. Suya daldığı andaki deplasmanı (geminin yüzerken taşırdığı
suyun kütlesi) ise 2459 tondur. Gemi, 8 adet torpido kovanına sahiptir. TCG
Hızırreis, 1983 ile 2004 yılları arasında 21 yıl aktif görevde bulunmuştur. Aktif
görevden ayrıldıktan sonra Donanma Komutanlığı tarafından müze gemi deği‐
şiklikleri yapılmış, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de proje katılımı ile 29
Ekim 2004 tarihinden itibaren müze gemi özelliği ile Kocaeli’nde sergilenmeye
başlanmıştır (http://www.dzkk.tsk.tr).
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TCG Hızırreis Müze Gemisi’nin Sergi Alanları
TCG Hızırreis Denizaltı Gemisi’nde sergi alanları içerisinde periskoplar, radar
ve telsiz antenleri ile su altında dizellerin çalışması için gereken oksijeni almak
ve gemi içindeki havanın temizlenmesi amacı ile kullanılan şnorkel gibi cihazla‐
rın sergilendiği bölümler bulunmaktadır.
TCG Hızırreis Denizaltı Gemisi’nin ana silahı olan 6 adet torpido kovanının
bulunduğu ve aynı zamanda personel yatakhanesi olarak kullanılan baş torpido
dairesi ziyaretçilere gezdirilmektedir. Denizaltının batması durumunda
suüstünden personelin kurtarma ve çıkış işlemleri bu daireden yapılmaktadır.
Geminin batarya dairelerinde makinelere hareket veren her biri 500 kg. ağırlı‐
ğında 506 adet şarj edilebilir batarya (pil) bulunmaktadır. Geminin aktif olduğu
zamanlarda personele hizmet veren büfe ve aşhane orijinal olarak korunmuş ve
sergilenmektedir. Dizel dairesinde; dizel makineler, deniz suyunu tatlı suya çe‐
viren evoprayter cihazları sergilenmektedir. Gemi komutanının makinelere
verdiği komutların uygulandığı manevra dairesi de orijinal olarak sergilenmek‐
tedir (http://www.dzkk.tsk.tr).
Gayret ve Hızırreis Müze Gemileri’nin Değerlendirilmesi
Müze Gemiler, İzmit Tren İstasyonu karşısında, İzmit Yelken Kulübü yanında
sahilde bulunmaktadır. Müze gemileri hafta içi pazartesi ve salı günleri dışında
her gün ziyarete açıktır. Müze gemiler Yılbaşı ve dini bayramların ilk günleri
ziyaretlere kapalıdır. Ziyaretçiler rehber eşliğinde 30 dakikalık sürelerde grup‐
lar halinde müze gemileri gezebilmektedirler.
Gayret Müze Gemisi’nin ziyarete açıldığı 1997 yılından itibaren sürekli artan
bir ziyaretçi sayısı olduğu görülmektedir. Hızırreis Müze Gemisi’nin de katılımı
ile bu sayının 2004 yılından itibaren artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Ziyaretçi
sayısında 2008 yılında da bir yükseliş görülmektedir. Bunun sebebi müze gemi‐
lerin 26 Eylül‐19 Ekim 2008 tarihleri arasında Preveze Deniz Zaferi ve Deniz
Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında İstanbul’a götürülerek, Ortaköy’de
Savanora Gemisi’nin yerine konuşlandırılmış ve ücretsiz ziyarete açılmasından
kaynaklanmıştır. Bir ay süre ile İstanbul’da ziyarete açılan müze gemiler daha
sonra eski yerine getirilmiştir (Deniz Kuvvetleri Dergisi 2008). Böyle bir düzen‐
lemenin maliyeti yüksek olmasına rağmen, müze gemilerin farklı şehirlerde de
tanıtılması açısından önem taşıdığı ifade edilebilir. Müze gemilerin ziyaretçi
profilleri incelendiğinde %10 yabancı ziyaretçiler, %60 öğrenci ve %30’u münfe‐
rit ziyaretçilerden oluştuğu belirtilmektedir.
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Gayret ve Hızırreis Müze Gemilerin ziyaretçi sayıları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Kocaeli’nde Bulunan Müze Gemilerin Ziyaretçi Sayıları
Yıl
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*

Ziyaretçi Sayısı
5.880
16.663
17.340
18.064
15.962
17.679
18.241
20.258
21.542
20.147
21.671
36.360
23.393

Kaynak: Kocaeli Müze Gemiler Müdürlüğü
*: Ziyaretçi sayıları 31 Ağustos 2009 tarihinde kadar olan dönemi kapsamaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Denizlerimiz ülke korunmasında ve güvenliğinde olduğu kadar turizmde de
yararlanılan temel kaynaklarımızdandır. Türkiye’de denizlerimizi korumakla
görevli olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olan savaş gemilerimiz ara‐
cılığı ile denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması mümkündür. Üç tarafı denizler‐
le çevrili olan Türkiye’de müze gemi haline getirilen ve turizme kazandırılan
gemilerimizden daha etkin bir şekilde yararlanılabilmesi Türk turizmi için ol‐
duğu kadar Türk donanmasının tanıtımı için de önemli bir konudur. Turistlerin
değişen istekleri ile şekillenen turizm arz kaynaklarımızı çeşitlendirme açısın‐
dan da müze gemilerimiz büyük önem taşımaktadır.
Müze gemilerin ortaya çıkmasındaki temel amaç, Ulu Önder Atatürk’ün he‐
deflerini gerçekleştirmek ve özellikle gençlerimize denizi ve denizciliği tanıt‐
mak ve sevdirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda turizmde alternatif bir ü‐
rün çeşidi olarak müze gemilerimizden yararlanmak mümkündür. Müze gemi‐
lerin turizm ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkılara çok önemli olduğundan
bu doğrultuda da değerlendirmelerin yapılması gerekir.
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Savaş gemilerinin “müze gemi” olarak düzenlenmesinde ve turizme kazandı‐
rılmasında yönetsel anlamda modern müzecilik anlayışının benimsenmesi ya‐
rarlı olacaktır. Bu yaklaşımda, ülke güvenliğini korumak ve sağlamak temel he‐
def olduğundan müze gemilerde görevlendirilecek askeri personele müzecilik
alanında eğitim verilmesi sağlanarak bu sorun çözümlenebilir. Modern müzeci‐
lik anlayışı ile yönetilen müze gemilerin ziyaretçi profillerinde ve niteliklerinde
gelişmeler sağlanabilir. Türkiye’de müze gemilerin sayısının artması ve daha
çok turistin ziyaret edebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Deniz Kuv‐
vetleri Komutanlığı’nın birlikte çalışmalar yapması faydalı sonuçlar yaratabilir.
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ÖZ
Araştırmanın amacı Geleneksel Avanos çömlekçiliğinin bölge turizmine etkisinin olup
olmadığını incelemektir. Literatür taraması sonucunda amaca ulaşmak için 7 soru belirlenmiştir. Nevşehir ili Avanos ilçesinde bulunan seçkisiz yöntem ile seçilen 11 çömlekçi atölyesinin sahibi ile belirlenen sorular doğrultusunda yüz yüze görüşülmüş, nitel
bir çalışma yapılmıştır. Atölye sahiplerinden alınan cevapların yüzde ve frekans değerleri Office Excel 2007 programında çözümlenip, yorumlanarak sonuca ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda Avanos Çömlekçiliğinin bölge turizmine katkısının olduğu belirlenmiştir. Turistlerin, hem bölgenin kültürel geçmişi hem de çömlekçiliğe duydukları ilgiden dolayı bölgeye geldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Düzenlenen kısa süreli kurslar
nedeni ile turizmin bölgede kış aylarında da devam ettiği görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Turizm, çömlekçilik, Avanos ilçesi

GİRİŞ
Tarihi insanlık tarihi ile eşit olan seramiğin izine insanın var olduğu her yerde
rastlamak mümkündür. Seramik her türlü biçim ve işlevler ile günlük yaşamın
içinde yer almıştır ve ait olduğu kültürü yansıtarak uygarlığın gelişimine ışık
tutmuştur. Geleneksel bir anlatımla seramik; kilin su ile karıştırılarak plastik
hale getirilmesi, şekillendirilmesi, pişirilerek sağlam ve kalıcı yapıya dönüştü‐
rülmesi işlemine denir.
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Çağlar boyunca çeşitli uygarlıklara, toplumsal koşullara, estetik değerlere
göre değişerek günümüze kadar gelen seramik sanatı, bugün çağın koşullarına,
toplum yapısına ve yapan kişinin eğitim ve yaratma gücüne göre biçimlenmek‐
tedir. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yaygın olarak yapılan çömlekçilikte gele‐
neksel üretim yöntemlerinden, torna ile şekillendirme, en fazla kullanılan ve en
eski yöntem olarak bilinmektedir. İnsanoğlunun seramik çalışmalarındaki en
eski aleti çark (torna) olmuştur. Ve uzun çağlar sonra bile hala kullanılan bir
mekanik alettir. Sanatçının elleriyle çark üzerinde eşsiz güzellikte formlar orta‐
ya çıkmıştır. İlk bakışta kolay gibi gözüken, torna üzerine şekillendirme, gerçek‐
te büyük bir tecrübe ve yetenek ister. Seramikçinin elleri, mücadelesiz hareket
eder, sanki çamur canlıdır, zarif ve güzel formlar alarak torna üzerinde şekille‐
nir. Bu şekillenme bir sihirbazlık gibidir. Rahat hareketlerle torna üzerinde gü‐
zel formlar yaratabilmek için uzun çalışma ve tecrübe gerekmektedir
(Yılmabaşer 1980).
İnsanoğlu başlangıçta çamuru elle biçimlendirmekte daha sonra ise yuvarlak
taşın veya kırık çömlek parçasının üzerinde döndürerek biçim vermekteydi. Bu
insanoğlunun ilk çömlekçi tornasını yine kendi hüneri ile keşfettiğinin bir gös‐
tergesidir. Daha sonra ise tornanın bugünkü şekline yani torna tablası bir mil
üzerine sabitlenip döndürülmesi sonucuna ulaşılarak çömlekçi tornası kulla‐
nılmaya başlanmıştır.
Anadolu’da çömlekçiliği eski çağdan beri kullanıldığı bölgelerde benzer bi‐
çimlerdeki küpler, güveçler, ibrikler, çanaklar, tencereler, kâseler, saksılar, vazo‐
lar vb. ürünlerle etkinliğini sürdürmüştür. Çömlek üretme sanatı olarak tanım‐
lanan çömlekçilik, uzun yıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan öğretiler, a‐
lışkanlıklar olarak süregelmiştir. Geleneksel çömlekçilik babadan oğla ve aile
işletmesi olarak gelenek kavramına uygun olarak devam etmektedir. Öğrenilen‐
ler kuşaktan kuşağa büyük bir değişikliğe gidilmeden devredilmektedir (Güner
1988).
Anadolu’da yüzyıllardır var olduğu ve Anadolu’da pek çok kültürün oluş‐
masını sağlayan çömlekçiliğin gelişiminde ortaya çıktığı coğrafi konumun etkisi
büyüktür. Nevşehir ili Avanos ilçesi Orta Anadolu’nun orta yerinde, Aksaray‐
Gülşehir‐Kayseri kervan yolu üzerinde bulunmaktadır. Öykülerinde “büyüleyi‐
ci doğasıyla” anılan Kapadokya ve Kızılırmak’ın suladığı o bereketli topraklar,
Hititlerden Friglere, Roma’dan Bizans ve Selçuklulara, onlarca kültür katmanı‐
nın izlerini taşımaktadır.
Avanos’ta çömlek yapımına 1202 yılında başlandığı tahmin edilmektedir
(Güner 2001). Neredeyse insanlık tarihinin başlangıcından beri Orta ve Kuzey
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Anadolu bölgelerinin önemli bir kesimini sulayıp Karadenizʹe dökülen Kızılır‐
mak rengini, Avanosʹtan alıp sularına kattığı tüflü, killi topraklardan almakta‐
dır. Killi çamur ise kuşaktan kuşağa aktarılan formlarla biçimlenerek Avanosʹun
o ünlü çanak ve çömleklerine dönüşmüştür. Kapadokya yöresi Ürgüp, Avanos
yani Nevşehir beldeleri hem peri bacalarının turistik etkisi hem de Kızılırmak’ın
suladığı alandaki kaliteli kırmızı çamur sayesinde çömlekçiliğin günümüz Tür‐
kiye’sinde yapılabildiği merkez bölgedir. 19. yüzyılda yaşamış olan Seyrani’nin
“kör de bilir Avanos’un yolunu testi bardak kırığından bellidir.” sözleri ile A‐
vanos ilçesindeki çömlekçiliğin önemini ve yaygın olduğu vurgulanmaktadır.
Kapadokya bölgesinin Kızılırmak’tan kaynaklı jeopolitik konumunun çöm‐
lekçiliğe etkisi çok büyük olmuştur. Çamurunu kendi yöresinden çıkaran çöm‐
lek ustası yaptığı geleneksel üretimin maliyetini de düşürerek kendi hayatını
kolaylaştırmaktadır. Avanos’ta sır yapmasını bilen bir usta bulunmasına karşın
yapılan işlerin tümü sırsızdı (Güner 2001). Yapılan çalışmalar belli bir sertliğe
geldikten sonra bir metal parçası ile üzeri perdahlanmakta yani parlatılmakta‐
dır. Kurudukta sonra ise fırınlama işlemine geçilmektedir. Avanos ilçesinde fı‐
rın, yörenin açık bir alanında yere kazılan büyük bir çukurdan oluşmaktadır.
Bugün bile üretim maliyeti düşük olduğu için hala ilkel yöntem olan odun fırı‐
nında kullanılmaktadır.
Her yönüyle muhteşem bir kültür mirasına sahip olan Türk sanatı, hayranlık
ve saygınlık kazanmış geleneksel el sanatları ile dünya literatüründe yerini al‐
ması turizm faktörü ile sağlanmaktadır.
Çömlekçiliğin malzemeden kaynaklı yaygınlaşmasının yanında Avanos ilçe‐
sinin Kapadokya yöresinde, peribacalarının hemen yanında olması ve farklı
kültürlerin bu bölgede yaşamış olmasın da önemli bir etkendir. Bu nedenle böl‐
geye çok sayıda turist gelmektedir. Buda bölgedeki çömlekçiliğin dünyaya ya‐
yılmasına yol açmaktadır. Gelen turistlerin sayısının çoğalması ile bölgede “İş‐
lik” denilen atölyelerin sayısı artmış, gelen turist sayısındaki artış Kapadokya
bölgesinin kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesini sağlamıştır. Buraya gelen
turistin Türkiye turizmine önemli katkısı bulunmaktadır.
Bölgenin tarihi geçmişi ile çömlekçiliğin gelişimi arasında paralel bir ilişki
bulunmaktadır. Turlar ile gelen turistler muhakkak atölyeleri dolaşmaktadır.
Mevcut atölyelerin çoğunun tur şirketleri ile arasında ilişki olduğunda gelen
turistler atölyeleri dolaşmadan bölgeden ayrılmamaktadır. Yaz aylarında böl‐
geyi gezmeye gelen turistler kış aylarında ise kurslara katılmak için bölgeye
gelmektedirler. Kış aylarında 15 gün ile 1 ay süren atölye çalışmalarına devam
etmektedirler. Bu eğitim çalışmaları sonucunda atölyelerde kış aylarında da ü‐
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retim devam etmektedir. Gelen yabancı turistlerin yanında yerli turistlerde böl‐
geye özellikle yaz aylarında gelmektedirler. Yerli ve yabancı turistler kıyaslan‐
dığında çömlekçiliğe yabancı turistlerin ilgisi daha fazladır.
Atölye sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucunda ilçedeki turizmin olumlu
yönde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ege kıyıları ile kıyaslandığında bölgede tu‐
rizmin her daim sürdüğü ayrıca mevsim farklılıklarının da bölgeye her hangi
olumsuz bir etkisinin olmadığını atölye sahipleri tarafından belirtilmektedir.
Avanos ilçesinde bulunan Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Seramik Prog‐
ramı’nın düzenlediği çalıştaylar sayesinde bölgeye yabancı seramik sanatçıları
gelmektedir. Gelen bu sanatçılar, seramik ustaları ile sürekli iletişim halindedir‐
ler. Bu ilişkiler ile ustalar hem farklı yöntemleri uygulamakta hem de kendi
yöntemlerini onlara aktarmaktadırlar. Ustaların öğrendiği yeni yöntemler bakış
açılarını geliştirmekte geleneksel ile çağdaşı birleştirip yeni tasarımlar yapmala‐
rını sağlamaktadır. Yaptıkları bu yeni tasarımları biçime dönüştürüp yöreye
gelen turistlere sunmaktadırlar. Çömlekçilik Avanos bölgesinde gelenekselden
kopmadan yeni tasarımlar ile devam etmekte bu da gelen turistlere daha kaliteli
tasarımlar sunulmasını sağlamaktadır. Bölge turizminde çömlekçilik önemli bir
alanı kaplamaktadır.
YÖNTEM
Araştırma Nevşehir ili Avanos ilçesinde bulunan 11 çömlekçi atölyesi sahibine
uygulanmıştır. Araştırmada sonuca ulaşmak için nitel araştırma yöntemine baş‐
vurulmuş, atölye sahipleri ile görüşme yapılmıştır. Yüzyüze görüşme sonucun‐
da atölye sahipleri sorulan sorulara samimiyetle cevap vermişlerdir. Nitel araş‐
tırma gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri‐
nin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak
tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2000). Araştırma sonuçlarına ulaşılabil‐
mek için verilen Micrsoft Office Excel 2003 programı kullanılarak hesaplanmıştır.
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Geleneksel Avanos çömlekçiliğinin Kapadokya turizmine katkısını belirlemek
için araştırmacılar tarafından yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ifa‐
deye ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiştir.
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Tablo 1. Atölyeniz Babadan Kalma Bir İşletme midir?
f

%

Atölyem babamdan kalmıştır.

7

63,63

Atölyem babamdan kalma değildir.

4

36,37

11

100,00

Toplam

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan 11 atölye sahibinin %63,63’ü atöl‐
yenin kendisine babasından kaldığını ifade etmiştir. %36,37’si ise atölyeyi ken‐
disi kurmuştur. Avanos ilçesinde her evin altında zaten bir atölye bulunmakta‐
dır. Çocuklar atölyede büyümekte ve her biri çömlekçi tornasında form yapma‐
yı bilmektedir. Mevcut atölyelerde 3. 4. ya da 5. kuşak olarak atölyede çalışa‐
maya devem etmektedirler. Atölyesinin babasından kalma olmadığını söyleyen‐
ler ise yöredeki bir ustanın yanında çırak olarak çalışmış ve daha sonra kendi
atölyesini kurmuştur.
Tablo 2. Yaptığınız Geleneksel Çalışmalar mı Yoksa Artistik Çalışmalar mı, Turistler Tarafından İlgi
Çekici Bulunmakta mıdır?
f

%

Geleneksel çalışmalar turistler tarafından ilgi çekici bulunmaktadır.

5

45., 5

Turistler tarafından hem geleneksel hem de artistik çalışmalar ilgi çekici bulunmaktadır.

6

54,55

11

100,00

Toplam

Tablo 2 incelendiğinde atölye sahiplerinin %45,45’i geleneksel formların tu‐
ristler tarafından ilgi çekici olduğunu söylerken %54,55’i hem geleneksel hem
de artistik formların ilgi çektiğini söylemektedirler. Görüşülen atölye sahipleri
geleneksel formların hediyelik olarak turistler tarafında alındığını ama buna
karşılık artistik formların da ilgi çektiğini belirtmişlerdir. Çömlekçi tornasında
ustaların hünerli elleri ile sınırsız sayıda çeşitli biçimlerde üretimlerin yapılması
bölgeye gelen turistin ilgisini çekmektedir.
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Tablo 3 incelendiğinde 11 atölye sahibinin %9,09’u yerli turistlerin çömlekçi‐
lik ile daha çok ilgilendiğini söylemekte, %27,28’i hem yerli turistin hem de ya‐
bancı turistin daha çok ilgilendiğini söylemekte ve %36,63’ü ise yabancı turistin
daha çok ilgilendiğini söylemektedir. Yerli turist çömleklerden sadece kullanı‐
ma yönelik ürünleri seçerek diğer ürünleri ise görmezden gelebilmektedir. Ya‐
bancı turistlerde ise çömlekçiliğe daha çok ilgi göstermekte, tornanın başına ge‐
çip yapmak istemekte, yapılan çalışmalar karşısında daha çok heyecanlanmak‐
tadır. Bunun paralelinde kendi ülkelerine döndüklerinde çömlekçiliği ve Ava‐
nos’u anlatarak daha çok turistin bölgeye gelmesini sağlamaktadırlar.
Tablo 4. Sizce Kapadokya Bölgesine Turistlerin Bakışı Sadece Çömlekçilik ile mi Sınırlıdır?
f

%

Bölgeye gelen turistler sadece çömlekçilik için geliyorlar.

1

9,09

Bölgeye gelen turistler bölgenin tarihi önemi için geliyorlar

9

81,82

Bölgeye gelen turistler hem çömlekçilik hem de bölgenin tarihi önemi için geliyorlar.
Toplam

1

9,09

11

100,00

Görüşülen 11 atölye sahibine göre bölgeye gelen turistlerin %9,09’u sadece
çömlekçilik için, %81,82’si bölgenin tarihi önemi, kültürel geçmişi için geldikle‐
rini ve %9,09’u da hem çömlekçilik hem de bölgenin tarihi önemi için geldikle‐
rini belirtmektedir. Anadolu’da birçok medeniyet yaşadığı için gelen turistler
kendi geçmişlerini, kendi tarihlerini görmek için bölgeye gelmekte ve çömlek
atölyelerini de görmekte yapılan çalışmalar ile ilgilenmektedirler.
Tablo 5. Gelen Turistler Yörenin Jeopolitik Konumuna ve Çömlekçilik Tornasına İlgisi Nedeni ile
Düzenli Aralıklarla Yöreyi Ziyaret Etmekte midirler? Evet ise Hangisini Daha Çok Önemsemektedirler?
Yöreye gelen turistler hem çömlekçilik hem de jeopolitik konumu nedeniyle geliyorlar.
Yöreye gelen turistler yörenin jeopolitik konumu nedeni ile geliyorlar.

f

%

2
3

18,18
27.27

Yöreye gelen turistler çömlekçilik nedeni ile geliyorlar.

6

54.54

Yöreye gelen turistler düzenli aralıklarla gelmektedir.
Toplam

11
11

100,00
100,00

Tablo 3. Bölgeye Gelen Yerli ve Yabancı Turistlerin Hangisi Çömlekçilik İle Daha Çok İlgilenmektedir?
f

%

Bölgeye gelen yerli turistler çömlekçilik ile daha çok ilgilenmektedir.

1

9.09

Bölgeye gelen hem yerli hem de yabancı turistler çömleklikle aynı derecede ilgilenmektedir.

3

27.28

Bölgeye gelen yabancı turistler çömlekçilik ile daha çok ilgilenmektedir.

7

63.63

11

100,00

Toplam

Tablo 5 incelendiğinde atölye sahiplerinin %9,09’u bölgeye gelen turistlerin
hem çömlekçilik hem de bölgenin jeopolitik konumu nedeniyle geldiklerini,
%27,27’’sinin bölgenin jeopolitik konumu nedeniyle, %54,54’ünin ise çömlekçi‐
lik nedeni ile düzenli olarak bölgeye geldiğini söylemektedir. Çömlekçiliğin tu‐
ristlerin bölgeye düzenli aralıklarla gelmesinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 6. Turistlerin Bölgeye ve Özellikle Kendi Atölyenize Gelmesi için Çeşitli Etkinlikler Düzenliyor
musunuz?
f

%

Acentelerle işbirliği yapmamız gerek

1

9,09

Çömlekçilik kursları

2

18,19

Fuarlar ve internet üzerinden tanıtım

5

45,45

Kişisel olarak herhangi bir şey yapmıyorum.
Toplam

3

27,27

11

100,00
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2.
3.
4.
5.
6.

Tablo 6 incelediğinde 11 atölye sahibinin %9,09’u acentelerle işbirliği içinde
olmak gerektiğini, %18,19’u çömlekçilik kursları düzenlediklerini, &45,45’i fuar‐
lar ve internet aracılığı ile kendilerini tanıttıklarını belirtirken %27,27’si de kişi‐
sel olarak hiçbir şey yapmadıklarını belirtmektedir. Atölye sahiplerinin bu ko‐
nuda genellikle yakındıkları şey turistlerin büyük çoğunluğunun şirketler aracı‐
lığı ile geldiğini bunun için bu acentelerle iletişim halinde olmak gerektiğini be‐
lirtmişlerdir. Ama bunun için de rehberlere belli miktarda komisyon ödemek
gerekmektedir.
Tablo 7. Dünyada Süren Ekonomik Kriz İle Birlikte Turist Sayısında Bir Azalma Oldu Mu? Oldu İse
Bu Sizi Nasıl Etkiledi?
f

%

Bölgeye gelen turist sayısında bir değişiklik olmamıştır.

2

18,19

Bölgeye gelen turist sayısında azalma olmuş, alım gücü düşmüştür.

9

81,81

11

100,00

Toplam

Tablo 7 incelendiğinde 11 atölye sahibinin %18,19’u ekonomik krizin gelen
turist sayısında bir azalmaya yol açmadığını ve bunun kendi ekonomilerini etki‐
lemediğini söylemektedirler. Çünkü bu atölye sahipleri bölgedeki diğer atölye‐
lere göre daha büyük bir kitleye cevap veren ve bölge dışına da üretim yapmak‐
tadırlar. Atölye sahiplerinin %81,81’i ise gelen turist sayısının azaldığına ve ge‐
lenlerin alım güçlerinin düşük olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Bu durum da
bu atölye sahiplerinin ekonomilerinin kötüye gitmesine neden olmaktadır.
SONUÇ
Geleneksel Avanos çömlekçiliğinin Kapadokya turizmine etkisi araştırıldığında
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
1.

Avanos bölgesinde çömlekçilik babadan oğla geçen ve aynı yapı içerin‐
de devam eden bir meslektir.

7.
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Bölgede yapılan geleneksel formlar kadar artistik formalarda gelen tu‐
ristler tarafından ilgili çekici bulunmaktadır.
Bölgeye gelen yabancı turistler Avanos çömlekçiliği ile daha çok ilgi‐
lenmektedir.
Bölgeye gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu bölgenin tarihi mirası ve
kültürel geçmişi için ilgilenmektedirler.
Bölgeye gelen turistler düzenli aralıklarla bölgeye çömlekçilik için gel‐
mektedirler.
Atölye sahipleri turistlerin kendi atölyelerine gelmesi için ya da bölgeyi
tanıtmak için genellikle internet ortamını kullanmaktadırlar. Çevre il‐
lerde yapılan fuarları takip etmektedirler.
Dünyada süren ekonomik kriz her yerde olduğu gibi Avanos ilçesinde‐
ki küçük atölyeleri de etkilemiştir.

DEĞERLENDİRME
Avanos bölgesi kültürü, jeopolitik konumu ve el sanatları ile yerli ve yabancı
turistler için tercih edilen bir bölgedir. Bölgenin bu kadar çok önemli özellikleri
var iken devlet tarafından küçük işletmelerin desteklenmemesi işletmelerin a‐
yakta durmasını zorlaştırmaktadır. Devlet ya da sivil toplum kuruluşları tara‐
fından yapılacak projeler ile bu işletmelere yardım edilmelidir. Gelen turistler
turlar ile birlikte gelmesi ve tur şirketlerinin atölyelerden komisyon alması da
atölye sahiplerini zor durumda bırakmaktadır. Atölye sahipleri bir çatı altında
toplanıp kendi kendilerini ayakta tutmaya yaracak çözüm yolları bulmalıdırlar.
Bölgeye gelen turistlerin jeopolitik konum dışında çömlekçilik için gelmelerini
sağlamak amacıyla atölye sahipleri tarafından sürekliliği olan organizasyonlar
yapılmalıdır.
KAYNAKÇA
Güner, G. (1988). Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik. İstanbul: Ak Yayınları Kültür Serisi 16‐
5, Grafik Sanatlar Matbaacılık A.Ş., 10.
Güner, G. (24 Ağustos‐3 Eylül 2001). Seramik Sanatı Ve Sorunları. Ankara: TŞOF Plaka Matbaa, 42
Yılmabaşer, J. (1980). Jale Yılmabaşer Seramikleri, Yöntemleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi,
51.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
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EK 1. Görüşme Soruları
1.

Atölyeniz babadan kalma bir işletme midir?

2.

Yaptığınız geleneksel çalışmalar mı yoksa artistik çalışmalar mı turistler tarafından ilgi
çekici bulunmaktadır?

3.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin hangisi çömlekçilik ile daha çok ilgilenmektedir?

4.

Sizce Kapadokya bölgesine turistlerin bakışı sadece çömlekçilik ile mi sınırlıdır?

5.

Gelen turistler yörenin jeopolitik konumuna ve çömlekçilik tornasına ilgisi nedeni ile dü‐
zenli aralıklarla yöreyi ziyaret etmekte midirler? Evet ise hangisini daha çok önemsemek‐
tedirler?

6.

Turistlerin bölgeye ve özellikle kendi atölyenize gelmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor
musunuz?

7.

Dünyada süren ekonomik kriz ile birlikte turist sayısında bir azalma oldu mu? Oldu ise
bu sizi nasıl etkiledi?
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ÖZ
Her yıl Dünya’da ve Türkiye’de çok sayıda otel yangını meydana gelmekte, bu yangınlarda çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olmakta, büyük ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Konunun önemi ve güncelliği nedeni ile bu çalışmada; yangın riskinin yüksek olduğu, otel binalarında kısa süreli konaklamalardan ötürü mekânların yeterince
tanınmaması ve uyku sırasında meydana gelen yangınlarda tahliyenin güçlüğü nedeni ile yangın güvenlik önlemlerinin önemine dikkatlerin çekilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada ilk olarak otellerde yangın güvenlik önlemleri ile ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. Sonraki bölümlerde ise yüksek otel yapılarında yangın güvenliği ile
ilgili alınması gereken önlemler ele alınarak, geçmiş yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de
meydana gelmiş büyük otel yangınları incelenerek, 1980’de ABD’de gerçekleşmiş
MGM Grand Otel’i yangını ile 2005’de Fransa’da meydana gelmiş Paris Oteli yangını
ayrıntılı olarak fotoğraflarla irdelenmiştir. Araştırmanın son bölümünde ise örnek seçilen bir otelin “BYKHY (Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik,
Türkiye), NFPA5000 (Amerika Yangın Yönetmeliği 2003), İngiltere Bina Yönetmeliği
(The Building Regulations 2005) esas alınarak, karşılaştırmalı olarak yangın güvenlik analizi yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Otel, yangın güvenliği, kaçış yolları.
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Topluma açık ve aynı anda pek çok insanı içinde barındırması nedeni ile otel‐
lerde yangın riski oldukça yüksektir. İnsanların otelde bulundukları sürenin
üçte birini uykuda geçirmesi sebebi ile yangın sırasında tahliye en önemli sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Konunun önemi ve güncelliği nedeni ile bu ça‐
lışmada; yangın riskinin yüksek olduğu otellerde kısa süreli konaklamalardan
ötürü mekânların yeterince tanınmaması ve uyku sırasında meydana gelen
yangınlarda tahliyenin güçlüğü nedeni ile otellerde yangın güvenlik önlemleri‐
nin önemine dikkatlerin çekilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın ikinci bölümünde otellerde yangın güvenliği konusunda bir lite‐
ratür araştırması yapılmıştır. Sonraki bölümlerde ise yüksek otel yapılarında
yangın güvenliği ile ilgili uygulanması gereken önlemler ele alınarak, geçmiş
yıllarda Dünya da ve Türkiye’de meydana gelmiş büyük otel yangınları incele‐
nerek 1980’de ABD’de olmuş MGM Grand Otel’i yangını ile 2005’te Fransa’da
meydana gelmiş Paris Otel’i yangını ayrıntılı olarak fotoğraflarla irdelenmiş ve
sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmanın son bölümünde ise örnek bir otel
aşağıda verilen yönetmelikler ve Avrupa Konseyi kararları baz alınarak analiz
edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
a.

Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

b. NFPA5000 (Amerika Yangın Yönetmeliği 2003)
c.

İngiltere Yangın Yönetmeliği 2005

d. Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonları Türkiye‐ At Mevzuat
uyumu Raporları 1995
e.

Avrupa Konseyi Otel Yangın Güvenliği Kararları

GİRİŞ

Otellerde Yangın Güvenlik Önlemleri Konusunda Bir Literatür Araştırması

Yangın felaketleri beraberinde getirdikleri büyük can ve mal kayıpları nedeni ile
güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunu gündeme getirmektedirler. Özel‐
likle bu önlemlerin planlama aşamasında dikkate alınmaması sonucu, can ve
mal kayıplarının daha da artmasına neden olmaktadırlar (Hekimoğlu 2004).
Yüzyılın başından bugüne kadar yaşanan yangın deneyimleri yangın güvenlik
taktiklerini yönetmelik ve standartları oluşturmuştur. Özellikle yüksek yapıla‐
rın kaçış ve müdahale olanaklarının sınırlı olması nedeniyle yangın güvenliği
yüksek yapılar için çok önemlidir (Arpacıoğlu ve Eriç 2005).

Binalarda yangın güvenlik önlemleri ile ilgili yapılan çok sayıda uluslararası
araştırma varken, ulusal araştırmalar oldukça az sayıdadır. Otel binalarında
yangın güvenlik önlemleri ile ilgili araştırmalar ise hem uluslararası hem de u‐
lusal olarak az sayıda olduğu görülmüştür. Aşağıda bu araştırmaların önemli
bir bölümü özet olarak verilmiştir.
1983 yılında Bryan tarafından yapılan “MGM Grand Otel yangınındaki insan
davranışlarına ait dinamiklerin belirlenmesi ve analizi” konusundaki araştır‐
mada MGM yangınında otelde kalan insanlara gönderilen anketlerden elde edi‐
len bilgi ve bulguların değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. 28 soru, 4 say‐
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fadan oluşan anket soruları 1960 kişiye gönderilmiş ancak, 554 kişiden yanıt
gelmiştir. Bu da gönderilen kişilerin %28,4 nü oluşturmaktadır. Araştırmada
aşağıdaki konularda bulgulara ulaşılmıştır (Bryan 1983):


Kullanıcı karakterleri ile davranışları arasındaki ilişki,



Kullanıcılar arasındaki kültürel ve sosyal ilişki,



Kullanıcıların yangın konusundaki hassasiyeti ve bilgisi,



Kullanıcıların yangın olayını fark ettikten sonraki ilk beş tepkisi



Kullanıcıların oteldeki konumu ve merdivenleri kullanımı



Kaçış yolları, kaçış yollarındaki engeller ve bu konuda kullanıcılara ya‐
pılan yardımlar

1989 yılında Bill ve Kung “Bir otel yerleşiminde duvar boyunca uzatılmış
sprinkler ve duman dedektörleri üzerine bir değerlendirme” konulu araştırma‐
da otel odası ve koridorlarının duvarları boyunca yerleştirilmiş hızlı devreye
giren sprinklerin ve duman dedektörlerinin performansını ölçmek için 12 yan‐
gın deneyi yapılmıştır. Bu deneylerin sekizinde başlangıçtaki alev kaynağı ola‐
rak sandalye ve yataklar kullanılmıştır. Dördünde ise yatakların için için
(Smoldering) yanması yangının kaynağı olarak kullanılmıştır. Çalışmada beş
ayrı havalandırma koşulu araştırılmıştır. Tüm deneylerde alevleri söndürmek
için duvar boyunca yerleştirilmiş sprinkler kullanılmıştır. Smoldering yanma ile
başlatılan dört deneyde smoldering en az dört saat devam ettirilmiştir. Bu dört
deneyin hepsinde de zamana bağlı olarak karbon monoksit konsantrasyonun‐
dan savunulabilirlik kriteri aşıldı. Bu dört deneyin sadece birinde smoldering
aşaması alevli yanma aşamasına ilerledi. Bu deneyde de yangın sprinkler tara‐
fından söndürüldü. On iki deneyin hepsinde de duman dedektörleri yeterince
erken bir şekilde devreye girerek otel odasındaki kişilerin kaçış potansiyelini
artırdı. Koridordaki duman dedektörleri ise havalandırma koşullarından olduk‐
ça etkilenmiştir (Bill ve Kung 1989).
Graham ve Roberts yaptıkları “Otel Yangınlarında insanların çıkışlarını etki‐
leyen bazı önemli etmenlere kalitatif bir bakış” konusundaki makalelerinde
farklı insan yoğunluğuna sahip binalardaki yangınların bazı önemli yönleri ve
özellikle otellerde yöneticilerin yangın güvenliği konusundaki anlayışları ile
ilgili değerlendirmeleri literatür taraması yöntemiyle incelemiştir (Graham ve
Roberts 2000).
Roberts ve Chan, “Otel odalarındaki yangınlar ve senaryo tahminleri” konu‐
sundaki makalelerinde Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük otel
yangınlarının sebeplerine vurgu yapılarak, korumasız otel odalarındaki potan‐
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siyel tehlikeler araştırılmaktadır. Ayrıca bilgisayar yazılımı yangın modelleme‐
leri ile konuk odalarındaki farklı yangın senaryoları ile ilgili tahmin yapılmış ve
tahliye için ne kadar az zaman kaldığı gösterilmiştir. Yine özel önlemler
alınmazsa yangın felaketlerinin meydana gelmeye devam edeceği ifade edilmiş‐
tir. Öneri olarak ilk önlemler ile ilgili anlayışın yaygınlaşması ve dünya gene‐
linde otel yangınlarının sonuçlarının duyurulması ve reklâmı ile otel işletmeci‐
lerinin yönetmeliklere göre gerekli önlemleri alacağı belirtilmektedir (Roberts
ve Chan 2000).
2001 yılındaki Avrupa birliği komisyon kararında Avrupa Konseyi 22 Aralık
1986 tarihli ʺMevcut Otellerde Yangın Güvenliğiʺ konulu öneri kararının
(86/666/ EC) uygulanmasına yönelik komisyon sonuç raporu yayınlamıştır. Ö‐
neri ile mevcut otellerde yangın önlemi olarak, yangın çıkma tehlikesini azalt‐
mak, yangının ve dumanın yayılmasını önlemek, iç mekanda bulunan herkesin
güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlamak ve tüm acil müdahale birimleri
harekete geçirmek amaçlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştirmek için, bina içinde
gerekli tüm önlemlerin alınması ve aşağıdaki hususların göz önünde bulundu‐
rulması istenmiştir (Commission of the European Communities 2001).
a.

Mevcut güvenli çıkış yolları bulunmalı, açık ve anlaşılır bir şekilde gös‐
terilmeli, daima bu yolların ulaşılır kalması sağlanmalı ve bu çıkışların
önünde herhangi bir engel bulundurulmamalıdır.

b. Yangın durumunda binanın yapısal istikrarı, en azından bina içindeki
insanların güvenle tahliye edildiğinden emin oluncaya kadar sağlana‐
bilmelidir.
c.

Duvar, tavan veya zemin kaplamalarıyla iç dekorasyonlarda çok yüksek
dereceli yanıcı madde kullanımı veya varlığı dikkatle sınırlanmalıdır.

d. Tüm teknik donanım ve cihazlar (elektrik, gaz, ısıtma vb.) güvenli şe‐
kilde çalıştırılmalıdır.
e.

Bina içindeki insanları uyarmak için uygun sistemlerin uygun çalışma
ortamında kurulum ve bakımı yapılmalıdır.

f.

Normal zamanda misafir veya personelin bulunduğu her odada güven‐
lik talimatları ve çıkış yollarını bina planında gösteren şemalar olmalıdır.

g. Yangınla mücadelede kullanılan acil durum donanımı (yangın söndü‐
rücü gibi) çalışır vaziyette hazır tutulmalı ve bakımı yapılmalıdır.
h. Personele gerekli komutlar ve eğitim verilmelidir.
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2002 yılında çıkan 2007 ve 2009’da revize edilen Türkiye, Binaların Yangından
Korunması hakkındaki yönetmelik (BYKHY), dördüncü bölümde “Özel Du‐
rumlar” oteller, moteller ve yatakhaneler başlığı altında otellerle ilgili Türki‐
ye’de uyulması gereken hükümler açıklanmıştır. (BYKHY 2009). ABD’de Yerle‐
şimlerde Yangın Güvenlik Enstitüsü Kurumu tarafından yapılan “Otellerde
Yangın Güvenliğine Genel Bir Bakış” konulu çalışmada otellerde yangın güven‐
liğinin sağlanmasına yönelik genel kurallar açıklanmaktadır ve Amerika’ da ki
otellerin durumu genel olarak değerlendirilmektedir. Otellerde yangın güvenlik
sistemlerinin içermesi gereken bileşenler aşağıdaki gibi açıklanmıştır (RSFI 2003):


Yangın sprinklerleri,



Duman ve yangın dedektörleri,



Otomatik alarm sistemleri,



Manuel alarm sitemleri,



Yangın departmanı ve su boruları,



Acil durum aydınlatması,



Acil çıkış sistemleri,



Exit işaretleri,



Basınçlandırılmış merdivenler,



Duman kontrol sistemleri,



Portatif yangın söndürücü,



Personel yangın tatbikatı.

Dünyanın en ayrıntılı yangın yönetmeliği olarak kabul edilen NFPA da otel‐
lerde yangın güvenliği konusunda oldukça ayrıntılı hükümler yer almaktadır.
Her bölümde otelleri ilgilendiren kısımlar bulunmaktadır ancak bölüm 24’te
Otel ve Yurt Yerleşimleri başlığı altında otellerle ilgili gereklilikler ayrıca yer
almaktadır. Burada otellerde yangın güvenliği ile ilgili, tasarım, yapım ve kul‐
lanıma yönelik kurallar ile malzeme seçimi, çıkış ve kaçış yolları ile ilgili hü‐
kümler, çıkış sayısı, yangın merdiveni, kullanıcı yükü, acil durum aydınlatması
v.b konulardaki gereklilikler yer almaktadır (NFPA5000 2003).
Avrupa’nın en köklü ve ayrıntılı yangın yönetmeliği olan İngiltere Yangın
yönetmeliğinde de otellerle ilgili hükümler vardır ancak NFPA gibi ayrı bir baş‐
lık otellerle altında bir düzenleme yoktur. Ayrıca İngiltere Avrupa Birliği hü‐
kümlerini esas almaktadır (The Building Regulations 2000). Öven, ”Bina Yangın
Ölüm Riski Analizi İçin İstatistiksel Bir Yöntem” konulu makalesinde ‘2k De‐
neysel Tasarım Yöntemi’ kullanarak pasif yangın güvenlik önlemlerinin ölüm
sayısına olan etkisini “İstatistiksel bir metot” ile incelemiş ve bu bulgular doğ‐
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rultusunda bina yangınlarında ölüm riskinin değerlendirmesine ilişkin bir pu‐
anlama sistematiği geliştirmiştir. Sunulan puanlama sistematiği İstanbul Aksa‐
ray‐Laleli semtinde bulunan bir kısım konaklama tesisleri üzerinde uygulanmış,
yangın önlemleri eksikliklerinin yaratacağı ölüm riski tahmin edilmiştir (Öven
2005).
Demirel ve Konur (2006), “Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlar Çerçevesinde
Otellerde Kaçış Yollarının Analizi ve Bir Örneklem” konulu makalelerinde Otel‐
lerde yangın güvenliğine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlar incelenmiştir.
Türkiye, Amerika ve İngiltere’nin yangın yönetmelikleri karşılaştırmalı olarak
analiz edilerek çizelge halinde gösterilmiştir. Ayrıca örnek oteller üzerinde be‐
lirlenen yangın güvenlik kriterlerinin mevzuatlara uygunluğu test edilmiştir
(Demirel ve Konur 2006). Kuligowski ve Milke (2003) “iki model kullanarak bir
otel binasının performansa dayalı kaçış yolu analizi” konulu araştırmalarında
Exit 89 ve Simulex simülasyon modelleri kullanılarak bir örnek otel binasında
aynı yangın senaryosuna göre tahliye süresi hesaplanarak kaçış yolları analiz
edilmiştir. Bu iki farklı modelle yapılan denemeler engelsiz hız, hareket algo‐
ritması ve merdivenlerdeki yoğunluk gibi veriler girilerek elde edilen bulgulara
göre farklılıklar tanımlanmıştır (Kuligowski ve Milke 2003).
Yüksek Otel Yapılarında Yangın Güvenliği
Yangın yükü ve yangın yayılım potansiyeli otellerde çok fazladır. Kullanılan
halı ve dekorasyon malzemeleri özellikle mekanlar arasında yanıcı malzemele‐
rin sürekliliği yangın yayılım riskini artırmaktadır. Tüm otelin misafir ve perso‐
nel tahliye süresi ofis yapılarına göre uzayabilmektedir. Otel odalarının yangın
sırasında belirli bir süre yangını iç mekana ve dış mekana sızdırmaz olarak ya‐
pılması gerekmektedir. Otellerde ortalama yangın yükü 310 MJ/m2’dir. Bu değer
yanıcı malzemelerin ve teknolojinin kullanılmasıyla her geçen gün artmaktadır.
Bu artışın nedeni, otellerde artık her odada TV, klima, buzdolabı, saç kurutma
makinesi, daha fazla plastik malzeme, duvardan duvara halı bulunmaktadır.
Yüksek oteller için durum daha da ciddidir. Genellikle yüksek oteller yatırım
maliyetlerinden dolayı daha lüks sınıfta çalışmaktadırlar. Bu malzeme kullanı‐
mını etkilemekte ve iç mekanda kullanılan dekorasyon malzemeleri ve teknolo‐
jik olanaklar artmaktadır. Yine yatırım ve servis maliyetlerinden dolayı
m²’lerinde minimum ölçüde planlandığı düşünüldüğünde yangın yükü ve olası
yangının yayılımı artmaktadır (Arpacıoğlu ve Eriç 2005). Otel yüksek yapıların‐
da yangın güvenliğini diğer yüksek yapılarda olduğu gibi; Taşıyıcı Sistemde
yangın güvenliği, Cephede yangın güvenliği ve Aktif –pasif yangın güvenlik
önlemleri olarak inceleyebiliriz.
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Taşıyıcı Sistemde Yangın Güvenliği
Yüksek otel yapılarında taşıyıcı sistem sınıflandırıldığında betonarme ve çelik
taşıyıcı sistemlerin kullanıldığı görülmektedir.
Betonarme taşıyıcı sistemde; yangın güvenliği, beton ve betonarme malzemenin
yüksek sıcaklıklardaki davranışları göz önüne alındığında taşıyıcı elemanların
yangın güvenliğinin sağlanmasında donatı çeliğinin açığa çıkmaması önemlidir.
Çatlamalarla açığa çıkan çelik donatı, ısıyı hızla ileterek ısı farkını çoğaltır. Be‐
ton çatlar, kavlar ve donatı gücünü yitirir. Betonun taşıyıcı veya kaplama öğesi
olarak ısı iletkenlik değerinin önemi büyüktür. Kullanılacak betonda uygun
agrega ve çimentonun seçilmesiyle betonun koruyuculuk değeri istenilen düze‐
ye getirilebilir. Yeterli pas payının varlığı çelikleri önemli oranda korur
(Arpacıoğlu ve Eriç 2005).
Çelik taşıyıcı sistemde; tüm yapı malzemeleri, az veya çok, yangından etkilen‐
mektedir. Çelik ise; yangın sırasında belirli bir (Kritik) sıcaklıkta taşıyıcı özelli‐
ğini, çok yüksek sıcaklıklarda ise tüm mekanik özelliklerini yitirmektedir. Çelik
yapı elemanlarının yangına karşı yalıtımında; Özel alaşımlı çelik veya içi su
doldurulmuş kutu en kesitli eleman kullanımı gibi özel yöntemler dışında, ko‐
rozyona karşı da etkili olan, dört ana yöntem kullanılmaktadır. (Demirel ve Öz‐
kan 2003).
a.

Alüminyum‐silikat, çimento vb. karışımlı maddeler püskürtülerek kap‐
lanması,

b.

Alçı, perlit vb. plakalar veya tuğla vb. dekoratif elemanlar ile kapatılması,

c.

Bileşik kesitli olarak ta tasarlanabilecek olan çelik yapı elemanlarının bir
bölümü veya tamamının beton içine alınması veya boşluklarının beton
ile doldurulması,

d. Yangın sırasında 70 mm kalınlığa kadar hızla genleşen özel ince bir bo‐
yanın (Intumescent) kullanılması.

Cephede Yangın Güvenliği
Cephede yangın yayılımı, kullanılan malzeme ve cephe geometrisi ile doğrudan
ilişkilidir. Yüksek yapıda bu bölgedeki yangın riski ve yayılımı, müdahalenin
zor olması nedeniyle büyük öneme sahiptir.
Cephe yangınlarını malzeme kullanımı kadar malzemenin aleve maruz kal‐
masını etkileyen cephe açıklıklarının boyutları da önem taşımaktadır. Alçak ve
geniş pencerelerden kaçınılması kaplamanın tutuşma riskini düşürmektedir.
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Dış kaplamanın yanıcılığıyla ilgili yangın yayılımının riskini iki etken kontrol
etmektedir. Kaplamanın tutuşma riski ve kaplamanın alev yayılım eğilimi. Tu‐
tuşma riski yangının küçük kalmasını sağlayarak düşürülebilmektedir. (Bölüm‐
ler ayırma ve sprinkler sistemi kurma gibi) veya binanın cephesinin alev dili ile
ısı iletimini sınırlandırarak alev saptırıcı özelliği olan balkon ve çıkıntılar kulla‐
nılarak, binanın cephesinde dikey kanal formlarından kaçınılarak başarılabil‐
mektedir (Arpacıoğlu ve Eriç 2005).
Yangın Güvenlik Önlemleri
Pasif yangın güvenliği önlemleri
Bir yapının tasarım aşamasından itibaren çözümlenmesi gereken ve yapı fiziği‐
ne dönük önlemler dizisi olarak tanımlanabilecek pasif yangın korunumu ça‐
lışmaları, aynı zamanda yapıların doğal parçası olan mimari öğeleri de konu
alır (Arpacıoğlu ve Eriç 2005). Binanın inşaatında yapılan ve kalıcı işlevi bulu‐
nan önlemlere “pasif yangın güvenliği önlemleri” denir Yangın sırasında kaçış
olanaklarının sağlanması, yangının çeşitli bölme duvarları ile yayılmasının ön‐
lenmesi, yapı strüktürünün yangına dayanıklı olarak tasarlanması, simge ve
yangın duyuruları pasif önlemler arasında yer almaktadır.
Aktif yangın güvenliği önlemleri
Binanın yapımı sırasında veya daha sonra eklenen ve sadece yangın durumun‐
da işlevi olan, belirli bir hedefe yönelmiş önlemlere “aktif yangın güvenliği ön‐
lemleri” denir. Yangın dedektörlerinin ve alarmlarının kullanıldığı algılama ve
uyarı sistemleri, yangın sırasında duman hareketinin mekanik yollarla kontrol
edilmesi, gelişmiş cihazlarla donatılmış yangınla mücadele sistemlerinin kulla‐
nılması, aktif yangın güvenlik önlemlerini oluşturmaktadır.
Otel yangınları
Otel yangınlarının başlıca nedenleri arasında müşteri ve personel hataları, mut‐
fak, kazan dairesi, havalandırma ve elektrik sistemleri, bakım, onarım sırasın‐
daki hatalar ve sabotajlar yer almaktadır (Demirel ve Özkan 2003). Tablo 1’de
otellerde çıkan yangınların nedenlerinin istatistiksel bir özeti verilmektedir. Ve‐
riler NFPA tarafından yapılan bir yıllık araştırmadan elde edilmiştir. Tablo 2’de
ise, otellerde yangının en çok hangi mekânlarda çıktığı gösterilmektedir (Demi‐
rel ve Özkan 2003).
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Sigara;
Yatakta
Diğer yerlerde
Elektrik;
Tesisat
Motor ve ev aletleri
Isıtma ve pişirme cihazları
Kundaklama
Isıtma sistemi;
Arızalı Yağlı Isıtıcı
Baca
Arızalı Gazlı ısıtıcı
Arızalı kömürlü ısıtıcılar
Çeşitli pişirme cihazları,
davlumbazlarda biriken
artık maddeler
Diğer nedenler
Kıvılcım, ani patlama

Otel Yangınlarının
Yüzdesi
Yıl Boyunca Açık (360 Otel)
Sezonluk Açık (127 Otel)
%13
%22

%8
%21

%15
%4
%8
%13

%16
%5
%9
%13

%3
%3
%2
%1

%4
%2
%1

%1

%2

%7
%8

%5
%1

Tablo 2. Otellerde Çıkan Yangınların Mekanlara Göre Dağılımı
Mekan
Servıs Alanları
Mutfaklar
Isıtma santralleri
Depolama alanları
Koridorlar, merdivenler
Personel mahalleri
Ütü ve çamaşır odaları
Teknik odalar
Asansör şaftları
Ofisler
Misafir Alanları
Misafir odaları
Barlar
Lobiler
Tuvaletler
Restaurantlar
Oturma ve toplantı yerleri
Çeşitli alanlar
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MGM Grand Otel’i Yangını

Tablo 1. Otellerde Çıkan Yangın Nedenleri
Yangın Çıkış Nedeni
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Otel Yangınlarının Yüzdesi
Yıl Boyunca Açık (360 Otel)
Sezonluk Açık (127 Otel)
%10
%9
%10
%6
%2
%3
%3
%1
%4

%13
%7
%5
%3
%8
%2
%2
-%2

%23
%4
%3
%3
%2
%2
%17

%10
%6
%7
%2
%2
%3
%28

21.11.1980’de, Las Vegas’ta bulunan MGM Grand Otel’i yangını ile Amerika
tarihinin en büyük ikinci yangın felaketini yaşamıştır. Sonuç: 85 ölü, 679 yaralı
ve 300 milyon dolar zarar. Sonradan ölen ve yaralananlar için verilen yaklaşık 1
milyar dolar.
Yangın otelin casinosunda çıkmış ve buradan yayılmıştır. Duman pasajın çı‐
kışından geçit bulmuştur. Otomatik yangın alarm sistemi faaliyete geçmemiş ve
uyarı sesi vermemiştir. Misafirlerin çocuğunun yangından haberi ancak duma‐
nın kokusunu alıp gördükten sonra ya da yangın sorumlularının uyarıları ile
olmuştur. Otelde tam bir sprinkler sistemi de mevcut değilmiş. Otelin bulundu‐
ğu Nevada bölgesinde sprinkler sistemi ile ilgili hiçbir yönetmelik yok iken 85
kişinin ölümünden sonra orada dünyanın en katı yönetmeliği oluşturulmuştur.
Yine Yapılan araştırma da casinodaki yanıcı maddelerin çokluğu ve yangın ke‐
sici bariyerlerin olmayışı yangının hızlı ilerleyişinin ve sonuçtaki tahribatın
artmasının önemli nedenleri olarak tespit edilmiştir. Yine Yangın söndürücüle‐
rin başlangıçta olmayışı ve binadaki düşey boşluklar dumanın küçük bir efor ile
yayılmasını sağlamıştır. Ölen 85 kişinin 61 i üst katlarda yangına yakalanmıştır.
Yangında ilk tutuşan şey plywood bir malzeme olmuş. Alevler havalandırma
ızgarasından binanın dışına taşmış. Sonra binanın yanındaki otobüs durağı alev
almış ve açık havada olduğu için alevler çok kolay artmış ve durak Flash over
olmuş. Yine casinodaki dumanın merdivenlere gidişini engelleyecek paneller
olmadığı için önce merdivenlere ve merdiven kovasından da ve açık olan diğer
şaftlardan üst katlara sızmıştır.
National Fire Protection Association (NFPA), the U.S. Fire Administration
(USFA), National Bureau of Standards (NBS) gibi kuruluşlar yangından sonra
inceleme yapıp yangınla ilgili rapor tutmuşlardır. Bu yangının sonucu kötüleşti‐
ren ve yönetmeliklerde olmayan bazı konular. Nevada eyaleti yönetmeliklerin‐
de yer bulmuştur (RSFI 2003).
Paris Oteli Yangını
15.Nisan.2005 Cuma günü gerçekleşen Paris’in merkezindeki bir yıldızlı Opera
Oteli yangınında 10’u çocuk 20 kişi ölmüş 50’den fazla kişi yaralanmıştır. Yan‐
gının önce kaza ile çıktığı açıklanmış. Ancak daha sonra bir kadın yangına ken‐
disinin neden olduğunu itiraf etmiş. Opera Oteli kahvaltı salonu gece parti için
mumlarla donatılmış. İtirafçı kadın yangının sarhoş olan erkek arkadaşı ile sert
tartışmanın sonucunda kızarak masanın üzerinde olan kıyafetlerinden bazıları‐
nın mumların yandığı döşemeye fırlatıp oradan çıktıktan sonra kıyafetlerin alev
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alması ve diğer alanlara yayılması ile çıktığını söylemiştir. Yetkililerin açıklama‐
sına göre yangında 300 itfaiyeci ve acil kurtarma ekipleri ile birlikte 50 itfaiye
aracı ve sekiz ambulans görev yapmıştır. Otel genellikle Paris’e yeni gelmiş ev
edinememiş göçmenler ile Paris’e nakliye ile yük taşıyıp dönen kişilerin kaldığı
bir yıldızlı ucuz ve tek merdiveni olan, yangın merdiveni dahil yeteri kadar
yangın güvenlik önlemi alınmamış olan bir oteldir Cuma günü sabahın erken
saatlerinde (2.30) Paris itfaiyesi yangına çağrıldığında alevler 6 kat boyunca
yayılmış ve adeta bir cehennem oluşturmuştur. Onlarca insan otelin üst katla‐
rında yangına yakalanmışlardır. Otel yangın mürettebatının geçişini zorlaştıran
dar bir caddede konumlanmıştır. Otelde kalanların çoğu ev sahibi olmayı bek‐
leyen göçmenlerdi. Alevlere yakalananların bazıları çocuklardır. Otele kayıtlı 76
kişi vardı. İtfaiyeciler kömürleşmiş binada tam olarak inceleme yapmak için
gün ışıyıncaya kadar beklemek zorunda kaldılar.
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Örnek Otelde Yangın Güvenlik Önlemleri
Örnek otelde alınan yangın güvenlik önlemleri iki gruba ayrılarak incelenmiştir.
Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri


Yangın merdiveni ve kaçış yolları tasarım aşamasında düşünülmüş ve
inşa edilmiştir.



Yatak odası koridorlarından, yangın merdivenlerine açılan kapılar içeri‐
si kum dolu ve yalıtımlı olduğu için yüksek derecede ısıya dayanıklı ve
çelik malzemeden yapılmıştır.



Otelin yangın kaçış yollarının işaretlendiği kat planı ve yangın güvenli‐
ği konusunda otelde kalan misafirlerin nasıl davranması gerektiğini
gösteren föy her yatak odası kapısının arkasına asılmıştır.

Örnek Seçilmiş Bir Otelin Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlar Işığında Analiz
Edilmesi



Kaçış yollarını gösteren Exit yazısı ışıklı ve ışıksız olarak yatak odası
koridorlarına ve bodrum kat koridorlarına yerleştirilmiştir.

Otel Hakkında Genel Bilgiler



Her yatak katında yangın sırasında otomatik olarak açılan ve koridor‐
daki dumanın dışarı tahliye edilmesini sağlayan, yangın anında korido‐
run doğal yolla havalandırılmasında kullanılabilen pencereler tasar‐
lanmıştır. Bu pencereler yangın anında oluşturulan senaryoya göre ba‐
sınçlandırma sistemi ile birlikte otomatik olarak yangın olan kat ile bir
üst ve alt kat olmak üzere üç katta birden açılmaktadır.



Her yatak katında yangın sırasında otomatik olarak kapanan ve korido‐
ru ikiye ayırarak dumanın yayılmasını önleyen duman kapıları yapıl‐
mıştır.



Bir önceki sayfada yer alan planda da görüldüğü gibi “Yangın güvenlik
hollerinin” mimari olarak tasarlanmamış ve yapılmamış olması önemli
bir eksiklik olarak tespit edilmiştir.

Bina 143 metre yüksekliğindedir, toplam 38,000 m² inşaat alanına sahiptir. 303
oda içermektedir ve 1000 kişi kapasitelidir. Pasta dilimi şeklinde olan standart
odaların net kullanım alanları 35 m2 olup 5. ve 16. katlar arasında yer almakta‐
dırlar.

Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri
Örnek otelde aktif yangın güvenliği konusunda uygulanmış olan sistemler aşa‐
ğıda özetlenmektedir;
Şekil 1. Analiz Edilen Otelin
Normal Kat Planı

Resim 1. Analiz Edilen
Otelin Görünüşü

Yangın Alarm Sistemi;


Optik duman dedektörleri: Eskiden mahal olarak çalışan analog tipi
varken, ek bina yapımı sırasında bu sistem değiştirilerek, noktasal ola‐
rak dumanın yerini uyarı vererek gösteren sistem kurulmuştur. Yine
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mutfakta yer alan davlumbazların içine son kattaki dumana göre çalı‐
şan duck dedektörleri yerleştirilmiştir.


Isı artış dedektörleri: (63 derecede patlayan) ve buna bağlı olarak oto‐
matik çalışan binanın tüm kapalı mekanlarında yer alan yağmurlama
(Sprinkler) sistemi kurulmuştur.



Yangın ihbar düğmeleri: Yangın anında insanların alarm sinyali vere‐
bilmesi için binanın tüm bölümlerinde çok sayıda kullanılmıştır.

Yukarıda belirtilen dedektörlerden gelen uyarılar önce 1. ve 13. kattaki mekanik
birimlerin bulunduğu uyarı panolarına oradan da bodrumda merkezinde bulu‐
nan güvenlik odasına gitmektedir. Resepsiyonda da bu uyarıların görülebileceği
panolar vardır.
Acil Havalandırma (Basınçlandırma) Sistemi:




Duman tahliye sistemleri: Tüm katlarda yangın anında otomatik olarak
devreye giren basınçlandırma ve havalandırma sistemi vardır bu sırada
havalandırma penceresi de otomatik olarak açılmaktadır.

İncelenen otelde var olan aktif yangın güvenlik önlemleri oluşturulan senaryoya
göre şu şekilde devreye girmektedir; Yangın çıkan kat ve onun bir üst katı ile
bir alt katı uyarılarak bu sistemler öncelikle orada çalışmaktadır. Böylece yangın
öncelikle bulunduğu bölgede etkisiz hale getirilerek yayılmasının önlenmesi
hedeflenmektedir. Bölüm 5.2’de açıklanan yangın güvenlik önlemleri ile ilgili
örnek otelde yerinde yapılan bazı tespitler aşağıda resimlerle gösterilmektedir.
Örnek Seçilmiş Bir Otelin Pasif Yangın Güvenliğinin Ulusal ve Uluslararası
Yönetmelikler Açısından Analizi
Örneklem olarak seçilmiş olan otel belirlenmiş olan yangın güvenlik kriterlerine
göre, BYKHY (Türkiye’de Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetme‐
lik), NFPA (Amerika Yangın Yönetmeliği) ve İngiltere Bina Yönetmeliği esas
alınarak analiz edilmiş ve aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı sonuçlar gösterile‐
rek, son bölümde değerlendirilmiştir.

Tablo 3. Örnek Otelin Yangın Güvenliği Konusunda Aşağıda Yer Alan Değerlendirme Kriterlerine
Göre Yönetmeliklerle Karşılaştırılmaları

Yangın merdivenlerinin bulunduğu boşluklarda da otomatik olarak
devreye giren havalandırma sistemi vardır.

Değerlendirme
Kriterleri

Acil Anons Sistemi:



Her katta ve mekanda acil anons speakerleri kurulmuştur. Yangın du‐
rumunda ana kumanda odasından tüm mekanlara haber verilmektedir.
Acil durum telefon sistemi kurulmuştur (Özellikle bodrum katlarda).
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1

KAÇIŞ UZAKLIĞI
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Otomatik olarak dedektörlerle çalışan yağmurlama (sprinkler) sistemi



Yangın dolaplarında yer alan taşınabilir Söndürme Cihazları ve Hidrant
Sistemleri



Yangında binada su kalmadığında kullanılmak üzere binanın dışında
inşa edilmiş itfaiye araçlarına bağlanılabilen 4*3 =12 adet su giriş ağzı ve
bunların hemen altında su giriş ağızlarının yangındaki panik anında
yerlerini işaret etmesi için alarm (Zil) bulunmaktadır. (Depoda su kal‐
madığı zaman son katlara buradan yardımcı pompalarla su basılabil‐
mektedir).

KORİDORLAR

Yangın Söndürme Sistemleri:

Kaçış uzaklığı

Örnek Seçilmiş
Otel

İki yönde max uzaklık sprinklerli
19.3m

Bykhy (2009)
Tek yönde max uzaklık
sprinklerli 20m,
sprinklersiz 15m,iki yöne
max uzaklık sprinklerli
45m,sprinklersiz 30m
+
Min. 60 dakika

Çıkışa açılan
koridor duvarı
yangın dayanımı

Çelik kalıpla dökülmüş brüt yüzeyli
betonarme duvar

Koridor genişliği

150cm

+
Md.32 ye göre hesaplanacaktır

İç yangın merdiveni
120cm

+
Max 200cm, 50 kişiden
fazla olan binalarda min
100cm

Rıht yüksekliği 17cm,
basış genişliği: 28cm

+
Rıht yüksekliği max. 17.5
cm, basış genişliği min
25 cm

Kaçış merdiveni genişliği

Kaçış merdiveni rıht
yüksekliği ve
basış genişliği

+

Nfpa
101 (2000)
Nfpa
5000(2003)

İNGİLTERE
BİNA (2000)
YÖNETMELİĞİ

Sprinklerli max
60m, sprinklersiz
max 38m

Tek yönde max
uzaklık 30m, ölü
noktadan (Dead
end) max uzaklık
7.5m

+
Sprinklersiz min.
60 dakika,
sprinklerli min 30
dakika
+
Min. 122cm
+
Min 112 cm, 50
kişiden fazla olan
binalarda min.
100cm
+
Rıht yüksekliği
max. 17.8 cm,
Rıht yüksekliği
min. 10.2 cm
basış genişliği
min 27.9 cm
+

+
Bu konuda bir
bilgiye rastlanmamıştır

Bu konuda bir
bilgiye rastlanmamıştır
Min. 110cm

+
Rıht yüksekliği
max. 18cm, basış
genişliği min
28cm
+
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KAPILAR

+

+

BYKHY [8]

NFPA 101 [10]
NFPA 5000 [20]

Yangın güvenlik holü
min. 3 m2’den az olmamalıdır

Çıkış kapısı
genişliği

1 çıkış kapısı (en
uzak nokta ile çıkış
kapısına olan uzaklık
7.40cm – standart
oda büyüklüğü: 35
m2)

100cm

En uzak nokta ile çıkış
kapısına olan uzaklık
15m’yi aşarsa min. 2
çıkış kapısı olmalıdır
+
Min. 80cm

KAÇIŞ YOLLARININ AYDINLATILMASI

Yangın kapısı
pencereleri
Kaçış yollarında ve döşeme
yüzeyinde
ölçülen aydınlatma seviyesi
Herhangi bir
armatürün
çalışmaz hale
gelmesi
durumunda
kaçış yollarının en az
aydınlatma
seviyesi
Acil aydınlatmanın diğer
bir enerji
kaynağına
aktarılma
süresi

Değerlendirme
Kriterleri

İçi kum dolu çelik

Cam panel
_

Bu konuda bir bilgiye
ulaşılamadı

Yangın kaçış işaretlerinin içinde akülü
20 watt’lık (30
dakika yetecek)
lambalar mevcut

Alan 185 m2 ‘den
büyükse birbirinden uzak en az 2
çıkış kapısı
olamalıdır

İNGİLTERE
BİNA YÖNETMELİĞİ [11]

6

Yangın güvenlik
holü min. 5 m2
olmalıdır. 4 katta
servis yapan
holler içinde 20
m2’yi geçmemelidir
_
Bu konuda bir
bilgiye rastlanmamıştır.

Bu konuda bir
bilgiye rastlanmamıştır

+
Telli cam

Telli cam

_

_

Min. 10 lüks

Min. 10 lüks

BS 5266 (11) ya
atıfta bulunulmuştur.

Min. 2 lüks

Min 2 lüks

BS 5266 (11) ya
atıfta bulunulmuştur

7

8
3 saniye

10 saniye

7-10 saniye

Örnek Seçilmiş
Otel

Bu konuda bir
bilgiye rastlanmamıştır

+
Min. 81cm

+

5

Bu konuda bir
bilgiye rastlanmamıştır

_
Otel odası ya
da suit odalarda konumlandırılmış çıkış
kapısı sayısı

4

Yok

120 dakika

ASANSÖRLER

Yangın güvenlik holü şartı

Örnek Seçilmiş Otel

120 dakika

_

+

BYKHY [8]

NFPA 101 [10]
NFPA 5000 [20]

BS 5266 (11) ya
atıfta bulunulmuştur

İNGİLTERE
BİNA YÖNETMELİĞİ [11]

DUMAN ENGELLERİ (KAPILARI)

3

YANGIN GÜVENLİK
HOLÜ HPLÜ

Değerlendirme Kriterleri

Çelik kalıpla dökülmüş brüt yüzeyli
betonarme duvar

JENARATÖR

Kaçış merdiveni duvarlarının yangına
dayanım
süresi
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UYGUN

Yangın anında
asansörlerin
durumu

Doğal yolla
havalandırılmayan iç
koridorlarda
duman engelleri şartı
(Duman
engelleyici
kapılar)

Duman engelleyicilerin
malzemesi ve
çalışma
prensibi

Binlarda
jeneratör
yerleştirilen
mekanın
yangın dayanım süresi

Yangın anında zemin
kata inip kapıları açık
olarak beklemektedir.

.Doğal yolla havalandırılıyor ve
sprinklerli, 26.5m’de
duman engelleyici
kapılar mevcut

Duman sızdırmaz
kapılar çift kanatlı
4 cm masif ahşap
kendiliğinden kapatan düzeneklerle
donatılı ve kanatlar
içinde yer aldığı
boşluğu tümüyle
kapatıyor

Çelik kalıpla dökülmüş brüt yüzeyli
betonarme duvar en
az 120 dakika yangına dayanıklı

:

+

Yangın anında
zemin kata inip
kapıları açık
olarak beklemelidir.

Yangın anında
zemin kata inip
kapıları açık
olarak beklemelidir.

+

+

+

Doğal yolla havalandırılmayan iç koridorlarda
sprinklerli yapılarda 45
m, sprinklersiz yapılarda
30 m aralıklarla duman
engelleriyle bölümlendirilecektir

Sprinklerli Mekanlarda 30 m’ yi
geçen mesafelerde sprinklersiz
15 m’yi geçen
mesafelerde
duman bariyeri
yapılmalıdır.

12 metreden
uzun olan koridorlar kendiliğinden kapanan
duman engelleyici kapılarla
bölümlendirilmelidir

+

+

-

Kalınlığı 4.4cm
den daha az
olmayan masif
ahşap malzemeden olmalı ve
kendi kendine
kapanan bir
mekanizması
olmalı

Çelik ise en az
0.5 mm, ahşap
ise en az38mm
,alçı veya çimento esaslı bir
malzeme ise en
az 12 mm olmalıdır. (Mekanizması ile ilgili bir
bilgiye rastlanmadı)

+

+

+

Jeneratörün kurulacağı
odanın duvarları, tabanı
ve tavanı en az 90
dakika süreyle yangına
dayanabilecek şekilde
yapılacaktır

Jeneratörün
kurulacağı oda
en az 60 dakika
süreyle yangına
dayanabilecek ve
binadan ayrı
bölümlerdirilecek

+

+

Yangın anında zemin
kata inip kapıları açık
olarak beklemelidir.

Duman sızdırmaz kapılar
tek ya da çift kanatlı
olabilir.Ancak kendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılacak ve kanatlar içinde yer aldığı
boşluğu tümüyle kapatacaktır.

UYGUN DEĞİL :

Bu konuda bir
bilgiye rastlanmamıştır

-

GENEL DEĞERLENDİRME
Yerinde yapılan incelemelerle ve BYKHY(Türkiye), NFPA (ABD) Yangın Yö‐
netmeliği ile İngiltere Bina Yönetmeliği esas alınarak yukarıdaki çizelgede ana‐
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liz edilen otelin yangın güvenliği, bu çizelgedeki kriterlere göre değerlendirildi‐
ğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır;


Değerlendirilen 17 kriterin 12’sinin BYKHY (Türkiye)’ye uygun olduğu
4’nün ise uygun olmadığı tespit edilmiş, 1 kriterle ilgili örnek otel ile il‐
gili bilgiye ulaşılamamıştır.



Bir başka değerlendirmeyle yukarıdaki kriterlerin yaklaşık %70’inin
BYKHY (Türkiye)’ye uygun olduğu, %24’nün ise uygun olmadığı tespit
edilmiştir.



17 kriterin 13‘nün, yani % 76’nın NFPA (ABD) Yangın Yönetmeliğine
uygun olduğu, 1 kriterin veya % 6’nın uygun olmadığı tespit edilmiş
ve 2 kriterle ilgili ise bu yönetmelikte bir bilgiye rastlanmadığı için de‐
ğerlendirme yapılamamıştır



Yine 17 kriterin 5’nin veya % 30’nun İngiltere Bina Yönetmeliğine uy‐
gun olduğu, 3 kriterin veya %18’nin uygun olmadığı tespit edilmiş, 8
kriterle ilgili ise bu yönetmelikte bir bilgiye rastlanmadığı için değer‐
lendirme yapılamamıştır.

Örnek seçilmiş otelde tespit edilen uygun olan ve uygun olmayan kriterler aşa‐
ğıda özet olarak maddeler halinde verilmiştir;


Kaçış uzaklığı, koridorlarla ilgili ölçüler, Yangın Merdiveni ölçüleri,
duvarların yangın dayanımı, yatak odaları ve koridor kaçış kapılarının
boyutları, asansörlerin yangın anındaki durumu, duman engelleyici e‐
lemanların sayısı ve nitelikleri, jenaratör yerleştirilen mekânın duvarla‐
rının yangın dayanımı gibi konuların uygun olduğu tesbit edilmiştir.



Yangın güvenlik holünün olmadığı,



Yangın çıkış kapılarında pencere olmadığı



Acil aydınlatmanın diğer enerji kaynağına aktarılma süresinin
BYKHY’ye uygun olmadığı, NFPA ‘ya uygun olduğu



Duman engelleyicilerin nitelik ve çalışma prensibi bakımından BYKHY
ile İngiltere Bina Yönetmeliğine uygun, NFPA’ya uygun olmadığı tespit
edilmiştir.

Gerek incelenen otel ile ilgili yapılan analiz sonuçlarına göre gerekse yapılan
literatür çalışmasına göre, son yıllarda yapılan beş yıldızlı otellerde yangın
planlaması ve sistemlerinin daha iyi uygulandığını görmekteyiz. Ancak özellik‐
le yoğun yerleşim bölgelerinde bulunan bir iki hatta üç yıldızlı otellerle ilgili
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üzerinde durulması gereken sorunlar olduğu bazı literatür çalışmalarında vur‐
gulanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.


İtfaiye yanaşma mesafeleri ve olanaklarındaki sorunlar.



Yangının diğer binalara sıçrama olasılığı.



Kaplama malzemeleri ve iç dekorasyonun yoğun duman çıkartabilecek
malzemeler içermekte olduğu. Kaçış yollarında duvar kağıdı ve duvar‐
dan duvara halı kaplamalar kullanılması.



Söndürme sistemlerinin estetik kaygılarla gizlenmesinin acil müdahale‐
yi zorlaştırması

Sonuç olarak yangın yönetmeliklerinin sadece üst gelir gruplarına hitap eden 5
yıldızlı otellerde uygulanan değil, tüm otellerde hem proje safhasında hem de
inşaat safhasında uygulanan ve denetlenen duruma getirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca işletilmesi esnasında da yangın güvenliği ile ilgili her türlü aktif ekip‐
man ve yapı elemanının rutin bakım onarımlarının yapılarak her an çalışır du‐
rumda olması sağlanmalıdır.
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ÖZ
1970’li yıllardan itibaren Türkiye’de bacasız sanayi denilen turizm gelişmeye başlamıştır. Başlangıçta güneş-deniz-kum anlayışı ile başlayan turizm hareketliliği, zaman içerisinde değişik açılımlara doğru yönlenmiştir. Açılımlar içerisinde kültür turizmi önem
kazanmaya başlamıştır. Günümüzde bazı ören yerleri halen modern yerleşim yerleri olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda kültür ve turizm birlikteliği anlam kazanmaya
başlamıştır. Antik yerleşimler ve kentsel anıtlar kültür turizmi çerçevesinde yeniden
değerlendirilmektedir. Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören ülkemiz, aynı zamanda birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Eğer Kültür değerlerimiz turizm çerçevesinde başarı bir şekilde yönetmeye başlarsak, yalnızca İstanbul değil daha birçok
kentimiz Avrupa Kültür Başkenti olma hakkını kazanacaktır.
Anahtar sözcükler: Turizm, kültür, antik yerleşim, kültürel değerler.

Konuya giriş yapmadan önce kültür turizmi kavramı üzerinde durmak gerekir.
Kültür Turizminin özellikle seyahat eden kişilerin gezdikleri yerlerde tarihi ve
belli bir ulusa ait değerleri görerek algılaması ve tatması olduğunu söyleyebili‐
riz. Bu tanımlama kültürel turizmin temelinde farklı birçok unsur bulunduğunu
göstermektedir. Eski toplumlara ait tarihi yapılar, sanat eserleri, onlara ait diğer
kalıntıların gezilip görülmesi, keşif için yapılan geziler, dini amaçlı seyahatler,
bölgelere has özellikler, yerel mimari, yerel yemekler, yaz okulları, festivaller
(tiyatro, sinema, müzik, dans), fuarlar ve benzeri etkinlikler kültür turizminin
başlıca konuları oluşturmaktadır (Timothy ve Boyd 2003; Misiura 2006; Bushell
ve Eagles 2007; Smith 2007).
Kültür turizminin Türkiye’de geliştirilebilmesi için her merkez kendisi içeri‐
sinde ayrıcalıklı olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle her merkezde farklı bir
yaklaşım geliştirilmek zorunda kalınacaktır. Konumuzun ana teması ister antik
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çağdan olsun, isterse daha sonraki dönemlerdeki dokusunu koruyarak günü‐
müze ulaşmış ve halen yerleşim gören kentler oluşturmaktadır. Side kenti örne‐
ğine baktığımızda öncelikle bir antik kent, bu kente Abdülhamit döneminde
yerleştirilmiş olan Giritli halkın oluşturmuş olduğu köy ve günümüze ulaşan
modern Side Beldesi birleşiminden oluşan bir kent örgüsü karşımıza çıkmakta‐
dır. Aslında Side özelinde Turizm planlama çalışmaları 60’lı yılların sonunda
başlamıştır (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1968). Hatta bu çalışmalar kitap hali‐
ne getirilip yayınlanmıştır. Peki, biz günümüzde nasıl bir kültür turizmi oluştu‐
rabiliriz. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi önderliğinde Side de arkeolojik kazı‐
lara başlanmıştır (İstanbul Üniversitesi’nin Side kazı yayınları için bkz. Alkım
1975). Bu dönemde Side’nin gündeminde turizm yoktur. Fakat 90’lı yıllara ge‐
lindiğinde pansiyon turizmciliği başlayan hareketlenmede kentin arkeolojik ya‐
pısı unutularak, daha çok deniz‐kum‐güneş turizmine yönelmiştir. Peki bu tu‐
rizm kültür turizmi içersine girer mi? Hayır bu kesinlikle herşey dahil dediği‐
miz turizm anlayışının bir sonucudur. Kısıtlı bir bütçe ile en ucuz nerede tatil
yapabileceğinizi seyahat acentesinde planlayarak yola çıkıyorsunuz ve daha
ulaşmanız gereken merkeze gelmeden önce dahil olmak istediğiniz gezileri de
seçiyorsunuz. Böylece tüm gezi boyunca elinizi cebinize götürmüyorsunuz. Pe‐
ki, bunu nasıl değiştirebiliriz. Bilinçli olarak önce arkeolojik olguların tanıtılma‐
sı, tanıcı broşürlerin oluşturulması, gezi rehber kitaplarının bilimsel gerçeklik
çerçevesinde geliştirilmesi ve kültürü yansıtacak etkinliklerin geliştirilmesi gerekir.
Kültür turizminde önemli geziler yoğun olarak Pamukkale, Efes veya Kapa‐
dokya gibi turlarla güncelliğini sürdürmektedir. Fakat yerel turistlerin birçoğu
Kapadokya’ya belli bir dizide kullanılmış olan evi ve bu dizide yer alan karak‐
terlerin yaşadıkları yer olarak ilgilerini çektiği için gelip görmeye çalışmasıdır.
Bence buda yanlıştır, çünkü Kapadokya kendi içerisinde sözünü ettiğimiz özel‐
likten çok, eski çağlardan itibaren çok farklı doğal ve tarihi özelliklere sahiptir.
Bununla birlikte Safranbolu örneğindeki turizm anlayışı daha farklı gelişmekte‐
dir. Kentin yerel halkı şehir içerisindeki anıtları kendi öz kültür varlığı olarak
görmekte ve onu özünde koruyarak benimsemiştir. Fakat antik kente oluşumu
içerisinde sahip olan yerleşim yerlerindeki halk tarihi eserlerin başka bir ulusun
kültürel varlığı olarak değerlendirmekte ve kendi kültür varlığı olmadığına i‐
nanarak benimsememektedir. Side Beldesi bu örneğe uymasa da, birçok ören
yerinde halk tarihi eserleri önem vermemektedir. Hatta taş ocağı olarak kullanı‐
lan birçok merkez vardır. Orman Bakanlığı bir sloganı “ormanı bekçi değil, sev‐
gi korur” sözüdür. Aynı şekilde antik kentleri de yasalar veya resmi kurumlar
değil, halkın sevgisi ve benimsemesi korur. Bu da ören yerlerindeki kültür var‐
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lıklarının Anadolu insanının öz değerleri olduğu ve bizlerinde bu zengin kültü‐
rün mirasçısı olduğumuzu halka benimsetmemiz gerekmektedir
Kültür Turizmi ve Festivaller bağlamında antik dönemde inşa edilmiş tiyatro‐
lara da değinmek gerekir. Aslında bu tiyatrolara işlev kazandırılarak koruma ve
onarımlarının daha sağlıklı olduğu söylenebilir. Fakat unutulmamalıdır ki bu
yapılara aslında yığma binalardır ve teknikleri günümüz teknolojisinden farklı
bir şekilde inşa edildiklerini göstermektedir. Ayrıca antik dönemde bu binalar‐
daki gösterilerde günümüzün güçlü ses sistemleri ve ışıklandırılması
kullanılmıyordu. Zaten zaman içerisinde yıkılmış ve yorgun düşmüş yapılarda
sözünü ettiğimiz teknolojilerin kullanılması ve popüler sanatçıların getirilerek
izdihama yol açılması hem tarihi esere zarar vermekte, hem de toplu ölümlere
davetiye çıkarmaktadır. Aspendos, Ephesos, Side Tiyatroları bu konuda çok
yıpranmıştır. Aspendos’ta bu konuya getirilen çözüm belki kabul edilebilir.
Ama yapılan Arenanın mutlaka Aspendos ören yerinde yapılmasının zorunlu
olup olmadığı sorgulanmalıdır. Arena Antalya Merkezine inşa edilmiş olsaydı
daha ekonomik, daha kullanışlı ve yararlı olurdu. Çünkü bu arenanın belde
halkına pek bir getirisi yoktur. Kültür turizmine de hizmet etmek amacı taşıma‐
dığı gibi yalnızca yılın belli döneminde kullanılabilmektedir.
Ne yazık ki Türkiye’de gerçek anlamda Turizm master planı diye bir oluşum
yoktur. Örenlerindeki hanutçuluk, kaçak acentecilik ve rehberlik ve benzeri olu‐
şumlara turisti rahatsız etmekte ve ülke için kötü reklam oluşturmaktadır. Bu
nedenle birçok seyahat şirketinin Türkiye’deki bazı kentleri listelerinden çıkar‐
dıklarını bilmekteyiz. Terörde bu konuda belki önemli bir olumsuz etken olabi‐
lir. Fakat bilinçli yönlerdirmelerle bu konunun üstesinden gelinebilir. Örneğin
20 yüzyılın sonlarında Mısır’da turistlere yönelik terörist saldırılardan turist
sayısında düşüş yaşandığı bir dönemde “Ramses” başlıklı popüler bir roman
dizisi Fransız yazar Christian Jacq tarafından ele alınmış ve popüler bu yayınla
Mısır ve Mısır Firavunları yine Avrupa’da ilgi odağı olmuş ve Mısır Turizminde
gerileme görülmemiştir.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye birçok yerleşim yeri köklü tarihçeye sa‐
hiptir. Fakat İstanbul’da gezerken tarihi dokuyu ve anıtları algılamamız müm‐
kün değildir. Çünkü çevreleri çarpık yerleşim ve şehirleşmenin etkisi ile bloke
edilerek saklanmış veya yok olmuştur. Örneğin Doğu Roma İmparatorluğuna
başkentlik yapmış olan kentin erken dönemine ait dokusunu algılamak oldukça
zordur. Bizans Dönemi yapılarının çoğunu cımbızla çekip çıkarmak gerekliliği
hissedilmektedir. Kaldı ki Osmanlı dönemine ait olguların korunmadığını gör‐
mekteyiz. Boğaziçi yalıları zamanla yok olmaktadır. Eğer kültür turizmi bağla‐
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mında İstanbul şehri için iyi bir planlama yapılırsa, bir çok alternatif gezi gü‐
zergâhı düzenlenerek kamuoyunun hizmetine sunulabilir. Kentin 2010 yılında
Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi de kültür turizmi konusunda İstanbul’un po‐
tansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir.
Başkent Ankara’da aslında çok iyi bir örnektir. Ankara kalesi, Anadolu Me‐
deniyetleri Müzesi, Saman Pazarı, Augustus Tapınağı ve Hacı Bayram Camii
oluşumları ketin köklü geçmişini yansıtırken, Cumhuriyetin ilk anıtları ile Tür‐
kiye’nin küllerinden yeniden doğuşu çok iyi sergilenebilir.
Side örneğine geri dönersek, kazı başkanlığını üstlenmemiz söz konusu oldu‐
ğunda çevremizden ilk aldığım tepki hep olumsuz olmuştur. Çünkü kentin içe‐
risindeki modern yerleşimin herşeyi olumsuz etkileyeceği ve herhangi bir araş‐
tırma yapılamayacağı gündeme getirilmiştir. Hatta bu şekilde şiddetli şekilde
eleştiren arkadaşlarımdan birisi halen kazı ekibimizde çalışmaktadır. Aslında
bu olgunun olumsuz bir etki yaratmadığı kansındayım. Side antik kentinde ar‐
keologlar için yapacak çok iş var. Böyle yerleşim yerlerini biz dünyanın birçok
yerinde görmekteyiz. Hatta Atina ve Roma kenti en iyi örneklerdir. Bu iki kent
ayrıca iki Avrupa ülkesine başkentlik etmektedir. Her iki devlette bu kentlerde
çok iyi Turizm politikalara geliştirmekte ve kültür turizmi kapsamında birçok
turist çekmektedir. Çünkü kültürü kendi öz varlığı olarak kabul etmektedir. Hiç
kimse yüzyıllar içerisindeki kavimler göçü sonucunda Yunanistan’da yaşayan
halkın bozulmamış saf “Helen Halkı”, Roma’daki halkında “İtalikler” olduğunu
savunamaz. Anadolu bizim vatanımızdır ve buradaki yaşayan halkların geride
bırakmış olduğu kültür varlıkları bizim kültürel hazinemizdir. Ayrıca doğal
güzelliklerimizi de buna dahil edersek Türkiye’nin sahip Kültürel potansiyelin
çok zengin olduğu şüphe götürmez.
Ören yerlerinde yapılan arkeoloji çalışmalar bilimsel veri olarak kağıt üzerine
dökülür ve kaynaklara büyük kitlelerin kolay ulaşımı sağlanırsa Kültürel tu‐
rizmin öne çıkacağını söyleyebiliriz. Kültür Turizminin hedef kitlesi kültür se‐
viyesi yüksek olan kişilerdir ve gezi sırasında aydınlatılmak isterler.
Kısacası özetlersek; bilimsel araştırmalardan elde edilecek veriler hem bilim‐
sel olarak yayınlanmalı, hem de kamuoyunun dikkatini çekebilecek şekilde po‐
püler hale getirilerek tanıtılmalıdır. Biz bilim adamlarının doğru yönlendirmesi
sonucunda Kültür Turizmi Türkiye’nin vazgeçilmez bir özelliği olacaktır.
Son bir örnek vermek gerekirse yerel dilinde nar anlamına gelen “Side” keli‐
mesi bulunduğumuz belde için vazgeçilmez bir semboldür. Fakat bu her yıl Nar
Güzeli seçmek veya en iyi narı yetiştireni ödüllendirmekle olmaz. Profesyonel
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danışmaların önderliğinde, bilinçli olarak yapılmalıdır. Side’den başka bir örnek
vermek gerekirse; kent içersinde antik dönemde Mare Clasum denilen dönemi,
yani limanların kapalı olduğu kış aylarının bitiminde kutlanan “Epibaterion”
festivali yeniden canlandırılması olabilir. Kent bu bayramda yeni yılda başlayan
deniz ticaretinin başarılı geçmesi dilenmekte ve kentin baş tanrıçası Athena ile
baş tanrısı Apollon onurlandırılmaktadır. Belki bir anlamda günümüzdeki ka‐
botaj bayramı ile birleştirilip kutlanabilir. Böyle bir açılımın turistlerinde ilgisi
çekeği kuşku götürmez.
Eğer elimizdeki kültürel mirasın değerini bilir, onu koruyarak sahiplenirsek
hem gelecek kuşaklara birçok anıt bırakmış, hem de kültür turizmi kapsamında
yüksek standartlarda hizmet sunmuş oluruz.
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turizm politikaları eşliğinde korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde "Değer Pazarlaması" olarak tanımlanan mekânsal stratejilere dayanan planlama arayışlarının ön
plana çıktığı söylenebilir (Drost 1996; Larkham 1996, Ashworth ve Tunbridge 1999,
Russo ve Van Der Borg 2002, Nasser 2003). Bu yönüyle, Konya kentsel koruma alanında, Mevlana Külliyesi başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen
anıtsal-kamusal yapılar ve sivil mimarlık eserlerinden oluşan kültürel miras değerlerinin değer pazarlaması olarak tanımlanan mekânsal stratejiler eşliğinde korunması ve
sürdürülmesi, gerek yakın gelecekteki (olası) uluslararası ve ulusal kültürel turizm yatırımları yoluyla kentsel ekonomik kalkınma sağlanması gerekse küresel düzlemde
kentsel kimliğin pazarlanması ve tanıtımı açısından önemlidir. Yakın gelecekte değeri
anlaşılacak olan Konya kentinin mimari yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için çalışma
kapsamında kent yerleşimi, kent planları, kent kimliği incelenmiş ve kent kimliğini
yansıtan yedi adet yapı detaylandırılmıştır.
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KONYA KENTİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Konya binlerce yıldır adını sürdüren nadir şehirlerdendir. Türklerin , Bizans
dönemindeki “İkonium”dan Türkçe’leştirdikleri Konya adı Phrig dilinde
“kawania” veya Grekçe “Eikon” dan türediği kabul edilir. Türkler daha ilk dö‐
nemde bu adı ,1928’lere kadar devam eden imlası ile, yani “ Qonya” diye kabul
etmişlerdir. Çağdaş Latin kaynaklarda ise “ İconium” veya “Yconium “ diye
ifade edilir. Devrin batı kaynakları da “ como” , “ Cumyo”, “ Cogno” , “Coine”
, “ Coyne” ve “ “Kon” olarak isimlendirilirler (Baykara 1995). Konya kenti ku‐
rulduğundan bu yana eski bir höyük olan Alaeddin tepesi ve çevresinde geliş‐
miştir.Yıllarca bir nirengi noktası olmayı korumuş ve kent kimliğinde önemli
bir yere sahip olmuştur.


Selçuklu döneminin en önemli kimliksel karakteristiği sur kapılarında
ticari faaliyetlerin yoğunlaşması ve bu kapıların alışveriş mahallesi ha‐
line gelmesidir (Buldurur 1983)



Surlar içinde kalan şehir ikamet alanı ve ticaret alanı olarak iki bölgeye
ayrılmıştır. Kesin olarak birbirinden ayrılan bu iki alan birçok yerde yan
yana olmasına rağmen hiçbir zaman iç içe girmemiştir. (Quentin 1965)
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ÖZ
Kentsel planlamada , kentsel yerleşmelerin -özellikle tarihsel kentler- sahip oldukları
özgün yerel kimliklerinin, tarihi çevre ve kültürel mirasa konu olan koruma alanlarının,
dünya kültür mirasının ortak ürünleri olarak kültürel miras üst kimliği altında kültürel



Konya kenti fiziksel anlamda en büyük değişimi Selçuklular dönemin‐
de yaşamıştır. Konya, Selçuklu döneminin başkenti olması sebebiyle bu
dönemde Alaeddin Cami, İplikçi Cami, Sırçalı Cami, Sırçalı Medrese,
Karatay Medresesi, İnce minareli medrese gibi çok sayıda mimari eser
yapılmıştır.
Kent bu dönemde Türk İslam kentlerinin temel özelliklerini kazanmaya
başlamıştır. Bu özellikler;
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Bahçe ile bütünleşmiş, zemin katları sağır, dışa kapalı, iç mimarisi zen‐
gin evler,



Şehri oluşturan temel birim olarak cami, tekke ve zaviye etrafında bü‐
tünleşmiş mahalle ve sosyo‐mekansal açıdan yeni bir birim olarak ma‐
halle anlayışı ile gelişmiş kent dokusu,



Serbest dokulu, doğayla uyumlu ve insan ölçeğinde biçimlenmiş yol
dokusu ve çıkmaz sokaklar,

Kentin Kimliğini Tanımlayan Yapılardan Örnekler



Şehrin temel öğesi olarak cami‐hamam‐bedestenden oluşan üç unsurdur.

Konya Alaeddin Camii

KENT KİMLİĞİNİN GELİŞİMİ
1229 ‘da Mevlana’nın Konya’ya gelip yerleşmesi kenti daha cazip kılmış ve
dönemin illim ve düşünce adamları kente akın etmişlerdir. Çevre illerden Kon‐
ya’ya yönelişin artması neticesi olarak surlar kent için bir sınır oluştururken da‐
ha çok dini etkilerle oluşan yerleşim bölgeleri sur dışına da taşmaya başlamıştır.
Yeni gelen tasavvuf ehli genel olarak şehir surlarının dışında ikamet ederek,
şehrin yeni mahallelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu olay aynı zamanda
çağı içinde sur duvarları arasına sıkışıp kalmış olan şehrin sur dışına ilk taşma‐
ları olmuştur. Böylelikle surların dışında geniş bir alana yayılan serbest dokulu,
yeşili bol, tabiatla iç içe ve genellikle bir cami, tekke ve zaviye etrafında küme‐
lenmiş, Türk –islam şehirlerine temel kimliğini veren , yerleşme birimleri olarak
mahalleler Konya’da varlık göstermiştir (Pelliot 1977).
Mevlana’nın vefatından sonra Mevlana düşüncesi ‘Mevlevilik’ adı altında
kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Konya içinde ve dışında büyük kitlelere yayı‐
lan Mevlevilik etkisi ile şehir ‘mevlana Şehri’ olarak anılmaya başlanmıştır. Bu
oluşum neticesinde Mevleviler, Mevlana türbesi çevresinde toplanmaya şehir
surları dışında yoğunlaşmaya başlamışlar ve zamanla bu yoğunlaşma şehrin
şemasını da etkilemiştir (Evyapan 1983). Böylece binlerce yıldan beri şehrin
merkezi olma özelliğini koruyan iç kale ve çevresi ile yarışan yeni bir merkez
ortaya çıkmıştır. Bu merkez daha çok sosyal merkez anlamında gelişmiş ve gi‐
derek ticari fonksiyonları da cezbedip esas Konya Bedesteni ile bütünleşmiştir.
Bu şehrin bünyesinde ortaya çıkan temel yapı değişimini ifade eder ve şehir
merkezinin klasik değişiminden farklı bir çizgiyi izler (Pelliot 1977).
Alaeedin Tepesi’ni çevreleyen iç kale etrafında daire şeklinde gelişen bir mer‐
kez ve ona yönelen ışınsal yollardan ibaret olan şehir karakteri, Mevlana türbe‐
sinin yapımından sonra ortaya çıkan yeni gelişmelerle değişerek şehrin önemli
yollarının giderek Mevlana Türbesi’ne yönelmesini sağlamıştır. Böylece türbe

494

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

sadece bir ziyaret merkezi değil aynı zamanda fiziki bir merkez haline de gel‐
miştir. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırma ile Konya kent kimliğinin o‐
luşmasına katkısı bulunduğunu düşündüğümüz yedi ayrı bina incelenmiş ve
katkıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Aşağıda örnek olarak seçilmiş yedi
binanın analizi yapılmıştır.

Konya’nın Anadolu Selçuklu devrindeki en büyük ve en eski camii olan Alaed‐
din Camii’nin yapımı üç hükümdar dönemi sürmüştür. Alaeddin Tepesi diye
adlandırılan tepeye yapılmak istenen caminin inşaatına Selçuklu Sultanı I.
Rükneddin Mesud’un son zamanlarında başlanılmıştır. Camiyi bitirmek I.
Ruknettin’e nasip olmamış, daha sonra Sultan I. Kılıçaslan (1156‐ 1192) kendi
devrinde inşaata planı biraz daha büyüterek devam etmiştir. En son olarak da I.
Kılıçaslan’ın kardeşi Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1221 yılında ta‐
mamlanarak hizmete açılmıştır. Tamamlayan hükümdara nispetle de Alaeddin
Camii adını almıştır.
Alaeddin Camii’nin yapımı 100 yıl kadar sürmüş. Bu süre içinde gelişen ve
zirveye tırmanan Selçuklu mimarisi de caminin yapımında etkisini göstermiş ve
camiye bugün ki halini almıştır. Yapımı bu kadar uzun sürdüğü için de bölüm‐
lerinin yapım tarihleri birbirinden farklıdır. Minber caminin açılışından çok ön‐
ce 1155 tarihinde bitmiştir. Selçuklu devrine ait ahşap işleme sanatının en güzel
örneklerinden biridir. Cami içerisindeki ahşap minberi ceviz ağacından olup
kitabesinde de Kılıçaslan’ın oğlu Sultan I.mesut ile oğlu II.Kılıçarslan’ın isimleri
ve minberi yapan usta Ahlatlı Hacı Mengüberti’nin isimleri yazılıdır. Minber
kündekâri tekniğinde geometrik motiflerle bezenmiştir.
Prof. Dr. Semavi Eyice’ye göre; bu kitabelere dayanılarak Sultan I.Mesut’un
burada bir caminin yapımın başlattığı ve küçük ölçüdeki bu caminin Sultan I.
İzzeddin Keykavus’un (1210‐1219) tamamen yıktırıp yeniden yapımına başlar‐
ken öldüğü ve kardeşi Alaaddin Keykubat (1219‐1236) zamanında tamamlandı‐
ğı düşünülmektedir. Alaaddin Camisi, bütünüyle tek dönemde yapılmış bir
cami değildir. Bu nedenle de değişik malzemeler kullanılmıştır. Yapımında da‐
ha önceki dönemlere ait çeşitli mimari parçalar kullanılmıştır. Bunların başında
Eski Çağ kitabeleri, Grekçe yazılar, kilise mimari malzemeleri gelmektedir. Ca‐
minin dış cephesinde, batı yönündeki duvarlarda kemer açıklıklarını birbirin‐
den ayıran payeler Bizans yapılarından getirilmiştir. Caminin içerisindeki üst
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örtüyü taşıyan kemerleri destekleyen sütunlar ve bunların başlıkları da devşir‐
me malzemelerdir.
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Caminin ibadet mekânındaki kubbe ve mihrapta kalan izlerden içerisinin çi‐
nilerle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Mozaik kakma tekniğindeki bu çinilerde
rozetler ve örgü motifleri dikkati çekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
1968 yılında cami içerisinde yaptığı restorasyon çalışmaları sırasında mihraba
ait çini parçaları bulunmuştur. Türbenin üzeri içten kubbe, dıştan piramidal bir
külah ile örtülmüştür. Külahın ilk yapılışında çini kaplı olduğu kalan izlerinden
anlaşılmaktadır. Külahın çevresinde lacivert üzerine beyaz harflerle; “Bu imare‐
tin yapılmasını Kılıçarslan’ın oğlu Mesut’un oğlu Kılıçarslan’ın emrettiği” yazı‐
lıdır. Buna dayanılarak da türbenin II.Kılıçarslan zamanında yapıldığı anlaşıl‐
maktadır. Türbenin pencerelerinden birisinin üzerinde de yapının mimarı ola‐
rak Abdülgaffar oğlu Yusuf’un ismi geçmektedir.
Alaaddin Camisi plan olarak düzensiz bir şekildedir. Kuzey duvarında gör‐
kemli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Güneyde bir ibadet mekanı ve buna ku‐
zeyden U formunda birleşen bir avludan oluşur. Caminin doğu kesimi 6 sütün
sırası ile yedi sahına bölünmüştür. Değişik görünüşteki sütunların büyük bir
kısmı başka yapılardan getirilmiş, devşirme malzemedir. Bu kesimde de batı
kesimde olduğu gibi sütun sıraları birbirine sivri kemerlerle bağlanmış ve üzer‐
leri düz bir çatıyla örtülmüştür. Sütun sıralarının doğu duvarına dayandığı ke‐
simde, geniş gömme payeler göze çarpmaktadır.

Resim 1. Güney cephesi
Kaynak: www.turkiye‐resimleri.com/r‐konya‐46‐alaaddin.

Camii birkaç yapı evresi geçirmiştir. Caminin doğusundaki mihrap duvarına
paralel çok sütunlu mekân ilk yapılan bölümdür. Bu bölüm mihrap duvarına
dik sütun dizileri ile yedi sahna ayrılmıştır. Caminin portalinin bulunduğu ku‐
zey duvarının dış yüzünde kale veya hanlarda olduğu gibi dışarıya taşkın
mahmuz biçiminde payandalar bulunmaktadır. İbadet mekânı mihrap duvarı‐
na paralel sahınlara ayrılmıştır. Üzeri de düz bir dam ile örtülmüştür. Mihrap
yönündeki geniş sahnın ucuna kâgir bir kubbe oturtulmuştur.
Alaaddin Camisi’nin süslemesinde taş işçiliği dikkat çekicidir. Camiden sara‐
ya geçişi sağladığı sanılan kapı Selçuklu sanatının sade ve zarif motifleri ile be‐
zenmiştir. Büyük sivri kemerin alt kısmında yivli birer sütun bulunmaktadır.
Üzerindeki kemer yuvarlağının ortasında bir daire içerisinde birleşen, iç içe ya‐
rım yuvarlak geçmeler bulunmaktadır. Kapının söveleri kabartma bezemelerle
boş yer kalmamacasına doldurulmuştur (konyam.wordpress.com).

Resim 2. Doğudaki çok sütunlu mekanın ve Batı kanadın içerden görünüşü
Kaynak: www.haldundomac.com
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Karatay Medresesi
Karatay Medresesi, Konya’nın Karatay ilçesinde Ferhuniye Mahallesi, Adliye
Bulvarı’nda Aladdin Tepesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Sultan II. İzzeddin
Keykavus devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında yaptırıl‐
mıştır. Mimarı bilinmemektedir. Kapalı avlulu tek eyvanlı Anadolu Selçuklu
medresesidir. Osmanlı devrinde de kullanılan medrese, 19. yüzyılın sonlarında
terk edilmiştir.
Planı 26 m x 33 m boyutlarında bir dikdörtgen biçimindedir. Taçkapısı bu
dikdörtgenin doğuya bakan dar kenarında, ama Anadolu Selçuklu medreseleri‐
nin çoğunda olduğu gibi ortada değil, sol köşeye yakındır. Yapı kütlesinden
hafifçe ileriye çıkan taçkapının iki renkli mermerle kaplı cephesi oyma ve ka‐
bartmalarla bezelidir. Taçkapıdan, yapının güneydoğu köşesindeki kare planlı
bir mekana girilir. Bu mekanın, zamanında kubbeyle örtülü olduğu anlaşılmak‐
tadır. Sağ dipteki bir kapıdan, medresenin gene kare planlı orta mekanına geçi‐
lir. Burası yaklaşık 12 m çapında bir kubbeyle örtülüdür. Köşelerde kubbeye
geçiş, yelpaze biçiminde düzenlenmiş beşer üçgenle sağlanmıştır. Kubbenin te‐
pesindeki boşluk, sonradan bir aydınlık feneriyle kapatılmıştır. Bunun altına
gelen yerde döşemede bir havuz vardır. Sağ ve sol (kuzey ve güney) yandaki
hücreler yıkık olduğu için bunlara açılan kapılar örülerek kapatılmıştır. Orta
mekanın batı kenarında teğet kemerli büyük eyvan yer alır. Bunun iki yanında,
yapı kütlesinin güneybatı ve kuzeybatı köşelerine gelmek üzere kare planlı iki
mekan daha vardır. Güneybatıdaki türbedir ve kubbeyle örtülüdür. İzler ku‐
zeybatıdakinin de zamanında kubbeyle örtülü olduğunu göstermektedir.
Taçkapısının kenara yerleştirilmiş olması dışında yapı bütünüyle simetrik plan‐
lıdır… Karatay medresesinin önemli bir yanı da özellikle orta mekanında ve
eyvanında toplanmış olan bezemelerdir. Mozaik çini tekniğiyle yapılmış, tur‐
kuvaz ve lacivert renkli bu bezemeler kapıların çevresini, kemerlerin üstünü,
geçiş üçgenlerini, kubbenin ve eyvan tonozunun içini bütünüyle kaplar… kub‐
benin içi de dört sıra halinde dizilmiş ışın saçan güneş örgeleri ve bunların ara‐
sını dolduran geometrik geçmelerle bezenmiştir. 1955’te onarılan Karatay med‐
resesi bugün seramik müzesi olarak kullanılmaktadır. (AnaBritannica 1988: 599).
Karatay medresesi, 1955 yılında Çini Eserler Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
İnce Minerali Menderese (Konya) – 1260‐65
Anadolu’da 12. yüzyıldan sonra gelişen medrese yapıları, plan tasarımı açısın‐
dan birbirlerine benzemekle birlikte, ortadaki avlunun açık ya da bir kubbeyle
örtülü olmasına göre, açık ya da kapalı medrese olarak ikiye ayrılırlar. Her iki
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tipte de, oturma ve okuma hacimleri olarak kullanılan oda ve eyvanların mer‐
kezinde kubbeyle örtülü bir salon, ya da uzunluğuna gelişmiş revaklı bir avlu
bulunur (Kuban 2002: 105).
Kapalı bir medrese olan ince minareli medrese, planı, taş ve çini bezemeleri‐
nin gösterdiği zengin görünüşüyle 13. Yy da Anadolu’da üretilmiş yapıtlar ara‐
sında önemli bir yer alır. Medresenin mimarı, Kölük bin Abdullah, bu yapısı ve
diğer yapılarıyla, çağı içinde yeni denemelere olanak tanıyan, usta kişiliğiyle ön
plana çıkmaktadır (Sözen vd.1975: 100).

Resim 3. İç Mekan Görünümü. Kaynak: Sözen1975.

Selçuklu veziri Sahip Ata’nın yaptırdığı yapı, külliye olarak çok gösterişli bir
mimari birlik göstermektedir. Bugün yıkılmış olan cami, cephenin sağında yer
almakta ve cami ile medrese arasında, sırlı tuğla mozaiklerle renklendirilmiş iki
şerefeli minare yükselmektedir. 1901’de, birinci şerefeden yukarısı yıldırımdan
yıkılmıştır. Yazının geniş bordürler halinde en iyi şekilde değerlendirildiği
portal, büyük bir ustalıkla yerleştirilmiş iri, plastik enginar yaprakları, geomet‐
rik süslemelerle şahane ve orijinal bir cephe, kompozisyona hakim olan yüzey
süslemeleri ile bir bütün halinde toplanmıştır. Berenson’un işaret ettiği gibi, Sel‐
çuklu mimarisinin kuvvetini gösteren bu taş işlemeler : Fransız gotiğinden beri
en asil sanatı göstermektedir. İçeride, Karatay Medresesi kubbesinin çok sade‐
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leştirilmiş bir benzeri ile örtülen orta mekan dış mimarinin zenginliği ile tezat
halindedir. Yapıda, tuğla mimarinin sağlam şekilleri hakim olmuştur (Aslanapa
1993: 138‐140)
Yeşil Türbe
Dört fil ayağı sütun üzerine bir Selçuklu şaheseridir. Yapı, Anadolu Selçuklu
Veziri Pervane Muilüddin Süleyman, Gürcü Hatun, Emir Alamuddini Kayser
ve Sultan Veled tarafından yaptırılmıştır. Yapıda sanatçı kitabesi yoktur ancak
Mevlana’nın sandukasındaki sanatçı kitabesinde mesleği mimar olarak geçen
kümbetin yapımında Mimar Bedredini Tebrizi ile beraber çalışmış olması
mümkündür; ayrıca Mevlana Celaleddin’ in sandukasının ayak tarafındaki ka‐
pak üzerinde Abdül Vahid Bin Selim ismine de rastlanmaktadır. Türbenin ya‐
pımına 1273 yılında başlanmış ve 1274 yılında bitirilmiştir. Türbe dört adet fil
ayağı üzerine, yalnızca güney yönü kapalı olmak üzere yapılmıştır. İçi alçı ka‐
bartmalarla süslenen türbenin, dışardaki 16 dilimli külahı, ʺTurkuaz renkli çini‐
lerleʺ kaplandığı için, türbe ʺKubbe‐i Hadrâʺ (Yeşil Türbe) ismini almıştır.
Bugünkü 16 dilimli gövde ve külahının Karamanoğlu Alaeddin Bey tarafın‐
dan yapılmıştır. Dış görünüşü ile silindir şeklinde inşa edilen türbenin gövdesi,
dikey ve bombeli olarak 16 dilime bölünmüş, üzerine koni şeklinde yine 16 di‐
limli bir sivri külah oturtulmuştur. Yeşil Türbeʹnin çinileri 1963 yılında Kütah‐
yaʹda yaptırılmıştır. Gövde ile sivri külah arasına, gövdeyi çepeçevre çevreleyen
bir şerit halinde, sülüs hatla Âyeteʹl‐Kursî yazılmıştır. Türbenin sivri külahı üze‐
rine ise, içinde sikke motifi de bulunan bir alem, 8 mikron altınla kaplanarak
konulmuştur. Dört adet fil ayağı üzerinde yükselen türbenin, yalnızca güney
yönünde bir duvar vardır. Türbenin duvarı, sütunları, kemerleri ve yıldız to‐
nozlu üst örtüsü, mala‐kârî tarzında alçı üzerine kırmızı, yeşil, mavi ve altın
yaldızlı kalem işi süslemelere sahiptir. Burada bulunan süslemelerde, simetriye
yer verilmiş, geometrik, bitkisel ve hattı motifler bir arada kullanılmıştır. Motif‐
leri Selçuklular, Beylikler, Osmanlılar, hatta Cumhuriyet devrinde zaman za‐
man elden geçirilmiştir.
Kubbenin altında Mevlâna ve Sultan Veled yatmaktadır. Mezar üzerinde en
son Abülhamit II.’nın hediye ettiği altın sim işli bir puşide örtülüdür. Kubbenin
doğusunda Sultan ‐ Ü1‐ Ülema’nın kabri bulunmaktadır. Selçuklu ağaç işleme‐
ciliğinin bir şaheseri olan sandukası yüksekçedir. Arka cephesi görülmediğin‐
den ayakta imiş hissini verir. Bu sanduka Mevlâna için yapılmış, bilahare baba‐
sının üzerine kaldırılmıştır.
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Lala Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi
Konya’nın Ilgın ilçesinde, Konya‐Akseki yolu üzerinde cami, kervansaray, ima‐
ret ve arastadan oluşan menzil külliyesidir. Kıbrıs fatihi, Lala Mustafa Paşa,
II.Selim ve III. Murad dönemi vezirlerindendir. Lala Mustafa Paşa, bu külliyeyi
Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Komplex, 1584’te tamamlanmıştır. Külliyenin yerle‐
şim planında, kuzey güney istikametinde, güneyde cami yer almaktadır. Ku‐
zeyde de arasta konumlandırılmıştır. İki bina arasındaki avlunun sağında, yani
doğu kenarında kervansaray, batı kısmında ise imaret bulunmaktadır.

Resim 4. Lala Mustafa Paşa Camii
Kaynak: http://site.mynet.com/ilginlilar_dernegi/lalamustafapasa.html

Konya Selimiye Cami
Konya Selimiye Cami, Sultan II. Selim’in ilk yıllarında yaptırmış olduğu bir e‐
serdir. Yapı padişahlığının ilk yılının sonlarında yani 1566 yılında sonlanmıştır.
Mimar Sinan tarafından Gözleve’de Kırım Hanı için yaptığı caminin planı, bu
yapıda kuzey duvarında yapılan küçük bir ilave mekan ile abidevi ölçülerde
yinelenmiştir (Aslanapa 1986: 276 ) Yapıyı Mimar Sinan Konya Ereğli yolu üze‐
rinde Karapınar’da yaptırmıştır. Sultan II. Selim bu ıssız bölgede, menzil sitesi
olarak bir şehir kurdurmuş, Mimar Sinan’da buraya onun adına Sultan Selim
Külliyesi’ni yapmıştır. Külliyenin camisi olan Konya Selimiye Cami, tek kubbeli
önünde iki minaresi ve beş kubbeli son cemaat yeri ile sade bir plan gösterir
(Aslanapa 1986: 276).
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Haçvari dört kollu iki paye ve iki sütun üzerine 12 metre çapını aşan orta
kubbe, dıştan kare duvarlar ile masif bir blok halinde yükseltilmiş, dört payan‐
da kemeri ile desteklenmiş ve yanlardaki üçer kubbe çok alçak tutularak mihrap
tarafına da bir yarım kubbe eklenmiştir. Plandaki değişiklik, kuzey duvarında
iyice ileri fırlayan duvar payeleri ile yan duvarlar arasındaki boşluğun küçük
yarım kubbeciklerle örtülmesi şeklindedir. Mekanın içerisindeki minber ve mih‐
rap gibi iç mekan elemanları zengin taş işçiliği örneklerindendir (Aslanapa 1986:
276)
50*25 metre boyutlu cami, iki kat pencerelerden bol ışık alan ferah bir mekana
sahiptir. Girişte tak kapı üzerindeki geniş kubbe kemeri içine, önü korkuluklu
Hünkar mahfili yerleştirilmiştir. Küçük yarım kubbeler altındaki mekanlar, ka‐
dınlar mahfilidir. Konya Selimiye Cami, dış görüşü ile klasik Osmanlı Mimari‐
sinin güzel örnekleri arasında yer alacak Sultan yapısı çifte minareli bir eserdir
(Aslanapa 1986: 278).

Resim 5. Mevlana Türbesi ve Mevlevi Dergâhı Külliyesi
Kaynak: http://mimarieserler.blogcu.com/mevlana‐muzesi_2277374.html 08.07.2009

Mevlana Türbesi ve Mevlevi Dergâhı Külliyesi
Günümüzde müze olarak kullanılmakta olan Mevlana Dergâhı’nın yeri, Sel‐
çuklu Sarayıʹnın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alâeddin Keykubad tarafından
Mevlânaʹnın babası Sultânüʹl‐Ulemâ Bâhaeddin Veledʹe hediye olarak verilmiş‐
tir. Sultânüʹl‐Ulemâ 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü ye‐
rine defnedilmiş olup bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir. ʺKubbe‐i
Hadraʺ (Yeşil Kubbe) denilen türbe dört fil ayağı üzerine Mimar Tebrizli Bedret‐
tin’e yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra inşa faaliyetler hiç bitmemiş 19. yüzyılın
sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Mevlevî Dergâhı ve Türbe
1926 yılında ʺKonya Âsâr‐ı Âtîka Müzesiʺ adı altında müze olarak hizmet ver‐
meye başlamış, 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçi‐
rilerek müzenin adı ʺMevlana Müzesiʺ olarak değiştirilmiştir.
Müzenin avlusuna ʺDervîşân Kapısıʺ kullanılarak girilir. Avlunun kuzey ve
batı yönü boyunca derviş hücreleri bulunmaktadır. Güney yönünde, matbah,
Hürrem Paşa Türbesi, Üçler Mezarlığıʹna açılan Hâmûşân (Susmuşlar) Kapısı
bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun, Hasan Paşa türbeleri,
semahane, mescit bölümleri, Mevlâna ve aile fertlerinin mezarlarının da içeri‐
sinde bulunduğu ana bina yer alır. Avluya Yavuz Sultan Selimʹin 1512 yılında
yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan ile ʺŞeb‐i Arûsʺ havuzu ve avlunun kuzey yö‐
nünde yer alan selsebil adı verilen çeşme, bulunmaktadır.

Bu bölümlerden Tilâvet Odası, adını Arapça kökenli olan Tilâvet kelimesin‐
den almıştır. Tilavet, Kurʹan‐ı Kerimʹi güzel sesle ve usulüne uygun olarak o‐
kuma anlamına gelmektedir. Geçmişte bu oda da Kurʹan‐ı Kerim okunulduğu
için buraya tilâvet odası adı verilmiştir. Halen Hat Dairesi olarak kullanılan bu
bölümde, Mahmud Celaleddin, Mustafa Rakım, Hulusi, Yesarizâde gibi devirle‐
rinin meşhur hattatlarının levhaları yanında, Sultan II. Mahmudʹun yazdığı al‐
tın kabartma bir levha da yer almaktadır. Gümüş kapı üzerinde teşhir edilmekte
olan Yesarizâde Mustafa İzzet Efendiʹnin hattı ile yazılmış olan Molla Camiʹye
ait Farsça beyit yer alır.
Türbe (Huzûr‐ı Pîr ) salonuna Sokullu Mehmet Paşaʹnın oğlu Hasan Paşaʹnın
1599 yılında yaptırdığı gümüş kapı ile girilir. Bu bölümde iki vitrin içerisinde
Mevlânaʹnın meşhur eserlerinden Mesneviʹnin, Divân‐ı Kebirʹin en eski nüsha‐
ları sergilenmektedir. Türbe salonunu üç küçük kubbe örter. Üçüncü kubbeye
post kubbesi adı ile anılır ve yeşil kubbeye kuzey yönünden bitişiktir. Türbe
salonu doğuda, güneyde ve kuzeyde yüksekçe bir set ile çevrilmiştir. Kuzeyde
iki parça halinde yer alan yüksek setlerde altı Horasan erinin sandukaları bu‐
lunmaktadır. Horasan erlerinin ayakucunda ise İlhanlı Hükümdarı Ebû Said
Bahadır Han için yapılmış nisan tası sergilenmektedir. Yine burada yer alan iki
levha, Mevlânaʹnın felsefesini ve düşünce sistemini açıklaması açısından olduk‐
ça önem taşıyan ʺYa olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi olʺ ve ʺGel, Gel,
ne olursan ol, gel! İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâ‐
hımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!ʺ
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sözleri bulunur. Türbe salonunu doğuda ve güneyde çevreleyen yüksekçe set
üzerinde ise Mevlâna ve babası Bahaeddin Veledʹin soyundan gelme, 10ʹu ha‐
nımlara ait olmak üzere 55 adet mezar ile Hüsameddin Çelebi, Selâhaddin
Zerkûbî ve Şeyh Kerimüddin gibi Mevlevîlikte makam sahibi olmuş 10 kişiye
ait toplam 65 mezar bulunmaktadır. Hanımlara ait mezarların üzerinde bulu‐
nan sandukalara sikke konulmamıştır. Yeşil kubbenin tam altında Mevlânaʹnın
ve oğlu Sultan Veledʹin mezarları bulunmaktadır. Mezarların üzerindeki iki
bombeli mermer sandukayı 1565 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emri ile
yapılmıştır. Sandukaların üzerinde yer alan altın sırma tellerle işlenilmiş Pûşîde
ise Sultan Abdülhamid II. tarafından 1894 yılında yaptırılmıştır.
Semâhâne bölümü, mescid bölümü ile birlikte 16. yüzyılda Kanunî Sultan Sü‐
leyman tarafından yaptırılmıştır. Semâhâneʹde semâ, 1926 yılında dergâh müze
oluncaya kadar sürdürülmüştür. Semâhâneʹde yer alan naat kürsüsü ve müzis‐
yenlerin oturdukları mutrib hücresi ile erkekler ve hanımlara ait mahfiller oriji‐
nal halleri ile korunurken, Semâhâneʹnin uygun duvarlarında tarihi halılar ve
yine vitrinler içerisinde madeni ve ahşap eserlerle Mevlevî musiki aletleri sergi‐
leri sunulmaktadır.
Mescid’e çerağ kapısından girilir. Ayrıca mezarların bulunduğu huzûr‐pîr ve
semâhâne bölümlerinden de birer küçük kapı ile geçiş imkanı vardır. Bu bö‐
lümde müezzin mahfili ve mesnevîhân kürsüsü orijinal halleriyle korunmakta‐
dır. Mescidin güney duvarı üzerinde çok değerli halı ve ahşap kapı numuneleri
sergilenirken, Mescid içerisine serpiştirilen 10 adet vitrinde de çok değerli cilt,
hat ve tezhip numuneleri bulunmaktadır. Halı Kumaş Bölümü ve Derviş Hücre‐
leri, Mevlâna Dergâhıʹnın ön avlusunun batı ve kuzey yönünü çevreleyen, her
birinde birer küçük kubbe ve baca bulunan 17 hücre bulunan bölümde yer alır.
Bu hücreler Padişah III. Murat tarafından 1584 yılında dervişlerin ikameti için
yaptırılmıştır2. Bu hücrelerden giriş kapısının sağında kalan dört hücre, halen
gişe ve idare binası olarak kulanım görmektedir. Girişin solunda kalan 13 hüc‐
renin baştan iki tanesi postnişin ve mesnevîhan hücresi olarak, orijinal eşyaları
ile sergilenmektedir
Diğer 9 hücrenin ara duvarları kaldırılarak bölüm birleştirilmiş ve birbirine
bağlı iki büyük koridor elde edilmiştir. Bu koridorlardan birinde ülkemizin Ku‐
la, Gördes, Uşak, Kırşehir gibi yörelerine ait tarihi halıları, diğer koridorda ise
Konya İliʹne bağlı, Ladik, Karaman, Karapınar, Sille gibi yörelerde dokunmuş
tarihi halılar sergilenmektedir. Bu hücrelerin koridora açılan pencere ve kapı
boşluklarına yapılan vitrinlerde ise Mevlevî etnografyasına ait pazarcı maşası,
mütteka, nefîr gibi dergâhtan müzeye nakledilen tarihi nitelikteki eşyalarla,
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müze koleksiyonunda yer alan son derece değerli Bursa kumaşları ziyaretçilerin
ilgisine sunulmaktadır.
Matbah bölümü, müzenin güneybatı köşesinde yer alır ve 1584 yılında Sultan
III. Murat tarafından yaptırılmıştır (www.mimarieserler.blogcu.com). Dergâhın
müzeye dönüştürüldüğü 1926 yılına kadar yemek ihtiyacı burada karşılanırken,
1990 yılında yapılan onarımlardan sonra bu bölümün teşhir ve tanzimi manken‐
ler ile yeniden yapılmıştır. Matbahın asıl işlevi olan yemek pişirme ve somat
denilen sofrada yemek yeme adabı mankenler yardımı ile anlatılmaya çalışıl‐
mıştır. Matbahın diğer işlevlerinden olan Nev‐ni‐yâz denilen Mevlevî aday a‐
dayı saka postu üzerinde otururken, semâ talim çivisi yanında ise semâ dedesi‐
nin can tabir edilen Mevlevî derviş adayına semâ talim ettirişi anlatılmaya çalı‐
şılmaktadır (www.kultur.gov.tr).
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Konya kenti Konya Ovası Projesi (KOP) ve Ankara‐Konya Hızlı Tren Projesi
gibi altyapı projeleri, uluslararası‐ulusal düzeyde turizm konaklama yatırımları,
Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge, Teknopol gibi kentsel ve bölgesel kal‐
kınma yatırımları potansiyeli ötesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül‐
tür Kurumu (UNESCO) tarafından 2007 yılının ʺDünya Mevlana Yılıʺ ilan edil‐
mesi ile yakın gelecekte küresel düzlemde kültürel turizm odaklı mekânsal ge‐
lişmelere açık bir metropoliten kent olacaktır.
Önümüzdeki yıllarda ülke turizmindeki yeri çok daha önemli hale gelecek
şehrimizin kültür turizm potansiyeli ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sürdürü‐
lebilir kent konseptinde değerlendirildiğinde de kentin geçmiş birikimlerinin
günümüze taşınmasında çok önemli adımlar attığı görülmektedir. Örneğin ince‐
lenen yapılar 12‐16 yüzyıllardan günümüze ulaşmış yapılardır. Bu yapılardan
en genç olanı beş yüzyıldır ayaktadır. Kültür mirasımız olarak da ele alınacak
bu değerler aslında Konya kentinin gelişmesine katkı koyacak yapılardır.
Bu yapılar iki şekilde bize fayda sağlayacaktır.
Yapılardan öğrenmemiz gerekenler:
1.

En genci beş yüzyıllık olan bu yapıların bunca zaman süresince var‐
lıklarını devam ettirebilmelerinin sırları araştırılmalı ve yeni yapılar‐
da bu yapılardan öğrenilecek dersler uygulanmalıdır.

2.

Yapıların sürdürülebilirliklerini devam ettirmemiz için gerekenler:
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3.

Yapılar bunca zaman varlıklarını devam ettirebilmişlerdir. Varlıkları‐
nı devam ettirememeleri ancak yanlış politikalar ile olabilir. Giriş bö‐
lümünde de belirtildiği gibi artık kentsel planlamada ‘değer planla‐
ması’ öne çıkmaktadır.

Elimizde olan hazinenin farkına varıp, koruma bilincinin doğru gerekçelerle
topluma anlatılması gerekmektedir. Farkındalığın yaratılabilmesi için bu çalış‐
maya benzer çalışmaların da artması gerekir
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ÖZ
Kocaeli, günümüzde bir sanayi kenti olarak tanınmaktadır. Kent ekonomisi 1960’lı yıllara kadar tarıma dayanmakta iken, sanayinin de gelişmesi ile kent farklı bir yönde gelişme göstermiştir. Ancak, bu durum kentin turizm değerlerinin çok fazla değerlendirilememesine de sebep olmuştur. Kocaeli, eski bir yerleşim yeridir, bu durum kentin
farklı uygarlıklara da sahne olmasını sağlamıştır. Kocaeli turizm açısından değerli tarihi
ve kültürel değerlere sahip önemli bir merkezdir. Tarih boyunca birçok kez istilaya uğrayan ve uğruna savaşlar yapılan Kocaeli; coğrafi konumu, İstanbul iline olan yakınlığı,
doğal limanı (İzmit Körfezi), orman varlığı ve ulaşım imkânları nedeniyle bütün dönemlerde önemli bir cazibe merkezi olmuştur. Kocaeli’nin çekicilikleri arasında kentin tarihi
zenginlikleri içerisinde İzmit ilçe merkezinde yer alan Osmanlı Dönemi’ne ait camilerde
yer almaktadır. Bu çalışmada, kültür turizmi kapsamında değerlendirilebilecek olan
İzmit ilçesinde yer alan Osmanlı Dönemi camileri incelenmiştir. Bu amaçla, ilçede yer
alan bu eserlerin özelliklerine yer verilmiş ve kentin kültür turizmindeki önemine değinilmiştir.
Anahtar sözcükler: Fevziye Cami, Orhan Cami, Pertev Paşa Cami, Akça Cami, Yumurtacı Cami, Kocaeli.

GİRİŞ
Şehirlerin kalkınmasında tarımın yerini sanayinin almasının ardından, günü‐
müzde tek başına bir şehrin gelişiminde sanayinin tek başına yeterli olmadığı
görülmektedir. Sanayinin yoğun bir kent olduğu Kocaeli ilinde bu sektörün gö‐
reli öneminin azalması ile yeni sektörlerden yararlanılma ihtiyacı ortaya çıkmış‐
tır. Bu açıdan incelendiğinde kente değer kazandıracak, kentin “marka kent”
haline gelmesini sağlayacak sektörlerin başında ise turizm sektörü gelmektedir.
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Kocaeli ilindeki turizm potansiyeli incelendiğinde kentte doğal, tarihi ve kültü‐
rel turizm açısından önemli değerlerin bulunduğu saptanmaktadır.
Turizmde şehirlerin pazarlanmasında ve marka kent haline gelmesinde kentte
bulunan en önemli değerler göz önünde bulundurulmalıdır. Kocaeli ilini bu a‐
çıdan incelediğimizde Osmanlı dönemine ait camilerin oldukça önemli bir yere
sahip olduğu tespit edilmektedir. Sanat tarihi açısından büyük öneme sahip bu
eserlerin kültür turizminde bir arz kaynağı olarak değerlendirilebilmesi amacı
ile Osmanlı dönemi İzmit camilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla bu
çalışmada İzmit ilçesinde yer alan Osmanlı dönemine ait camiler incelenmiş,
kentin kültür turizminde Bursa ve İstanbul gibi marka kent haline gelebilmesi
amacı ile bazı öneriler getirilmiştir.
KÜLTÜR TURİZMİ VE KOCAELİ
Kültürel ve tarihi varlıklar ideal bir turizm yapısı için talep yaratıcı sürdürülebi‐
lir faktörlerin başında yer almaktadır (Tosun ve Bilim 2005). Kültür turizminin
ana kaynakları arasında toplumsal gelenek, görenek ve yaşam biçimleri; top‐
lumsal düzeyde kabul görmüş kişiler, isimler, karakterler; mimari değeri olan
yapılar, güzel sanatlar kapsamına giren eserler ve müzeler; her türlü kültür mi‐
rası ve doğal değerler yer alır (Smith 1977). Sanatsal ve tarihi yerler arasında yer
alan camiler bir kentin en önemli bir kültürel değerleri arasındadır. Kültürel
çekicilikleri görmek, kültür bazlı bilgi ve deneyimleri artırmak için girişilen ge‐
çici yer değiştirme faaliyeti “kültür turizmi” olarak ifade edilir (Richard 1996).
Bir başka görüşe göre kültür turizmi; insanların geçmişteki yaşam tarzlarını
görmeye doğru yönelmelerini ifade eder (Ondimu 2002: 1036). İzmit ilçe merke‐
zinde yer alan Osmanlı dönemi camilerinin kültür turizmi kapsamında değer‐
lendirilmesi mümkündür. Bu camilere değer kazandıran en önemli özellik bu
eserlerin Mimar Sinan tarafından yapılmış olmalarıdır. Sanayi şehri olarak bili‐
nen Kocaeli’nin turizmde sahip olduğu değerlerden ve avantajlarından yararla‐
nılabilmesi gerekmektedir.
Kocaeli’nde kültür turizminden yararlanılması ile aynı zamanda kültür tu‐
rizminin amaçlarını da gerçekleştirme fırsatı olacaktır. Bu amaçlar arasında,
mevcut kültür değerlerini korumak, kaybolan kültürel değerleri yeniden can‐
landırmak ve yaşatmak, yerel halkta mekânsal ve kültürel olarak bir bölge bilin‐
ci oluşturmak, altyapıyı ve üstyapıyı bölgenin kültürüne uygun geliştirmek ve
önceliğin yerel halka verilmesini sağlamak yer almaktadır (Akoğlan Kozak ve
Bahçe 2009: 149).

508

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Bildiriler

509

Kültürün tamamlayıcı bölümü olan tarihi miras ulusları temsil eden önemli
bir unsurdur. Macdonald (2006: 11) mirası “kimliğin önemli bir kanıtı” olarak
ifade eder. Bu açıdan İzmit’te yer alan camiler bir kültürel bir miras olmasının
yanı sıra, şehrin kimliğini yansıtan en önemli kanıtlardan biridir. Miras, sadece
geçmişe ait kalıntılar değildir (Park 2010: 116). Aynı zamanda geleceğe ışık tu‐
tan ve bireylerin geleceklerini şekillendirme de bir rol üstlenen eserlerdir.

zölçümü açısından küçük bir il olan Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim
ve katma değer, gerekse bu sektörde çalışan insan açısından sadece Türkiye için
değil, dünya için de ilginç bir örnektir.Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, ka‐
yak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara denizine olan
kıyıları, Kocaeli iline ticaret ve turizm açısından da ayrı bir önem kazandırmak‐
tadır (http://www.kocaeli.bel.tr).

Palmer (2005) kültürel mirasların turizmde değerlendirilmesi ile ulusların ai‐
diyetlerini anlamak, düşünmek ve doğrulamalarını sağladığını ifade etmiştir.

İZMİT CAMİLERİ

Dünyaʹnın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan İzmit ve civa‐
rında tarih öncesi çağlardan yaklaşık olarak M.Ö. 3000ʹden itibaren insanların
yaşamakta olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, eski
bir yerleşim yeri olan Kocaeli kültür turizminde önemli pek çok esere sahiptir.
Günümüze kadar devamlı iskân edilmiş olan İzmitʹe ait ilk deliller M.Ö. 12.
yüzyıla dayanmaktadır. Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, ardından
Yunanistanʹın Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer aramak için yola çıkan
göçmen bir grup, şimdiki Başiskele mevkiinde Astakoz adını verdikleri şehri
kurmuşlardır. Trakia kralı Lysimakhosʹun Astakoz’u tahrip ettirmesiyle bugün‐
kü İzmitʹin de üzerinde bulunduğu yamaçlara Nikomedia adında yeni bir şehir
kurulur. Sonrasında şehir M.Ö. 91 ‐ 94 yıllarında Romalılara bağışlanır. M.S. 284
yılında İmparator Diokletionus, Nikomediaʹyı yeniden başkent yapar. Onun
zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiyeʹden sonra dünyanın 4ʹncü
büyük şehridir. 11. yyʹın son çeyreğinde Nikomedia, Selçuklular tarafından zapt
edilir. I. Haçlı Seferi’nde geri alınan Nikomedia, bir süre Latinlerin işgalinde
kaldıktan sonra tekrar Selçuklulara geçer.
Kent, en parlak dönemini Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. İs‐
tanbul’un erzak, kereste ve yakacak odunu İzmit’ten tedarik edilmiştir. Anado‐
lu’dan gelen kervanlar İzmit’te dağılırdı, yükler burada bırakılıp gemilerle İs‐
tanbul’a devam edilirdi. Bu yüzdende bu kişileri barındıracak hanlar ve kervan‐
saraylar bakımından zengin bir kentti (Tuğlacı 1985: 175). 1888 yılına kadar İs‐
tanbulʹa bağlı kalan İzmit bu tarihten sonra ayrı bir kent olur. İstiklal Harbi ön‐
cesi İngiliz ve Yunan kuvvetlerinin işgalinde kalan şehir 28 Haziran 1921ʹde
kurtarılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra da Kocaeli vilayetinin merkezi ol‐
muştur.
Bugün ileri düzeyde sanayi ve endüstri kenti olan Kocaeli; çevresi ile demir‐
yolu ve en gelişmiş karayoluna sahiptir. Bunun yanı sıra Derince ve İzmit li‐
manlarıyla da dünyanın dört bir yanına deniz yolu bağlantısı kurulmuştur. Yü‐

Kente ait bir çok tarihi eser bulunup tarih boyunca da İstanbul’a yakınlığı, ker‐
vansarayların geçiş güzergâhında olması gibi bir çok özelliğinden dolayı, daima
iskân edilen bir yer olmuştur. Tüm camiler tarihsel değer taşır, bu değere sebep
olan bir diğer unsur ise İzmit camilerinin birçoğunun Mimar Sinan’ın eseri ola‐
rak gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.
Akça Cami
İzmit merkezde, Akça Cami Caddesi’nde yer alır. Cumhuriyet devrinde minare
kaidesi dışında bütünüyle yenilenmiştir. Caminin olduğu yerde daha önce kü‐
çük kara planlı bir mescit vardır (Ürkmez 2007: 117). Yapıya adını veren Akça
İbrahim’in İzmit’in fethine katılanlardan olması nedeniyle caminin ilk yapımı‐
nın 1326 civarında olduğu düşünülmektedir. Minare kaidesi ise ilk devirden
kalmadır (Ürkmez 2007: 121). Bu gün kare planlı kubbeli, caminin cephelerinde
kot farkı gözlenmektedir. Kubbe kasnağı etrafında pencereler yer alıp, kubbede
içinde ise son zamanda yapılmış kalem işi süslemeler yer alır. Mihrap nişi çini‐
lerle kaplanmıştır. Mihrabın yanında yer alan minber ahşaptan yapılmıştır. Ca‐
mi ana mekânın girişinde sağda mahfil solda ise kadınlar mahfiline çıkış merdi‐
venleri yer alır. Cami içi 1967 yılında çinilerle kaplatılmıştır. Yapının içinde son‐
radan yapılan çini ve kalem işi süslemeler dikkat çeker.
Akçakoca (Dere) Cami
Cami kalenin eteklerinde, Akçakoca Mahallesi’nde yer almaktadır. Mimari belli
olmayan yapının Akçakoca tarafından 1327‐1328 yıllarında yaptırdığı düşü‐
nülmektedir (http://www.varbak.com). Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen ca‐
minin cephelerinde farklı yükseklikler oluşmuştur. Cami kapalı bir son cemaat
yerine sahiptir. İç kısımda düz ahşap çatı ile örtülen cami, dışarıdan kırma çatı‐
lıdır.minare ise tuğla dan inşa edilmiştir. Cami giriş cephesinin batısında mahfi‐
le çıkış yer alır. Cami içinde girişin iki yanında müezzin mahfilleri ve üstede
kadınlar mahfili yer almaktadır. Mihrap nişi ise dışarıdan görülebilecek şekilde
vurgulanmıştır.
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Mihrabın iki yanında ise birer adet sütün yer alır. Sütunların üzerinde ise bi‐
rer kandil benzeri kap formu işlenmiştir. Bu nesneli bezeme haricinde mihrap
nişi içerisindeki süslemeler yine 19. yy. özelliğini göstermektedir. Mihrabın i‐
çinde bir perde motifi ve ortasında madalyon vari bir sarkıt yer alır. Mihrabın
iki yanında yer alan sütunlar, üst ve alt pencereler ile bir simetri oluşturulmuş‐
tur. Minber geç dönem özelliği gösterip, ahşaptan yapılmış ve üzeri boyanmıştır
(Ürkmez 2007: 111). Minare tek şerefeli ve tuğladan olup, 1999 depreminde yıkı‐
lan külah kısmı halen daha yapılmamıştır.
Alaca Mescit (Gümüşlüoğlu Camisi) (Merkez)
Kocaeli Hacı Hasan Mahallesi, Hasan Kasım Yokuşu yanında, bulunan bu ca‐
minin Bizans çağında yapılmış olan Justinianus sarayının kalıntıları üzerine ku‐
rulmuştur. Caminin beyaz zemin üzerine lacivert renkte sülüs yazılı çini kitabe‐
sinden El Hac Bin Mehmet Gümüş zade tarafından 1598‐1599 yıllarında yapıl‐
dığı öğrenilmektedir. Cami zamanla onarılmış iki yanı ile arka cephesine ekle‐
meler yapılmıştır. Bugünkü hali ile ahşap çatı ile örtülüdür
(http://www.varbak.com).
Yapının banisi olan Gümüşoğlu Konağı da caminin 150 m. batısındadır. Yapı‐
nın aslı kare planlı olup sonrasında yapılan eklemelerle dikdörtgen plana çev‐
rilmiştir (Ürkmez 2007: 139‐141). Giriş kapısının iki yanında dikdörtgen üzerin‐
de ise yuvarlak kemerli pencereler yer alır. Bu pencere düzenini yapının diğer
cephelerinde de görmekteyiz .
Yapının zaman içerisinde geçirdiği yenilikler her alanda göze çarpmaktadır.
İç mekâna girişinin iki yanında kapalı bölümler yer alır. Yapı içeriden yine ah‐
şap tavanla örtülüdür. Mihrap boyanmış olup, istiridye bir kavsaraya sahiptir.
Üzerinde vitray yuvarlak pencere yer alır. Minberde yine son dönemde yapılıp
orijinal değildir (Ürkmez 2007: 141). Harim girişinde yer alan bezemeli kitabe
dikkat çekicidir. Çini kitabe üç satırdan oluşup, yazının etrafı bitkisel bezeme‐
lerle süslenmiştir. Yapının minaresi kare bir kaide üzerine silindirik olarak yük‐
selmektedir. Yapının ilk onarımı 1963 yılında vakıflar genel müdürlüğü tarafın‐
dan yapılmıştır. İkinci onarım ise 1999 depremi sonrasında, 2006 yılında bitiri‐
len onarımdır (Ürkmez 2007: 142).
Arapzade Cami
Hacı Hızır mahallesinde yer alan cami benzer diğer camiler gibi araziden dolayı
yükseltilerek yapılmıştır. Binanın dışında doğu cephesinde (girişin solunda)
kadınlar mahfiline çıkış yapının dışından merdivenler ile sağlanır. Caminin ço‐
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ğu bölümü zaman içerisinde yenilenmiş olmakla beraber çokgen bir kaide üze‐
rine oturan kubbeye sahiptir. Yapı minaresi orijinaldir (Tuğlacı 1985: 176). Mi‐
narenin kaidesi kadınlar mahfiline giriş kapısının hemen yanında yer alır. Alt ve
üst kat cephelerinde yuvarlak kemerli pencereler kullanılmıştır.
Fevziye (Mehmet Bey) Cami
Bugün Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan cami Kanuni Sultan Süleyman’ın
damadı Rüstem Paşa’nın Kethüdası Mehmet Bey adına 1576’da yapılmıştır. Ta‐
rihi boyunca depremler ve yangın gibi afetlere maruz kalmıştır. 1719’da deprem
geçiren cami 1757’ de yangın ile tamamen yanmış ve Hacı Halil Ağa vasıtasıyla
yenide inşa edilmiştir. 1837’de geçirdiği yangın sonrasında ise Kaptanı Derya
Fevzi Paşa tarafından cami yeniden yapılmıştır. Bu günkü adını da buradan al‐
mıştır. 1894 yılında geçirdiği deprem sonrasında Abdulhamit’in isteği doğrultu‐
sunda yıktırılıp yeniden yapılmıştır. 1897 yılında bitirilen cami Abdulhamit
Han’ın Cülüs günü ibadete açılmıştır.
1999 depreminde minaresi yıkılıp camide de ağır hasar oluşunca 2002 yılında
cami yıkılıp tekrar yapılmıştır. Son yapım İzmit halkı ile cami derneğinin katkı‐
ları ile Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından aslına uy‐
gun proje ile yeniden yapılmıştır 1. 1894 Depremi öncesinde ki yapının mekân
tasarımı bugünkü camiye benzemektedir. Ancak üst örtü ve pencerelerde farklı‐
lıklar vardır (Kaya 2009: 116). Arazinin durumundan dolayı yarı fevkani olarak
yapılan bina ön giriş yönünden düz bir girişi arka tarafta ise bir bodrum katına
sahiptir. Cami dikdörtgen planlı olup, kapalı bir son cemaat yerine sahiptir. Ya‐
pı alt ve üst kattan oluşan çift sıra pencerelere sahiptir. Giriş cephesinin ortasın‐
da cami giriş kapısı yer alır.
Kapının üstünde ise üçgen bir alınlık ve ortasında bir madalyon motifi ilgi çe‐
kicidir. Güney cephesinde mihrap çıkıntısı görülebilmektedir. Cami girişinden
sonra son cemaat yerine geçilir. Buranın da üzeri ahşap ile örtülüdür. Son ce‐
maat yerinin solundan kadınlar mahviline çıkılmaktadır. Harimin üzeri kubbe
ile örtülüp kalemişi süslemelere sahiptir. Mihrap oldukça sade tutulmuş mihrap
içini çeviren mermer küçük sütünceler ve mihrabın iki yanında birer yazı kuşağı
yer alır. Bunların yanında mermerden sütunlar üzerlerinde de vazo içinde çiçek
motifinden oluşan süslemeler yer alır. Mihrabın sağında yer alan minber ahşap‐
tan olup, korkuluklarında ajur tekniği kullanılmıştır. Mihrabın solunda ise ah‐
şaptan bir vaaz kürsüsü yer alır.
1
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Hüseyin Paşa Cami
Kocaeli Çukurbağ Mahallesi’nde bulunan bu camiyi Sultan III. Selim’in süt kar‐
deşi Kaptan‐ı Derya Küçük Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır
(http://www.varbak.com). Caminin yapım tarihi olarak 1767 verilmektedir. Yapı
geçirdiği onarımlar sonrasında orijinal şeklini koruyamamıştır (Tuğlacı 1985:
176). Cami, dikdörtgen planlı olup, kuzeyine sonradan ilave edilen bölüm; be‐
tonarme olarak yapılmıştır. Üst bölüm kırma çatıdır (Kaya 2009: 121). Kadınlar
mahfiline çıkış, cephenin batısında yer alan kapıda sağlanmaktadır. Girişin iki
yanında birer mahfil ve bunların hemen üzerinde kadınlar mahfili yer alır. Ka‐
dınlar mahfilinin orta kısmı yarım daire biçiminde dışarıya doğru taşırılmıştır.
Minare kaidesi yapının içerisinde kalmış ve içerisinden de görülebilmektedir.
Cami içerisi düz ahşap tavan ile örtülü olup, ortada küçük bir kubbe yer alır.
Kubbe fonksiyonel olmayıp, kubbe içi bitkisel bezemelerle süslenmiştir. Mihrap
oldukça sadedir. Mihrap nişi beyaza boyanmış süslemeler ise mihrap nişi etra‐
fında yer almaktadır. Mihrabın hemen yanında ahşap minber ise farklı bir gö‐
rünüme sahiptir. II. Dünya Savaşı yıllarında bir süre askerlere tahsis edilmiş,
savaşın sonrasında da halk tarafından onarılıp ibadete açılmıştır. Bugünkü du‐
rumu
ile
mimari
yönden
fazla
bir
özelliği
bulunmamaktadır
(http://www.varbak.com).
İmaret Cami
Tepecik mahallesinde yer alan Cami Tersane banisi defterdar Abdüsselam E‐
fendi tarafından yaptırılmıştır. Pars Tuğlacı, yapının, Abdüsselam efendinin
kendine ait olan arazi üzerine 1530 yıllarında yaptırıldığını söylese de (Tuğlacı
1985: 177). Cami giriş kapısında 1518‐1524 tarihleri yer alır. Caminin Mimar Si‐
nan’a yaptırıldığı, yapının Sinan’ın ilk eseri olduğu gibi bilgiler mevcuttur. An‐
cak günümüzde eski cami yıkılıp yerine yenisi inşa edilmiştir (Yüce 1998: 29)
Engin Ürkmez ise yapının birçok onarım geçirdiği 16. yüzyıla tarihlendirilen
yapıyı mimar Sinan’ın onardığını yazmaktadır (Ürkmez 2007: 135). Vakıf kayıt‐
larından bu caminin daha önce yapıldığı ve Mimar Sinan tarafından genişletile‐
rek yenilendiği öğrenilmektedir (http://www.varbak.com).
Caminin kubbesi 1776 yılı depreminde yıkılmıştır. 1872 yılında Altıncıoğlu
Hatice Hanım tarafından onarım yapılmıştır (Öztüre 1981: 215 ). Caminin doğu
bölümünde yer alan dikdörtgen bölüm ise, 19.yy’da yapılan onarım sırasında
ilave edilmiştir (Kaya 2009: 119).
Caminin üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Bugün caminin kuzey cephesi kolordu
binasına bitişik durumdadır. Dikdörtgen planlı cami ye sonradan eklendiği dü‐
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şünülen mekânlar mevcuttur. Çift girişe sahip olan yapının mihrap çıkıntısı dı‐
şarıdan belli olmaktadır. Yapının doğu kısmında yer alan girişin olduğu bö‐
lümde abdesthane kısmı yer alır. Mahfile çıkışında yer aldığı bu bölümde iki
adet kapı bulunur. Tavan ahşap kaplı olup ortasında küçük boyutlu bir kubbe
yer alır. Yarım daire biçimindeki mihrap yağlı boya ile boyanmıştır. Mihrabın
sağında yer alan minberde son dönemde yapılmış ve ahşaptandır (Ürkmez
2007: 135)
Orhan Cami
Cami şehre hâkim bir tepede eski kentin bulunduğu, iç kalenin ortasında, Or‐
han mahallesinde yer almaktadır. Şehzade Süleyman Paşa tarafından 1332 yı‐
lında yaptırılmıştır (Tuğlacı 1985: 176). Caminin mimarı bilinmemektedir. An‐
cak, 1840’ da Sultan Mecit ve Rıfat Paşa zamanında oldukça büyük bir değişime
uğradığı bilinmektedir (Ürkmez 2007: 95). Aynı zamanda Pars Tuğracı yapının
1849 ve 1894 yıllarında onarım gördüğünü söyler (Tuğlacı 1985: 176). Cami tek
şerefeli minaresi 1840 yılında onarımda yapılmış ve 1999 depreminde tekrar
yıkılmıştır (Ürkmez 2007: 104). İzmit’te ki diğer yapılar gibi, bu cami de 1999
depreminde ağır hasar alıp 2004 yılında tekrar ibadete açılmıştır
Zaman içinde tahrip olan cami, 19.yy da yapılan onarımda orijinal durumun‐
dan oldukça uzaklaşmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki kayıtlarda
cami Orhan Gazi’nin evkafı arasında gösterilmiştir. Sultan Abdülmecit döne‐
minde yapılan onarım kitabesinde de Süleyman Paşa’nın ismi bulunmaktadır.
Cami dikdörtgen planlı bir yapı olup, moloz taştan yapılmıştır. Sonraki yıllarda,
1843’te ahşap son cemaat yeri ile hünkar mahfili eklenmiştir. Büyük olasılıkla
cami, orijinal temelleri üzerine aynı planda yeniden yapılmıştır
(http://www.varbak.com).
Cami girişinde ahşaptan üzeri kapalı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son‐
rasında bu cephe ahşap kaplanmıştır. Camide son cemaat yerinin de bulundu‐
ğu, kuzeydeki kapıdan girildikten sonra harime geçişi sağlayan kapıya ulaşılır.
Girişin solunda ise kadınlar mahfiline çıkış merdivenleri yer alır. Yapının iç
kısmında yer alan süslemeler oldukça ilginçtir. Girişin kuzeyinde hünkar mahfi‐
li, aynı doğrultuda alt kısımda müezzin mahfili, yer alır. Kubbe dört ahşap sü‐
tun üzerine oturmaktadır. Kubbe süslemesi oldukça orijinal olup, kalemişi tek‐
niğinin de kullanıldığı, altın yaldız ve mavi rengin hakim olduğu kubbe orta‐
sında güneş ışınları ya da yıldız vari ışınsal bir süsleme altında küçük rozetler
ve eteğine doğru bir balık pulu yada damla olarak adlandırılan benzerine az
rastlanır bir kubbe süsleme programıyla karşılaşılmaktadır.
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Girişin hemen karşısında güney duvarında mihrap ve hemen sağında minber
yer alır. Mihrap yuvarlak bir kemerle çevrili, yarım daire biçimindedir. Mihrap
nişinin içinde geç dönemde yapılan süslemeler dikkati çeker. Yanlardan tuttu‐
rulmuş bir perde motifi ve bunun ortasından sarkan bir kandil motifi yer alır.
Mihrabın üst kısmında yeşil zemin üzerinde yazı bulunmaktadır. Minber ahşap‐
tan yapılmış olup yan taraflarında ve korkuluklarda yine geç döneme ait bitki‐
sel bezemeler yer alır. Benzer süslemeler vaaz kürsüsünde de görülmektedir.
Engin Ürkmez kitabında buradaki süslemelerin 2004 onarımın da üzerindeki
yağlıboyalar kazınarak ortaya çıkarılmış olduğunu yazmaktadır (Ürkmez 2007: 99).
Cami İzmit’in en eski camilerinden biri olma özelliğin yanı sıra farklı özellik‐
lere de sahiptir. Örneğin caminin üst katında yer alan mahfil hünkârın geldi‐
ğinde dinlendiği, İzmit’i seyrettiği odaların olduğu bölümdür (Ürkmez 2007: 99,
102). Caminin bir diğer özelliği de her Cuma Orhan Gazi’nin kılıcı ile birlikte
burada hutbeye çıkmasıdır. Sonrasında ise bu gelenek devam etmiştir (Ürkmez
2007: 104). Caminin bu gün ayakta olmayan medresesinde yine Orhan Gazi ta‐
rafından yaptırıldığı düşünülmektedir (Ürkmez 2007: 105).
Pertev Paşa (Yeni Cuma) Cami
Bugün Yeni Cuma Mahallesi’nde yer alan külliyenin Yapımı 1546’dır (Yüce
1998: 29). Vezirlerden Pertev Mehmet Paşa’nın İznik‐İzmit’te sancak beyliği
yaptığı dönemde başlattığı ancak bitimini göremediği camidir (Öztüre 1981:
100).
Rumeli beylerbeyi Pertev Paşa (Ölümü 1572) Vakfı olarak yaptırılmıştır (Tuğ‐
lacı 1985: 176). Cami, çeşme, hamam, medrese, kervansaray ve aşhaneden olu‐
şan bölümleri ile bir külliye içerisindedir. Külliyeden günümüze fazla bir yapı
kalmasa da cami oldukça iyi durumdadır. Menzil külliyesi olan yapı daha ziya‐
de Osmanlı ordusunun geçiş güzergâhında olması nedeniyle orduya da hizmet
eden bir yapıydı. Külliye Mimar Sinan’ın eseri olarak kabul edilir (Yüce 1998:
19). Yüksek duvarlarla çevrili avlu içinde yer alan camide 12 kenarlı şadırvan
yer alır. Güney batı köşesinde ise iki kısımdan oluşan çeşme yer alır. Üzeri örtü‐
lü bir son cemaat mahalline sahiptir. Cami tek kubbeli olup, yüksek bir kasnak
üzerine oturan kubbe etrafında 24 pencere yer alır.
Cami, yapıldığı devrin özelliklerini taşır. Avlu kapısı üzerinde “Camii Şerifi
Pertev Mehmet Paşa Sene 987” yazısı vardır. Zaman içerisinde yapı bazı ona‐
rımlar görmüştür. Bunlardan 1546 içindeki süslemeler ve nakışları kısmen ona‐
rım görmüştür. Minare külahı değiştirilmiştir (Yüce 1998: 29). Girişte çift revaklı
bir son cemaat yeri ile karşılaşılmaktadır. Günümüzde cami ana mekân girişinin

Bildiriler

515

hemen sağında oldukça dar bir alandan kadınlar mahfiline giriş verilse de kul‐
lanışlı olmamasından dolayı fazla tercih edilmemektedir. Üst katta ise oldukça
geniş bir kadınlar mahfili yer alır.
Camide süsleme olarak taş, kalem işi, vitray gibi farklı bezeme teknik ve mal‐
zemeleri kullanılmıştır. Beden duvarlarına açılan pencereler ise vitraylarla ha‐
reketlendirilmiştir. Kubbeye geçişte kullanılan tromplarda ve kubbe yine bitki‐
sel bezemelerle süslenmiştir.
Yapıda mihrap mermerden olup, mihrap nişi mukarnaslıdır. Mihrap kenarla‐
rında ise sütünceler yer alır. Mihrap nişini iki yanında yer alan gülbezekler yine
farklı renklerle hareketlendirilmiştir. Minber ise renkli mermerden yapılmıştır.
Minber yan aynalıkları ortasında rozetler yer alır. Korkuluklarda ise ajurlar
dikkat çeker. Camideki mermer işlerinin yanı sıra ahşap işçiliği de ileri bir dü‐
zeydedir. Özellikle kündekari tekniğinde yapılmış kapı kanatları önemlidir.
Pencere kanatlarında ise sedef kullanılmıştır (Ürkmez 2007: 76).
Urgancı Ahmet Çelebi (Baç) Cami
Paç mevkiinde Çınarlı Mahallesi’nde yer alan caminin ilk yapım tarihi belli de‐
ğildir. Orijinal halinden kalan kısımlar minare, son cemaat yeri kuzey duvarıdır
(Tuğlacı 1985: 176). Camiyi yaptıran Urgancı Mehmet Çelebi’dir. Yapının gü‐
nümüze ulaşan bir kitabesi bulunmadığından yapım tarihi ve mimarı bilinme‐
mektedir. Bu cami şehrin dış surlarının doğu kapısı yakınında olduğundan ve
buradan geçen kervanlardan rüsum (baç) alındığından banisinin ismi yerine
halk arasında Baç Camisi olarak tanınmıştır. Buna dayanılarak caminin XVI.
yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır (http://www.varbak.com). Caminin yerinde
eskiden ahşap bir cami mevcutken, 1928‐ 1929 yılındaki yangından sonra
1933’te bugünkü cami yapılmıştır (Ürkmez 2007: 166). Kare planlı yapı kâgir
olup, orijinalliğini koruyamamıştır. Üst örtü olarak da dışarıdan kırma çatı ile
örtülüdür.
Yapıya batı cephesinden girilmektedir. Yapının kuzeyinde ilk son cemaat ye‐
rine oradan da ikinci son cemaat yerine geçilir (Ürkmez 2007: 167). Bu mekânın
sağından kadınlar mahfilinin merdivenleri yer alır. Oldukça geniş bir alana sa‐
hip kadınlar mahfili harimin iki yanında da yine iki ayrı dikdörtgen bölümler
yer alır. Orta mekânın üzeri ahşap çatı olup, ortada kubbe yer alır. Kubbe dışa‐
rıdan belli olmayıp süsleme amaçlı yapılmıştır. Cami içerisi süsleme bakımın‐
dan oldukça sade tutulmuştur. Mihrabı ve minberinde de aynı sadelik dikkati
çeker.
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Minber korkuluklarında ajur işi bezemeler görülmektedir. Kubbe iç süsleme‐
sinde bazı rozetlerle hareketlendirilmeye çalışılmıştır Üstte kırma çatı ile örtü‐
lüdür (Kaya 2009: 121). Yapı birçok onarım geçirmişse de 1933 yılındaki onarım
oldukça geniş çaplıdır (Ürkmez 2007: 169). Mihrap çok sade olup, minberde de
benzer sadelik görünmektedir. Korkuluk kısmı ajurlu olup günümüzde beyaza
boyanmıştır. Minare de orijinal olmayıp, birçok kez elden geçirilmiştir. Kare bir
kaide üzerine oturan minare silindirik gövdeli olup petek külahla son bulur.

Mihrap nişi yanlardan kademeli olarak yukarıdan aşağıya doğru genişletilmiş
ve mukarnaslarda boyamaya gidilerek hareketlendirilmiştir. Mihrabın yanında
yer alan minber ahşap olup, üzerinde ahşap süslemeler yer almaktadır. Günü‐
müzde üzeri yine boyanmıştır. Kadınlar mahfilinin bulunduğu kısım, ahşap
kafesler ile çevrelenip üzerleri beyaz boya ile boyanmıştır. Minare ise batı cep‐
hesinde yer alıp minarede birçok kez elden geçmiştir.

Yalı Cami

Bu çalışmada, İzmit ilçesinde yer alan Osmanlı dönemine ait camilerin bir bö‐
lümü incelenmiştir. Sadece bu kapsamda ele alınan 12 eser, bölgenin kültürel ve
tarihi miras varlıkları açısından oldukça zengin olduğunu ortaya koymaktadır.
Zaman içinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bu eserlerin korunması
temel çalışmalardan biri olmak zorundadır. Kocaeli’nin kültür turizminde sahip
olduğu değerlerin en kısa sürede özelliklerinin belirlenmesi ve gerekli koruma
planlarının devreye konulması gerekmektedir. Mimar Sinan tarafından yapıl‐
mış olan bu eserlerin gelecek nesillere bozulmadan aktarılabilmesi büyük önem
taşımaktadır. Kültürel mirasının önemli bir bölümünü son 30 yıl içinde kaybe‐
den Türkiye’nin koruma konusundaki en önemli sorunlarından biri tercihlerde
yaşanan “geçmiş ve gelecek arasındaki karşıtlık” tartışmalarıdır (Yağcı ve Bin‐
göl 2005: 33). Bu sebeple Kocaeli’nde yer alan kültürel değerlerin bir kültür poli‐
tikası kapsamında incelenerek, Kocaeli’nin kültür turizminde Bursa ve İstanbul
illeri ile rekabet edebilir hale gelebilmesinde bu eserlerin değerlendirilmesi ge‐
rekmektedir.

Bugün Halkevi Meydanı’nda yer alan cami, İzmit Vakıflar Müdürlüğü Hayrat
Kütüğü’ndeki bilgilere göre Çalık Ahmet 1907 yılında yaptırılmıştır. Kitabesi
bulunmamaktadır (http://www.varbak.com). Bazı kayıtlarda caminin Çalık
Ahmet adına şehir halkı tarafından bitirildiği yazılıdır. Yapım tarihi olarak 1703
verilmektedir. 1894 yılı depreminde minaresi dışında tamamen yıkılan cami
tekrar yapılmıştır. Yapı 19. ve 20. yy’ın ortasında iki onarım geçirmiştir (Ürk‐
mez 2007: 150‐ 153).
Caminin cephesinde yer alan dışa taşkın mihrap dikkat çekmektedir. Cami i‐
çinde kalem işi süslemeler ağırlıktadır. Son dönemde yapılan kalem işi bezeme‐
lerle süslü mihrabın iki yanında yüksek sivri kemerli pencereler yer alır. Mihra‐
bın yanında bulunan minber ahşaptan yapılmış ve oldukça sadedir. Cami son
şeklini 1894 depreminden sonra almıştır. 1999’da ise eski şekli korunarak yeni‐
lenmiştir (Kaya 2009: 119).
Cami ana girişinin iki yanında mahviller yer alır. Girişin solunda ise kadınlar
mahfiline çıkış bulunmaktadır. Kadınlar mahvili ahşap korkuluklarla çevrilmiş‐
tir. Cami içi düz ahşap çatı ile örtülü olup ortasına küçük bir kubbe bulunur.
Burada yer alan kubbenin fonksiyonel bir görevi yoktur. Tıpkı mihrapta olduğu
gibi kubbe içinde de kalem işi süslemeler görülmektedir. Günümüzde cami Kül‐
tür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek koruma altına alınmıştır.

SONUÇ

İzmit ilçesinde yer alan tarihi ve kültürel değerlerden en önemlisi olan cami‐
lerden turizmde daha fazla yararlanabilmek için tüm çalışmaların bir plan dahi‐
linde yürütülmesi gerekmektedir. Yörede turizmin gelişmesi bir sanayi şehri
olarak bilinen Kocaeli’nin farklı alanlarda da gelişmesi ve gelir elde etmesinde
önemli bir role sahiptir.
KAYNAKÇA

Yumurtacı (Hacı Hasan) Cami
Sırrı Paşa Caddesi’nde yer alan cami, küçük ölçekli olup, dikdörtgen bir plan
arz eder. İnşa tarihi olarak 1631 gösterilmektedir (Ürkmez 2007: 145). Meyilli bir
arazi üzerine inşa edilen yapı cepheleri arasında kot farkı oluşmuş, eğim nede‐
niyle yapı yükseltilmiştir. Kadınlar mahfiline giriş dışarıdan cami giriş cephesi‐
nin solundan verilmiştir. Yapı içerisi ahşap çatılı olup, girişin karşısında mihrap
nişi yer alır. Mukarnaslı kavsaraya sahip mihrap yine yarım daire formundadır.
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ÖZ
Turizm faaliyetleri; ulaştırma, konaklama, yeme-içme, rehberlik hizmetleri ve yasal düzenlemelerden meydana gelen bir bütündür. İnsanlarda turizm faaliyetlerine katılma isteğini oluşturan esas faktör ise turist çekim öğeleridir. Genel olarak; doğal, tarihi, kültürel, milli ve dini değerler şeklinde gruplandırılan turist çekim öğeleri, turizm en önemli bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıkları olan tarihi eserler bu çekim öğelerinin başında gelmektedir. Turistin beklentisinin karşılanması, onun bu seyahate çıkmasını sağlayan çekim öğelerinin kendisine doğru ve etkili bir
şekilde tanıtılması ile mümkündür. Özellikle tüm bilim dallarının atası olarak kabul edilen ve özel bir bilim dalı olan arkeolojinin konusu dahilinde bulunan tarihi eserler; ancak bu konuda yeterli eğitim almış bir uzman tarafından sevdirilerek anlatılıp, tanıtılabilirler. Bu tanıtım ve anlatımı doğru ve etkili olarak yapmakla görevli kişi ise; bu konuda yeterli eğitim almış, yetkili, kokartlı profesyonel turist rehberidir. Bu nedenle turist
rehberinin eğitiminde, arkeolojinin bir disiplin olarak ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu
amaçla, 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu
Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği Programı öğrencileri için, toplam 20 farklı konuda, 9 ayrı kurumdan 2O bilim adamı, arkeolog konuşmacının katılımı ile 7 ayrı oturumda Turist Rehberliği Eğitiminde Arkeoloji Konferansları (TUREAK) düzenlenmiştir.
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Turizmin bileşenleri olarak bu hizmetleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak
mümkündür.







Ulaştırma Hizmetleri
Konaklama Hizmetleri
Yeme‐içme Hizmetleri
Rehberlik Hizmetleri
Yasal Düzenlemeler
Turist Çekim Ögeleri

Bu hizmetlerden esasen konaklama ve yeme‐içme faaliyetleri normalde insa‐
noğlu için olmazsa olmaz koşuldur. Bir başka anlamda yaşam için vazgeçil‐
mezdir bu faaliyetler. Nitekim asker kışlada, öğrenci yurtlarda, öğretmen öğ‐
retmen evinde, subay orduevinde, tutuklu cezaevinde olmak üzere mutlaka ya‐
şamak için konaklama ve yeme‐içme hizmetlerinden faydalanmak mecburiye‐
tindedir. Ancak turistik faaliyetlerde bu hizmetlere ayrı bir kalite düzenlemesi
getirilmiş ve sayılan örneklerin aksine katılımı zorunlu olmayan turizm faaliye‐
tine dahil olmuş olan turiste doğal olarak cazip, çekici, kaliteli ve seçme özelliği
verilmiş olarak bu hizmetler sağlanmaktadır. Örneğin turistik konaklama işlet‐
melerinde önbüro departmanı, konaklama işletmesi ile konuk arasında adeta bir
elçi görevi üstlenmiş pozisyonda yapılandırılmışlardır (Kozak 2006).

GİRİŞ

Diğer taraftan turist çekim ögelerinin yani turistik ürünlerin en önemli özel‐
liklerinden birisi; ürünün tüketiciye değil, tüketicinin ürüne ulaştırılması özelli‐
ğidir. Pazarlama yöntemlerinde genel olarak her türlü ürün tüketicinin ayağına
ulaştırılmaya çalışılır. Tüketicinin üründen faydalanabilmesi için, ürünün tüke‐
ticiye ulaşması ya da ürünün tüketici ile buluşturulması gerekmektedir. Oysa
turistik ürünün tüketilmesi için diğerinin tam aksine tüketicinin ürüne ulaştı‐
rılması, yani tüketicinin ürünle buluşturulması gerekmektedir. Çünkü, turistik
çekim ögelerinin çoğu statik olup, yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan
ögelerdir. Bu özellik de turizmde ulaştırma hizmetlerini zorunlu kılmaktadır.
Yani ulaştırma hizmetleri de, konaklama ve yeme‐içme hizmetleri gibi turizmin
olmazsa olmaz bileşenleri arasında yer almaktadır.

Dünya ve ülkemiz ekonomisi için oldukça büyük önem arz eden turizm, bir dizi
hizmet bileşenlerinden meydana gelmektedir. Üstelik bu hizmet bileşenlerinden
her hangi birisinin eksik olduğu noktada turizm faaliyetlerinden söz etmek
mümkün olmamaktadır. Sadece ekonomik olarak değil; insanlık açısından sos‐
yal, kültürel ve çevresel açıdan da önemli olan turizm sektörü, bu nedenle diğer
sektörlerden farklı olarak doğrudan ve kısa sürede etkileyen ve etkilenen bir
özellik arz etmektedir.

Ancak konaklama ve yeme‐içme hizmetleri gibi, ulaştırma hizmetleri de yine
diğer birçok sektörün olmazsa olmazı olarak görülebilir. Bir fabrika işçinin işye‐
rine veya bir öğrencinin okula ulaştırılmasını sağlayan servis hizmetleri gibi. Bu
nedenle burada da turizm ulaştırmasını konaklama ve yeme‐içme hizmetlerinde
olduğu gibi tarım veya sanayi ulaşımından ayıran yasal düzenlemeler gerçek‐
leştirilmiştir. Turizm ulaştırması hizmetinin üretilmesi, sunulması ve tüketilme‐
si bazı kriterlere bağlanarak aradaki ayırım ortaya konulmuştur.

Anahtar sözcükler: Turist rehberliği, rehberlik eğitimi, arkeoloji eğitimi, arkeoloji konferansları
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Her şeye rağmen bir sektörde veya sıradan bir işletmede konaklama, yeme‐
içme ve ulaştırma hizmetlerinin veriliyor olması sunulan hizmetin turistik ürün
olduğunu göstermez. Buna rağmen, turizm faaliyetlerinin temelinde öncelikle
bu hizmetlerin, kendi standartları çerçevesinde sağlanmış olma zorunluluğu
vardır. Ancak bu hizmetlerin sağlanması tek başına yeterli olmayıp, ürünün
turistik ürün ve turizm bileşeni sayılabilmesi için diğer bileşenlerle birlikte, bir
bütün halinde hazırlanıp sunulması gerekmektedir.
Turizm sektörünün bu olmazsa olmazlarını, ilgili yasa ve yönetmelikler çer‐
çevesinde yerine getirmeye yetkili olarak; turistik mal ve hizmet üreten konak‐
lama işletmeleri, yeme‐içme işletmeleri ve seyahat acentaları gibi kuruluşları
görmekteyiz. Bu işletmelerin turistik ürün üretmeleri, bunlarının reklam ve sa‐
tışlarını yapmaları, tüketici şikâyet ve dileklerini değerlendirmeleri vb. konular,
yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Örneğin turlarda rehberlik
hizmeti verilmesi de yasal düzenlemelerin bir gereğidir. Yolcu pasaport ve vize
işlemlerinden uçak biletlerine, ön ödemelerden tur sözleşmelerine, satıştan re‐
zervasyona kadar yapılan tüm işlemler, turizmde yasal düzenleme örneği ola‐
rak gösterilebilir.
Ayrıca birçok ürünün tüketilmesinde genellikle bir kullanım kılavuzu, basit
bir bilgi notu, kullanma şartnamesi gibi unsurlar ürünün tüketilmesinde yeterli
olabilmektedir. Hatta bazen ürün kullanımı ile ilgili bilginin bile olmadığına
rastlanılmaktadır. Kısaca birçok ürünün tüketilmesi ile ilgili genellikle yasal a‐
çıdan, statik veya dinamik bir kılavuz bulundurma zorunluluğu bile bulunma‐
maktadır. Oysa turistik ürünün tüketilmesinde, yasal olarak bu konuda özel
eğitim almış ve bu işi yapmaya yetkili turist rehberi bulundurulması, daha önce
de belirtildiği gibi yasal bir zorunluluktur. Örneğin Türkiye’de hiç kimse reh‐
bersiz bir tur düzenleme yetkisine sahip değildir. Üstelik söz konusu bu rehber‐
lerin bilgi açısından kendilerini sürekli olarak yenilemeleri, rehber yükümlülük‐
leri arasında yer almaktadır (Ahipaşaoğlu 2001).
Tüm bunlara rağmen yine de; yasal düzenlemeler çerçevesinde konaklama,
yeme‐içme, ulaştırma ve rehberlik hizmetleri içeren bir ürün aslında turistik
ürün değildir. Zira her ne kadar kalite standartları yüksek, konforlu, güler yüz‐
lü hizmet ve uygun fiyatla sunulmuş olsa da hiç kimse; sadece ulaştırma, ko‐
naklama, yeme‐içme ve rehberlik hizmetinden oluşan bir turu satın almaz, alsa
da bu üründen beklenti açıklanamaz. Yani insanların sadece yolculuk yapma,
iyi yemek yeme ve iyi yataklarda yatmak için turizm faaliyetine katılması bek‐
lenemez.
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Bu durum gösteriyor ki, yukarıda sayılan tüm olmazsa olmazlar turizm hiz‐
meti olarak sağlanmış olsa da, ortaya konulan ürünün turistik ürün olduğunu
söylemek mümkün olmayacaktır. Bu durumda en önemli bileşen olarak, turist
çekim ögelerini de mal ve hizmetler bütününe dahil etmek gerekmektedir. O
halde nedir bir ürünü turistik ürün haline getiren bu bileşen?
Öncelikle daha önce belirtilen tüm hizmetler sağlanmadan turistik ürün orta‐
ya konulamaz, bunun kabul edilmesi şarttır. Yasal olmadan dolayısı ile rehber
eşliğinde olmayan, insanların barınma ve beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlarını
karşılamayan ve insanları destinasyon alanlarına ulaştırmayan bir ürün; turistik
ürün olma özelliğinin tartışılır olmasından öte uygulanabilirlilikten ve gerçek‐
likten bile uzaktır. Bununla birlikte tüm bu hizmetlerin sağlanması da ürünün
turistik ürün olduğunu belirlemez. Çünkü insanlar turizm faaliyetlerine katılır‐
ken, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasından öte oldukça önemli beklenti ve
hayal içerisindedirler. Aslında satın alınan bir paket turu örnek verecek olursak;
ücreti ödenmiş ve satın alınmış bir ürün olarak tüketicinin elinde tur sözleşme‐
sinden başka somut bir ürün yoktur. Bu sözleşme içerisinde de ne yemek, ne
yatak ne de ulaştırma vardır. Sadece bunların taahhüdü vardır. Buna rağmen
aslında ürünü alanın beklentisi yine de tam olarak bunlar değildir. Burada ürü‐
nü satın almasını sağlayan, onu kendisine çeken, cazip gelen bir takım turist
çekim ögeleridir. Onları görme, tanıma ve öğrenmenin heyecan ve hayali bu‐
lunmaktadır tüketici üzerinde. Doğrusu da öyle olmalıdır. Bu da gösteriyor ki
satın alınan ürün aslında hayali bir ürün. Önceden test edilmesi, denenmesi ve
görülmesi mümkün olmayan hizmetler ve değerler bütünü.
Mucbir sebep olmadıkça; “gelecek de bir gün gelecek” mantığı ile hazırlanmış
kişilerin boş zamanlarını iyi bir şekilde planlayıp zenginleştirerek onlara belirli
bir ücret karşılığı sunulan ürünün de satın alınabilmesi için cazip ve çekici ol‐
ması gerekmektedir. İşte bunu sağlayan unsurlara turist çekim ögeleri denil‐
mektedir. Özetle, bir ürünün turistik ürün olma özelliğini kazandıran ve olmaz‐
sa olmaz hizmet ve faaliyetlerin yanı sıra ürünü cazip hale getiren ve satın a‐
lınmasına neden olan tüm değerlere turist çekim ögeleri denilmektedir. Bu
ögeleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür.
1. Doğal Değerler
2. Tarihi Değerler
3. Kültürel Değerler
4. Dini / Psikolojik Değerler
5. Milli Değerler
6. Yapay Turist Çekim Ögeleri
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I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Doğal Değerler: Doğanın insanoğluna bahşetmiş olduğu, oluşumunda insanoğ‐
lundan daha çok doğanın etkili olduğu, görmenin, seyretmenin, içinde bulun‐
manın insana ferahlık ve huzur verdiği, genel anlamda insanların içinde bu‐
lunmak istediği doğa parçalarından oluşan güzellikler olarak tanımlanabilir.
Örneğin ülkemiz, sayısı bini aşan termal kaynağı ile dünyada ilk 7 ülke içinde
yer almaktadır (Akman ve Kozak 2001).

Dini/Psikolojik Değerler: Psikoljik değerler olarak da adlandırılabilecek olan di‐
ni değerleri; insanların kendi inançları çerçevesinde ibadetlerini gerçekleştirmek
üzere yapmış oldukları mimari ögeler olarak tanımlamak mümkündür. Tapı‐
naklar, sunaklar, kiliseler ve camiler ile herhangi bir şekilde dini açıdan önem
arz eden ve kutsal bilinen mağara, çukur, dağ, kaya vb unsurlar dini değerlere
örnek gösterilebilir.

Doğal değerler oluşumlarında etkili olan unsura göre kendi aralarında ayrıca
alt gruplara ayrılırlar.

Milli Değerler: Bir ülke için milli önem arz eden, ulusal ve uluslararası bazda o
ülkenin kimliğini oluşturan unsurlar, milleti meydana getiren bütün kişilerin ve
zümrelerin ortak var oluş kaynakları, var oluş sebepleri, milli değerler olarak
tanımlanmaktadır. Türk milleti olarak bizim millî değerlerimiz, vatan sevgisi,
bayrak, millî marş, istiklal, dinî inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz, yakın
tarihimizde geçirmiş olduğumuz mücadeleler, devlet ve millet büyüklerimiz,
tarihî kişiliklerimiz vb. sayılabilir. Türklerin İslam öncesinde 395’lerde, Müslü‐
man Türklerin ise 750’lerden sonra gelip tanıdıkları (Yazıcı 2006) ülkemizde
Türk Milletinin öz varlığı olarak çok köklü değerleri bulunmaktadır.



Bitki Örtüsüne Bağlı Doğal Değerler: Dağlar, Ormanlar, Alpinist Çayırlar vb.



Suya Bağlı Doğal Değerler: Deniz ve kıyılar, göller, şelaleler, ırmaklar vb.



Yapısal Özelliklere Bağlı Doğal Değerler: Peri Bacaları, Travertenler, Mağara‐
lar vb. Antik çağda içinde safran yetiştirildiğini Amasyalı tarihçi
Strabon’dan öğrendiğimiz (Pekman, 1993) Silifke, Cennet Çukuru da peri
bacaları gibi bu gruba verilebilecek güzel bir örnektir.

Tarihi Değerler: Tarih öncesi, tarihi çağlara geçiş ve tarihi çağlara ait; insan e‐
linden çıkma, taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıkları olarak tanımlanan bu
değerler de önemli turist çekim ögeleri arasında yer almaktadır. Taşınmaz
maddi kültür varlıklarına; camiler, kiliseler, tapınaklar, tiyatrolar, kaleler, anıt‐
sal çeşme binaları vb mimari ögeler örnek olarak gösterilebilir. Taşınır maddi
kültür varlıkları içinse; heykeller, sikkeler, pişmiş toprak kaplar, takı malzeme‐
leri vb objeler örnek gösterilebilir. Her ne kadar potansiyel turizm talebindeki
yönelimler doğal özellikleri korunmuş çevrelere doğru olsa da (Aslan ve
Demircioğlu 1995), diğer taraftan turizmde çeşitlilik gün geçtikçe açılan bir yel‐
paze halini almaktadır (Türker 1998). Özellikle arkeoloji bu konuda insanlara ;
günlük hayat, beslenme, cinsel yaşam, evlilik, çocuk eğitimi, mimari, ölü göm‐
me vb konularla (Gür 2005) oldukça fazla seçenek sunabilmektedir.
Kültürel Değerler: Bir milletin mutfak, giyim‐kuşam, eğlence, el sanatları, örf,
adet, gelenek ve görenekleri gibi ortak değerleri kültürel değerler olarak tanım‐
lanabilir. Yöresel ev yemekleri, halk oyunları, kına gecesi, sünnet düğünü, el
işleri, halı kilim vb yüzlerce farklı unsuru kültürel değerlere örnek göstermek
mümkündür. Örneğin Türk Mutfağı’nın yöresel bazı yemekleri göçler nedeniy‐
le yurdun değişik yerlerine yayılmışsa da bugün bunlar sosyal, ekonomik ve
kültürel nedenlerle unutulmaya yüz tutmakta olan çok önemli kültürel değerle‐
rimizdendir (Şeker ve arkadaşları 2000).

Yapay Turist Çekim Ögeleri: Özelde; bir ülke veya bölgede, o ülke, bölge veya
yöre ile birlikte söz konusu yere ait herhangi bir ürün veya etkinliği ulusal ve
uluslar arası alanda tanıtımını yapmak maksadı ile, genelde de söz konusu yere
yerli veya yabancı turist çekerek ekonomik çıktı sağlamak amacı ile yapılan her
türlü etkinlik ve faaliyet yapay turist çekim ögesi olarak tanımlanmaktadır. Ör‐
neğin Akşehir’de Nasrettin Hoca’nın mezarının yanında yer alan ve üzerinde
dünyanın merkezi olduğu belirtilen madeni levhanın oraya yerleştirilmesi, ya‐
pay turist çekim ögesi geliştirme adına başarılı bir uygulama olmuştur. Her yıl
yüzlerce yerli ve yabancı turist oraya gelip o levha üzerinde fotoğraf çektirebil‐
mek için sıraya girmektedir. Öte yandan tüm festival, fuar ve kongreler bu gru‐
ba örnek olarak gösterilebilir. Bunların en önemli özelliği gerçekleştirildiğinde,
uygulamaya konulduğunda turist çeker, gerçekleştirilmediğinde veya uygula‐
madan kaldırıldığında hiçbir çekici özelliği kalmaz.
Tüm bu turist çekim ögeleri, turistik bir ürünün, aynı zamanda turizmin en
önemli bileşeni olarak görülmektedir. İnsanlarda turizm faaliyetlerine katılma
isteğini oluşturan esas faktör işte bu turist çekim öğeleridir. Ancak; tarih öncesi,
tarihi çağlara geçiş ve tarihi çağlara ait; insan elinden çıkma, taşınır ve taşınmaz
maddi kültür varlıkları olarak tanımlanan tarihi değerler bu çekim öğelerinin
başında gelmektedir. Çünkü insanlar diğer değerlerin yanı sıra özellikle tarihi
eserlere karşı çok daha büyük bir ilgi duyuyorlar. Özellikle tarih ve geçmiş me‐
deniyetler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bireylere söz konusu yapılar
hepten ilginç geliyor ve merak dürtüsü insanlarda öğrenme isteğini arttırıyor.
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Oysa doğal güzelliği kendi deneyimleri ile yaşayabilme fırsatı buluyor. Dini
değerleri ya bizzat inancından dolayı ya da ilgisinden dolayı okuyarak öğrenip
kavrıyor. Bu nedenle inanç turizmi ile ilgili talep daha çok sadece ibadetini ye‐
rine getirme ve görme üzerine yoğunlaşabiliyor. Zaten bu yüzden psikolojik
değer olarak da adlandırılmaktadır. Yine insanlar kültürel ve milli değerleri
hangi ülkeye ait olursa olsun, merak ettikleri sürece araştırıp, okuma veya ye‐
rinde görme yaşama fırsatı bulabiliyor.
Buradan da anlaşılacağı üzere; insanların doğal, kültürel, dini, milli ve yapay
turist çekim ögelerini tüketmeleri esnasında aslında bir başkasının rehberliğine
pek de ihtiyaç duymadıkları ortaya çıkıyor. Bu değerlerden faydalanmak için
turizmde arzu edilen paket tur çerçevesinde ürün satın almaya gerek duyul‐
mamakta, katılımlar daha çok bireysel olmaktadır. Doğal olarak ürününün ge‐
niş kitlelere pazarlanması bir anlamda zorlaşmaktadır. Oysa tarihi değerlerin de
destinasyona ve tur programlarına dahil edildiği paket turlara ilgi oldukça fazla
olmaktadır. Bunun temelinde katılımcıların ilgi ve merak duydukları ve onun
için satın aldıkları ürünü tüketirken bir başkasının yardım ve bilgisine açıkça
ihtiyaç duyması gerçeği yatmaktadır.
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Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı altı aylık kurslarının yanı sı‐
ra, üniversitelerin iki yıllık meslek yüksekokulları ve dört yıllık yüksekokulları‐
nın Turist Rehberliği bölüm ve programlarında turist rehberi eğitimi yapılmak‐
tadır (Kozak 2000). Turist rehberliği eğitiminin 1990’lı yıllarla birlikte akademik
platforma taşınmasının (Kozak 2003) ardından, ülkemizde turist rehberliği eği‐
timi veren kurumların sayısı gün geçtikçe artmıştır.
Selçuk Üniversitesi Silifke‐Taşucu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1996‐1997
eğitim‐öğretim yılında açılan Turist Rehberliği Programında da söz konusu tu‐
rist rehberi eğitimi yapılmaktadır. Program ders planı çerçevesinde öğrencilere;
söz konusu turist çekim ögelerinin tanıtılması amacıyla okutulan Turizm Coğ‐
rafyası, Genel Turizm, Türk Kültürü Folklörü ve Mitolojisi, Özel İlgi Turizmi,
Dinler Tarihi gibi derslerin yanı sıra yoğun olarak Arkeoloji ve Sanat Tarihi a‐
ğırlıklı dersler de okutulmaktadır. Bu dersleri aşağıdaki şekilde saymak müm‐
kündür.


Arkeolojiye Giriş



Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terminolojisi



Anadolu Uygarlıkları – I

YÖNTEM



Anadolu Uygarlıkları – II

İşte bu nokta da turistin beklentisinin karşılanması, onun bu seyahate çıkmasını
sağlayan başta tarihi değerler olmak üzere diğer tüm turist çekim öğelerinin
kendisine doğru ve etkili bir şekilde tanıtılması ile mümkündür. Özellikle tüm
bilim dallarının atası olarak kabul edilen ve özel bir bilim dalı olan arkeolojinin
konusu dahilinde bulunan tarihi eserler; ancak bu konuda yeterli eğitim almış
bir uzman tarafından sevdirilerek anlatılıp, tanıtılabilirler.



Anadolu Uygarlıkları – III



Mitoloji



Anadolu Türk Mimarisi



Anadolu Kentleri

Bu tanıtım ve anlatımı doğru ve etkili olarak yapmakla görevli kişi ise; bu
konuda yeterli eğitim almış, yetkili, kokartlı profesyonel turist rehberidir. Turist
rehberleri ülke tanıtımında birebir görev alan kişiler olması nedeniyle doğrudan
etkili kişilerdir (Kozak 1999). Kaldı ki, turist rehberinin temel işlev ve nitelikle‐
rinden olan tanıtma ve bilgilendirme kapsamında, rehberlerin tanıttığı turizm
mahallini tüm yönleriyle tanıması, anlaması ve ona karşı saygılı ve hoşgörülü
olması gerekmektedir (Yıldız Kuşluvan ve Şenyurt 1997). Bu nedenle turist reh‐
berinin eğitiminde, arkeolojinin bir disiplin olarak ayrı bir yeri ve önemi vardır.
Aslında arkeolojinin sadece rehberlik eğitiminde değil, esasen Milli Eğitim için‐
de özel ve önemli bir yeri olmalıdır (Kozak 1997). Ancak bu şekilde ilk insan tipi
Homo Erectus’dan (Gür 2007) bugüne kadar geçmişte yaşanmış olan uygarlıkla‐
rın daha iyi anlaşılması ve tanınması mümkün olabilecektir.

Bununla birlikte öğrencilere bu derslerde verilen bilgilerin yerinde görülüp,
konuların daha iyi anlaşılabilmesi için, bir başka anlatımla teorik bilgilerin pra‐
tiğe dönüştürülmesini sağlamak amacıyla 1 günlük, 3 günlük ve 1 aylık uygu‐
lama gezileri yaptırılmaktadır. Bir arkeolog öğretim elemanı ve bir arkeolog
rehber eşliğinde yaptırılan bu geziler, öğrencilerin arkeoloji ve sanat tarihi ko‐
nusunda kapsamlı bilgi almasını sağlamaktadır. Yapılan bir günlük uygulama
gezilerine örnek olarak aşağıda belirtilen programlar örnek verilebilir.


Silifke Müzesi, Silifke Kalesi, Kıbrıs Şehitleri Anıt ve Müzesi, Tekir
Anbarı (Sarnıç), Ayatekla,



Silifke‐Demircili, Uzuncaburç, Olba



Holmi, Paşa Limanı, Boğsak, Dana Adası, Afrodisias, Kelenderis



Narlıkuyu, Cennet‐Cehennem, Astım Mağarası, Kızkalesi, Korykos,
Ayaş Sebaste, Kanlıdivane
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Mersin Yümüktepe, Mersin Arkeoloji Müzesi, Tarsus Gözlükule, Tarsus
Roma Yolu, St. Paul Kuyusu ve Kilisesi



Yapılan üç günlük uygulama gezilerine örnek olarak ise aşağıda belirti‐
len proğramlar örnek verilebilir.



Anamur, Alanya, Manavgat, Side, Aspendos, Perge, Antalya



Mut, Karaman, Çatalhöyük, Konya, Beyşehir



Niğde, Nevşehir, Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Kaymak‐
lı, Derinkuyu, Ihlara Vadisi

Bu gezilerin yanı sıra öğrencilere ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın‐
dan onaylı, yasal çerçevede 37 günlük Türkiye Turu da yaptırılmaktadır. Tur
güzergahında Ani’den Kaunos’a, Nemrut’dan Patara’ya, Göbeklitepe’den Edir‐
ne’ye Anadolu’nun bir çok antik kenti, tarihi eseri ve Türk İslam Eseri bulun‐
maktadır. Öğrencilere bir arkeolog öğretim elemanı ve bir arkeolog rehber eşli‐
ğinde periyodik olarak her yıl yaptırılan bu gezilerde daha verimli olabilmek
için, bir başka anlatımla turist rehberliği eğitiminde arkeolojinin yeri ve önemini
arttırmak için yeni bir model geliştirilmiştir.
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Konuşmacıların Bağlı Olduğu Kurumlar

Konferans Konuları

Eğitim Programının Amacı

Tablo 1. Turist Rehberliği Eğitimi Arkeoloji Konferansları Modeli


Organizasyon ve İşbirliği Yapılan Kurumlar



MYO TUREAK
Genel Koordinatörü
MYO TUREAK
Düzenleme Koordinatörü

Hedef Kitle

Konuşmacı Arkeolog Sayısı

Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu
MYO Müdürlüğü
Silifke Kaymakamlığı
Silifke Müze Müdürlüğü

Eğitim Programında
Nihai Hedef

Prof. Dr. Halis OĞUZ
Öğr. Gör. İshak KOZAK

Selçuk Üniversitesi Silifke -Taşucu MYO
Turist Rehberliği Programı (N.Ö-İ.Ö)
1. ve 2. Sınıf öğrencilerinden Toplam 184 kişi
21

Konferans Tarihleri

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Selçuk Üniversitesi, Silifke-Taşucu MYO
Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Silifke Müzesi
Tarsus Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Adana Kültür ve Tabiat Varl. Koruma Bölge Kurulu
Arkeologlar Derneği Mersin Şubesi

Arkeoloji Eğitimi, Genel Arkeoloji, Müzecilik ve Mevzuat

Turizm Rehberliği Programlarında ( N.Ö– İ.Ö ) 1. ve
2. sınıflarda Arkeoloji ve Sanat Tarihi ağırlıklı bir
eğitim uygulanmaktadır. Bu eğitim çerçevesinde;
ülkemizin turizm sektörüne yetkili turizm temsilcileri
olarak yetiştirilmekte olan Turist Rehberi adaylarına
3386 – 5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek tüm taşınır ve taşınmaz
maddi kültür varlıkları ve doğal kaynakların tanıtılması, korunması ve turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilere; 25.11.2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği, mesleki hayatlarında Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından verilmekte olan seminerlere alt
yapı oluşturmak, eğitim programı ile ilgili sertifika
sağlamak ve “Rehberin Kendini Yenilemesinin
Önemi ve Mesleki Gelişim” hakkında deneyim
kazandırmak.
18 Aralık 2008 – 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında
belirlenen 9 ayrı hafta sonu

Bu amaçla; 2008‐2009 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi Silif‐
ke Taşucu Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği Programı öğrencileri için,
toplam 20 farklı konuda, 9 ayrı kurumdan 2O bilim adamı, arkeolog konuşma‐
cının katılımı ile 7 ayrı oturumda Turist Rehberliği Eğitiminde Arkeoloji Konfe‐
ransları (TUREAK) düzenlenmiştir.

Bildiriler

529

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

530

Tablo 2. Turist Rehberliği Eğitiminde Arkeoloji Konferansları Programı

1. OTURUM

Öğr. Gör. İshak
KOZAK
( Arkeolog )

2. OTURUM

Ark. Tuna AKÇAY
( ma )

3. OTURUM

S.Ü Silifke-Taşucu MYO
Turist Rehberliği
Proğram Koordinatörü

Arkeologlar Derneği
Mersin Şubesi Başkanı

TARİH/SAAT

YER

3

Turist Rehberliği Eğitiminde Arkeolojinin Yeri ve
Önemi

18 Aralık
2008 15.00

TAŞUCU
AKM

4

Eskiçağda Ölü Gömme
Adetleri ve Olba Mezarları

18 Aralık
2008 15.00

TAŞUCU
AKM

18 Aralık
2008
15.00

Konu

Filolog Murat
ÖZYILDIRIM ( ma )

M. Ü.Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Latince
Okutmanı

Erken Hıristiyanlık Döneminde Olba Kenti

Ark. Ümit ÇAKMAK

M. Ü.Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans
Öğrencisi

Dağlık Kilikia’ da IS. IV.
ve VII. yy. Arasında Sosyal
Yaşam ve Ekonomik Yapı

Doç. Dr. Ayşe
AYDIN

M. Ü.Fen-Ed.
Fak.Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Kilikia Isauria Bölgesinde
Hıristiyan Mimarisi

Silifke Müzesi Müdürü

Silifke Camikebir Mahallesi Mozaikli Alan Kurtarma
Kazısı

Ark. İlhame
ÖZTÜRK

Ark. Volkan YILDIZ
(ma )

Ark. İsmail SALMAN

4. OTURUM

Görev Yeri / Görevi

Yrd. Doç. Dr. Figen ÇEVİRİCİ

S.Ü.Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Doktora
Öğrencisi

Adana Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürü

M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi

Doğu Sigillataları A Grubu

5. OTURUM

Yrd. Doç. Dr. Fikret ÖZBAY

1

2

Anadolu Uygarlıkları

28 Mart
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Uzmanı

Urartu Krallığı

28 Mart
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Uzmanı

Tarihi Eser Kaçakçılığı
ve Önleme Yolları

28 Mart
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

TAŞUCU
AKM

6

Ark. Melek
YILDIZTURAN

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Uzmanı

Koleksiyonerlikten Müzeciliğe Türk Müzeciliği

28 Mart
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

18 Aralık
2008
15.00

TAŞUCU
AKM

7

Ark. Nazmi SÖYLEMEZ

Şeyhömer Türbesi ve
Anamur Kalesi

04 Nisan
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

27 Aralık
2008
14.00

TAŞUCU
AKM

Bir Resime Nasıl Bakılır?

04 Nisan
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

27 Aralık
2008
14.00

TAŞUCU
AKM

Gözleğentepe Nekropolü
Kurtarma Kazısı

04 Nisan
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

16 Mayıs
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

03 Ocak
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

21 Şubat
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

21 Şubat
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

M. Ü.Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi

Kilikia’ da Roma Dönemi
Su Sistemleri

21 Şubat
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

Ark. Abdülbari
YILDIZ

Tarsus Müzesi Uzmanı

Danyal Peygamber Kurtarma Kazısı

28 Şubat
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

Ark. İlhame
ÖZTÜRK

Silifke Müzesi Müdürü

Müze ve Tarihi Eserlerle
İlgili Mevzuat

28 Şubat
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

S.Ü Silifke-Taşucu MYO
Turizm Rehberliği Proğ. Ücr.
Öğr. Elm.

Prof. Dr. Candan
ÜLKÜ

M.Ü. Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

9

Ark. İlhame
ÖZTÜRK

Silifke Müzesi Müdürü

0

Ark. Mevlüt
ELİÜŞÜK

8

S.Ü.Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Yüksek
Lisans Öğrencisi

Orta Dağlık Kilikia Bölgesi Tonozlu Mezar Mimarisi
ve Ölü Gömme Gelenekleri

Yrd. Doç. Dr.
Mehmet TEKOCAK

S.Ü.Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi

Antik Çağda Yemek ve
Mutfak Kültürü

16 Mayıs
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

Doç. Dr. Asuman
BALDIRAN

S.Ü.Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi

Fasıllar Antik Kenti

16 Mayıs
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

Prof. Dr. Levent
ZOROĞLU

S.Ü.Fen-Ed.Fakültesi
Öğretim Üyesi

Kelenderis Antik Kenti

16 Mayıs
2009
14.00

TAŞUCU
AKM

1

2

3
0

Ark. Filiz AKMAN

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Uzmanı

Ark. Okan
CİNEMRE

Korumanın Tarafları

Polyksena Lahdi

Ark. Melek
YILDIZTURAN

5

6. OTURUM

Konuşmacılar

7. OTURUM

S
ERİ

Silifke Müze Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi, Silifke‐Taşucu Meslek Yük‐
sekokulu Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, Turist Rehberliği
Program Koordinatör ve Danışmanı’nın Koordinatörlüğünde yürütülen çalış‐
malar neticesinde geliştirilen model uygulamaya konulmuştur. Farklı kurum‐
lardan talep edilen akademisyen ve farklı görev ve unvana sahip arkeologların
öğrencilere sunum yapmaları sağlanmıştır. Sunumlara dinleyici olarak sadece
arkeoloji eğitimi almış olan Turist Rehberliği Programı öğrencilerinin kabul e‐
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dilmesi ile, katılım konusuna kısıtlama getirilerek, katılım isteğe bağlı olmasına
rağmen konferanslara ilgi arttırılmıştır. Konuşmacılara genelde arkeoloji olmak
üzere özelde konu kısıtlaması yapılmadan serbest sunum yapma imkânı tanın‐
mış, bu nedenle de öğrencilerin oldukça farklı konular hakkında bilgi almaları
sağlanmıştır. Geliştirilen modelin uygulamasında elde edilen başarı yeni çalış‐
malar konusunda tarafları daha da heyecanlandırmış, öğrencilere de daha sonra
katıldıkları Türkiye Turu için çok önemli katkılar sağlamıştır. Hafta sonları dü‐
zenlenen etkinlik uzun bir zaman dilimine yayılmış, böylece konular yoğun ol‐
masına rağmen sıkıcı olmaktan kurtarılmıştır. Modelin uygulaması sonucunda
idari ve mülki erkanın katılımı ile öğrencilere katılım belgeleri, konuşmacılara
da katılım ve teşekkür belgeleri takdim edilerek çalışma sonuçlandırılmıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Arkeolojinin önemini öğrencilere daha iyi anlatabilmek ve tarihi eserlerin sade‐
ce turizm ekonomisi açısından değil, milli benlik ve şuur açısından da önemli
olduğunu onlara öğretebilmek açısından çalışmanın amacına ulaştığı düşünül‐
mektedir. Model uygulaması sonucunda elde edilen çıktılardan bazılarını aşa‐
ğıdaki şekilde sıralamak mümkündür.


Disiplinlerarası işbirliğinin ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilebilirliliği,



Kurumlar arası işbirliği ve enerjinin sinerjiye dönüştürülme fırsatı,



Geliştirilebilecek yeni çalışma modellerinin ortaya çıkması,



Paylaşılan ve kullanılan bilginin daha da değer kazanması,



Haberdarlık ve farkındalık olgusunun gelişmesi,



Öğrenme ve öğretmede kendini yenileme,



Arkeoloji bilincinin oluşması,



Arkeoloji sevgisinin gelişmesi,



Tarihi eserleri koruma bilincinin gelişmesi,



Türkiye Turu’nda ziyaret edilen kazı alanları, ören yerleri, tarihi yapılar
ve müzelerin anlatımını daha iyi algılama ve bilgilerin pekişip oturması
sonucunda kullanılabilir hale gelmesi,



Bir an önce mesleğe başlama isteği,



Arkeoloji eğitimi almak üzere, rehber olduktan sonra yeniden sınavlara
girme isteği ve kişisel donanımı arttırma arzusunun ortaya çıkması,

Tüm bu çıktılar göz önüne alındığında; söz konusu modelin daha da geliştiri‐
lerek Turist Rehberliği eğitimi veren okullarda uygulanması yaygınlaştırılabilir.
Böylece umulur ki zamanla sadece Turist Rehberliği eğitiminde değil, birçok
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alanda eğitim alan öğrenenlere tarih ve arkeoloji sevgisi ile tarihi eser koruma
bilinci kazandırılabilir.
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ÖZ
Bilinen Turizm çeşitlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. “Doğal Afet Turizmi kavramı” da 400’e yakın olan turizm çeşidine son yıllarda ilave edilmiştir. Bu kavram genel
anlamda alternatif bir turizm unsuru olarak görülmekle birlikte, ülkeler bunu şimdilerde özgün turlarla sürdürmeye başlamışlardır. Özellikle, afetlere yol açan doğa olaylarının bıraktığı izler yani bunların doğadaki ve yaşamdaki değişimleri, afetin acıları unutulduktan sonra, bir şekilde turizm amaçlı olarak değerlendirilmektedir. Hatta ilgi çekici
bazı alanlar, birçok ülkede müze haline getirilmiş ve getirilmektedir. Bugün olduğu gibi
geçmişte de doğal afetlerden son derece etkilenmiş, süregelen afetleri yaşamının bir
parçası haline getirmiş yerleşimler olmuştur. Bunlar mitoslar, destanlar gibi sözlü olarak veya farklı arazi şekilleri ile görsel olarak günümüze kadar gelmiştir. Yani, bir şekilde turizm dünyasında yer almaktadır. Acaba turizm rehberlerimiz bu konuda yeterince
bilgi birikimine sahipler mi? Söz konusu elemanlarımız ülke coğrafyasının bu yanını yeterince değerlendiriyorlar mı? Sorularının cevapları mutlaka tartışılmalıdır. Bir başka
önemli husus; dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanan doğal afetleri, kişilere (özellikle akademik ve bilimsel nitelikli, ilgililere) uygun bir şekilde sunmak ve bu
değerlendirmelerden faydalı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktır. Yoksa bazı dünya
ülkelerinde olduğu gibi, kar amacı güden ve acıyı pazarlamaya yönelik bir turizm şeklinin hiçbir zaman etik olmayacağı çok açıktır. Bu çalışmada öncelikle, ülkemizdeki ve
dünyadaki volkanik dağların deprem aktivitelerinin, meteorolojik olaylar, hatta
tsunamilerin antik dönemlerden bugüne kadar kentleri nasıl etkiledikleri tarihi bir
perspektifte değerlendirilerek sunulacaktır.
Anahtar sözcükler: Afet turizmi, rehberler, volkanik dağlar, depremler, antik kentler
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GİRİŞ
Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri
nedeniyle afet tehlike ve risklerine oldukça açık bir ülkedir (www.jmo.org. tr).
Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının yanı sıra, ortalama yüksekliği 1130 m
olan sarp ve dağlık bir yapıdadır. Topraklarımızın büyük bölümü birinci derece
deprem riski altındadır. Bu bağlamda ülkeyi doğudan batıya, Kuzey Anadolu
Fay Zonu olarak dünyaca bilinen bir transform fay zonu kat etmektedir. Bu zon
A.B.D.’deki San Andreas Fay Zonu ile karşılaştırılmaktadır (Adatepe, 1992). Ay‐
rıca, Volkanik kökenli dağlar hemen her bölgemizde mevcuttur. Erciyes,
Hasandağ ve Nemrut’un eski çağlarda küçük boyutlu patlamalar yaptığı, za‐
man zaman gaz çıkardığı tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. Farklı doğal şekil‐
lerin bir arada bulunması ve sundukları ilgi çekici görünümler, ülkemiz turiz‐
mine hem zenginlik, hem çeşitlilik kazandırmaktadır.
İnsan yaşamına, yerleşmelere, tarım alanlarına zarar veren doğa olayları “Do‐
ğal Afetler” olarak tanımlanır. Bunlardan bazıları, örneğin volkan püskürmele‐
riyle yayılan lav akıntıları ve depremler kısa sürede doğayı değiştirir. Bu arada
suya dayalı afetleri de göz ardı etmemek gerekir. En fazla can ve mal kaybı bu
afetlerde meydana gelir. Örneğin “Noel Baba” olarak bilinen St.Nikola’nın doğ‐
duğu ve kilisesinin bulunduğu yerlerden biri, Antalya’nın batısında küçük ve‐
rimli Demre kıyı ovasıdır. Antik dönemde Likya Bölgesinde yer alan Myra
(Demre) ile Andriake (Çayağzı) kentleri doğal afetlerin izlerini taşır (Erel 1987).
Söz konusu kilise Demre Çayı’nın taşkınlarıyla sürüklenen 7–8 m’lik alüvyonun
altından kazılar sonrası yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu anlamda, bir afet
sonrası turizme tekrar kazandırılmış önemli bir mekândır.
Afet turizmi, asla yaşanan felaketlerden bir çıkar sağlamak haline dönüşme‐
melidir. Yoksa 1995 yılındaki Japonya Kobe Depremi ile 2005 yılında Büyük
Okyanus çevresinde (Meksika Körfezi, New Orleans) etkili olan Katrina Kasır‐
gası sonrası ortaya çıkan; öncelikle bilimsel değerlendirmelere yönelik kitlesel
seyahatler gibi görülen ancak daha sonra organize edilmiş rehberli otobüs turla‐
rına doğru dönüşen bir olumsuzluk söz konusu olmaktadır. Kuşkusuz bunların
çoğu, insanoğlunun merak/macera duygusunu tatmin etme isteğinden kaynak‐
lanmaktadır (Dilsiz 2009). Ancak bu hususun bıçak sırtı kadar hassas değer yar‐
gıları vardır. Bu turlar yerel halkın büyük tepkisiyle karşılaşmakta ve hükümet‐
lerin duruma el koymasına kadar gitmektedir. Yapılacak organizasyonların,
sadece afetler sonrası gerçekleştirilen yeniden yapılanmayı, afet yönetimi konu‐
sunda alınan tedbirleri yerinde görmek ile incelemek amacını içeren, bilimsel
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amaçlı olması ve kurtarma operasyonları ile iyileştirme çalışmalarını asla etki‐
lememesi gereklidir (Kadıoğlu 2005).
ANALİZ
Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler
Doğal afet turizmi kültür turizmi ile iç içedir. Bunun duvar resimleriyle betim‐
lenen bir volkan patlaması, fay diklikleri üzerine kurulmuş amfi tiyatrolar şek‐
linde görsel yanları olabileceği gibi destansı, hikâyemsi, hatta mitolojik sözlü bir
tarafı da vardır. Bir anlamda doğal afetleri insan yaşamına ve kentlerin kurulu‐
şuna olumsuz yönleriyle değil, yaptığı katkılarla tanıtmak ‐anlatmak‐ önemli‐
dir. Örneğin Akdeniz Havzası’nın Alp‐Himalaya dağ sisteminin şekillendirdiği
genç yüzey şekillerinin yer aldığı kuzey bölümü afetlere açık, çok riskli alanlar‐
dır. Burada yıkıcı depremler, volkan patlamaları, açık denizden gelen
tsunamiler, deniz yüzeyi oynamaları ve akarsu taşkınları hep yaşamın bir par‐
çası halindedir. Dünya turizminin öncüleri İspanya‐Fransa‐İtalya‐Yunanistan‐
Türkiye, Akdeniz’in bu kesiminde sıralanırlar. Söz konusu ülkelerin turizme
pazarladığı alçak kıyıların ağzındaki ovaları, deltaları, koyları yarımadaları ve
adaları, hep farklı çağlarda yaşanan afetlere sahne olmuştur. Yaşam ile iç içe
olan bu alanlar dünyanın çeşitli bölgesinden gelen insanlara pazarlanmaktadır.
Kuşkusuz dağlar Antik dönemlerde güvenilir sığınma yerleri ve mitolojik
tanrıların mekânlarıdır. Hatta görünüşleri ve heybetleri ile korku uyandırdığın‐
dan tanrılaştırılan alanlardır. Yunanistan Yarımadası’ndaki Olimpos Dağı, mito‐
lojik tanrıların meskenidir. Ülkemizde Batı Anadolu’da Uludağ, Kaz Dağı, Tah‐
talı Dağ’ının ortak adı yine“Olimpos”dur. Marmara Bölgesindeki Uludağ (Keşiş
Dağı), bölgenin zirvesi ve kış turizminin merkezidir. Bölgedeki Kaz Dağı’nın
adı, Troya efsanevi savaşında geçer ve belki de Olimpos unvanını bu nedenle
almıştır. Mitolojide anlatılanlardan söz konusu dağlık alanın Troya Kentinin
ikinci bir geçim kaynağı olduğu ve burayı elinde tutabilenin Çanakkale Boğa‐
zı’nı denetlediği anlaşılmaktadır. Güneybatı Anadolu’da, Akdeniz’den duvar
gibi yükselerek 2500 m’yi geçen Tahtalı Dağı da Akdeniz kıyılarımızın
Olympos’udur. Kıyı alanında daha yücesi olmadığından tanrıların mekânı ola‐
rak yakıştırılmıştır.
Oysa dağlar bilindiği üzere belirli yükseklik geçildiğinde insan sağlığı için
risk taşıyan birçok doğal afete açık yüzey şekilleridir. Sel baskını, heyelan, top‐
rak kayması, çığ, taş‐kaya blokları düşmesi, fırtınalar dağlık alanlarda olağan‐
dır. Yukarıda bahsedilen Tahtalı Dağı yamaçlarına düşen yağışlarla beslenen
akarsuların oluşturduğu taşkınlar yüzyıllardır dağ çevresindeki kıyı ovacıkları‐
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nı yaşanmaz duruma getirir. Bu bölgedeki Çamyuva, Beldibi ile Antalya’nın
Konyaaltı plajları ancak, taşkınları önleme altyapısının devreye girmesinden
sonra turizme açılmıştır. Ege denizi ortasında yer alan Santorini Ada grubu as‐
lında denizin derinliklerinden yükselerek su üzerine çıkan volkanın kalıntıları‐
dır. Volkan, M.Ö. 1620‘lerde şiddetle patlamış, patlamayla oluşan tsunaminin
Miken Kentlerinde yaptığı zarar, uygarlığın sonunu getiren, süreci başlatmıştır.
Bodrum, Datça Yarımadaları, İstanköy, Santorini Adaları; antik yerleşmeleri,
kaleleri, plajları, özgün mimarisi, yüzey şekilleri ve manzara çekicilikleri ile
yaşanılmış bunca afete rağmen insanlarda hayranlık uyandırmaya devam et‐
mektedir.

Fotoğraf 1. Santorini Adası ve Turizm.

Örneğin İtalya’daki Vezüv Yanardağı’na organize turlar düzenlenmektedir.
Bu yanardağın püskürmesiyle yaşamlarını yitiren insanları barındıran Pompei
Antik Şehri artık bir müze görünümündedir.
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İlkçağın ünlü Troya Savaşı 10 yıl sürmüştür. Troya’nın düşüşü, şiddetli bir
depremin surları yıkarak şehri savunmasız bırakması nedeniyle olmuştur
(Adatepe ve Erel 2001). Konuyla ilgili bir başka varsayım ise, Karamenderes Ir‐
mağı’nın yaptığı selin kenti harap etmesidir. Belki her ikisi birlikte gerçekleşen
doğal afet zincirinin bir parçasıdır. Bu afetlerin önü “Tahta Atın” içinden çıkan
bir avuç kahramana bağlanarak nesillere aktarılmıştır. Yine Akdeniz ve Ege Li‐
man Kentlerini vuran depremler, oluşan tsunamiyle birlikte algılanmış ve afetin
tümü deniz tanrısı Poseidon’a mal edilmiştir (Erel ve Zabcı 2007). Bugünkü Ak‐
deniz’in sıcak koylarındaki plajlar, ilk çağ donanmaların çekildiği, teknelerin
onarıldığı noktalardır. Artık Tsunami, açık deniz fırtınaları, savaşlar unutul‐
muştur. Yüz binlerce kişinin öldüğü 12 Ocak 2010 Haiti Depreminin hemen
sonrasında adanın öbür tarafında kitle turizmi devam etmektedir. Çünkü bu
Haiti için kaçınılmaz bir yaşam kaynağıdır. Bu çelişki, geçmişten günümüze
hüzünlü bir şekilde sürmektedir.

Fotoğraf 2. Vezüv Yanardağı ve Antik Pompei Şehri (Tasviri).

Datça ve Bodrum Yarımadaları’nın uç noktasındaki Antik yerleşmelere dam‐
gasını vuran en önemli afet ise depremlerdir. Örneğin Datça Yarımadası’ndaki
Knidos Liman Kentinin simgesi olan Afrodit Tapınağı’nın kaidesindeki çatlak
bir depremin eseridir.

Kıyı alanlarında deprem‐tsunami ikilemi yanında, limanları ve plajları etkile‐
yen bir başka bir afet akarsu taşkınlarıdır. Limanlama sahaları taşınan molozlar‐
la dolarak sığlaşır ve kentler ekonomik olarak önemini kaybeder. Yunanistan’da
Ionya Denizi kıyısındaki Methoni Limanını koruyan surların açığında 1574 ta‐
rihli belgede kıyı önünde iki ada gözlenir. Oysa günümüzde söz konusu adalar,
yaklaşık 100 m kıyı içersinde tepecikler durumundadır. Limanları devre dışı
bırakan taşkın afeti benzeri değişimi Büyük Menderes Irmağı aşağı vadisinde
yer alan Miletos Kenti’nde de yaşanmıştır (Kraft vd. 1981). İşte verilen bu ör‐
nekler bile dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de Afet Turizmi ile ne kadar iç içe
olduğunun bir göstergesidir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 Tarih, rakip orduların savaşlarını ayrıntılarıyla anlatır. Oysa bitmeyen asıl
büyük savaş, insanoğluyla doğa güçleri arasında süregelendir.
 Eski yerleşmelerin, yapıların günümüze kalan yıkık görüntülerinin asıl nede‐
ni terk edildikten sonraki yıllarda etkili olan ve başta depremler olmak üzere
oluşan doğal afetlerdir.
 Antik Kentleri tanıtan gezi turlarında, tarihi‐arkeolojik bilgilerin yanında,
kentsel yaşamı etkilemiş afet bilgilerinin birlikte verilmesi kuşkusuz geziyi
renklendirecektir.

Şekil 1. Knidos’daki Afrodit Tapınağı’nın Deprem Sonrası Durumu

 Özellikle tapınakların, kutsal alanların, kehanet yerlerinin kırık hatlarındaki
su ve gaz çıkışlarıyla doğrudan bağları vardır. Bunlar öne çıkarılıp değerlen‐
dirilmelidir.
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 İnsanlık tarihinde yaşanılmış felaketleri, doğanın yapıcı bir gücü biçiminde
algılayıp, yerel halkı rencide etmeden, turizm pazarlarına olumlu şekilde
sunmalıyız.
 Tüm değerlendirmelerin doğru yapılabilmesi ve ülkemize katkı getirebilmesi
için; turizmle uğraşanların (özellikle rehberlerimizin) belirtilen konularla ilgili
bilgi sahibi olmaları ve bu hususlara özel hassasiyet göstermeleri gerektiği açıktır.
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ÖZ
Şehir pazarlaması, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle şehrin kalkınmasına
katkıda bulunan stratejik bir planlama yaklaşımıdır. Şehir pazarlamasının başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesi için bir şehrin kimliği olmalıdır. “Şehrin ‘kimliği’, gerçekte ne
olduğunu; ‘imajı’, insanlar tarafından nasıl görüldüğünü ve ‘markası’ da nasıl tanınmak
istediğini ifade etmektedir. Şehir pazarlaması, bu üç kavram (kimlik, imaj ve marka)
arasındaki ilişkiyi sağlar.” İyi bir marka oluşturmak (ya da marka olmak) isteyen bir şehir, öncelikle imajını belirleyerek işe başlamalıdır. Şehir, insanların gönderilen mesajları nasıl algıladığına ve şehri nasıl gördüğüne bağlı olarak, var olan kaynaklarını da göz
önünde bulundurarak kendisine bir kimlik belirlemeli ve bunu vurgulamalıdır. Bu çalışmanın amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008 yılında başlatılan “Marka
Kent Projesi”ndeki 15 il içerisinde bulunan Sivas’ın, şehir sakinlerinin gözündeki imajını
belirleyerek, şehrin kimliğini geliştirmesine ve markalaşma sürecine katkı sağlamaktır.
Şehrin imajı, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden bir tanesi olan “alan örneklemesi” yoluyla ölçülmektedir. Sivas’taki 60 mahalle arasından tesadüfi olarak seçilen 15 mahallede gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS programıyla
analiz edilerek yorumlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Pazarlama, şehir pazarlaması, şehir imajı, Sivas.

GİRİŞ
Yerlerin, pazarlama bilgisinden yararlanma fenomeni yeni değildir. Şehirler,
çok eski zamanlardan bu yana çeşitli ekonomik, politik ve sosyo‐psikolojik he‐
defleri izleyerek diğerlerinden farklılaşmaya çalışmıştır (Langer 2002;
Kavaratzis ve Ashworth 2008). Oysa, Rainisto’nun (2003) da belirttiği gibi, bir
yerin profesyonel olarak pazarlanması ve markalaşması, şehirlerin tipik tutun‐
durma faaliyetlerinden farklıdır, dolayısıyla da yeni bir olgudur ve 1980’lerden
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beri yerel yönetimlerce, yerel kalkınmayı desteklemek için yaygın olarak kulla‐
nılmaktadır (Wu 2008: 46).
Dünyanın her köşesinden yeni ziyaretçiler, yatırımcılar ve sakinler çekmek o
şehrin yöneticileri, karar vericileri için önemli hale gelmeye başlamış, bu amaçla
pazarlama çabalarına girişmeye, destek almaya başlamışlardır. Dolayısıyla, ar‐
tık şehirler de kaynaklarını daha etkili kullanmak, yaşanabilir mekanlar yarat‐
mak, cazibe merkezi haline dönüştürebilmek amacıyla pazarlamayı kullanmak‐
tadırlar (Altunbaş 2007: 156). Günümüzde artık şehirlerin küresel anlamda re‐
kabet edebilmesi, turistik çekicilik, kent yönetimi, şehir markası oluşturulması
gibi konularda şehir pazarlaması bir gereklilik haline gelmiştir (Deffner ve
Metaxas 2006: 1).
Şehir pazarlaması, yerlerin tutundurulmasından daha fazlasıdır; imajların
yeniden yapılanması ve tanımlanmasıdır (Paddison 1993: 339). İletişim odaklı
bir başka tanıma göre ise bir kentin ilgili kurulları tarafından belirlenen tüm ile‐
tişim süreçleridir (Saran 2005: 107).
Şehir pazarlaması, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle şehrin
kalkınmasına katkıda bulunan stratejik bir planlama yaklaşımıdır. Şehir pazar‐
lamasının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir şehrin kimliği olmalıdır.
ʺŞehrin ‘kimliği’, gerçekte ne olduğunu; ‘imajı’, insanlar tarafından nasıl görül‐
düğünü ve ‘markası’ da nasıl tanınmak istediğini ifade etmektedir. Şehir pazar‐
laması, bu üç kavram (kimlik, imaj ve marka) arasındaki ilişkiyi sağlar”
(Hospers 2004: 274).
Şehir pazarlaması, şehrin rekabetsel amaçlarına ulaşmak, iç yatırımları çek‐
mek, imajını geliştirmek ve şehir kimliği oluşturmak gibi farklı amaçları hedef‐
lemektedir. Şehir pazarlamasının iki esası vardır: (1) şehri avantajlı veya çekici
hale getiren bir süreç olan yer varlığı oluşturma ve (2) yerin tutundurmasıdır
(Inn 2004: 233‐234). Hedef kitlesi için cazip hale gelecek bir şehir, pazarlama
stratejileri geliştirir ve bunları bütünleşik olarak uygulama iradesini gösterirse
rekabetçi avantaj elde edebilecektir (Altunbaş 2007: 156).
Kentlerin pazarlanmasında bir kenti diğerinden ayıran ölçütler önemlidir.
Bunlar; ekonomik, teknolojik, kültürel, bilimsel, demografik özellikleri ve ileti‐
şim yetenekleriyle ilgili konulardır (Saran 2005: 109). Kavaratzis ve Ashworth’a
(2007) göre bu özellikler içerisinde yer alan kültürel etkinlikler, şehirlerin pazar‐
lanmasındaki en güçlü araçtır.
Şehir pazarlamasının gerçekleştirilebilmesi için şehrin markalaşması gerek‐
mektedir (Altunbaş 2007). Bir şehrin (ya da ülkenin) markası önemlidir. Turist‐

542

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

leri, fabrikaları, şirketleri ve yetenekli insanları çekmek ve ihraç ürünleri için
pazarlar bulabilmek için markanın yönetilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir
(Kotler ve Gertner 2002: 254). Rainisto (2003: 266) da şehir pazarlamasının yeni
aracının, özel sektör tarafından yüzyılı aşkın bir süredir uygulanan markalaşma
olacağını belirtir. Markalaşmanın merkezinde ise şehir kimliği oluşturma var‐
dır. Şayet bu kimlik, planlı bir şekilde oluşturulmazsa; imaj, kendiliğinden de
olsa gerçekleşecektir.
İmaj, şehir tarafından yollanan ve her bireyin zihninde farklı şekillenen çeşit‐
li, farklı ve karmaşık mesajlardır (Kavaratzis 2004: 62). İyi bir marka oluşturmak
(ya da marka olmak) isteyen bir şehir, öncelikle imajını belirleyerek işe başlama‐
lıdır. Şehir, insanların gönderilen mesajları nasıl algıladığına ve şehri nasıl gör‐
düğüne bağlı olarak, var olan kaynaklarını da göz önünde bulundurarak kendi‐
sine bir kimlik belirlemeli ve bunu vurgulamalıdır.
Şehir imajı, şehir pazarlamasının en kritik, en önemli noktasıdır (Altunbaş
2007: 161), dolayısıyla da şehirler imajlarını yönetmek zorundadır (Langer
2002). Kente imaj kazandırmaya yönelik çabalar iki yönlü yarar sağlayacaktır:
(1) kenti pazarlamada kullanılabilecek bir imaj oluşturulmuş olacak, (2) bu imaj,
kentin sakinlerini ve kent dışındaki insanları, kente ilişkin olarak olumlu dü‐
şünmeye yönlendirmiş olacaktır (Saran 2005: 105).
Sorunlarla boğuşan ve insanlarının mutlu olmadığı bir şehrin pazarlanabil‐
mesi ve markalaşma sürecine girmesi mümkün değildir (Altunbaş 2007: 158‐
159). Çünkü şehir pazarlamasının önemli özelliklerinden bir tanesi; yalnızca
şehri ziyaret edenlere yönelik olmayışıdır. Şehir pazarlamasında çeşitli taraflar
vardır: şehrin sakinleri, ziyaretçiler, yatırımcılar, çalışmaya ya da okumaya ge‐
len insanlar, vb. Dolayısıyla bir şehrin imajı belirlenirken tüm bu tarafların algı‐
lamalarına başvurulmalı ve elde edilecek veriler ışığında markalaşma faaliyetle‐
ri yürütülmelidir. Bu çalışmada taraflardan yalnızca bir tanesi olan “şehir sakin‐
lerinin” Sivas’a ilişkin algılamaları ele alınmaktadır.
Araştırmanın amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008 yılında baş‐
latılan “Marka Kent Projesi”ndeki 15 il içerisinde bulunan Sivas’ın, şehir sakin‐
lerinin gözündeki imajını belirleyerek, şehrin kimliğini geliştirmesine ve marka‐
laşma sürecine katkı sağlamaktır. Bu amaçla Sivas’ta yaşayan insanların “Si‐
vas’ı” ve “Sivas’ta yaşayan insanları” nasıl değerlendirdikleri, şehrin imajını
etkileyen faktörlerin neler olduğu ve bu faktörler ile imaj arasındaki ilişkinin
düzeyi araştırılmaktadır.
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu,
şehir imajı konusunda çalışma yürütmüş olan araştırmacıların (Young ve Lever
1997; Bradley vd. 2002; Echtner ve Ritchie 2003; Richards ve Wilson 2004;
Martinez vd. 2007; Dolnicar ve Grabler 2009) ölçeklerinden yararlanılarak oluş‐
turulmuştur.
Anket üç bölümden oluşmaktadır: I. Bölümde kentte yaşayanların, Sivas’ın
imajını nasıl değerlendirdiklerini ölçmeye yarayan 28 adet önerme kullanılmış‐
tır. Bu önermelerden her biri 5’li Likert tipi ölçekle (1= Kesinlikle katılmıyorum,
5= Kesinlikle katılıyorum) ölçülmeye çalışılmıştır. II. Bölümde kent sakinlerinin
“Sivas’ta yaşayanları”, diğer bir deyişle kendilerini ve “yaşadıkları şehri” değer‐
lendirmelerini sağlayan ve iki uçta zıt sıfatların yer aldığı, 1 ile 5 aralığındaki
semantik farklılıklar ölçeğinden yararlanılmıştır. III. bölümde ise demografik
veriler yer almaktadır.
Hazırlanan anket formları, öncelikle ön‐test amaçlı bire bir görüşme yapıla‐
rak denenmiş, anketin yanlış anlaşılan ve gereksiz bulunan kısımları düzeltile‐
rek yeniden oluşturulmuştur. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemi ile 20 adet
anket pilot çalışma olarak uygulanmıştır.
Çalışmaya dahil edilen örneklem, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden bir ta‐
nesi olan “alan örneklemesi” yoluyla belirlenmiştir. Çalışma, Sivas’taki 60 ma‐
halle arasından tesadüfi olarak seçilen 15 mahallede (her dört mahalleden bir
tanesi) gerçekleştirilmiştir. Örneklem olarak seçilen mahalleler: Mevlana,
Seyrantepe, Alibaba, Gökçebostan, İnönü, Kılavuz, Yenişehir, Kardeşler, Kızı‐
lırmak, Mehmet Paşa, Aydoğan, Ece, Esentepe, Dört Eylül ve Mimar Sinan ma‐
halleleridir. Seçilmiş olan mahalleler şehrin farklı noktalarında, çeşitli sosyo‐
ekonomik düzeylerdeki yerleşim yerleridir.
Seçilmiş olan mahalleler için ikişer kişiden oluşan 15 ayrı ekip oluşturulmuş,
bu kişilere ayrı zamanlarda iki gün, toplamda dört saat eğitim verilmiştir. Söz
konusu eğitim, ölçekler ve önermelerin kodlanması konularını kapsamıştır. An‐
ket çalışması, 23 Nisan 2009 tarihinde, aynı gün içerisinde gerçekleştirilmiş ve
yaklaşık altı saat sürmüştür. Seçilen mahallelerde her apartmandan en fazla üç,
her evden ise 1 kişiye anket uygulanmıştır. Mahalle başına yaklaşık 30 katılımcı
ile görüşülmesi hedeflenmiş ancak elde edilen 410 anketten 394 tanesi yeterli
nitelikte bulunarak çalışmaya dahil edilmiştir.
Verilerin analizinde “SPSS 14.0 for Windows” paket programı kullanılmıştır.
Öncelikle katılımcıların demografik verilerine yer verilmiştir. Güvenilirlik ana‐
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lizi yapılan değişkenler, faktör analizine tabi tutulmuş, ancak faktör analizi neti‐
cesinde elde edilen her bir faktör için bulunan Cronbach Alfa değerleri 0.70’in
altında yer aldığından dolayı faktör analizi neticesinde yapılması tasarlanan
regresyon analizi gerçekleştirilmemiştir. Kent sakinlerinin şehrin imajını olum‐
lu algılamalarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği‐
ni ölçmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Analizler için seçilen anlamlılık
düzeyi 0,05’tir.
ARAŞTIRMANIN HİPOTEZİ
Araştırma kapsamında ölçülmeye çalışılan hipotez aşağıdaki gibidir:
H1: Katılımcıların, demografik özelliklerine bağlı olarak Sivas’ın imajını değer‐
lendirmeleri farklılık göstermektedir.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Görüşülen 394 katılımcının demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna
göre katılımcıların %53,3’ü kadın, %46,7’si ise erkektir. Cinsiyet yönünden den‐
geli bir dağılım söz konusudur.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=394)
Demografik
Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Medeni durum

Eğitim durumu

Sivaslı mısınız?

Demografik
Özellikler

Toplam

Toplam

n

%

Kadın

210

53,3

Serbest meslek

78

19,8

Erkek
18 yaş altı

184
14

46,7
3,6

İşçi
Memur

25

6,3

18-24 yaş
25-31 yaş
32-38 yaş
39-45 yaş
46 yaş ve üstü
Evli

57
75
65
85
98
293

14,5
19
16,5
21,6
24,9
74,4

Bekar
Okumamış

101
20

25,6
5,1

İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Evet

146
123
101
4

37,1
31,2
25,6
1

328

83,2

66

16,8

Hayır

Meslek

Gelir durumu

Sivas’ta
geçirilen
süre

n
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Katılımcılar yaş grupları açısından incelendiğinde; %63’ünün 31 yaşın üze‐
rinde olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%74,4) evlidir.
Üniversite eğitimi görmemiş olanların oranı %73,4’tür. Bu grup içerisinde oku‐
mamış olanların oranı ise %5’tir.
Katılımcıların mesleki dağılımlarına bakıldığında; çalışmayanların (işsizlik,
emeklilik, ev hanımı ya da öğrenci olma dolayısıyla) oranı %61,2’dir. Katılımcı‐
ların gelir seviyesi incelendiğinde; %54,8’inin hane geliri olarak 1000 TL ve al‐
tında gelir beyan ettikleri görülmektedir.
Katılımcıların %83,2’si Sivaslıdır ve %44,2’si 30 yıldan daha uzun süredir Si‐
vas’ta yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların, Sivas’ın imajına ilişkin öner‐
melere vermiş oldukları yanıtlar Tablo 2’de özetlenmiştir. Yanıtlar incelendi‐
ğinde (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum), katılımcıların Si‐
vas’ın imajını etkileyen değişkenler için yaptıkları değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:
Katılımcıların %66,5’i “Sivas’ın, Türkiye’de yaşamayı istedikleri ilk beş şehir
arasında olduğunu” belirtmişlerdir. Yaklaşık aynı oranda (%67,5) katılımcı, “Si‐
vas’ta yaşamaktan memnun olduklarını” belirtmiştir. Katılımcıların şehir hak‐
kındaki bu olumlu düşüncelerine karşın, “Sivas’ın olumlu bir imajı olduğunu”
düşünenlerin oranı (%29,5) son derece düşük çıkmıştır. Katılımcıların yarıdan
fazlası (%51,3) şehrin olumsuz bir imajı olduğunu düşünmektedir.

%

36

9,1

Öğrenci
Emekli
Ev hanımı
Diğer
1000 TL ve altı
1001-2000 TL

58
31
149
17
216

14,7
7,9
37,8
4,3
54,8

150

38,1

2001-3000 TL
3001-4000 TL

16

4,1

8

2,0

4001 TL ve üstü
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası

4
44
24
22

1,0
11,2
6,1
5,6

40

10,2

21-25 yıl arası
26-30 yıl arası

49

12,4

41

10,4

31 yıl ve üzeri

174

44,2

Tablo 2. Sivas’ta Yaşayan İnsanların Sivas’ın İmajına İlişkin İfadelere Verdikleri Cevapların Frekans
ve Yüzde Dağılımları

1. Sivas, Türkiye’de yaşamayı istediğim ilk 5 şehir arasındadır.
2. Sivas’ta sanayi gelişmiştir.
3. Sivas’ta yaşayan insanların eğitim seviyesi genel olarak
yüksektir.
4. Sivas’taki sağlık hizmetleri kalitelidir.
5. Sivas’ın yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum.
6. Sivas’ta muhtaç insanlara gereken yardım yapılır.
7. Sivas’taki fuarlar vb. ticari faaliyetler yeterli sayıda değildir.
8. Sivas’ta kiralık / satılık ev bulma sorunu yoktur.

1

2

3

4

5

64
%16,2
158
%40,1
73
%18,5
37
%9,4
38
%9,6
30
%7,6
29
%7,4
46
%11,7

48
%12,2
130
%33
111
%28,2
53
%13,5
58
%14,7
48
%12,2
36
%9,1
43
%10.9

20
%5,1
52
%13,2
124
%31,5
72
%18,3
28
%7,1
67
%17
43
%10,9
28
%7.1

81
%20,6
42
%10,7
78
%19,8
155
%39,3
112
%28,4
136
%34,5
96
%24,4
115
%29.2

181
%45,9
12
%3
8
%2
77
%19,5
158
%40,1
113
%28,7
190
%48,2
162
%41.1
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9. Sivas’ta çalışanlara verilen ücretler Türkiye ortalamasından
düşüktür.
10. Sivas’ta hava kirliliği vardır.
11. Sivas’taki altyapı hizmetleri (elektrik, su, vb.) genel olarak
kalitelidir.
12. Sivas, doğal güzellikler yönünden zengindir.
13. Sivas’ta şehir içi ulaşım hizmetleri kalitelidir.
14. Sivas’taki kaliteli otel, lokanta, kafeterya vb. tesislerin sayısı
yetersizdir.
15. Sivas’taki yeşil alanlar, parklar yeterlidir.
16. Sivas’taki kültürel, sanatsal etkinlikler yetersizdir.
17. Sivas’ta yeterli sayıda spor tesisi vardır.
18. Sivas’taki eğlence yerleri yetersizdir.
19. Sivas’ta gürültü kirliliği yoktur.
20. Aradığım her türlü mal ve hizmeti Sivas’ta kolayca bulabiliyorum.
21. Sivas’taki okullarda verilen eğitim kalitelidir.
22. Sivas’ın olumlu bir imajı vardır.
23. Sivas’ta yeterli sayıda alışveriş merkezi yoktur.
24. Sivas’taki iş imkanları caziptir.
25. Sivas’ta el sanatları gelişmiştir.
26. Sivas’taki tarihi yapıların durumu (bakım, onarım, restorasyon vb.) iyidir.
27. Sivas’ta yaşamaktan memnunum.
28. Sivas’ta engelli vatandaşlar için yeterli düzenlemeler (yol,
asansör vb.) vardır.

30
%7,6
94
%23,9
41
%10,4
31
%7,9
63
%16
55
%14
79
%20.1
22
%5.6
121
%30.7
35
%8.9
63
%16
88
%22.3
70
%17.8
121
%30.7
119
%30.2
203
%51.5
79
%17.8
44
%11.2
59
%15
169
%42.9

53
%13.5
130
%33
66
%16.8
64
%16.2
43
%10.9
78
%19.8
87
%22.1
45
%11.4
109
%27.7
35
%8.9
73
%18.5
81
%20.6
67
%17
81
%20.6
94
%23.9
104
%26.4
73
%18.5
53
%13.4
28
%7.1
70
%17.8

71
%18
26
%6.6
71
%18
56
%14.2
65
%16.5
58
%14.7
39
%9.9
72
%18.3
74
%18.8
64
%16.2
49
%12.4
27
%6.9
119
%30.2
76
%19.3
27
%6.9
32
%8.1
88
%22.3
46
%11.7
41
%10.4
56
%14.2

110
%27.9
95
%24.1
135
%34.3
122
%31
125
%31.7
76
%19.3
120
%30.5
90
%22.8
52
%13.2
97
%24.6
113
%28.7
81
%20.6
91
%23.1
74
%18.8
71
%18
46
%11.7
113
%28.7
158
%40.1
95
%24.1
56
%14.2

130
%33
49
%12.4
81
%20.6
121
%30.7
98
%24.9
127
%32.2
69
%17.5
165
%41.9
38
%9.6
163
%41.4
96
%24.4
117
%29.7
47
%11.9
42
%10.7
83
%21.1
9
%2.3
50
%12.7
93
%23.6
171
%43.4
43
%10.9

Katılımcıların %46,7’si “Sivas’ta yaşayan insanların eğitim seviyesinin genel
olarak yüksek olmadığını” belirtirken, %35’i Sivas’taki okullarda verilen eğiti‐
min kaliteli, %34,8’i ise kalitesiz olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların %30,2’si
ise okullardaki eğitimin kalitesine ilişkin olumlu ya da olumsuz yargıda bu‐
lunmamayı tercih etmiştir. Dolayısıyla eğitim konusundaki genel kanı; eğitim
seviyesinin ve kalitesinin nispeten düşük olduğu yönündedir.
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“Sivas’taki altyapı hizmetlerinin genel olarak kaliteli olduğunu” düşünen
katılımcı oranı %54,9, “şehir içi ulaşım hizmetlerinin kaliteli olduğunu” düşü‐
nenlerin oranı ise %56,6’dır. “Sivas’taki sağlık hizmetlerinin kaliteli olduğu ”
yargısına katılanlar ise %58,8 düzeyindedir. “Sivas’taki yeşil alanlar ve parkla‐
rın yeterli olduğunu” düşünenler %48 oranında iken, katılımcıların %53,1’i Si‐
vas’ta gürültü kirliliğinin, %56,9’u ise hava kirliliğinin olmadığını belirtmiştir.
Sivas’ta yaşayanların %63,2’si toplumsal sorumluluk kapsamında “Sivas’ta
muhtaç insanlara gereken yardımın yapıldığını”, %60,7’si ise “Sivas’ta engelli
vatandaşlar için yeterli düzenleme (yol, asansör vb.) olmadığını” düşünmekte‐
dir. Genel olarak alt ve üstyapı hususundaki düşüncelerin olumlu olduğu anla‐
şılmaktadır.
Ticaret ve sanayinin gelişmişliği konusunda; katılımcıların %73,1’i Sivas’ta
sanayinin gelişmemiş olduğunu düşünürken, %72,6’sı Sivas’taki fuar vb. ticari
faaliyetlerin yeterli sayıda olmadığını düşünmektedir. “Sivas’taki iş imkanları‐
nın cazip olduğu” hususuna katılımcıların %77,9’u katılmadığını belirtmiş,
%60,9’u “Sivas’ta çalışanlara verilen ücretleri Türkiye ortalamasından düşük”
olarak değerlendirmiştir. Şehrin ticari hayatına yönelik bu olumsuz yargılara
karşın, katılımcıların %41,4’ü “Sivas’taki el sanatlarının gelişmiş” olduğunu
belirtmiştir.
“Sivas’ta kiralık / satılık ev bulma sorunu yoktur” diyenlerin oranı %70,3’tür.
“Sivas’ta yeterli sayıda alışveriş merkezi olduğunu” düşünenlerin oranı %54,1,
“Aradıkları her türlü mal ve hizmeti Sivas’ta kolayca bulabildiklerini” belirten‐
lerin oranı ise %50,3’tür.
Katılımcıların, kültürel ve turistik faaliyetler hususundaki görüşleri ise şu
şekildedir: %63,7’si “Sivas’taki tarihi yapıların durumunun (bakım, onarım, res‐
torasyon vb.) iyi olduğunu”; %61,7’si “Sivas’ın doğal güzellikler yönünden zen‐
gin olduğunu”; %66’sı “Sivas’taki eğlence yerlerinin yetersiz olduğunu”;
%64,7’si “Sivas’taki kültürel, sanatsal etkinliklerin yetersiz olduğunu”; %51,5’i
“Sivas’taki kaliteli otel, lokanta, kafeterya vb. tesislerin sayısı yetersiz olduğu‐
nu”; %58,4’ü “Sivas’taki spor tesislerinin sayıca yetersiz olduğunu”; %68,5’i ise
“Sivas’ın yeterince tanıtılmadığını” düşünmektedir.
Katılımcıların, “Sivas’ta yaşayan insanlara” ilişkin değerlendirmeleri Tablo
3’te görülmektedir. Semantik farklılıklar ölçeğinden yararlanarak, ölçeğin iki
ayrı ucunda zıt sıfatların bulunduğu 9 farklı sıfat ikilisine yer verilmiş ve katı‐
lımcılardan en uygun buldukları kutucuğu (örneğin “yardımseverlik” için 5=
Çok yardımsever, 1= Hiç yardımsever değil) işaretlemeleri istenmiştir. Buna gö‐
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re “Sivas’taki insanları” katılımcıların %70,6’sı yardımsever, %71,6’sı samimi,
%51,7’si hoşgörülü, %52’si ise cömert olarak tanımlamıştır.
Katılımcıların %66,8’i Sivas’ta yaşayan insanların tutucu, %58,6’sı kaba,
%40,8’i ise eğitimsiz olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %52,8’i Sivas’ta
yaşayan insanları genç, %77,7’si ise dindar olarak tanımlamaktadır.

Samimiyetsiz
Hoşgörülü
Kibar
Genç
Eğitimsiz
Tutucu
Dindar değil
Cömert

187
%47.5
42
%10.7
129
%32.7
39
%9.9
84
%21.3
86
%21.8
187
%47.5
15
%3.8
149
%37.8

91
%23.1
25
%6.3
75
%19
35
%8.9
124
%31.5
75
%19
76
%19.3
14
%3.6
56
%14.2

60
%15.2
45
%11.4
77
%19.5
89
%22.6
115
%29.2
119
%30.2
47
%11.9
59
%15
94
%23.9

15
%3.8
84
%21.3
41
%10.4
75
%19
42
%10.7
74
%18.8
30
%7.6
65
%16.5
32
%8.1

41
%10.4
198
%50.3
72
%18.3
156
%39.6
29
%7.4
40
%10.2
54
%13.7
241
%61.2
63
%16

Yardımsever değil
Samimi
Hoşgörüsüz
Kaba
Yaşlı
Eğitimli
Açık fikirli
Dindar
Cimri

Katılımcıların, “Sivas’a” ilişkin değerlendirmeleri Tablo 4’te verilmiştir. Tab‐
lodan yola çıkarak, katılımcıların Sivas hakkındaki görüşleri aşağıdaki gibi özet‐
lenebilir:
Katılımcıların %75,2’si Sivas’ın güvenli olduğunu, %72,6’sı güzel olduğunu
düşünmektedir. %66.3’ü Sivas’ı temiz bir şehir olarak nitelerken, 56,4’ü ucuz
bulmakta, %51,8’i ise şehrin kalabalık olmadığını düşünmektedir. Bununla bir‐
likte katılımcıların %54’ü Sivas’ın “küçük” ve “gelişmemiş” olduğunu belirt‐
mektedir. Katılımcıların %52,2’si şehrin plansız olduğunu düşünmektedir.
%41.4’lük bir kesim şehri fakir bulduklarını ifade etmiş, %40,9’luk kesim ise
şehrin fakirlik/zenginlik durumu hususunda kesin bir yargı belirtmemişlerdir.

549

Tablo 4. Sivas’ta Yaşayan İnsanların “Sivas”ı Tanımlamalarına İlişkin İfadelerin Frekans ve Yüzde
Dağılımları
Ucuz
Gelişmiş
Fakir
Kirli

Tablo 3. Sivas’ta Yaşayan İnsanların “Sivas’ta Yaşayanları” Tanımlamalarına İlişkin İfadelerin
Frekans ve Yüzde Dağılımları
Yardımsever
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Büyük
Güvenli
Kalabalık
Güzel değil
Planlı

113
%28.7
39
%9.9
84
%21.3
43
%10.9
40
%10.2
224
%56.9
50
%12.7
35
%8.9
76
%19.3

109
%27.7
68
%17.3
79
%20.1
33
%8.4
38
%9.6
72
%18.3
41
%10.4
14
%3.6
65
%16.5

85
%21.6
74
%18.8
161
%40.9
57
%14.5
103
%26.1
35
%8.9
99
%25.1
59
%15
47
%11.9

23
%5.8
90
%22.8
50
%12.7
85
%21.6
86
%21.8
23
%5.8
112
%28.4
75
%19
64
%16.2

64
%16.2
123
%31.2
20
%5.1
176
%44.7
127
%32.2
40
%10.2
92
%23.4
211
%53.6
142
%36

Pahalı
Gelişmemiş
Zengin
Temiz
Küçük
Güvensiz
Kalabalık değil
Güzel
Plansız

Anket formunun II. Bölümündeki son 2 soruda katılımcılardan “Sivas’ı” ve
“Sivas’ta yaşayan insanları” tek kelime ile tanımlamaları istenmiştir. Katılımcı‐
ların %19,5’i (77 kişi) Sivas’ı “güzel” bir şehir olarak belirtirken, %8,1’i (32) “ha‐
rika”, %6.3’ü (25)“iyi”, %6,1’i (24) “gelişmemiş”, %5,8’i (23) “yaşanabilir”, %4,8’i
(19) “soğuk”, %4,6’sı (18) ise “küçük” olarak tanımlamıştır. Bu ifadelerle birlikte
Sivas için 60 ayrı (olumlu ve olumsuz) ifade kullanılmıştır.
Katılımcıların %15,7’si (62 kişi) Sivas’ta yaşayan insanları “iyi” olarak tanım‐
larken, %9,9’u (39) “kaba”, %5,6’sı (22) “samimi”, %5,3’ü (21) “hayırsever”,
%4,1’i (16) “mert” ve beklenenin aksine yalnızca %1,3’ü (5) “yiğit / yiğido” ola‐
rak tanımlamıştır. Sivas’ta yaşayan insanları tanımlamak için katılımcıların 85
ayrı (olumlu ve olumsuz) ifade kullandıkları görülmüştür.
VERİLERİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME
Verilerin frekans dağılımı alındıktan sonra ölçekte olumsuz anlam taşıyan 7 ta‐
ne önerme ters kodlanmıştır. Bu önermeler şunlardır: “Sivas’ın yeterince tanı‐
tılmadığını düşünüyorum”, “Sivas’taki fuarlar vb. ticari faaliyetler yeterli sayı‐
da değildir”, “Sivas’ta çalışanlara verilen ücretler Türkiye ortalamasından dü‐
şüktür”, “Sivas’ta hava kirliliği vardır”, “Sivas’taki kaliteli otel, lokanta, kafeter‐
ya vb. tesislerin sayısı yetersizdir”, “Sivas’taki kültürel, sanatsal etkinlikler ye‐
tersizdir”, “Sivas’taki eğlence yerleri yetersizdir”, “Sivas’ta yeterli sayıda alışve‐
riş merkezi yoktur”. Araştırma değişkenleri güvenilirlik testine tabi tutulmuş,

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

550

değişkenlerden 6 tanesi ölçek dışı bırakılmıştır. Ölçek için tespit edilen
Cronbach Alfa değeri 0.757’dir. Kalan 21 değişkeni, şehrin imajını etkileyen da‐
ha az sayıdaki boyuta indirgemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.
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Faktör 4: Altyapı
Sivas’ta şehir içi ulaşım hizmetleri kalitelidir.

0,631

Sivas’taki altyapı hizmetleri (elektrik, su, vb.) genel olarak kalitelidir.

0,627

Sivas, doğal güzellikler yönünden zengindir.

0,617

Faktör Analizi

Faktör 5: Kültür ve turizm

Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde; öncelikle örneğin yeterliliğini ölçmek
için yapılan geçerlilik analizi (KMO) ile değişkenler arasında korelasyonun olup
olmadığını gösteren Barlett testi yapılmıştır. Buna göre KMO değeri 0.737 (iyi)
olup; ölçek, faktör analizi için uygundur. Barlet testi de 0.01 düzeyinde anlamlı‐
dır. Tablo 5’te faktör analizi neticesinde ortaya çıkan faktörler, faktörlerin top‐
lam açıklanan varyansları ve Cronbach Alfa değerleri verilmiştir. Analiz sonu‐
cunda özdeğeri 1’den büyük ve faktör yükleri (örnek sayısı olan 394 için geçerli
bir oran olan) 0.35’in üzerinde olan 21 değişkenden elde edilen faktör sayısı
6’dır. Bu 6 faktör, şehrin imajına ilişkin toplam varyansın %50.547’sini açıkla‐
maktadır. Döndürme yöntemi olarak ortagonal yöntemlerden “varimax” tercih
edilmiştir. Söz konusu altı faktörün hangi değişkenleri içerdiği döndürme işle‐
mi sonucunda ortaya konulmuştur. Ancak elde edilen bu altı faktör için ayrı
ayrı güvenilirlik analizi gerçekleştirildiğinde ortaya çıkan Cronbach Alfa değer‐
leri 0.70’in altında kaldığından dolayı analizin (akabinde yapılması tasarlanan
regresyon analizinin) bu aşamada kesilmesine ve ölçeğin yeniden gözden geçiri‐
lerek bir başka çalışmada tekrarlanmasına karar verilmiştir.

Sivas’taki kültürel, sanatsal etkinlikler yetersizdir.

0,752

Sivas’taki eğlence yerleri yetersizdir.

0,697

Sivas’taki kaliteli otel, lokanta, kafeterya vb. tesislerin sayısı yetersizdir.

0,472

Tablo 5. Faktör Analizi
Faktörler

Faktör
Yükleri

Faktör 1: İş İmkanları ve Eğitim
Sivas’ta sanayi gelişmiştir

0,629

Sivas’taki iş imkanları caziptir.

0,600

Sivas’ta engelli vatandaşlar için yeterli düzenlemeler (yol, asansör vb.) vardır.

0,549

Sivas’taki okullarda verilen eğitim kalitelidir.

0,543

Sivas’ta yaşayan insanların eğitim seviyesi genel olarak yüksektir.

0,503

Sivas, Türkiye’de yaşamayı istediğim ilk 5 şehir arasındadır.

0,834

Sivas’ta yaşamaktan memnunum.

0,790
7,144

Faktör 3: Mal ve hizmetler
0,632

Sivas’ta yeterli sayıda alışveriş merkezi yoktur.

0,614

Aradığım her türlü mal ve hizmeti Sivas’ta kolayca bulabiliyorum.

0,552

Sivas’taki yeşil alanlar, parklar yeterlidir.

0,359

Cronbach
Alpha
0.594

Sivas’taki tarihi yapıların durumu (bakım, onarım, restorasyon vb.) iyidir.

0,647

Sivas’ta muhtaç insanlara gereken yardım yapılır.

0,553

0.760

0.524

0.555

5,452

0.509

5,038

0.457

Sivas’taki sağlık hizmetleri kalitelidir.

0,487

Sivas’ta el sanatları gelişmiştir.

0,479

Ölçeğin Cronbach Alfa değeri: % 75.7

Toplam Açıklanan Varyans: % 50.547

Varyans Analizi (ANOVA)
Araştırma kapsamında test edilen bir başka hipotez; “katılımcıların demografik
özelliklerine bağlı olarak Sivas’ın imajını değerlendirmelerinin farklılık göster‐
diği” şeklindedir. Bu hipotezi sınamak amacıyla katılımcıların “yaş”, “cinsiyet”,
“medeni hal”, “eğitim”, “meslek”, “gelir”, “Sivas’ta yaşanan süre” ve “Sivaslı
olup olmama” özellikleri, şehrin imajını değerlendirmeleri bakımından varyans
analizine tabi tutulmuştur.
Tablo 6. Demografik Veriler ile Sivas’ın İmajı Arasındaki Varyans Analizi Demografik veriler
Demografik veriler

Gruplar

Yaş

35 yaş altı
35 yaş ve üzeri
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Üni. eğitimi almayan
Üni. eğitimi alan
Toplam

Medeni hal

9,048

Faktör 2: Memnuniyet

Sivas’ta yeterli sayıda spor tesisi vardır.

Açıklanan
Varyans
%
17,667

Faktör 6: Sosyal hizmetler

6,197

Eğitim

N

Ortalama
167
227
394
293
101
394
289
105
394

2.26
2.82
2.58
2,74
2,12
2,58
2,75
2,12
2,58

F
Değeri

p

16,831

,000

16,059

,000

16,584

,000

Tablo 6’da görüldüğü şekilde; katılımcıların, Sivas’ın imajını değerlendirme‐
lerinde “yaş”, “medeni hal” ve “eğitim” açılarından (p<0.01 düzeyinde) anlamlı
bir farklılık söz konusudur. Diğer bir deyişle, yaşı 35’in altında olanlar (35 ve
üzerinde olanlara kıyasla), bekarlar (evlilere kıyasla) ve üniversite eğitimi almış
olanlar (eğitimi almamış olanlara kıyasla) Sivas’ın imajını nispeten daha olum‐
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suz değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla H1: “Katılımcıların, demografik özellikle‐
rine bağlı olarak Sivas’ın imajını değerlendirmeleri farklılık göstermektedir”
hipotezi bu üç demografik unsur için kabul edilmiştir.
Çalışma kapsamında dikkati çeken önemli bir nokta; şehrin olumlu bir imajı
olduğunu düşünenlerin sayısının oldukça düşük (%29,5) olmasına karşın, Si‐
vas’ta yaşamaktan memnun olduklarını (%67,5) ve Sivas’ın, Türkiye’de yaşa‐
mayı istedikleri ilk 5 şehir arasında olduğunu (%66,5) belirtenlerin fazlalığıdır.
Bu durumun olası nedeninin daha iyi anlaşılması için iki yeni hipotez oluştu‐
rulmuştur:
H2: “Sivas’ın yaşamayı istedikleri ilk beş şehir arasında olması, katılımcıların
demografik özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir”
H3: “Sivas’ta yaşamaktan duydukları memnuniyet, katılımcıların demografik
özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir”
Tablo 7’de bu hipotezlerin sonuçları görülmektedir. Tablodan anlaşılacağı
üzere; şehir sakinlerinin, “Sivas’ın yaşamayı istedikleri ilk beş şehir arasında
olmasının” ve “Sivas’ta yaşamaktan duydukları memnuniyetin” “yaş”, “medeni
hal”, “eğitim”, “Sivas’ta yaşanan süre” ve “Sivaslı olup olmama” faktörleri ba‐
kımından, p<0.01 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.
Katılımcılardan yaşı 35 ve üzerinde olanlar (35 yaş altındakilere kıyasla), ev‐
liler (bekarlara kıyasla), üniversite eğitimi almamış olanlar (eğitimi almış olanla‐
ra kıyasla), Sivas’ta 30 yıldan fazla süredir yaşayanlar (30 yıl ve daha kısa süre
yaşayanlara kıyasla) ve Sivaslı olanlar (Sivaslı olmayanlara kıyasla) Sivas’ta ya‐
şıyor olmaktan daha memnunlar ve Sivas, yaşamayı düşündükleri ilk 5 şehir
arasındadır.
Tablo 7. Demografik Veriler ile “Sivas’ta Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet” ve “Sivas’ın, Türki‐
ye’de Yaşamak İstedikleri İlk 5 Şehir Arasında Olması” Arasındaki Varyans Analizi
Demografik veriler
Yaş

Bağımlı Değişkenler
İlk 5 şehir arasında
Sivas’tan memnuniyet

Medeni hal

İlk 5 şehir arasında
Sivas’tan memnuniyet

Eğitim

İlk 5 şehir arasında
Sivas’tan memnuniyet

Gruplar
35 yaş altı
35 yaş ve üzeri
35 yaş altı
35 yaş ve üzeri
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Üni. eğt. almayan
Üni. eğt. alan
Üni. eğt. almayan
Üni. eğt. alan

N
167
227
167
227
293
101
293
101
289
105
289
105

Ortalama
3,35
3,92
3,45
3,95
3,90
3,03
3,91
3,24
3,87
3,15
3,88
3,35

F Değeri

p

13,833

,000

11,846

,001

25,662

,000

16,827

,000

17,425

,000

10,375

,001

Serbest Bildiriler

Sivas’ta yaşanan
süre
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İlk 5 şehir arasında
Sivas’tan memnuniyet

Sivaslı olup olmama

İlk 5 şehir arasında
Sivas’tan memnuniyet

30 yıl ve daha az
30 yıldan fazla
30 yıl ve daha az
30 yıldan fazla
Evet
Hayır
Evet
Hayır

220
174
220
174
328
66
328
66

3,42
4,01
3,55
3,97
3,85
2,82
3,82
3,33

14,699

,000

8,153

,005

26,403

,000

6,262

,013

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma Sivas’ın, şehir sakinlerinin gözündeki imajını belirleyerek, şehrin
kimliğini geliştirmesine ve markalaşma sürecine katkı sağlamak amacıyla ger‐
çekleştirilmiştir. Bu amaçla Sivas’ta yaşayan insanların “Sivas’ı” ve “Sivas’ta
yaşayan insanları” nasıl değerlendirdikleri, şehrin imajını etkileyen faktörlerin
neler olduğu araştırılmıştır.
Gerçekleştirilen yüz yüze anket çalışması sonucunda; şehir sakinlerinin bü‐
yük ölçüde “Sivas’ta yaşamaktan memnun oldukları” (%67,5) ve “Sivas’ın, Tür‐
kiye’de yaşamayı istedikleri ilk beş şehir arasında olduğu” (%66,5) anlaşılmak‐
tadır. Bununla birlikte katılımcıların şehrin imajı konusunda ya olumsuz görüş
beyan ettikleri (%51,3) ya da fikir belirtmekten kaçındıkları (%19,3) görülmüş‐
tür. Şehrin imajının değerlendirilmesinde Sivas’lı olmanın belirleyici bir etken
olup olmadığı araştırılmış ve neticede böyle bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır.
Dolayısıyla, Sivas’ta yaşayan insanların yarıdan fazlası (%51,3), Sivaslı olsun ya
da olmasın, şehrin imajının olumsuz olduğu kanısındadır. Bu durum şehrin,
katılımcılar tarafından sevilmesine karşın, geçmişte yaşanan bazı olaylardan,
insanlarının (tutucu, kaba, eğitimsiz) ya da şehrin (gelişmemiş, plansız, fakir)
birtakım olumsuz özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Burada dikkat edilme‐
si gereken nokta; “Sivas’ın olumlu bir imajı vardır” önermesinin katılımcılar
tarafından “başkalarının gözüyle” değerlendirilmiş olma olasılığıdır. Aksi halde
bu kadar olumsuz imaja sahip bir şehrin, nasıl olup da “yaşamaktan memnun
olunacak” ya da “yaşanacak ilk beş şehir arasında” olduğu açıklanamaz.
Çalışmada şehrin imajını algılama açısından demografik faktörlere göre fark‐
lılık olup olmadığı da araştırılmış ve neticede; yaşı 35 ve üzerinde olanların (35
yaş altındakilere kıyasla), evlilerin (bekarlara kıyasla) ve üniversite eğitimi al‐
mamış olanların (üni. eğitimi almış olanlara kıyasla) Sivas’ın imajını daha olum‐
lu değerlendirdikleri saptanmıştır. Bunun nedeni Sivas’ta uzun süre kalan, aile
ve sosyal bağları genişleyen insanların, şehre karşı daha olumlu hisler beslemesi
ve/veya başkalarının da bu tip hisler besleyeceğini düşünmeleri olabilir. Üni‐
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Serbest Bildiriler

versite eğitimi almış, belirli bir yaşın altındaki bekarların ise psikolojik, sosyo‐
kültürel, ekonomik vb. nedenden dolayı şehrin imajını “olumsuz” değerlendir‐
miş olması muhtemeldir.
Çalışmada üzerinde durulan önemli bir başka husus; “Sivas’ta yaşamaktan
duyulan memnuniyete” ve “Sivas’ın yaşamayı düşündükleri ilk 5 şehir arasında
olmasına” ilişkin değerlendirmelerin, demografik özellikler bakımından farklı‐
lık gösterip göstermediği olmuştur. Yapılan varyans analizi sonucunda; katılım‐
cılardan yaşı 35 ve üzerinde olanların (35 yaş altındakilere kıyasla), evlilerin
(bekarlara kıyasla), üniversite eğitimi almamış olanların (üni. eğitimi almış olan‐
lara kıyasla), Sivas’ta 30 yıldan daha uzun süredir yaşayanların (30 yıl ve daha
kısa süre yaşayanlara kıyasla) ve Sivaslı olanların (Sivaslı olmayanlara kıyasla),
“Sivas’ta yaşıyor olmaktan daha memnun oldukları” ve “Sivas’ın, yaşamayı dü‐
şündükleri ilk 5 şehir arasında olduğu” tespit edilmiştir. Bu sonuç da yukarıda
bahsettiğimiz şartlarla tutarlıdır ve şehrin değerlendirilmesinde; “yaş”, “medeni
hal”, “eğitim”, “Sivas’ta yaşanan süre” ve “memleket durumu” bakımından
farklılıklar olduğu görülmektedir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, bir şehrin pazarlanabilmesi için öncelikle bir
kimliği olmalıdır. Bu kimlik, şehri net bir şekilde tanımlamalı ve şehir sakinleri‐
nin algılamalarını da kapsamalıdır. Çalışmada ele alınan Sivas şehrinin kimliği
de Sivas’ta yaşayanlardan bağımsız oluşturulamaz. Elde edilen verilerden şehir
sakinlerinin çoğunlukla Sivas’ı sevmekle birlikte, şehrin imajını olumsuz değer‐
lendirmiş olmaları, şehrin pazarlanmasının önünde büyük bir engeldir. Yapıl‐
ması gereken, bu durumun olası nedenlerinin tespit edilerek ortadan kaldırıl‐
ması ya da iyileştirilmesidir. Çalışma kapsamında ortaya konan hususlar aşağı‐
daki gibidir:
1.

2.

Katılımcılar, Sivas’ın sanayi ve ticari gelişimini tamamlayamamış bir
şehir olduğunu düşünmektedir. Bu konularda yapılacak yatırımlar;
şehir insanına istihdam, kaliteli ve ucuz ürün vb. olanaklar sağlaya‐
cağından ve şehrin ekonomik yapısını canlandıracağından imajını da
olumlu etkileyecektir.
Sivas’ta yaşayan insanların eğitim seviyesinin, katılımcıların %46,7’si
tarafından düşük olduğunun belirtilmesi ve okullardaki eğitimin ka‐
litesi üzerinde çok net bir yargıya varılamaması, eğitim konusuna
önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Üniversite eğitimi almış
olanların şehre ilişkin değerlendirmelerinin olumsuz olması da üze‐
rinde durulması gereken bir noktadır. Bu durum üniversite eğitimi
sonrası iş bulamama, eğitim sırasındaki ve sonrasındaki psikolojik,

555

sosyal ve kültürel sorunlar vb. nedenlerle izah edilebilir. O halde ü‐
niversite‐sanayi işbirliğini iyi tesis ederek, bir önceki maddede de be‐
lirtildiği üzere sanayi ve ticari açılımlara hız kazandırmak, yarı za‐
manlı istihdam seçenekleri sunmak, daha fazla öğrenciye sosyal yar‐
dım sağlamak ve gençlere yönelik çeşitli kulüpler, tesisler kurmak
üniversite eğitimi alanlarda oluşan olumsuz yargıların azalmasını
sağlayabilir. Orta veya yüksek öğretimdeki öğrencilerin, şehre ilişkin
sosyal projelere dahil edilmeleri de onları şehirle daha fazla bütün‐
leştirecek bir uygulama olabilir. Ayrıca bu çalışmada ele alınmamış
olmakla birlikte, yalnızca üniversite öğrencilerine yapılacak bir imaj
çalışması da söz konusu sorunsalı açıklamaya yardımcı olabilir.
3.

Şehir altyapısı ile ulaşım ve sağlık hizmetlerinin kalitesi genelde iyi
olarak algılanmakla birlikte, şehrin gerek altyapısal gerekse de üst‐
yapısal anlamda geliştirilmesi ve bilhassa verilen temel hizmetlerde
belirli bir kalitenin sağlanması gerekmektedir. Önemli bir nokta da
engelli vatandaşlar için gerekli yapısal düzenlemelerin bir an evvel
hayata geçirilmesi gerektiğidir.

4.

Katılımcıların yarıdan fazlası şehirdeki konaklama, yeme‐içme ve
spor tesislerinin, eğlence yerlerinin, kültürel – sanatsal etkinliklerin
yetersiz olduğunu düşünmektedir. Bu konudaki eksikliklerin gide‐
rilmesi ile yalnızca şehir sakinleri için değil, dışarıdan gelecek olan‐
lar için de cazibe yaratılması mümkün olacaktır.

5.

Katılımcıların %68,5’i Sivas’ın yeterince tanıtılmadığını düşünmek‐
tedir. Katılımcılara; şehre ziyaretçi ya da turist gelmesini isteyip is‐
temedikleri sorulmamış olmasına rağmen, bu orandan yola çıkarak,
şehirlerinin daha iyi şekilde tanıtılarak, ulusal ya da uluslararası çap‐
ta iyi bir imaja sahip olmak isteyecekleri varsayılabilir. Dolayısıyla
şehrin yurt içinde ve yurt dışında turistik ve ticari potansiyeline
vurgu yapılarak etkin bir şekilde tanıtılması gerekmektedir.

Şehrin imajını belirleyen birtakım parametreler vardır. İmaj, yalnızca şehrin
gelişmişlik düzeyi ile açıklanamaz, bunun yanı sıra şehirde yaşayan insanların
profili, şehrin konumu, iklim şartları, vb. özellikler de imaj üzerinde etkili ol‐
maktadır. Yapılan araştırma neticesinde geliştirilen ölçek, şehrin imajını
%50,547 oranında açıklayabilmiş, üstelik söz konusu altı faktörün açıklama
yüzdeleri de oldukça düşük kalmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda
ölçeğin geliştirilerek bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

556

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

KAYNAKÇA
Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması ‘Şehirlerin Markalaşması, Selçuk Üni‐
versitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(4): 156‐162.
Bradley, A., T. Hall ve M. Harrison, (2002). Selling Cities, Promoting New Images for Meetings
Tourism, Cities, 19 (1): 61‐70.
Deffner, A. ve Metaxas, T. (2006). Is City Marketing Opposed to Urban Planning? The Elaboration
of a Pilot City Marketing Plan for the Case of Nea Ionia, Magnesia, 46th Congress of the
European Regional Science Association ‘Enlargement Southern Europe and the Mediterranean’,
August 30th – September 3rd.
Dolnicar, S. ve Grabler, K. (2009). Applying City Perception Analysis (CPA) for Destination
Positioning Decisions, Journal of Travel & Tourism Marketing, 16 (2): 99‐111.
Echtner, C.M. ve Ritchie, J.R.B. (2003). The Meaning and Measurement of Destiantion Image, The
Journal of Tourism Studies, 14 (1): 37‐48.
Hospers, G.J., (2004). Place Marketing in Europe: The Branding of the Oresund Region,
Intereconomics, 39 (5): 271‐279.
Inn, K., (2004). Plan for City Identity Establishment and City Marketing the Case of Kimpo City,
Dela, 21, s.233‐240
Kavaratzis, M. (2004). From City Marketing to City Branding: Towards A Theoretical Framework for
Developing City Brands, Place Branding, 1 (1): 58–73
Kavaratzis, M. ve Ashworth, G. (2008). Place Marketing: How Did We Get Here and Where Are We
Going?, Journal of Place Management and Development, 1 (2): 150‐165.
Kavaratzis, M. ve Ashworth, G. (2007). Partners in Coffeeshops, Canals And Commerce: Marketing
the City of Amsterdam, Cities, 24 (1): 16–25.
Kotler, P. ve Gertner, D. (2002). Country as Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and
Brand Management Perspective, Journal of Brand Management, 9 (4/5): 249‐261.
Langer, R., (2002). Place Images and Place Marketing. İçinde Helder, J., Kragh, S.U. (Editörler),
Senders and Receivers, New Perspectives on Market Communication (ss. 59‐96).
Samfundslitteratur, Frederiksberg
Martinez, T.L., Garcia, S.D.B., Zapata, J.A.I. ve M.A.R. Molina, (2007). Modeling a City’s Image: The
Case of Granada, Cities, 24 (5): 335‐352.
Paddison, R., (1993). City Marketing, Image Reconstruction and Urban Regeneration, Urban Studies,
30 (2): 339‐350
Raınısto, S. K., (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in
Northern Europe and the United States (Basılmamış Doktora Tezi). Finlandiya: Helsinki
University of Technology, Institute of Strategy and International Business.
Richards, G. ve Wilson, J. (2004). The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam, Cultural
Capital of Europe 2001, Urban Studies, 41 (10): 1931‐1951.
Saran, M. (2005). Kent Pazarlaması: Güçlü Bir Kent İmajı ve Kent Markası Oluşturmak, MYS’2005‐
Marka Yönetimi Sempozyumu, 14‐15 Nisan,: 105‐111.
Wu, K.L. (2008). Developing a Paradigm and Strategies for Sustainable Place Marketing: The
Experience of Taiwan, Journal of American Academy of Business, 13 (1): 45‐52.
Young, C. ve Lever, J. (1997). Place Promotion, Economic Location and the Consumption of City
Image, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 88 (4): 332‐341.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 557-564,
27–30 Mayıs 2010, Nevşehir
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-5681-66-1

558

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

lanma amaçlı yapılan ilk uygulamadır (Şekil 1). Bu havuz 12 m. uzunluğunda, 7
m. genişliğinde ve 2,4 m. derinliğinde inşa edilmiştir (Wikipedia 2010a).
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ÖZ
Günümüzde ve özellikle ülkemizde son yıllarda hızlı bir şekilde artan turizm sektörüne
bağlı olarak otel sayısı ve yüzme havuzları da artış göstermektedir. Bu bağlamda yüzme havuzu kullanımı, hijyeni ve yüzme suyu arıtımı daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle yüzme havuzlarını kullanan bireylerin hijyen eğitimi ve havuz kullanım kurallarına uymaları havuz suyunun bakımı ve güvenliği açısından önemli unsurlardandır. Havuz suyunun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin ölçüm ve
takip etme sıklıkları ülkemizde yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş ve ortaya konmuştur. Havuz suyunun kullanılan arıtım aşamaları su ve hava çevrimi, filtrasyon,
koagülasyon-flokülasyon, seyreltme, pH ayarlama ve dezenfeksiyon olarak sayılabilir.
Dezenfeksiyon uygulamalarında en fazla kullanılan kimyasallar; klor gazı, sodyum
hipoklorit, kalsiyum hipoklorit ve klorlu siyanür tuzlarıdır. Çok yaygın kullanılan dezenfektan kolay ve uzun süre koruma sağlayan ve maliyeti düşük olan hipoklorit formunda klorindir.
Anahtar sözcükler: Arıtım, dezenfeksiyon, hijyen, yüzme havuzu, yüzme havuzu suyu.

GİRİŞ
Yüzme havuzları, bir ya da daha fazla insanın aynı anda veya aralıklı olarak
yüzme, serinleme, eğlenme veya spor amaçlı kullanılan; tabanı uygun malzeme
ile kaplanan ve niteliklere uygun su ile doldurulan, sürekli bir devir daimi olan
ve genel kullanıma açık yapılardır. Pakistan’ın Sind bölgesinde MÖ 2600. yıllara
dayanan ve dünyanın bilinen en eski kentsel yerleşim bölgelerinden biri olan
Mohenjo‐Daro antik kentinde rastlanan kentin büyük hamamı yüzme ve kul‐

Şekil 1. Pakistan’ın Sind bölgesinde MÖ 2600. Yıllarda Mohenjo‐Daro antik kentinde rastlanan ken‐
tin büyük hamamı (yüzme ve kullanma amaçlı)

Yüzme havuzlarında filtre edilmiş su kullanımı ve klorlama uygulaması ilk
defa 1924 yılında Avustralya Sidney’de bir spor kulübü havuzunda yapılmıştır.
Yüzme havuzlarında modern klorlama teknikleri ise 1950’li yıllarda İngiltere’de
geliştirilmiştir Avustralya’da 1957’lerden sonra modern havuz bakımı yöntem‐
leri halka açık tüm havuzlarda da kullanılmaya başlanmıştır (Wikipedia 2010b).
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ise ancak 1923 yılında Türkiye İdman Ce‐
miyetleri İttifakıʹnın kurulmasıyla yüzme sporumuzda ve havuzculukta önemli
bir devre başlayabilmiştir. Türkiyeʹnin ilk modern yüzme havuzu olan Atatürk
Yüzme Havuzu, 1939 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından A‐
danaʹda inşa ettirilmiştir (Güler ve Çobanoğlu 1994).
Günümüzde havuzlarla ilgili temel hijyen kurallarını bilmeyen çok az sayıda
halka açık havuz yöneticisi bulunduğu düşünülmektedir. Bunun yanında ko‐
nuyla ilgili detaylı ve sistemli araştırmalar yeterli olmadığı için havuzların kim‐
yasal maddelerle dezenfeksiyonu ile ilgili çok fazla sayıda gizli kalmış nokta
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bulunmaktadır. Havuz bakımını yapan kişinin bilgisi yeterli olsa da pratikte bir
takım güçlükler karşımıza çıkmaktadır.
Yüzme Havuzu Bakımının Amaçları
Yüzme havuzunda oluşabilecek olumsuz etkenlerin kaldırılması amacı ile ha‐
vuza belirli periyotlar ile bakım uygulamaları yapmak gerekmektedir (Leoni vd.
1999). Bu bakım amaçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Yüzme Havuzu Bakımının Amaç ve Hedefleri
Suyun berrak, pırıltılı ve bakımlı olmasını sağlamak
Havuzlarda güneş ışığı ile oluşabilecek Alg büyümesinin önüne geçebilmek
Oluşabilecek kötü koku ve tatları yok etmek
Havuz suyunu dezenfekte etmek ve böylece; havuza bulaşması muhtemel enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını önlemek, parazit yumurtalarını bertaraf etmek
Göz ve burunda oluşabilecek tahrişlerin önüne geçmek
Havuzda tortu tabakası oluşumunu önlemek
Teçhizat ve havuzlarda kullanılan mevcut ekipmanların korozyonunu engellemek.

Yüzme Havuzlarında Dikkat Edilecek Hususlar
Yüzme havuzlarında bulunması ve sürekli dikkat edilmesi gereken bazı husus‐
lar mevcuttur. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak:
1. Havuzdan faydalanan kişiler, havuz suyunun ve dolayısı ile havuzun
hijyeninin sağlanabilmesi açısından katkıda bulunmalıdırlar. Bu amaçla
eğitici bilgilerin ve gerektiğinde uyulması gereken hijyen kurallarının
(hastalıklı havuza girmeme, havuzdan önce duş alma, bone takma vb.)
hatırlatılması.
2. Yüzme havuzlarının denetimi sağlık ve çevre personelinin eğitim müfre‐
datında yer almalıdır. Numune alma tekniği, suyun dezenfeksiyon etkin‐
liğinin değerlendirilmesi, kirlilik göstergeleri başlıca konular arasında
olmalıdır.
3. Yüzme bilmeyenler için yapılan havuzun ayrı yapılması tercih edilmeli‐
dir. Birleşik yapılmasının önemli sakıncaları olabilir. Havuza atlama ya‐
panların zarar görmesi açısından derinlik göstergesi olmalıdır (Leoni vd.
1999).
4. Havuz suyu çok kolay kirlenebilir bu yüzden suyun günde dört kez te‐
mizlenmelidir. Yüzme havuzu suyunun içerisine yüzeysel akıntı ve kul‐
lanım sularının karışması engellenmelidir (Evans 1991).
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5. Havuzun çıplak ayakla girilen koridorunun tuvaletlerden duşlara geçme‐
si, tek veya ortak duşlarla zorunlu yıkanma ve ayak yıkama yerleri olma‐
lıdır.
6. Yüzme havuzunun dibi görülmelidir. Zemini beyaz ortası siyah boyan‐
mış 15 cm çapındaki bir disk havuzun en derin yerinde dibe konduğunda
görülebilmelidir.
7. Kapalı yüzme havuzlarının merkezi yerlerde ulaşımının ucuz ve kolay
olduğu yerlerde yapılmalıdır.
8. Havuza giren her insanın havuza ortalama 50 ml idrar, 4 mg organik yük
bıraktığı, 50 ml kadar su yuttuğu belirlenmiştir. Bu nedenle ideal yüzme
havuzlarında tuvaletler, havuz ve soyunma odası iyi ilişkide olmalıdır.
Kontaminasyonu önleyecek bir alt yapı gerekmektedir (WHO 1993).
9. Yüzme havuzlarında sirkülasyon pompası bulunmalı ve otel, motel ve
okullar gibi yerlerde en az 6 saatte bir devridaim yaptırmalıdır (günde 4 kez).
10.Havuz suları düzenli olarak alınan bakteriyolojik örneklerle denetlenme‐
lidir. Yeterli bir süre içinde ekilip üretim yapılan membran filtre diskle‐
rinde mlʹ de 200ʹden çok bakteri üreyenlerin oranı en çok %15 olmalıdır.
Suyun litresinde 40ʹdan fazla koli basili bulunmamalıdır (WHO 1993).
Havuz Suyu Kirletici Kaynakları
Havuz suyu kirletici kaynaklarını insanlar ve çevresel faktörlerden kaynaklı
olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. İnsan kaynaklı kirletici kaynaklarını,
insanlar tarafından salgılanan ter, tükürük, sümük, idrar, fekal madde (ishal,
kaka) vb. olarak sıralayabiliriz. Çevresel faktörlerden kaynaklanan kirletici kay‐
naklarını ise toprak, toz, polen, vücut losyonu, güneş kremleri, hayvan pislikleri
ve ölüleri, böcekler vb. olarak sıralayabiliriz. Çevresel kirletici kaynaklarının bir
takım önlemlerle havuza kontaminasyonu önlenebilse de insan kaynaklı kirleti‐
ci kaynaklarının havuzlara kontaminasyonunun önlenmesi çok zordur. Özellik‐
le az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve çevre bilincinin
tam olarak oluşmaması gibi etkenler havuz hijyenini olumsuz etkilemektedirler.
Yüzme havuzlarında dikkat edilmesi gereken hususlarda verdiğimiz eğitim ve
uyarılar aşaması havuz hijyeninde en önemli basamağı oluşturmaktadır.
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Yüzme Havuzu Suyu Arıtımı
Su ve hava çevrimi
Havuz sirkülasyon sistemi havuzdan kirlenmiş suyun uzaklaştırılmasını ve arı‐
tılmış suyun tekrar geri çevrimini sağlamalıdır. Havuzun sirkülasyon hızı ha‐
vuzun hacmine ve sirkülasyon periyoduna bağlıdır (Kaydos‐Daniels ve diğerle‐
ri 2008). Kişi sayısının artması havuzdaki kirlilik konsantrasyonu artırmaktadır.
Klasik halk havuzları için (25 m uzunlukta, 2 m derinlikte ve 1 m genişlikte)
çevrim periyodu 2,5 ‐ 3 saattir. Özel ve spa havuzları daha fazla çevrim ister.
Örneğin spa havuzlarını 5 ‐15 dakikada bir su çevrimi yapmak gereklidir.
Filtrasyon
Yüzme havuzunun bulanıklığı, yüzücülerin suyun içindeki görüşünün tam ol‐
ması ve havuzun tabanını görebilmesi için içme suyununkinden daha düşük
olmalıdır. Havuzlarda bulanıklık değeri 0,5 NTU içme suyundaki ise 4 NTU dur
(Kaydos‐Daniels ve diğerleri 2008). Havuzun bulanıklığı yüksek (31‐50 m/saat ),
orta (11‐30 m/saat) yada düşük ( <10 m/saat) kum filtrasyonuyla giderilir. Genel‐
likle belediyeye ait yüzme havuzlarında orta hızlı kum filtreleri kullanılır. Dü‐
şük hızlı filtreler en iyi partikül uzaklaştırma giderim verimi verir, fakat büyük
filtre alanları istediği için çok fazla tercih edilmez.
Koagülasyon – Flokülasyon
Koagülasyon ve flokülasyon işlemi kirlenmiş havuz suyundaki çözünmüş kolo‐
idal ve askıda katıları uzaklaştırır. Uzaklaştırma verimi suyun pH derecesine,
kullanılan koagülant çeşidine ve dozuna bağlı olarak değişir. Koagülasyon‐
flokülasyon işlemi ayrıca fiiltrasyon işlemi sırasında filtreden geçen ve klora
karşı dirençli olan Giardia ve Cryptosporidium gibi mikroorganizmanın uzak‐
laştırılmasında da etkili bir prosestir (Kaydos‐Daniels ve diğerleri 2008). Çok
yaygın kullanılan koagülantlar alum (aliminyum sülfat), PAC (polyaluminium
chloride or aluminium hydroxychloride), PASS (polyaluminium sulpho‐
sikicate), sodyum alüminat, demir sülfat ve demir klorürdür.
Seyreltme
Havuz suyunun seyreltilmesi havuzdaki çözünmüş kirleticilerin birikmesini
önlemek için önemlidir. Havuz suyunun buharlaşması bu kirleticilerin konsant‐
rasyonunu arttırabilir. Havuz suyunun tavsiye edilen sulandırılması havuzun
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büyüklüğüne ve kullanımına bağlı olarak değişir. Leoni ve diğerleri (1999) her
gün kişi başına 30 litre taze su ile seyreltilmesini tavsiye etmektedir.
pH ayarlama
Havuz suyunun pH değeri havuzu kullanan kişilerin konforu ve suya verilen
kimyasalların etkisi için istenir. Örneğin pH değerinin yükselmesi sertliğe ne‐
den olan iyonların (kalsiyum ve magnezyum) çökmesine neden olur. Bu azalma
havuz yüzeyinin korozif etkisini artıracaktır. Ayrıca koagülasyon verimi de pH
ile doğrudan ilgilidir. pH’ ın öncelikli etkisi dezenfeksiyon üzerinedir. Dezen‐
feksiyon amacıyla klor kullanıldığı zaman pH değerinin artması ile baktoriyosit
potansiyeli de artar ki bu istenmeyen bir durumdur. pH ayarlanması ya asit ya
da baz ile yapılır. Sodyum ve kalsiyum hipoklorit alkalidir. Hidroklorik asit ve
karbondioksit gibi kimyaslar ise asidik özellik gösterirler. Klor gazı gibi asidik
dezenfektanlar ile sodyum bikarbonat gibi alkali bir kimyasal kullanılabilir.
Klor
gazı,
hipoklorit,
ozon,
UV,
klorlu
isosionüratlar
ve
bromochlorodimethydantoin (BCDMH) dezenfektan olarak kullanılacaksa tav‐
siye edilen pH aralığı 7,2 – 7,8 dir. Sodyum bromid ve sıvı bromid kullanılacağı
zaman pH aralığı 7,8‐8,2 olarak tavsiye edilmektedir (Kaydos‐Daniels vd. 2008).
Dezenfeksiyon
Havuz doldurma suyunun içme suları niteliklerini taşıması gerektiğinden, şeh‐
rin içme suyu dezenfeksiyon işlemleri ile benzerdir. Klor, brom, klorlu siyanür
tuzları ve ultraviyole lambaları havuzlarda dezenfeksiyon için kullanılan yön‐
temlerden bazılarıdır. Şehir suyunu bir kez klorlama yeterli olurken, yüzme ha‐
vuzlarında sürekli kullanımdan dolayı yeniden kirlenme olabileceği için daha
hassas bir klorlama gerekmektedir. Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasal mik‐
tarı havuzdaki suyun hacmi, derinliği ve mevcut durumu, sirkülasyon tipi, ha‐
vuzu kullananların sayısı ve yaşı, suyun sıcaklığı ve pH’ ı vb. etkenlere bağlı
olarak değişmektedir.
Uygulamada dezenfeksiyonda en fazla kullanılan kimyasallar; klor gazı,
sodyum hipoklorit (%11,5 Klor elde edilir), kalsiyum hipoklorit (%70 klor elde
edilir) ve klorlu siyanür tuzlarıdır. Çok yaygın kullanılan dezenfektan
hipoklorit formunda klorindir. Çünkü hipokloritin kullanımı kolay ve uzun sü‐
re koruma sağlar ve ucuzdur.
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Tablo 4. Yüzme Havuzu Sularına Ait Mikrobiyolojik Özellikleri

Türkiye’de Yüzme Havuzlarına Ait Yönetmelik
Yüzme havuzuna ait fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikler Tablo 2, 3 ve
4.’de verilmiştir. Yüzme havuzlarına ait belirlenen bu özellikler 14.10.1993 gün
ve 21728 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Esas
ve Şartları Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenmiştir.
Tablo 2. Yüzme Havuzu Sularına Ait Kimyasal Özellikler
Parametre
pH
Amonyum
Nitrit
Nitrat
Organik maddeler için sarf
edilen oksijen miktarı
Toplam alkalilik
Serbest klor
Bağlı Klor
Kalsiyum Sertliği

Örnek alma sıklığı
Her gün
haftada bir
haftada bir
Ayda bir
Ayda bir
Her Hafta
Günün değişik saatlerinde en az iki defa
Her gün
Ayda bir
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Birim
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Minimum
7.2

Maksimum
7.6
0.5
0.5
50
3.5

80
0.3
mg/L

120
1.5
0.2

Parametreler
Toplam Koloni Sayısı
Toplam koliform
E. coli
Pseudomonas aeruginosa
Fekal streptekok

Sınır Değerler
1 ml de 20 ±2 °C da en fazla 100 olmalı,
1 ml de 36 ±1 °C da (0)
100 ml. de’ 36 °C da (0 olmalı)
En çok 40/L olmalıdır.
100 ml.’ de (0 olmalı)
100 ml. de’ 36 °C da (0 olmalı)

Analiz Sıklığı
Haftada bir defa

Yüzme havuzu sularına ait mikrobiyolojik özellikleri Tablo 4’te verilmiştir.
Haftada bir defa ölçüm ve takip yapılması gereken mikrobiyolojik özelliklerden
sadece mikrobiyolojik indikatör olarak değerlendirilen E. coli’ nin litrede 40’ tan
fazla olmaması öngörülmekte, diğer bütün mikrobiyolojik analizlerde herhangi
bir mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmaması gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Evans, A. S., (1991). Epidemiologic Concept, Bacterial Infections of Humans. 2 nd Ed. New York: Plenum
Medical Book Company.

Tablo 2’de görüldüğü üzere pH ve bağlı klorun her gün, amonyun, nitrit ve
toplam alkaliliğin her hafta, nitrat, organik maddeler için sarf edilen oksijen
miktarı ve kalsiyum setliğinin ayda bir ölçüm ve takibinin yapılması gerekmek‐
tedir. Serbest klor ise havuz suyu arıtımında kritik bir kimyasal parametre ol‐
duğundan günün değişik saatlerinde en az iki defa ölçüm ve takibinin yapılma‐
sı gereği öngörülmektedir. Tablo 3’te ise yüzme havuz suyuna ait fiziksel para‐
metrelerden renk, tortu, bulanıklık ve sıcaklık takibinin haftada bir defa yapıl‐
ması gerektiği görülmektedir.
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Hakkında Yönetmelik.

Tablo 3. Yüzme Havuzu Sularına Ait Fiziksel Özellikler
Parametre
Renk
Tortu
Bulanıklık
Sıcaklık

Bulunabilecek miktarı
Renksiz olacaktır.
Bulunmayacaktır.
Berrak olmalı ve havuz dibi net olarak kolay bir şekilde görülecektir.
26-28 oC olmalı ve hava sıcaklığı ile su sıcaklığı arasında fazla fark
olmayacaktır. Çocuk havuzlarında su sıcaklığı 26-32 oC olacaktır.

Sıklığı
Haftada bir defa

İNTERNET KAYNAKLARI
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ÖZ
Yaklaşık 25–30 yıl sonra erginleşerek üreyebilme özelliği kazanan deniz kaplumbağaları, ömürlerinin bundan sonraki bölümünde doğdukları veya ona yakın kumsallara her
2–3 yılda bir, 3–5 yuva yapmak için gelmektedirler. Üremenin en önemli bölümü olan
yumurtaların kumsallara bırakılması, kumsalın yuva yapmaya uygunluğu ve yaklaşık 2
ay süresince kumsalda kaldıkları dönemde karşılaştıkları tehlikeler neslin devamlılığı
açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü çoğunlukla bu kumsallar hem insanların
turizm amaçlı kullandığı, hem de deniz kaplumbağalarının üreme amaçlı kullandıkları
kıyı alanlarıdır. Üreme için kullanılan kumsalların kullanımı, üreme ve beslenme amaçlı
kullanılan kumsallara yakın denizlerdeki çeşitli insan aktiviteleri kaplumbağaların hem
üreme biyolojisin, hem de denizde yaralanma ve ölümlerine yol açabilmektedir. Bu çalışmada; deniz kaplumbağalarının, Muğla’daki (Dalyan-İztuzu) üremelerini gerçekleştirdikleri kumsallardaki turizmden kaynaklanan olumsuzluklara literatür bilgisi ışığında
değinilmiştir. Nesli tükenmekte olan bir türün sadece yavrularını koruyarak başarıya
ulaşılması imkânsızdır. Aynı zamanda genç ve ergin bireyler de korunmalıdır. Bu çerçevede, çiftleşme alanları, beslenme alanları ve buradaki balıkçılık faaliyetleri kontrol altına alınmalı, ölümlerinin nedenleri araştırılmalı, yaralıların tedavi edilebileceği bir
merkez kurulmalı ve yoğun olarak beslenme alanları deniz koruma alanı olarak ilan edilebilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır.
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dır. Çünkü çoğunlukla bu kumsallar hem insanların turizm amaçlı kullandığı,
hem de deniz kaplumbağalarının üreme amaçlı kullandıkları kıyı alanlarıdır.
Üreme için kullanılan kumsalların kullanımı, üreme ve beslenme amaçlı kulla‐
nılan kumsallara yakın denizlerdeki çeşitli insan aktiviteleri kaplumbağaların
hem üreme biyolojisine, hem de denizde yaralanma ve ölümlerine yol açabilmektedir
Dünyada yaklaşık 60.000, Akdeniz’de toplam 2.000, Türkiye’de ise yaklaşık
450–900 dişi Caretta caretta (iribaş kaplumbağa) bireyinin yuva yaptığı tahmin
edilmektedir. Dünyada 8 tür deniz kaplumbağası:
Dermochelys coriacen (Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası), Chelonia mydas (Yeşil
Kaplumbağa), Chelonia agassizii (Siyah Kaplumbağa), Caretta caretta (Deniz Kap‐
lumbağası veya İribaş Deniz Kaplumbağası), Ertmochelys imbricata (Atmaca Ga‐
galı Kaplumbağa), Lepidochelys olivace (Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağası),
Lepidochelys kempii (Gündüz Yuvalayan Kaplumbağa) ve Natator depressas’tır
(Düz Kabuklu Deniz Kaplumbağası) ( Lutz ve Musick 1997). Bu yüzden ikisi (C.
caretta ve C. mydas) Türkiye’nin Akdeniz sahil şeidi boyunca 17 kumsala çıkarak
yumurta bırakmaktadır (Hathaway 1972; Başoğlu 1973; Geldiay ve Koray 1982;
Geldiay 1983, 1984; Baran ve Kasperek 1989; Baran 1990; Groombridge 1990;
Canbolat 1991; Baran ve diğerleri. 1992; Lutz ve Musick 1997). Bern sözleşmesi
ile koruma altına alınan bu iki türden C. caretta ‘nın tehlike altında olduğuna, C.
mydas ‘ın ise nesli tehlike altında olan türler arasında gösterilmiştir.

Anahtar sözcükler: Üreme biyolojisi, Caretta Caretta, Predasyon, Dalaman kumsalı,
populasyon

GİRİŞ
Yaklaşık 25–30 yıl sonra erginleşerek üreyebilme özelliği kazanan deniz kap‐
lumbağaları, ömürlerinin bundan sonraki bölümünde doğdukları veya ona ya‐
kın kumsallara her 2–3 yılda bir, 3–5 yuva yapmak için gelmektedirler. Üreme‐
nin en önemli bölümü olan yumurtaların kumsallara bırakılması, kumsalın yu‐
va yapmaya uygunluğu ve yaklaşık 2 ay süresince kumsalda kaldıkları dönem‐
de karşılaştıkları tehlikeler neslin devamlılığı açısından büyük önem taşımakta‐

Resim 1. Yavru Caretta Caretta Denize Yolculuk

Resim 2. Caretta Caretta Denizde

Akdeniz’de yaşayan beş deniz kaplumbağası türünden sadece Caretta caretta
ve Chelonia mydas Akdeniz sularında yuva yapmak için Türkiye sahillerine çı‐
karlar. Bu iki türden C. mydas ülkemiz sahillerinin sadece güney doğusuna, C.
caretta ise güney sahillerimize yuva yapmaktadır. Bu çalışmada; deniz kaplum‐
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bağalarının, Muğla2daki (Dalyan‐İztuzu) üremelerini gerçekleştirdikleri kum‐
sallardaki turizmden kaynaklanan olumsuzluklara literatür bilgisi ışığında deği‐
nilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Literatür taraması yapılarak Caretta Caretta‘ların karşı karşıya kaldıkları tehlike‐
ler ve olası önlem arayışları, gerek sahilde gözlem yapılarak gerekse yöre halkı
ve balıkçılarla Caretta Caretta’ların yaşama alanları incelenmiştir. Geniş bir lite‐
ratür incelemesi ile kaplumbağaların gelecek nesillere aktarılması için yöntem
arayışı yolları, tespit araştırması yapılarak derleme çalışması yapılmıştır.
BULGULAR
Gerek literatür ışığında gerekse yaptığımız çalışmalar neticesinde; Dalaman
Kumsalı’nda toplam 25 yuvadan Caretta caretta yavrularının çıkış zamanı göz‐
lemlenmiştir. Bu yuvalarda yavru çıkış başarısı %70’tir.Yavru çıkış süresi 21.00
ile 05.00 arasında değişmiştir, ancak saat 22.00’dan önce ve 24.00’e kadar yavru
çıkış sayısı daha yüksektir. Yavruların yuvadan çıkışı daima bir günden daha
fazla sürmüştür. İribaş kaplumbağaların yuvalardan çıkışı ilk üç günde daha
fazladır ve diğer günlerde azaldığı görülmüştür.Yavru çıkış süresi boyunca sı‐
caklığın en düşük kaydedildiği derinlik 10 cm’de belirlenmiş olup, 20 ve 30
cm’de sıcaklık hemen hemen aynıdır.Bu sıcaklık farkının yavruların yüzeye
doğru hareket etmelerinde etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir.Yuvaların
ve yumurtaların akıbeti Dalaman Kumsalında 2002 yılında 13 (%12,62) tanesi
ise kısmen olmak üzere 33(%32,03)yuva predasyona uğramıştır.Toplam
predasyona uğrayan yumurta sayısı 888 (%11,79)’tir.90 yuvada yapılan kontrol
açışları sonucunda,4882 (%64,86) tane boş kabuk, 419 (%5,59) tane döllenmiş
yumurta, 1337 (%17,76) tanede ölü embriyo tespit edilmiştir.Dalaman Kumsa‐
lı’nda 90 adet yuvada kontrol açışı yapılarak yuvalardaki yumurta sayısı belir‐
lenmiştir.Buna göre bırakılan yumurtaların sayısı minimum 12 ile maksimum
132 arasında değişmekle birlikte ortalama yumurta sayısı 75,26+‐
25,75’dir.Yuvaların yoğunluğuna bağlı olarak en fazla yumurtanın Haziran a‐
yında,en az yumurtanın ise Ağustos ayında bırakıldığı görülmektedir.Yuvalar
derinlik ve yumurta çukurunun çapı bakımından incelendiğinde,Dalaman
Kumsalı’nda 76 yuvanın ölçümü yapılmış olup,ortalama yumurta çukuru çapı
24,128+‐3,24 cm. (min.:19, maks.:30), ortalama yuva derinliği 49,56+‐4,415 cm.
(min.:40, maks.:61) olarak tespit edilmiştir.2002 üreme sezonunda yuvaların or‐
talama denize uzaklığı 24,65+‐12,84 m. (min.:6,4, maks.:47) olarak tespit edilmiş‐
tir.Dalaman Kumsalı’nda yuvaların denizden uzaklıkları arasında yuvaların
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%9,7’si bulunmaktadır.Yuvaların çoğunluğu (%59,2) 10‐25 metreler arasında yer
alır. Yuvaların %31,1’lik kısmı ise 25 metreden daha fazla uzaklıkta bulunmak‐
tadır. Dalaman Kumsalı’nda 68 yuvaya ait kuluçka süreleri tespit edilmiştir.
Buna göre yuvalarda ortalama kuluçka süresi 48,2+‐4,38 (min.:42, maks.:62)
gündür. Yuvaları kuluçka süreleri genelde 42 ile 53 gün arasında değişmektedir.
Dalaman Kumsalı’ndaki araştırma sonucunda,kaplumbağaların yuvalama
yapmak için sahilin karanlık, insan aktivitelerinin çok az olduğu ve etkilenecek‐
leri diğer faktörlerin (Dalaman Havaalanı, turizme açık olan bölgeler vb.) olma‐
dığı bölgeleri tercih ettikleri anlaşılmıştır. Olumsuz etmenlerin yoğun olduğu
bölgelerde yuvalama az hatta yokken sahilin sakin bölgelerinde yuvalama yo‐
ğun olarak gerçekleşmiştir. Sahil doğudan batıya doğru 2’şer km.lik bölümlerle
incelendiği zaman: ilk 2 km. içerisinde 4 (%3,38), 2‐4 km.ler arasında 2 (%1,94),
4‐6 km.ler arasında 21 (%20,38), 6‐8 km.ler arasında 65 (%63,12), 8‐10 km.ler ara‐
sında ise 11 (%10,68) yuva olduğu tespit edilmiştir.

Çizim 1. Kontrol Açılışı Sonucu Yumurtaların Dağılımı

Zaman zaman sahillerimizde kaplumbağa ölümlerine de rastlanmakta‐
dır.2001 yılında yapılan bir çalışmada, ölü kaplumbağaların çoğunluğu (42 a‐
det) C. caretta. 23 adeti ise yeşil kaplumbağadır. En fazla kaplumbağa ise Kazan‐
lı kumsalında (32 adet) karaya vurmuştur. Bunlardan 26 âdeti iribaş deniz kap‐
lumbağası, çok az kısmı olan 6 âdeti yeşil kaplumbağadır. Bundan sonra sırasıy‐
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la en çok kaplumbağaların karaya vurduğu sahiller ise Erdemli ve
Samandağı’dır. Erdemli’de toplam 12 yeşil kaplumbağa, Samandağı’nda ise 3
iribaş kaplumbağa ve 4 adet yeşil kaplumbağa sahile vurmuştur. Batı sahilleri‐
mizde ise pek fazla ölü kaplumbağa karaya vurmamaktadır. Araştırma sezo‐
nunda Dalyan Kumsalı’nda 5 , Fethiye Sahili’nde 4 adet, Antalya’da ve Göksu
Deltası’nda ikişer adet,Anamur’da ise 1 adet ölü kaplumbağa karaya vurmuştur.
Caretta caretta neslinin devamını, yuvaları tahrip eden parçalayıcı hayvanlar
etkileyebildiği gibi, insanların bu kumsalları kullanmaları da etkilemektedir.
Yuvalardan çıkacak yavruların sayı olarak çokluğu önemli olmasına rağmen,
çıkan yavruların cinsiyetleri de büyük önem taşımaktadır. Çünkü içinde bulun‐
duğu ortamın sıcaklığına göre değişen, embriyonun cinsiyeti giderek ısınan
dünyamızda dişi ağırlıklı bir populasyona doğru kaymaktadır. Çünkü 32*C ci‐
varında gelişen yumurtalardan çıkan yavruların hepsi dişi, 26*C civarında geli‐
şen yumurtalardan ise hep erkek yavru çıkmaktadır.
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İnsanların faaliyetlerinin artmasından sonra deniz kaplumbağalarının eti,
yumurtaları, kabukları, yağı ve derisi insanlar tarafından tüketilmesi, deniz
kaplumbağalarının nesillerinin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış‐
tır. Birçok deniz kaplumbağası her yıl karides ağları, trol ağları ve çengelli olta‐
lar nedeniyle boğularak ölmektedir (Ripple 1996). Özellikle yarı saydam plastik
artılar, denizanasına benzemesi nedeniyle etçil olan C. caretta tarafından yenil‐
mektedir. Bu plastik parçalar yeterince büyüklerse iç organlara takılarak veya
bağırsaklarda besinlerinin emilimini güçleştirerek sağlıklarını bozmakta ve hat‐
ta ölümlere sebep olmaktadır (Gramentz 1988).

Tablo 1. Dalyan Kumsalındaki Kaplumbağa Populasyonunun Genel Durumu
Kumsal
Dalyan

Uzunluk (Km)
4,5

Yavru Sayısı C.Caretta
135 400

C.Mydas

Kaynaklar

Kaynak: Özkan 2006.

Deniz kaplumbağası yavruları denize ulaşmaları sırasında çok çeşitli tehlike‐
lerle karşılaşmaktadırlar. Bunların başında predatörlerin yavruları yemesi, yav‐
ruların yengeç çukurlarına ve insanlar tarafından kazılan çukurlara düşmesi
veya çeşitli nedenlerden dolayı oluşan tümseklikleri aşamamasından dolayı de‐
nize ulaşamamalarıdır. Ayrıca çevreden gelen ışıkların, yavruların denize ulaş‐
malarında olumsuz etki göstermesi gelmektedir. Mor, mavi ve yeşil ışıklar kır‐
mızı, sarı ve turuncu ışıklardan dalga boyu düşük, frekans ve şiddeti yüksek
olduğundan daha fazla etkilemektedir.

Resim 3. Ergin Caretta Caretta Kumsalda

Nesli tükenmekte olan türlerin korunması, her şeyden önce her iki cinsten eşit
miktarda veya yeterince üretilmesine bağlıdır. Bu çalışmada kum sıcaklık öl‐
çümleri analiz edilmiş ve sonuçları dişi ağırlıklı bir yavru populasyonu olduğu‐
nu ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak; nesli tükenmekte olan türün korunması ba‐
kımından, yuva yerlerinin değiştirilmesi ve korunması açılarından ve kumsal ve
kıyı alanlarımızın kullanımında dikkatli ve duyarlı davranış sergilememiz gere‐
kir.

İnsanların çeşitli amaçlar için açtıkları çukurlar da yavruların denize ulaşma‐
larını engellemektedir. Denize yakın olan kaplumbağa yuvalarının su baskınla‐
rına maruz kalması ve embriyonik gelişimlerini tamamlayamaması da yüksek
bir olasılıktır. Yuva içi embriyonik gelişimi etkileyen bir diğer problem de böcek
istilalarının fazla olmasıdır. Ayrıca sabaha karşı çıkan yavruların karnivor kuş‐
lar ve köpekler tarafından avlandıkları tespit edilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Teknoloji ve turizm yönünden hızla gelişen ülkemizde bu gelişim ile birlikte
gelen doğal tabiatın bozulması ve canlıların yaşama alanı olan bölgelerin yanlış
kullanımı ile doğal hayat gittikçe tehlike altına girmektedir. Bu nedenle doğal
hayatı korumak amacı ile bazı önlemler alınmalıdır. İnsan sayısının artması ile
birlikte bazı canlıların yaşama ve üreme alanları azalmıştır. Ancak biyolojik çe‐
şitliliğin korunması için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunun için,
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Caretta Caretta popülasyonunun gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlamak
amacıyla alınması gereken önlemler şunlar olabilir.
1.

Otellerin aydınlatmak amacıyla kullandıkları projektörler yasaklanmalı
veya sahilden görülmeyecek şekilde perdelenmelidir. Özellikle mor,
mavi ve yeşil ışıklar deniz kaplumbağalarının, kırmızı, sarı ve turuncu
ışıklardan dalga boyu düşük, frekans ve şiddeti yüksek olması
itibariyle daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle kırmızı, sarı ve turuncu
ışıkların kullanılması daha fazla tercih edilmelidir. Kumsallarda yavru
kaplumbağaların yanlış yönlere yönelmelerini engellemek için
çalışmalara başlanılmalıdır.

2.

Turizm alanlarında, kullanılan şemsiyelerin sabit olmasına ve
şezlongların geceleri toplanıp sabahları sahile tekrar yerleştirilmesi
sağlanmalıdır.

3.

4.

Dalyan kumsalı gibi predatör (avcı) canlı populasyonunun yoğun
olduğu kumsallarda yuvaların zarar görmemesi için yuvalar kum altı
tel kafesleme yöntemi veya yuva yerlerinin değiştirilmesi gibi
yöntemler kullanılarak korunabilir.
Kumsalın turistler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgelerinde
insan faaliyetlerine yönelik koruma tedbirleri arttırılmalı ve sık sık
denetlenmelidir. Bu yoğun bölgelerde kum üstü tel kafesle koruma
yöntemi kullanılmalıdır.

5.

Sahillerde meydana gelen kum hırsızlığının önüne geçilerek, deniz
kaplumbağalarının üreme habitatı olan sahillerin korunması
sağlanmalıdır.

6.

Su baskını riski yüksek olan yuvalar daha güvenli bir alana taşınarak
yavru çıkış başarı oranı yükseltilmelidir.

7.

8.

9.

Kumsallarda balıkçılıktan meydana gelen kaplumbağa ölümleri
hakkında kapsamlı bir çalışma başlatılmalı ve gerekli önlemler
alınmalıdır.
Deniz
kaplumbağaları
denizin
kıyıya
yakın
bölgelerinde
çiftleşebilmektedirler. Bu yüzden bu alanları kullanan teknecilerin, bu
bölgelerdeki hızları kontrol edilmelidir. Kaplumbağaları beslenme
alanlarında plastik gibi bazı maddelerin temizlenerek, böyle
maddelerin denize atılması engellenmelidir.
Özellikle kumsallarda olmak üzere, ülke çapında deniz kaplumbağaları
hakkında, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları sistemli ve düzenli olarak
başlatılmalıdır. Kumsallarımızın, insan bakımından yoğun bölgelerinde
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kurulacak olan bilgilendirme merkezleri hem turistlere hem de yerli
halka gerekli bilgi vererek koruma işlevini daha aktif hale getirmelidir.
Nesli tükenmekte olan bir türün sadece yavrularını koruyarak başarıya ula‐
şılması imkânsızdır. Aynı zamanda genç ve ergin bireyler de korunmalıdır. Bu
çerçevede, çiftleşme alanları, beslenme alanları ve buradaki balıkçılık faaliyetleri
kontrol altına alınmalı, ölümlerinin nedenleri araştırılmalı, yaralıların tedavi
edilebileceği bir merkez kurulmalı ve yoğun olarak beslenme alanları deniz ko‐
ruma alanı olarak ilan edilebilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır (Başkale ve
Kaska 2004).
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ÖZ
Bazı araştırmacılara göre sağlık ve “Wellness”, yüzyılın trendi ve pazarı olarak kabul edilmektedir. Bunun en önemli işaretini turizm sektöründe görmek mümkündür. Üst kategori konaklama tesislerinin büyük çoğunluğu bünyelerinde Spa/Wellness bölümleri
açmaktadır. İnsanların iş ve özel hayatları hızlı bir değişim içindedir. Bu, insanları klasik
tatil anlayışından farklı arayışlara sürüklemektedir. Wellness turizmi modern toplumların yeni tatil beklentilerini karşılamaktadır. Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olan Wellness turizmi, Alman dilinin konuşulduğu coğrafyada doyma noktasına ulaşmıştır. Yeni arayışlar ve ürünler oradaki Wellness turizmcilerini meşgul etmektedir. Bu çalışma esnasında yapılan araştırmalarda görüldü ki, toplumsal değişimlere paralel olarak Wellness turizminde de yeni arayışlar, yeni ürün ve hizmetleri ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, şekillenmek üzere olan Türk Wellness Turizm sektörüne öneriler
getirmek ve akademik kaynak oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Anahtar sözcükler: Wellness, wellness turizmi, Almanya, Türkiye

GİRİŞ
Sağlıklı, daha az acılarla ve rahatsızlıklarla yaşamak artık insanların hayat
felsefelerinin temelini oluşturmaktadır. Sağlığı korumak ve artırmak için
yapılan harcamalar da bu düşünceye paralel olarak büyümektedir. Tamircilik
mantığından ‐rahatsızlıkları gidermek‐ hareket eden klasik tıp anlayışının
tersine günümüz sağlık anlayışında sağlığı koruma ve artırma öne çıkmaktadır.
Wellness tatilinden, Wellness reçeline, Wellness çorabından Wellness müziğine
kadar birçok ürün ve hizmet, tüketiciye bir sıra sözler verilerek pazara
sunulmaktadır. Verilen sözler, güzel bir dünyanın habercisi gibi
algılanmaktadır.
2000’li yılların başında Wellness kelimesi pazarlamada öne çıkartılmaya baş‐
landı. Özellikle turizmciler “Wellness” sözcüğünü kullanarak tüketiciye ulaş‐
maya çalışmaktadır (Schwaiger 2007). Burada sorulması gereken, 21. yüzyılın
Wellness turizm çağı mı olacağıdır? Böylesi bir durumda, bu „yeni“ Turizm çe‐
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şidinin aslında ne olduğunu belirlemek ve Wellness turistlerinin „normal“ tu‐
ristlere göre farklılıklarını ortaya koymak gerekmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle Wellness turizminin gelişmesine genel olarak bakıla‐
caktır. Wellness ürün ve hizmetlerinin gelişmesini etkileyen nedenler bir sonra‐
ki adımda ele alınacaktır. Müşteri beklentileri ve gelecekteki Wellness ürün ve
hizmetleri ise işlenecek bir diğer önemli başlıktır. Çalışmanın sonunda Türk
Wellness turizm pazarı için, özellikle Batı Avrupa’da edinilen tecrübeler ışığın‐
da, öneriler getirilmektedir.
Ayrıca, II. Spa & Wellness Kongresi’nde (18‐20 Aralık 2009) edinilen izlenim‐
ler, Türkiye’nin bu alanda akademik olarak henüz başlangıç aşamasında oldu‐
ğunu göstermiştir. Bu nedenle, Wellness alanında gelecekte yapılacak çalışmala‐
ra kaynak oluşturma düşüncesi de bu çalışmanın amaçlarından biridir.
Wellness ve Wellness Turizmi
Wellness, Batı Avrupa’da, kendini iyi hissetme hali olarak tanımlanmaktadır.
Türkçe’deki karşılığı “esenlik” olarak kullanılabilinir. Wellness, beden, ruh ve
zihin esenliği olarak da tanımlanabilmektedir. Bu kavram asıl kariyerine rek‐
lamcılık sektörünün onu bir etiket gibi keşfetmesiyle başladı. Amaç müşterilerin
aldıkları ürünleri tüketim esnasında iyi hissetme haline girmelerini telkin et‐
mektir (Scheftschik 2003).
“Wellness” kavramı doğduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde, bütüncül ve
sürekli gelişen ve değişen bir sağlık anlayışını yansıtmaktadır. Temelinde yatan
düşünce beden, ruh ve zihin sağlıkları arasındaki dengeye ulaşmaktır. Dr.
Halbert Luis Dunn (1959) tarafından geliştirilen modelde, birey, sağlığını geliş‐
tirmekten ve korumaktan kendisi sorumlu olmaktadır (Jansen 2006; Illing 2009).
Batı Avrupa ve Alman dilinin konuşulduğu coğrafyada ise, daha çok hedonik
(haz alarak yaşama) bir tüketim anlayışı ve buna bağlı olan bir Wellness yaşam
felsefesi hakimdir (Wellness 2004).
Turizm sektöründe ise Avrupa’nın hedonik tüketim düşüncesi ve ABD’nin
bireysel sorumluluk anlayışı arasında bir yol izlenmektedir. Buna göre Wellness
turizmi beden, ruh ve zihin sağlıklarını canlandırıcı ve gevşetici tedbirlerin özel
hazırlanmış ortamlarda ve tesislerde bütüncül olarak sunulması olarak tanımla‐
nabilir (Labacher ve Baumann 2001; Illing 2009). Wellness turizm ile birlikte kü‐
resel Wellness sektörü 400 milyar dolarlık bir ekonomik hacme ulaşmıştır (Berg
2008).

Bildiriler

589

Müşterilerin tatilde sağlıkları için birşeyler yaptıkları sağlık turizmi bir adım
daha ileri gitmektedir. Kaspar’e (1996) göre sağlık turizmi “sağlığı koruma,
dengeleme ve tekrar yerine getirmek amacıyla yapılan turistik konaklamalar
için kullanılan bir üst kavramdır”. Burada, sağlık hizmetleri ürünün temelini
oluşturmaktadır. Bunlar, klasik kürler, tıbbi muayeneler, güzellik ameliyatları
ve diğer bazı hizmetler olabilmektedir.
Sağlık turizmi daha az hedonik unsur içermekte ve Wellness turizminden da‐
ha çok tıb ağırlıklıdır. Yine de Wellness turizmi sağlık turizminin içerdigi birçok
unsuru içinde barındırmaktadır. Tanımlardaki sınırların kesin olmaması “tipik”
Wellness müşterisinin tanımlanması güç de olsa, Wellnesss turistinin genel ö‐
zellikleri şöyle sıralanabilir:


Sağlığı artırıcı hizmetleri pasif olarak kullanmaktadır,



Tıbbi olmayan yöntemleri tercih etmektedir,



Öncelikli olarak esenliği artırmayı hedeflemektedir,



İnanç, spirituel esenlikte aranmaktadır,



Konaklamaları kendisi ödemektedir,



Kısa konaklamaları tercih etmekte ve



Otelde gecelemektedir (Quade 2007; Berg 2008; Nahrstedt 2008).

Buna karşın sağlık turisti daha faal ve boş zaman odaklıdır. Masraflarının (bir
bölümü) sağlık sigortası tarafından karşılanır, tedavileri kliniklerde uygulanır
ve daha çok klasik tıbbın uygulandığı rehabilitasyon ve kürlere katılır. Sağlık
tatilleri, Wellness tatillerinden daha uzun sürmektedir. Bir kişinin sağlık,
Wellness veya spor turisti mi olduğu, gözlemciye göre değişmekte ve konuya
göre belirlenebilmektedir.
Wellness ürün ve hizmetlerine olan ilgiyi tetikleyici ve çekici nedenler açıkça
tanımlanabilmektedir. Burada tetikleyici (push) ve çekici (pull) nedenler arasın‐
da bir ayrıma gitmek gerekmektedir.
Wellness’e Artan İlgiyi Tetikleyici Nedenler
Wellness pazarı tarafından bakılacak olunursa, 1980’li yıllardan beri sağlık si‐
gortalarının masrafları üstlenmemeleriyle aşırı şekilde sıkıntı çeken kür kurum‐
ları vardır. Almanya’da, doktorlar tarafından 25 yıl önce 800.000 kür tedavisi
yazılırken bu rakam 2004’te 160.000’e gerilemiştir. Bu durum aşırı bir kapasite
yoğunluğunu beraberinde getirmiştir. Sonuçta kür kurumları yeni gelir kaynak‐
ları arayışına girmişlerdir.
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Gerileyen hasta sayısı ve düşen gelirlerden dolayı kür tesisleri pazar odaklı
faaliyet gösterme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmışlardır. Eski “hasta”ların
yerini artık “misafirler” almaktadır. Bu, verilen hizmetin iyileştirilmesini ve ser‐
vis anlayışına geçişi beraberinde getirmiştir. Gerçekleşen bu değişim, tesislerin
altyapısı ve döşemesini de bir yenilenme sürecine sokmuştur. Soğuk ve gri kür
merkezlerinin yerlerini renkli, canlı ve kullanışlı esenlik salonları almaktadır.
Toplamda ise, tek tip anlayışından Wellness yaşam felsefesi ışığında, çok kül‐
türlü ve bütüncül bir anlayışa geçilmektedir (Freidl 2004; Schwaiger 2007).
Wellness pazarında cazip olan misafir kitlesi 2,2 günlük tatil yapan, konakla‐
ma ve diğer ek hizmetleri de tüketen kitle olmaktadır (Mahr 26.06.2008). Böyle‐
ce daha büyük katma değer sağlanmaktadır.
Wellness’e Artan İlgiyi Çekici Nedenler
Wellness anlam olarak olumlu his ve durumları çağrıştırmaktadır. Özellikle
“ruhun dinlenmesi“, “esenlik“ ve “enerji doldurma“ ilk akla gelenlerdir.
Wellness ürünleriyle müşteri çekmeye çalışan ilkler, yüzme havuzları, oteller ve
kür merkezleri olmuşlardır. Günümüzde ürün yelpazesi, wellnes gevreğinden
wellness çayına, wellness yatağından wellness çorabına kadar uzanmaktadır.
Bu gelişmeye bağlı olarak Wellness müşterilerinin sayısı da sürekli artmaktadır:
Alman halkının %14’ü (8,8 milyon kişi) wellness faaliyetlerinde bulunmaktadır
(www.wellnessverband.de) Ana potansiyel kitleye kimler girmektedir? Sivri bir
şekilde tanımlanacak olunursa, “tipik” ve ekonomik olarak en enteresan
Wellness müşterileri, sağlıklı bir tüketim bilincine sahip olanlardır. Bunlar, si‐
gortaların masrafları karşılayacağı bir sağlık turizm faaliyetine katılacak kadar
hasta olmayan, fakat iş ve özel hayatın yapmış olduğu baskı sonucunda sağlık‐
larını korumak için, sağlık hizmetlerini tüketmeyi düşünen ve bunun için para
harcamaya hazır olan kitlelerdir.
Wellness’i talep edenler 30–40 yaşları arasındaki özellikle kadınlar, 50 yaşın
üzerindeki kadın ve erkeklerdir. Bunlar yüksek gelir grubundan gelmektedir –
aylık ortalama gelirleri 2000 avronun üzerindedir. Çoğunlukla lise veya yüksek
okul mezunudurlar. 60 yaşın üzerindeki ve kür tecrübesi olan kadınlar da
Wellness turistlerinin büyük bir kesimini oluşturmaktadır (Scheftschik 2005;
Nahrstedt 2009).
Wellness’e artan ilgiyi çekici diğer nedenler arasında, bireylerin sağlık anla‐
yışlarındaki, tıp ve alternatif tıbba bakışlarındaki değişme vardır. Ayrıca sağlık
politikasındaki değişmeler yanında sağlık sigortalarının tasarruf tedbir uygu‐
lamaları da sıralanabilir (Jansen 2006).
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Müşterinin bireysel ve somut motivasyonu Wellness talebinde önemli bir rol
oynayan faktörlerdendir. Diğer faktörler ise şunlardır:
1.

Sıcak ve masaj yapan elin vermiş olduğu haza paralel olarak birinin ilgi‐
lenmesi ve biri tarafından şımartılma en geniş çaptadır.

2.

Sessizlik ve sakinlik yanında strese karşı duyulan ihtiyaç, gevşeme ü‐
rünleri yanında beyin yanmalarına (burn‐out) karşın tıbbi müdahalelere
olan talebi artırmaktadır.

3.

Vücudu şekillendirmeye olan ilgi, güzel ve genç olma isteği olarak or‐
taya çıkmakta ve bütüncül kozmetik tüketimi ya da güzellik ameliyatla‐
rı olarak talep görmektedir.

4.

Özellikle yönetici kademelerinde ve +60 kuşağında bulunanlar için iş ve
özel hayatta daha başarılı olma isteği oldukça artmakta ve seminer, ya‐
şam koçluğu ve danışmanlığı gibi, bilginin ve yeterliliğin sunulduğu a‐
lanlara ilgi ve talep artmaktadır.

5.

“Anlam” motivasyon olarak inançla ilgili ihtiyaçlara, yani bireyin ya‐
şamındaki anlamla ilgili sorulara cevap aramasını beraberinde getir‐
mektedir. Burada tatmin olma, bilincin geliştirilmesi ve derinleştirilme‐
sine yardımcı olan hizmetlerle karşılanmaya çalışılmaktadır.

6.

Bireyin korkulardan arınmış şekilde kendi bedeninde kendisi karar ve‐
rerek ve güven içinde yaşamasına yoğunlaşmasıdır. Bu tıp odaklı moti‐
vasyon için diyagnoz, profesyonel danışmanlık ve tıbbi danışmanlık ge‐
rekmektedir (Freidl 2004; Händeler ve Rauch 2008; Nahrstedt 2008).

Güncel hayatta farklı ölçülerde bir araya gelen yukarıda sayılan faktörler top‐
lumun geçirdiği değişimlerin bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Bunlar,
çoğunlukla yük olarak algılanmaktadır.
Wellness Talebine Artan İlgiyi Tetikleyici Toplumsal Nedenler
Wellness turizm ürünlerine artan talebin büyümesiyle ilgili olarak, günümüz
toplumunun gelişim hatları kabaca çizilecek olunursa, şu yenilikler sıralanabilir:
bireyselleşme, uzun yaşama, “hanımlaşma” kadınların yeni rolü, “iş’in” anla‐
mının değişmesi, inanç ve yeni sağlık anlayışı.
Bireyselleşme
Bireyselleşme toplumdaki profesyonelleşmeyle ortaya çıkan bir oluşumdur. Sa‐
nayileşme, liberalleşme ve küreselleşme gibi ekonomik gelişmeler bireylerin
alışık oldukları toplumsal yapıdan kopmalarına yol açmıştır. Bu, kendisini ge‐
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leneksel sosyalleşme ve değerler üreten, aile, okul, kilise (Batı toplumları için)
ve devlet gibi kurumların anlamlarını kaybetmesinde göstermektedir. Bu geliş‐
menin dış işaretlerini ev yaşam tarzının bireyselleşmesi ve bunların yannda ye‐
ni ve farklı aile yapılarında (“Patchwork‐Family”) görmek mümkündür (Freidl
2004). Genel olarak ise sosyal, ekonomik ve ahlak alanlarında yoğun bir “hare‐
ketlilik” gözlemlenmektedir. Dış baskıların ve sosyal kontrolün azalması sonu‐
cunda bireysel seçme olanakları en üst düzeye çıksa da, bunun bedeli kişinin
yönünü bulmasında ve kararlar vermesi aşamasında bireysel sorumluluğunun
artmasını da beraberinde getirmektedir: Ben kimim, nereye gidiyorum ve nasıl
yaşıyorum, ne yapabilirim? Bu sorulara karşı Wellness yaşam felsefesi yeni, bü‐
tüncül bir değerler, yaşam ve anlam konsepti sunabilmektedir (Bodens 2003;
Schwaiger 2007).
Uzun Yaşama
Batılı toplumlarda doğurganlık oranı gerilerken, yaşam süreleri giderek yük‐
selmektedir. OECD (Organisation for Economic Co‐operation and Development
‐ Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinde 2020’de toplumun üçte
biri 60 yaşının üzerinde olacaktır. Bununla, uzun yaşamak toplumsal bir gerçek
haline gelecek ve toplumun bu kesimi (50+, 60+) tüketim malları ve turizm sa‐
nayisi için hedef kitlesi olarak artan bir öneme sahip olacaktır. “Genç kalanlar”
olarak da adlandırılan bu grup boş zaman ve para zengini olarak kabul edil‐
mektedir. Emekliler hedonik (haz alarak) yaşamın öncüsü olarak görülmektedir.
Böyle bir yaşam tarzının temeli ise, mümkün olduğu kadar sağlıklı, dinç, güzel
ve dayanıklı kalabilmektir. Bu beklentileri yerine getirmek de Wellness sektö‐
rüne düşmektedir (Bodens 2003; Nahrstedt 2008).
“Hanımlaşma” – Kadınların Yeni Rolü
Erkekler, iş hayatında baskın cinsiyeti oluştursalar da artarak kadınların rekabe‐
tiyle karşılaşmaktadırlar. OECD içerisinde, iş hayatındaki kadınların oranı
1977’den %31’den 1997’de %36’ya yükselmiştir. Günümüzde kadınların %20’si
kocalarından daha fazla para kazanmaktadır. Eğitim alanında da sayıları erkek‐
leri geçmektedir. Yavaş da olsa siyasette ve yönetici kademelerindeki kadınların
sayıları da artmaktadır. Kadınların sonuç olarak, nelerin ve nasıl tüketileceği
konusunda ağırlıkları kendini hissettirmektedir. Asıl farklı olan, kadınların er‐
keklere nazaran daha değişik bir sağlık anlayışına sahip olmalarıdır. Kadınlar,
erkeklerden daha çok sağlık kontrollerini yaptırmaktadır. Sağlığı koruma ve
artırmaya kadınlar daha çok önem vermektedir. Kadınların büyüyen bu top‐
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lumsal etkisi Wellness’e ve sağlığı artıcı ürün ve hizmetlere olan ilgiyi olumlu
etkilemektedir (Bodens 2003)
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durumlara girme riskini azaltmaya yardım edebilmelidir. Wellness konsepti
içerisinde bu “kendini yönetebilme kabiliyetini” kazandırma olarak adlandırıl‐
maktadır (Freidl 2004; Ergüven 2009).

İnanç
Pozitif bilimlerin gelişmesi ve buna bağlı olarak insanın öne çıkması ve bireysel‐
leşmesi batılı toplumlarda dinin gerilemesini de beraberinde getirmiştir. Bu de‐
ğişimin olumsuz sonucu olarak ortak sorumluluk ve anlamlar kaybolmuştur.
Bu, bir taraftan pop konserleri ve spor etkinliklerine artan ilgi olarak yansırken
diğer taraftan bireysel heyecanlı yaşama – uyuşturucu kullanımı ya da yeni dini
düşüncelerin rağbet görmesini beraberinde getirmiştir. Ölüm, bu şartlarda, din
tarafından iletilen anlamını kaybetmiş ve insanın var oluşunun anlamsız bir sı‐
nırı olarak algılanmaya başlanmıştır. Ortaya çıkan bu inanç boşluğu, hayata an‐
lam vermeye çalışan alternatif sistemlere olan hayranlığı açıklamaktadır. Uzak
Doğu yaşam öğretileri, astroloji, büyü, efsane ve uygulanabilir yaşam yardımla‐
rına yönelik artan ihtiyaç da bu gelişmenin sonucu olarak izah edilebilmektedir.
Wellness tesislerinde sunulan Uzak Doğu kökenli birçok uygulama Wellness
yaşam konseptinin bir parçası olarak bu kategori içerisine girmektedir (Freidl
2004).
“İş’in” Anlam Değişikliği
Modern yaşamdaki insan bandda çalışırken, post modern insanın iş hayatı bil‐
gisayar tarafından yönlendirilmektedir. Önceden güvenirlik, dayanıklık ve sü‐
reklilik iş yaşamının değerlerini belirlemekteydi. Günümüzde esneklik ve yeni‐
likçi üreticilik bireyleri zorunlu olarak yaşam boyu öğrenmeye zorlamaktadır.
Esneklik sadece “iş’in” yöntemini ve içeriğini etkilememekte, bilakis iş pazarı‐
nın yapısını da değiştirmektedir. Artan liberalleşme ve küreselleşme, çalışanla‐
rın (stajyer kuşaklar) çalışma ortamlarının sürekli bir değişimini beraberinde
getirmektedir. İşverenlerin çalışanlarına karşı artan sadakatsizliği çalışanları “iş
göçebeleri” haline getirmektedir (Freidl 2004).
Kafalarıyla çalışan bireyler bu yapı değişikliğini artan bir fiziksel ve ruhsal
baskı olarak algılamaktadır. Aşırı psikolojik yorgunluklar kendini dinlemeye
çıkışlar veya rapor almalar olarak göstermektedir. 1997 ve 2004 yılları içinde bu
tarz rahatsızlıkların oranı %70 artmıştır. Psikolojik rahatsızlıklardan olan burn‐
out veya depresyonlar çok sık rastlanan ve en masraflı rahatsızlıklardan olmak‐
tadır. Alerji, beslenme bozuklukları yanında stres ve psikolojik yıpranmalar, 21.
yüzyıl toplumunun medeniyet hastalıkları arasına girmektedir. Wellness ürün
ve hizmetleri, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi kurmaları için müşterilere bu

Yeni “Sağlık” Anlayışı
“Doğayı koruma”, “eğlence” ve “maceralı yaşantı” uzun bir süre Almanların en
üst sıradaki değerleri olarak kabul edilmekteydi. “Sağlık” şu anda en üst sıraya
yükselmiştir. Halk arasında, “yaşam kalitesi” yeniden tanımlanmakta ve kendi‐
sini pasifden aktif olan bir sağlık anlayışındaki değişimde göstermektedir. Bu
yeni bilinçlenme büyüyen bireysel sorumluluk duygusu ile aktif ve geniş kap‐
samlı olarak bireyin kendi yaşamını şekillendirmesini beraberinde getirmekte‐
dir (Nahrstedt 2008). Hastaların davranışlarında da bu değişimin izlerini gör‐
mek mümkündür. Doktorlar karşısındaki ezilmişlik, yerini eleştiren ve kendin‐
den emin müşterilere bırakmaktadır. Bu gelişme, bilgilere daha kolay ulaşma
sonucuyla (internet gibi), fakat aynı zamanda sağlık sigortalarının eskisi gibi
rahatlıkla her tedaviyi ödemek istememeleriyle de alakalıdır (Quade 2007).
Bu, insanların önleyici ve koruyucu sağlık düşüncesinde ve sağlığı artırıcı ü‐
rünlerin tüketiminde artarak kendini göstermektedir. Özellikle (kısa) tatiller
sağlığa aktif olarak yapılan yatırımlara dönüşmektedir. Kısıtlı olan zamanı,
kendi sağlığını en iyi şekilde artırmaya kullanmak için sağlık antrenörleri, bes‐
lenme uzmanları ve yaşam danışmanlarına, giderek talep artacaktır
(Opaschowski 1993; Neuhaus 2005).
Müşteri Beklentileri ve Geleceğin Wellness Pazarı
Geleneksel sağlık stratejileri beklentileri tam anlamıyla karşılayamadıkları için,
post modern insan sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak kendi başına kalmakta‐
dır. Bundan dolayı bazı açılardan Wellness yeni bir iyilik elçisi gibi tanımlanabi‐
lir. Bu, müşterilerin yaşamlarındaki bütün beklenti ve arzuların içeriden ve dı‐
şarıdan güçlendirilmesiyle gerçekleşmektedir.
Bu beklentiler, tıpkı müşterilerin yaşamları gibi hem bireysel hem de farklı
olmaktadır. Bundan dolayı, gelecekteki Wellness ürünlerinin başarılı olması is‐
teniyorsa, çeşitli ve uyum sağlayabilir bir karaktere sahip olmaları gerekmekte‐
dir. Ancak böylece müşteri beklentileri en yüksek düzeyde karşılanabilinir. Ü‐
rün ve hizmetlerin müşterinin bireysel beklentileriyle “uyumlu” olması gerek‐
mektedir. Müşterilerin bir taraftan sorunlarına çözümler ararken diğer taraftan
arzularının yerine getirilmesi ve beklentilerinin gerçekleştirilmesini istemekte‐
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dirler. Cazip bir çevre içinde sessiz ve dinlendirici bir atmosfer de müşterilerin
en önemli beklentileri içerisinde yer almaktadır.
Wellness turizmi içeriğinde masaj, fitness, banyo ve gevşeme ürün ve hizmetleri
ise en önemli rolü oynamaktadır. Bu sayılan hizmet ve ürünleri sunarken,
Wellness tesislerinde çalışanlar, yeterli kalifiyeye sahip olmalı ve kendilerini
karşısındakinin yerine koyabilmelidirler (Ergüven 2009).
Gelecekteki Wellness pazarının en önemli hedef kitlelerine girecek insanlar şun‐
lardır:


Üst yaşta olup ve halen iş hayatında ve birşeyler üretmesi gerekenler ve
içinde bulundukları sürekli stresi yönetebilmek için, gerekli olan enerji
yanında dengeleyici gevşemeye ihtiyaç duyanlar,



Artan sosyal ve ailevi sorunlardan dolayı zor bir dünyada (iş baskısı,
boşanma ve başarılı olma beklentisi) destek, ruhsal güç ve sorunların
üstesinden gelme gücüne ihtiyacı olanlar.



İş ve özel hayatta artan beklentilerden dolayı ruhsal dayanıklılıklarını
artırmak için yeni tekniklere ihtiyaç duyanlar. Bunlar kariyer yapmak
isteyen yönetici ya da zihin işlemeleri yavaşlayan yaşlı insanlardır.



Kurallar, sınırlar ve baskılarla dolu bir dünyadan sınırsızlıkların hakim
olduğu bir iç dünyaya yönelmek isteyenler. Bu, bütün halk tabakalarını
içermektedir ve iklim değişimi ve buna bağlı olarak insanların farkına
vardığı azalan kaynaklar gelecekte önemli bir unsur olacaktır.



İnancın geri plana itildiği, anlam boşluğunun yaşandığı ve afetlerin art‐
tığı bir dünyada birbirini bütünleyen anlamlarda tatminlik arayanlar,



Artan rekabet ortamında sürdürülebilir bir cazibeye ulaşmak isteyenler
(Nahrstedt 2008).

Yukarıda sıralanan bu özellikler sadece dar çerçeveli ve kesinlikle tam bir ta‐
nım olarak görülmemelidir. Örnek olarak Wellness’in bir öğesi olan termal pat‐
lama, Batı Avrupa’da doyuma yaklaşmaktadır. Bireysel sorumluluğu üstlenerek
heyecan merkezli sürdürülebilir bir kişilik geliştirme açısından ise Wellness pat‐
laması henüz başlangıcında bulunmaktadır. Wellness pazarında öne çıkartılan,
ürünün niceliği değil niteliği (kalitesi) olmaktadır. Kalite, gelinen bu noktada,
yeni rekabet ortamının en önemli belirleyici faktördür (Ergüven 2008).
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SONUÇ
Yukarıda sıralanan bilgiler ışığında bakıldığında Wellness dinamik bir gelişim
içerisindedir. Bu dinamiklik insanların hem özel hem de iş yaşamlarındaki sü‐
rekli değişiklikle doğrudan alakalıdır. Bu, kadınlar ve erkekler arasında bazı
farklılıklar gösterse de toplumun bütün kesimleri için geçerlidir.
Wellness artık bir trend olmaktan çıkıp bir yaşam tarzı felsefesine dönüşmek‐
tedir. Beslenmeden gevşemeye, spordan meditasyona kadar hayatın bütün alan‐
larına girmektedir. Bunları haz alarak yapmak ön plandadır. Haz alma merkezli
ve alternatif tıp olarak kabul edilen Wellness uygulamaları artık yerini giderek
tıbbi uygulamaların da entegre edildiği Medical Wellness’e bırakmaktadır.
Wellness tıbba bir alternatif olarak değil, bilakis bir tamamlayıcı olarak kabul
edilmektedir. Değişen yaşam şartları ve değişen beklentiler, değişen Wellness
ürün ve hizmetlerini beraberinde getirmektedir.
Wellness daha çok bir iç pazar turizm ürünü olarak görülmektedir. Ve ulaşım
aracı olarak da çoğunlukla araba tercih edilmektedir. Yani kara bağlantısı olan
destinasyonlar öne çıkmakta ve önem kazanmaktadır. Wellness turizm yöreleri
ve tesisleri kendilerini bu unsurları dikkate alarak pazarda konumlandırmaları
gerekmektedir.
ÖNERİLER
II. Spa & Wellness Kongresi sonuçları, Türkiye’de sağlık, kür, kaplıca, termal ve
Wellness turizm alanlarında henüz kavramların yerine oturmadığını göstermiş‐
tir. Türkiye’de Wellness tesislerine gidenlerle, kür tesislerine gidenler arasında,
Batı Avrupa’daki gibi aşağıdaki bir fark henüz yaygın değildir.
Örnek olarak; Wellness tesislerine gidenler (misafir) sağlılıklarını artırmak ve
korumak için giderlerken, kürlere gidenler (hasta) doktor tavsiyesi ile gidip,
doktor kontrolünde tedavilerini yaptırmaktadırlar. Kürlerde, bir rahatsızlığın
giderilmesi ve sağlığı tekrar eski durumuna getirmek amaçlanmaktadır.
Antalya’da 4‐6 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenen fuarın adında da yukarıda‐
ki belirsizliği görmek mümkündür: Anfaş Hetex 2. Sağlık, Spa, Wellness,
Talasso, Termal ve Medikal Turizm Fuarı*
Bu aşamada getirilebilecek belli başlı öneriler şunlar olabilir:
-

Öncelikle kavramların, iletişimi kolaylaştırması için, tanımlanması ge‐
rekmektedir. Bu, sektör içinde ve sektör ile müşteri arasındaki iletişimi
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sağlıklı kılacaktır. Özellikle Wellness ürün ve hizmetlerinin pazarlama‐
sında aynı dilin konuşulması zorunludur.
-

Özel sektör ve akademik çevrelerin ortaklaşa projeler geliştirmelidir.
Bu, sektörün sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

-

Kavramlar belirlendikten sonra, şuanda faaliyet gösteren ve gelecekte
kurulacak tesislerin müşteri kitlelerini belirlemeleri daha rahat olacak‐
tır.

-

Misafir ve hastaların bulundukları tesisler farklı olması gerektiğinden
bu işletmelerin de avantajına olacaktır. Misafirler hastalarla aynı ortamı
paylaşmaktan rahatsız olmaktadır.

-

-

-

-

-

Müşteri kitlelerinin belirlenmesi durumunda, sunulacak ürün ve hiz‐
metlerin şekillendirilmesi ve çeşitlendirilmesi daha kolaylaşacaktır. Bu
da, zaman, para ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.
İnsandan insana sunulan ürün ve hizmetler yumağından oluşan
Wellness turizmi, personelin öne çıktığı bir turizm çeşididir. Burada su‐
nulan turizmin kalitesi personelin kalitesiyle doğru orantılıdır. Sunulan
ürünün kalitesi de personele yapılan yatırımlarla doğru orantılıdır.
Hizmet kalitesi ne kadar yükseltilmek istenirse personelin eğitimine de
o oranda yatırım yapmak zorunludur.
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-

Bir sonraki adımda ürün ve hizmetlerde özgünlüğe vurgu yapmak ge‐
rekmektedir. Tesisi rakiplerinden ayırt eden özellikleri net bir şekilde iş‐
lenmeli ve bunu iletişimle misafirlerine ulaştırması gerekmektedir.

-

Özgünlüğü ise bir hikâye ile desteklemek gerekmektedir. Özgün ürün‐
leri ve hikâyesi olan bir tesis pazarda öne çıkacaktır. Hikayenin tesiste
tanıtılabileceği ve müşterilere ulaştırılabileceği en uygun yer ise
Spa/Wellness bölümüdür.
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ÖZ
Bu çalışmanın temel amacı, yiyecek-içecek işletmesi yöneticilerinin karşılaştıkları temel sorunları ve bu sorunlarla karşılaşma sıklıklarının tespit edilmesidir. Böylelikle yaşanan sorunların durum analizi yapılabilecek ve çözüm önerileri sunulabilecektir. Araştırma verileri geliştirilen bir anket formuyla Kocaeli il merkezinde farklı alanlarda faaliyet gösteren 113 işletme yöneticisinden elde edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin önemli bir bölümü belediye belgeli tesisler olup yarıdan fazlası profesyonel
nitelikte dışarıdan bir yönetici tarafından yönetilmektedir. Yöneticiler işletmelerinde
yaşadıkları en önemli sorunu Temmuz 2009’da yürürlüğe giren sigara yasağı olarak belirtmişlerdir. Bu sorunu özellikle son 3 yıla damgasını vuran küresel ekonomik kriz ve
yeni yasal düzenlemeler izlemektedir. Özetle, yaşanan önemli sorunların genel olarak
dışsal kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan Anova ve t-testi analizleri, yöneticilerin
demografik özellikleri ile yaşadıkları bazı sorunlar hakkındaki görüşleri arasında anlamlı farklılıkların bulunduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar sözcükler: Yönetim, yiyecek-içecek yönetimi, yiyecek-içecek işletmeleri, işletme sorunları, yiyecek-içecek.

GİRİŞ
1990’lı yıllara kadar yiyecek‐içecek işletmeleri için karlılık kavramı, mevcut ma‐
liyet ve pazarlama programlarıyla maksimum fayda yaratabilen yönetici beceri‐
si olarak açıklanırdı (Scanlon 1993: 35). Bu dönemden sonra maliyetleri kapsa‐
yacak hatta üzerine beklenen karı getirecek bir arayış başladı. Bu aynı zamanda
olası ya da beklenmedik sorunları da peşinden getirdi. Deneyimli birçok işletme
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sahibine göre başarısızlığın temelinde iki önemli sorun yatmaktadır (Egerton‐
Thomas 2006: 11); yetersiz finans kaynağı ve zayıf yönetim.
Dünya genelinde düşük ticari yaşam süresine sahip işletmeler arasında gös‐
terilen yiyecek‐içecek işletmelerinin neden bu sıfata sahip oldukları sektör tem‐
silcileri, araştırmacılar ve akademisyenler tarafından tartışılmaya devam edil‐
mektedir. Diğer sektörlerle bir karşılaştırma yapıldığında birçok yiyecek‐içecek
işletmesinin ivme kazanamadan kapandıkları ya da el değiştirdikleri dikkat
çekmektedir. Yiyecek‐içecek işletmeleri neden başarısız olurlar? İflasa uzanan
bu sorunların temel nedenleri nelerdir? Bu kadar çabuk el değiştirme gerekçele‐
ri nasıl açıklanabilir? hala üzerinde tartışılan önemli sorulardan birkaçıdır. Ger‐
çekte çoğu yiyecek‐içecek işletmesinin başarısızlığının tek bir nedene bağlı ol‐
duğunu söylemek doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle ilk üç yıl içerisinde on
temel sorunun bir araya gelmesiyle yiyecek‐içecek işletmelerinin başarısız ol‐
dukları düşünülmektedir. Bu sorunları şu şekilde özetlemek mümkündür
(Mealey 2007a):


İşletme sahiplerinin işletmede bulunmaması,



Yönetimin verimsizliği,



Vergi ödememe,



Yanlış konumlandırma (Hwang ve Ko 2005),



Kötü müşteri hizmetleri,



Nakit akışının takip edilmemesi,



Çalışanlara yüksek miktarda ücret ödenmesi,



Reklam yetersizliği (Mealey 200b),



Yiyecek maliyetinin hesaplanamaması veya yanlış hesaplanması ve



Açılıştan önce gereğinden fazla harcama yapılmasıdır.

Bunların dışında (Moll 2006):
•

Yaratıcılık eksikliği ve taze fikirlerin oluşmaması,



Piyasa analizindeki yetersiz çabalar,



Detaylara gereken özenin gösterilmemesi,



Sermaye yetersizliği,



Kararlılığının ve politikanın sürdürülememesi,



İşe alma ve eğitim konularına gereken önemin verilmemesi,



İşletme kimliğinin oluşturulmamış olması,



Tutarlılık eksikliği‐ kimliğin devamlılığının sağlanamaması,
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Satın almada etik kurallara uyulmaması (Sökmen 2006: 198) ve



Hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmaması da (Altunışık vd. 2004:
143) karşılaşılan önemli sorunlar olarak eklenebilir.

Bu çalışma yiyecek‐içecek işletmelerinde özellikle yöneticiler tarafından kar‐
şılaşılan temel sorunları ve bu sorunlarla karşılaşma sıklıklarını ortaya koymak
bunlara ilişkin çözüm önerileri getirebilmek için düzenlenmiştir. İlgili literatür
taraması, araştırma ve sonuç ve öneriler olmak üzere üç ana bölümden oluşan
araştırmanın sonuçlarının bu alanda çalışma yapan araştırmacılar ile sektör
temsilcilerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
LİTERATÜR
Genel olarak yiyecek‐içecek işletmeleri için kuruluştan itibaren ilk birkaç yıl
varlıklarının devamı açısından önem taşımaktadır. Zira bu işletmelerin önemli
bir bölümünün ilk üç yıl içerisindeki başarısız oldukları ve bu başarısızlıkların‐
dan dolayı kapandıkları bilinmekte ve bu durumun gerekçeleri tartışılmaktadır.
H.G. Parsa, Ohio’daki 2439 yiyecek‐içecek işletmesinde üç yıl süren (1996 ve
1999 yılları arasında) bir araştırma gerçekleştirmiş ve yiyecek‐içecek işletmeleri‐
nin başarısızlık oranlarının % 57 ile %61 arasında olduğunu tespit etmiştir. A‐
raştırmanın sonucunda ilk yıldaki başarısızlık oranı %26, ikinci yılda %19 ve
üçüncü yılda bu oran %14 olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmacı ilerleyen sürede
bu oranın %60 ile sınırlı kaldığını vurgulamıştır (Egerton‐Thomas 2006: 9).
Cornell Üniversitesinde yapılan bir başka araştırmaya göre; yiyecek‐içecek
işletmelerinin özellikle ilk yılda başarısızlık gösteren üç ana sektörden birisi ol‐
duğu ve bu nedenle yaklaşık %60’ının ilk üç yıl içerisinde başarısızlıkları nede‐
niyle kapandıkları tespit edilmiştir (Moll 2006). Birçok perakendeci (%68) işlet‐
menin başarısız olmasının temel nedeni olarak işletme dışından kaynaklanan
ekonomik faktörler gösterilmektedir. Bunlar arasında en önemlileri ise pazar
kaybı ve müşterilerinin harcama kapasitelerinin düşmesidir. Ayrıca başarısızlık‐
taki en önemli nedenlerden birisi de (%22) yöneticilerin deneyim eksikliği‐
dir.(Egerton‐Thomas 2006: 10).
Demirkol ve Çeltek’in (2004) yiyecek‐içecek işletmelerindeki sorunların tes‐
pitine yönelik yaptıkları bir araştırmada; sorunlar işveren ve işgören açısından
gruplandırılmıştır. Buna göre işveren açısından; özel günlerde çalışılması, işin
sosyal faaliyetlere katılımı engellemesi, iş yükü yoğunluğu, çalışma süresinin
uzunluğu, personel devir hızının fazla olması, stok kontrolündeki sorunlar ve
kriz dönemlerinde işletmenin kriz ortamına uyum sağlama sorunu gösterilmek‐
tedir. Çalışanlar açısından ise; özel günlerde çalışılması, işin sosyal faaliyetlere
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katılımı engellemesi, iş yükü yoğunluğu, çalışma süresinin uzunluğu, inisiyatif
kullanma azlığı, işle ilgili kararlarda işgören görüşlerinin alınmaması, işin evli‐
liği etkilemesi, kariyer yapma fırsatının azlığı, ücret düzeyi, iş yükünde istikrar‐
sızlık ve iş ortamının sağlığı olumsuz etkilemesi temel sorunlar olarak gösteril‐
mektedir.
Yiyecek‐içecek işletmelerinde karşılaşılan sorunları geniş boyutta ele almak
yerine, özellikle bu işletmelerde dikkat çeken ve yönetimini zorlaştıran konular
üzerinde durulmasının bu çalışmanın amacıyla da uygun olacağı düşünülmek‐
tedir. Bu sorunları; finans, yönetim sorunları ve konuklardan gelen şikâyet ve
sorunlar olarak gruplandırmak mümkündür.
Finans yetersizliği işletmelerin kuruluş aşamasında yaşadıkları en önemli so‐
runlar arasında gösterilmektedir. Aslında finansal yetersizlik, yapılacak işlerin
ve özellikle yatırımın mevcut finansa göre uygun biçimde planlanmamasından
kaynaklanmaktadır. Sorunların en iyi çözümü erken alınan önlemlere bağlıdır.
Bu önlemlerin başında ise; stratejik iş planı, finansal ve operasyonel planlama
gelmektedir (Bölükoğlu 2007; Sales and Operations Planning in Food and
Beverage Companies 2009). Birçok yiyecek‐içecek işletmesi sahibi sınırlı bir
sermaye ile girişimci olmaya çalışırlar. Bu girişimler, çoğu zaman başarısızlıkla
sonuçlanır. Finans ve işletme sermayesi yetersizliği yönetim eksikliğiyle birleş‐
tiğinde işletmenin başarısızlığı da kaçınılmaz olur (Walker 2008:35).
Nessel (2009) bir araştırmasında, işletmeler için 10 kırmızı finans bayrağının
varlığından bahsetmektedir. Kırmızı bayraklar, güncel finansal sorunları ya da
gelecekte karşılaşma olasılığı bulunan sorunları ifade etmektedir. Bunlar özetle
(Nessel 2007):


İyi hazırlanmış muhasebe sisteminin eksikliği,



Faaliyet giderlerinin satışlara oranla çok yüksek olması (Lundberg
1994: 274),



Mönü kalemlerinin güncellenmemesi ve maliyetlerinin yanlış hesap‐
lanması,



Yiyecek‐içecek envanter düzeyinin satışlara göre yüksek olması,



Yiyecek‐içecek envanter sayımının yapılmaması ve envanter seviye‐
sinin yüksek tutulması (Sökmen 2006: 196; Oral 2001: 115) ve buna
bağlı oluşan personel hırsızlığı (Thoms vd. 2001: 562),



Günlük‐haftalık finansal üretim (işletim) bilgilerinin toplanmaması
veya gözden geçirilmemesi,



Finansal bilgilerin muhasebe sistemine yanlış girilmesi,
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Güncel borçların (faturaların) dönen varlıklardan fazla olması,



Yiyecek‐içecek işletmesi sahibinin banka hesabını kontrol etmemesi ve



Mali tabloları yorumlama eksikliğidir.

Yönetim sorunları; diğer işletmelerde olduğu gibi temel sorunlardan birisidir
ve yönetim eksikliği veya hatalı yönetim ifadeleriyle açıklanır. İşin özünde, yö‐
netim ayrı bir uzmanlık alanıdır. Kişinin diğer niteliklere sahip olması doğru‐
dan yönetici olabileceği anlamı taşımaz. Yapılan birçok araştırma, işletmelerde‐
ki en önemli sorunların başında yönetimle ilgili olanların geldiği konusunda
birleşmektedir. Hizmet işletmeleri gibi üretim ve tüketimin bir arada ve aynı
zamanda gerçekleştiği işletmeler için bu durum daha büyük önem taşır. Perso‐
nel seçimindeki hatalar, örgütleme ve motivasyon konusundaki sıkıntılar,
işgören devir hızının yüksekliği ve denetim yetersizliği gibi hususlar hemen her
alanda dikkat çeken önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Yöneticinin çalı‐
şanları ile etkili iletişim kurmaması, personele sorumluluk vermemesi, objektif
davranmaması, çalışanları takdir etmemesi, eksik bilgiye sahip olması ve çalı‐
şanlara sadakat göstermemesi yiyecek‐içecek işletmelerinde yönetim konusun‐
da sorun yaşanmasına neden olmaktadır (Ensman 2009). Bunların haricinde,
çalışanların kararlara katılımını sağlamamak, özendirme çabaları sergilememek,
sadece ceza uygulamaları yapmak, ödüllendirmeye gitmemek, yönetici‐çalışan
arasındaki yabancılaşma (Divine 2009), mevcut kadrodaki stajyer oranını yük‐
sek tutmak (Turizm Gazetesi 2009) ve personeline kariyer fırsatı sağlamamak
gibi önemli hatalar da yönetim sorunu olarak dikkat çekmektedir.
Yapılan araştırmalarda, her yönetim sorunu geniş alan çalışmaları ile destek‐
lenmiş ve genelde bu çalışmaların sonucunda görüş birliği taşıyan verilere ula‐
şılmıştır. Ayrıca her sorun kendi içerisinde farklı kaynaklara dayandırılmış ve
detaylı çalışmalarla konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Genel bir yaklaşımla yö‐
netim sorunları açısından izlenmesi gereken reçete üç basit başlık altında özet‐
lenebilir:
a)

İdeal görev ve sorumluluk dağılımı yapmak,

b)

Sorunlarla karşılaşmadan önlem almak (Food in Life 2009) ve

c)

Karşılaşılan sorunlar karşısında duyarsız kalmamaktır.

Yapılan bir araştırmada, bu çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur. Bir yi‐
yecek‐içecek işletmesi yöneticisi olası sorunları önlemek için görevleri yönete‐
cek birini belirlemeli, görevlere öncelik sırası koymalı, personelinin kurallara
uymasını sağlamalı ve durum değerlendirmesi yapmalıdır (Restaurants 2009).
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Ayrıca ürün yaşam döngüsünün izlenmesi de işletme açısından önem arz et‐
mektedir (Product Lifecycle Management 2008).
Konuklardan gelen şikâyetler ve sorunlar: Hizmet ve ürünlerin farklı insan‐
lara aynı anda sunulmak durumunda olması, bazen müşterilerde önemli tat‐
minsizlikler yaratabilmektedir (Angelo ve Vladimir 1994: 310). Konuklardan
gelen şikâyetler, ilgili yazında farklı açılardan gruplandırılarak tartışılmıştır.
Genel bir yaklaşımla bu alandaki şikâyetler; mekanik, hizmetle ilgili, davranış‐
sal ve olağandışı şikâyetler olmak üzere dört grup altında ele almıştır. (Sökmen
2006; Avcıkurt, Demirkol ve Zengin 2009: 70; Turizm Gazetesi 2009). Başka bir
araştırmaya göre yiyecek‐içecek işletmesi konuklarından gelen belli başlı şikâ‐
yetler (Kotschevar ve Luciani 2007: 36);
‐

Tutarsız ya da zamanında yapılmayan servis,

‐

Yiyecek kalitesinin düşüklüğü ve uygun olmayan servis ısısı,

‐

Düşük sanitasyon uygulamaları ve faaliyetlerin yetersizliği,

‐

Personelin dostça yaklaşmaması ve ürün hakkındaki bilgi düzeyinin
düşüklüğü,

‐

Servis ve hesap ödenmesindeki uzun bekleme süreleri,

‐

Servis ekipmanlarının temizlik ve hijyen açısından yetersizlikleri,

‐

Ambiyans ve dekorasyonun yetersizliği ve

‐

Ulaşım ve park konusundaki zorluklar şeklinde sıralanmaktadır.

İşletmenin bulunduğu yer, iç düzen, yiyecek‐içeceklerin satın alınması, de‐
polanması ve hazırlanması, mönü‐fiyat ilişkisi, mönü sunumu, çalışanların
hizmet düzeyi, temizlik ve hijyen gibi birçok yan unsur ana ürünü ortaya çı‐
karmaktadır. Müşteri tarafından bu unsurlar bir bütün olarak değerlendirilmek‐
te ve birbirini etkilemektedirler. Genelde ürünün kalitesizliğinden daha çok bir
başka yan unsurun yarattığı olumsuz izlenim müşteri tarafından algılanır ve
sunulan üründen algılanacak memnuniyetsizliğe yol açar (Avcıkurt, Demirkol
ve Zengin 2009: 71). Dolayısıyla hizmeti aynı anda tüketen müşteri karmasının
tolerans seviyesi iyi ayarlanmalı, buna bağlı olarak her birine ayrı özen gösteril‐
diği hissettirilmelidir (Öztürk 2003: 105). Konuklardan gelen şikâyetlerin çözü‐
me kavuşturulmasında en önemli hareket şikâyete konu olan durumun açıklığa
kavuşturulmasıdır. Bir bakıma şikâyetin tanımlanması ve açıklanmasıdır. Bu‐
nun için konukların dinlenmesi, şikâyetlerle ilgili veri tabanı oluşturulması ve
takip edilmesi (Reeher 2009) önerilmektedir. Sinirli, aceleci, sarhoş, çekingen,
titiz ve diğer tiplerde konuklarla karşılaşma riski her zaman söz konusudur
(Gülal 1996: 332‐333). Herkesin hizmet anlayışı farklı olabilir. Bazı müşteriler
hızlı servis isterken, bazıları ise her şeyin aceleye gelmesini istemeyebilir. İşlet‐
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me hizmette bir standart yakalamalı ve kendini müşterisine bu standartlar çer‐
çevesinde kabul ettirmelidir (Kitapcı 2008: 118).
YÖNTEM
Bu araştırmanın temel amacı yiyecek‐içecek işletmelerinde karşılaşılan temel
sorunları ve önem derecelerini belirlemektir. Ayrıca sorunların yöneticilerin ve
işletmelerin nitelikleri açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.
Böylece durum tespiti yapılarak bir takım önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırma evrenini yiyecek‐içecek işletmesi olarak hizmet sunan restoran,
kafeterya, hızlı yiyecek sunan (fast‐food) ve bar işletmeleri yöneticileri (veya
sahipleri) oluşturmaktadır. Örneklem olarak Kocaeli il merkezinde faaliyet gös‐
teren işletmelerin yöneticileri seçilmiştir. Bu seçimin iki temel nedeni arasında
araştırmacıların bu bölgede ikamet etmeleri ve örneklemin belirli çerçevede sı‐
nırlandırma isteği gösterilebilir. Bölgede çok sayıda yiyecek‐içecek işletmesinin
varlığına ve net bir sayıya ilişkin bilgiye ulaşılamamasına rağmen, dekor, sınıf
ve kapasite gibi nitelikler göz önüne alındığında bu sayının en fazla 200 civa‐
rında olduğu düşünülmektedir. Belirli bir marka haline gelmiş ve bulunduğu
bölge itibariyle tanınırlık düzeyi yüksek olan işletmelerin seçilmesine özen gös‐
terilmiştir.
Araştırma verilerini toplamak için iki yöntem üzerinde durulmuştur. Bun‐
lardan birincisi mülakat diğeri anket formu ile verilerin toplanmasıdır. Ancak,
mülakat tekniğinin uzun süreç alabileceği ve tüm sorunların ve şiddetlerinin
belirlenmesi hususunda yetersiz kalabileceği düşüncesi araştırmanın verilerinin
anket formu ile toplanmasının uygun olacağı düşüncesini uyandırmıştır. Yapı‐
lan ulusal ve uluslararası yazın taramasında bu araştırmayla tamamıyla örtüşen
bir yayına rastlanmamakla birlikte, işletme yöneticilerinin farklı sorunlarını ko‐
nu edinilen araştırmalar (Scanlon 1993; Ninemeier 1995; Lefever 1989; Demirkol
ve Çeltek 2004; Sökmen 2006; Kotschevar ve Luciani 2007; Nessel 2009) ile ulaşı‐
lan sekiz işletme yöneticisinin de fikirleri dikkate alınarak bir anket formu tasar‐
lanmıştır. Elde edilen bilgilerden toplam 52 sorun tespit edilmiş ve bunların bir
kısmı uygunluk ve yakınlık durumları dikkate alınarak bu sayı 44’e indirilmiştir
ve yöneticiler tarafından belirtilen önem sırası dikkate alınmaksızın 5’li likert
tipi ölçeğe göre gelişigüzel olarak anket formuna yerleştirilmiştir. Anket formu‐
nun ikinci bölümü işletme ve işletme yöneticilerin demografik özelliklerinin
tespitine yönelik kapalı uçlu sorulardan oluşmuştur.
Hazırlanan anket formları öncelikle 8 işletme yöneticisi ile gözden geçirilerek
eksik yada anlaşılması zor bulunan konular üzerinde düzeltmeye gidilmiştir.
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Formun son hali hazırlandıktan sonra rasgele örnekleme yöntemiyle, 146 işlet‐
meye ulaşılmış, bazı yöneticilerin işletmede bulunmaması bazılarının da çalış‐
maya destek konusunda arzulu olmaması sonucu 116 işletme yöneticisi ile veri
toplama süreci tamamlanmıştır. Bu sayı eksik bulunan üç formun çıkarılmasıyla
113 olarak netleşmiştir. Ekim‐Aralık 2009 tarihleri arasında toplanan anketler
SPSS 13.0 istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Anket formun‐
da yer alan sorunların 5’li Likert tipi ölçeğe göre hazırlanmış olması, mod, med‐
ya ve aritmetik ortalama arasındaki benzerlik ve normallik dağılım grafiği dik‐
kate alınarak görüş farklılıklarının tespiti konusunda parametrik analiz teknik‐
lerinin kullanılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Ayrıca ölçeğin güve‐
nilirliği için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ,902 olarak bulunmuştur.
BULGULAR
İşletme ve İşletme Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Verilerin elde edilmesi için ulaşılan toplam 113 yiyecek‐içecek işletmesinin özel‐
liklerine ilişkin bilgiler Tablo.1’de sunulmuştur. İşletmelerin sadece % 7,1’i Kül‐
tür ve Turizm Bakanlığı belgesine sahip olup, önemli bir bölümü cafe‐bar niteli‐
ğindeki işletmelerden oluşmaktadır. İlgili işletmelerin yarıya yakın kısmı ikinci
sınıf işletme belgesi taşımaktadır.
Tablo 1. İşletmelere İlişkin Temel Nitelikler
Belge Durumu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İlgili belediye
Henüz yok
Toplam
SINIFI
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
Toplam
İŞLETMENİN TÜRÜ
Restoran (lokanta)
Cafe-bar (kafeterya ve bar)
Fast-food (hızlı yiyecek sunan)
Diğer
Toplam

N
8
84
21
113

%
7,1
74,3
18,6
100,0

37
56
20
113

32,7
49,6
17,7
100,0

44

38,9

52
8
9
113

46,0
7,1
8,0
100,0
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Tablo.2’de katılımcı yiyecek‐içecek işletmesi yöneticilerinin demografik özel‐
likleri verilmiştir. Tablodan da anlaşılabileceği üzere, ¾’lük bölümü erkek yöne‐
ticilerden oluşmaktadır. İşletme yöneticileri 23 ile 32 yaşları arasında yoğunlaş‐
maktadır. Yarıya yakını lise mezunu olan yöneticilerin %56 sı aynı işletmede beş
yıla kadar uzanan deneyim süresine sahiptir. Katılımcı yöneticilerin %36’sı 12
yıl ve üzeri sektör deneyimine sahip olup yarıdan fazlasının bu alana yönelik
eğitimi bulunmamaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların (Yöneticilerin) Demografik Özellikleri
N
Cinsiyet
kadın
erkek
Toplam
YAŞ
22 ve altı
23-27
28-32
33-37
38 ve üzeri
Toplam
EĞİTİM
İlköğretim
Lise
Üniversite (önlisans)
Üniversite (lisans)
Lisansüstü
Toplam

%

29
84
113

25,7
74,3
100,0

10
26
37
21
19
113

8,8
23,0
32,7
18,6
16,8
100,0

10
51
33
17
2
113

8,8
45,1
29,2
15,0
1,8
100,0

İşletmedeki Deneyim Süresi
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
Toplam
SEKTÖR DENEYİMİ
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
Toplam
İLGİLİ ALANDA EĞİTİM DURUMU
var
yok
Toplam

N

%

32
31
21
13
16
113

28,3
27,4
18,6
11,5
14,2
100,0

17
13
24
18
41
113

15,0
11,5
21,2
15,9
36,3
100,0

52
61
113

46,0
54,0
100,0

İşletmelerin Temel Sorunlarına İlişkin Bulgular
İşletme yöneticilerinin yaşadığı 44 temel sorun ve yaşanma sıklıklarına ilişkin
bilgiler Tablo 3’te önem sırasına göre verilmiştir. İşletme yöneticileri sık karşı‐
laştıkları en önemli sorunlar arasında ilk üç sırayı, temmuz ayında tam olarak
uygulamaya konan sigara yasağı, tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz ve ya‐
pılan yasal düzenlemeler oluşturmaktadır. Bunu ekonomideki olumsuzluklar,
nitelikli personel bulma ve teknolojiye ilişkin yaşanan sorunlar izlemektedir.
Üretilen malzemenin saklanması, sunulan hizmete ilişkin sorunlar ve patron‐
yönetici arasındaki sıkıntılar, katılımcı yöneticiler tarafından en az karşılaşılan
sorunlar olarak belirtilmektedir.
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Tablo 3. Yiyecek‐İçecek İşletme Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Dereceleri
TEMEL SORUNLAR
Sigara yasağı işletmemizi olumsuz etkilemektedir
Yaşanan ekonomik krizler satışları düşürmektedir
Yeni yasal düzenlemeler işletmeleri zorlamaktadır
Ekonomideki olumsuzluklardan etkileniyoruz
Kalifiye personel bulmak ve almak oldukça zordur
Teknolojiyi elde etmek oldukça pahalı ve zordur
Personelin takibi ve kontrolünü yapmak güç bir iştir
Etkin bir stok kontrolü uygulamak zordur
Personel devir hızı yüksektir
Doluluk oranı istediğimiz düzeye çıkmıyor
Kalite belgeleri alma ve uygulama konusunda sorunlar yaşanmaktadır
Belge elde etme konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır
Ürünlerin bozulabilir ve mevsimlik özelliği işletme standartlarını zorlamaktadır
Borçların ödenmesi konusunda sıkıntılar yaşıyoruz
Personele arzu edilen eğitim verilememektedir
Teknolojik değişimlere ayak uydurmada güçlük çekilmektedir
Yarı-zamanlı personel konusuna iyimser bakılmıyor
Ürün standartları oluşturmak güçtür
Hammaddeyi elde etme ve tedarikçiler konusunda sıkıntılar yaşanır
Finans sorunları yaşıyoruz
İşletme borç ödemelerinde sıkıntı yaşamaktadır
Kredi kuruluşlarından gerektiğinde kredi alma şansı düşüktür
Kuruluş yerimiz müşteri potansiyelimizi olumsuz etkiler
Aktif bir pazarlama politikası oluşturmak güçtür
Moda gibi değişikliklere ayak uydurmak zordur
Personel planlaması yapmak zordur
Nakit akış girişi yok denecek kadar azdır
Etkin bir para kontrol sistemi oluşturulamıyor
İmaj yaratma konusunda sıkıntılar yaşıyorum
İşletmede maliyet kontrolüne ilişkin bir program uygulanamıyor
Mutfak ve servis arasında koordinasyon sorunları yaşanmaktadır
İşletmede üretim konusunda standart araçlara başvurulmaz
Rekabet konusunda istenilen düzeyi yakalayamıyoruz
İşletme çevresi işletmenin tercihinde önemli yere sahip değildir
Çalışanlarla iletişim kurma konusunda zorlanıyorum
Mönü planlama ve analizine ilişkin yeterli çalışma yapılmamaktadır
Etkin bir satın alma prosedürü yoktur
Müşterilerle ilişkilerde sorunlar yaşanmaktadır
Yönetim zafiyeti bulunmaktadır
Hizmet konusunda gerekli tatmini sağlayamadığımızı düşünüyorum
Üretilen malzemenin saklanması oldukça zordur
Patron-yönetici ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyorum

ORT.
4,55
4,18
4,01
3,88
3,77
3,29
3,35
3,24
3,22
3,09
3,07
3,07
3,06
3,00
2,95
2,93
2,88
2,86
2,80
2,79
2,76
2,74
2,66
2,65
2,65
2,62
2,52
2,50
2,45
2,43
2,36
2,35
2,34
2,30
2,28
2,25
2,25
2,21
2,19
2,16
2,15
2,13

S.SAPMA
0,500
1,054
1,221
1,174
1,232
1,347
1,406
1,175
1,456
1,236
1,307
1,252
1,351
1,336
1,469
1,341
1,456
1,216
1,028
1,346
1,284
1,245
1,573
1,201
1,259
1,152
1,240
1,262
1,376
1,253
1,158
1,157
1,154
1,457
1,161
1,353
1,360
1,106
1,306
1,214
1,054
1,146
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Tablo 4’te işletme yöneticilerinin deneyim süreleri ile yaşadıkları sorunlar
hakkında görüşleri arasındaki anlamlı farklılıklar bağımsız Anova testi ile
(p<0,05) sunulmuştur. Olası anlamlı farklılıkların hangi deneyim grupları ara‐
sında daha yoğun olduğunu belirlemek amacıyla da Scheffe test tekniğine baş‐
vurulmuştur. Genel bir yaklaşımla deneyim süresi az olan yöneticilerin diğerle‐
rine oranla imaj oluşturma, personel planlaması, satınalma, finans ve doluluk
oranları gibi konularda daha sık sorun yaşadıkları söylenebilir. Tablo 5’te ise
yöneticilerin sektörle ilgili eğitim alıp almama durumları ile karşılaştıkları so‐
runlar arasındaki anlamlı farklılıklar bağımsız t‐testi ile (p<0,05) ortaya konul‐
muştur. Turizm eğitimi almayan yöneticilerin, diğerlerine göre özellikle mönü
planlama, personel eğitimi ve finans gibi teknik sorunlarla daha fazla karılaştık‐
ları anlaşılmaktadır.

İşletmelerin sahip oldukları belge durumu ve faaliyet alanları açısından kar‐
şılaşılan sorunlara ilişkin yönetici görüşleri arasındaki farklılıklar Tablo.6 ve
Tablo.7’de sunulmuştur. Tablo.6’da Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili bele‐
diye’den almış oldukları belgeler ile henüz belgesi bulunmayan yiyecek‐içecek
işletmeleri yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri arasındaki
anlamlı farklılıklar görülmektedir. Tablodan da anlaşılabileceği üzere bakanlık
belgeli tesis yöneticileri; paranın kontrolü, imaj, patron‐yönetici ilişkileri, müşte‐
ri şikayetleri ve personelle olan iletişimlerle ilgili sorunlarla belediye belgeli te‐
sislere oranla daha az sıklıkta karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Genel bir yakla‐
şımla ilgili bakanlık belgeli tesis yöneticilerinin profesyonel ve işletme sahibi
dışından kişiler olması, belediye belgeli tesislerin ise daha çok mülkiyet sahiple‐
rinden oluşması bu sonucun ortaya çıkması konusunda şaşırtıcı değildir.

Tablo 4. Yöneticilerin Deneyim Süreleri ve Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri Arasındaki
Farklılıklar, ANOVA ve Scheffe testi

Tablo 6. İşletmenin Belge Durumları Açısından Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüş‐
leri Arasındaki Farklılıklar, Anova testi

Temel Sorunlar

F

p

Scheffe

Gruplar

İmaj yaratma konusunda sıkıntılar yaşıyorum
Çalışanlarla iletişim kurma konusunda zorlanıyorum
İşletme borç ödemelerinde sıkıntı yaşamaktadır

6,569
3,087
2,824

,000
,019
,028

-,845
-,995
-,813

Personel planlaması yapmak zordur

3,250

,015

-,969

0-2 yıl/ 12+

Etkin bir satın alma prosedürü yoktur
Rekabet konusunda istenilen düzeyi yakalayamıyoruz
Finans sorunları yaşıyoruz
Doluluk oranı istediğimiz düzeye çıkmıyor
Yönetim zafiyeti bulunmaktadır
Ekonomideki olumsuzluklardan etkileniyoruz

4,074
1,457
6,111
4,428
4,697
3,054

,004
,220
,000
,002
,002
,020

-,878
,959
,906
,806
-,915
.896

3-5 yıl/ 6-8 yıl
0-2 yıl/ 12+
0-2 yıl/ 6-8 yıl
0-2 yıl/ 12+
3-5 yıl/ 12+

0-2 yıl/ 9-11 yıl
3-5 yıl/ 6-8 yıl
0-2 yıl/ 12+

F
4,056
3,939
5,340
3,078

p
,020
,022
,006
,050

Scheffe
-,935
-,901
,899
.901

Patron-yönetici ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyorum
Çalışanlarla iletişim kurma konusunda zorlanıyorum
İşletme borç ödemelerinde sıkıntı yaşamaktadır
Etkin bir satınalma prosedürü yoktur
Müşteri şikâyetlerine anında çözüm üretemiyoruz

5,938
7,112
4,505
3,406
3,304

,004
,001
,013
,037
,040

,905
,845
,869
,833
,714

Belge türü
Bakanlık/ Belgesiz
Bakanlık/ Belgesiz
Bakanlık/ Belediye
Bakanlık/ Belediye
Bakanlık/ Belgesiz
Belediye/ Belgesiz
Belediye/ Belgesiz
Belgesiz / Bakanlık
Belediye/ Belgesiz

0-2 yıl/ 6-8 yıl

Ekonomideki olumsuzluklardan etkilenme düzeyi ve yöneticilerin deneyim
süreleri karşılaştırıldığında; 0‐2 yıl arası deneyim süresine sahip yöneticilerin
%23,5’i bu olumsuzluklardan daha sık etkilendiğini belirtirken, 6‐8 yıl arası de‐
neyim süresine sahip katılımcılarda bu oran daha düşüktür (%4,2).
Tablo 5. Yöneticilerin İlgili Alanda Eğitim Alma Durumları ve Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Gö‐
rüşleri Arasındaki Farklılıklar, Bağımsız t‐testi
Temel Sorunlar
t
p
Borçların ödenmesi konusunda sıkıntılar yaşıyoruz
-2,159
,033
Mönü planlama ve analizine ilişkin yeterli çalışma yapılmamaktadır
-1,955
,053
Personele arzu edilen eğitim verilemiyor
Finans sorunları yaşıyoruz
Yönetim zafiyeti bulunmaktadır

Temel Sorunlar
Etkin bir para kontrol sistemi oluşturulamıyor
İmaj yaratma konusunda sıkıntılar yaşıyorum
Aktif bir pazarlama politikası oluşturmak güçtür
Moda gibi değişikliklere ayak uydurmak zordur

-3,260
-2,011
-2,846

,001
,047
,005

Tablo 7’de farklı faaliyet alanında hizmet sunan işletme yöneticilerinin karşı‐
laştıkları sorunlara ilişkin görüşleri arasındaki anlamlı farklılıklar sunulmuştur.
Yapılan Anova testinin sonuçlarına göre farklı yiyecek‐içecek işletme yöneticile‐
rinin karşılaştıkları 12 soruna ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılıkların
olduğu tespit edilmiştir.
Bakanlık belgeli işletme yöneticilerinin %75’i aktif bir pazarlama politikası
oluşturmada hiçbir zaman sorun yaşamadığını belirtirken, bu oran belediye
belgeli işletme yöneticilerinde %9,5 olarak ortaya çıkmıştır.
Fast‐food işletmesi yöneticilerinin %15,9’u üretim konusunda standart araç‐
lara başvurulmaması sorunuyla hiçbir zaman karşılaşmadıklarını belirtirken, bu
oran restoran yöneticileri için %75 olarak ortaya çıkmıştır. Yine fast‐food işletme
yöneticilerinin büyük çoğunluğu (%62,5) personele arzu edilen eğitim verilmesi
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konusunda her zaman sorun yaşadıkları belirtirken, restoran yöneticilerinin sa‐
dece %11,4’ü bu konuyu her zaman yaşanan bir sorun olarak ifade etmişlerdir.
Tablo 7. İşletmenin Faaliyet Alanı Açısından Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
Arasındaki Farklılıklar, Anova testi
Temel Sorunlar

F

p

Scheffe

İşletme türü

Üretim konusunda standart araçlara başvurulmaz
İşletme çevresi işletmenin tercihinde önemli yere sahip değildir
Nakit akış girişi yok denecek kadar azdır
Personele arzu edilen eğitim verilemiyor
Teknolojik değişimlere ayak uydurmada güçlük çekilmektedir

4,977

,003

1,477

fast-food / restoran

3,710

,014

-1,541

cafe-bar / diğer

2,968
4,124

,035
,008

,720
-1,798

restoran / cafe-bar
fast-food / restoran

3,108

,029

-1,477

restoran / fast-food

3,345

,022

-1,173

fast-food / cafe-bar

4,691

,004

,846

cafe-bar / restoran

4,228

,007

,767

restoran / cafe-bar

1,130

,340

,989

restoran / fastfood

Etkin bir satınalma prosedürü yoktur

2,430

,069

-1,317

cafe-bar / fast-food

Rekabet konusunda istenilen düzeyi yakalayamıyoruz

3,275

,024

-,705

cafe-bar / restoran

Yönetim zafiyeti bulunmaktadır

5,242

,002

-1,760

cafe-bar / fast-food

Hizmet konusunda gerekli tatmini sağlayamadığımızı düşünüyorum
Etkin bir para kontrol sistemi oluşturulamıyor
Müşterilerle ilişkilerde sorunlar yaşanmaktadır
Patron-yönetici ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyorum

Restoran yöneticilerinin %45,7’si işletmelerinde etkin para kontrol sistemi
kuramadıklarından yakınmaktadırlar. Cafe‐bar yöneticilerinin ise sadece %6’sı
bu sorunu her zaman yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu yaklaşıma paralel bir
durum olarak; nakit girişi sorunu konusunda restoran yöneticilerinin %15,9’u
sorunla her zaman karşılaştıklarını ifade ederken, cafe‐bar işletmesi yöneticile‐
rinin ise sadece %1,9’u bu sorundan yakınmaktadır.
Yöneticilerin cinsiyet farklılıkları ve personelin takip kontrol güçlüğü ya‐
şanması arasındaki ilişki incelendiğinde; erkek yöneticilerin %19’unun böyle bir
sorunu hiçbir zaman yaşamamalarına rağmen kadın yöneticilerin daha sık yüz
yüze kaldıkları saptanmıştır. Tam tersi bir durum finans sorunları konusunda
ortaya çıkmıştır. Finans sorununu her zaman yaşadığını dile getiren erkek yöne‐
ticilerin oranı %20,2 iken kadın yöneticilerden her zaman seçeneğini işaretleyen
olmamıştır. Etkin bir satın alma konusunda da kadın yöneticilerin diğerlerine
oranla daha az sorun yaşadıkları tespit edilmiş olup satın alma prosedürü oluş‐
turma konusunda da daha başarılı oldukları söylenebilir.

Bildiriler

613

Yapılan analizler sonucunda yöneticilerin eğitim düzeyi arttıkça personel
planlamada sorun yaşama sıklığının düştüğü gözlenmiştir (ilköğretim %20, lise
%11,8, ön lisans %9,1, lisans ve lisansüstü %0). Personele arzu edilen eğitim ve‐
rilmemesi sorunuyla karşılaşan ilköğretim mezunu yöneticilerin oranı %40 iken
bu oran lisans mezunu yöneticilerde %5,9’a gerilemektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma, farklı sınıf ve niteliklere sahip yiyecek‐içecek işletmelerinde karşıla‐
şılan temel sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Literatürdeki önceki ça‐
lışmalarla da desteklenen bu araştırmadan önemli sonuçlar çıkarmak mümkün‐
dür. Unutulmamalıdır ki “başarısız işletme” diye bir kavram yoktur, “başarısız
yönetim” ve daha öncesine bakılırsa “başarısız girişim” vardır. Burada karşıla‐
şılması olası bir sorun için öncesinde yada sorunla karşılaşma durumunda atıl‐
ması gereken adımlar, bu adımların zamanlaması ve yönetimin ne yönde karar
alabileceğine ilişkin tavsiyeler belirli bir sıraya ve metoda uygun biçimde akta‐
rılmıştır. Öneriler hem akademik düşünce anlayışı hem de sektör tecrübesine
dayalı olarak sunulmuştur.
Büyük bir bölümü cafe‐bar niteliğindeki işletmelerden oluşan yiyecek‐içecek
işletme yöneticilerinden elde edilen bulgularına göre yöneticiler açısından ya‐
şanan en önemli sorun sigara yasağının neden olduğu pazar kaybıdır. Toplu‐
mun belirli bir kısmının, özellikle de gençlerin sigara kullanıyor olması, özellik‐
le açık alanları bulunmayan yiyecek‐içecek işletmelerinde bu sorunun etkilerini
arttırmıştır. Görüşülen işletme yöneticilerinin çoğu, özellikle de finansal açıdan
iyi durumda olanlar, katlanabilir cam sistemiyle açık alanlarını arttırma yoluna
giderek ya da kaldırımları kullanarak bu sorunun çözmeye çalışmışlardır. Bu
sayede işlerini biraz olsun düzeltebildiklerini belirtmişlerdir.
Dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye’deki yansımaları birçok işletme‐
yi olduğu gibi yiyecek‐içecek işletmelerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Har‐
canabilir gelir seviyesindeki azalış, kişilerin yeme‐içme gereksinimleri için dışa‐
rıdaki işletmeleri tercih etme düşüncelerini azaltmış ya da engellemiş, dışarıda
yiyecek‐içecek tüketimi lüks olarak algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla da iş‐
letmelerin nakit akışında önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Yapılan yeni yasal
düzenlemeler ise işletme yöneticilerinin en önemli olarak niteledikleri üçüncü
sorun olarak ortaya çıkmıştır.
Katılımcı yöneticiler kalifiye eleman bulmanın zorluğundan yakınmaktadır‐
lar. Ağırlama hizmetleri konusunda eğitim almış elemanlar az ücrete çalışma‐
makta, çalıştıkları yerde kendilerine gereken değerin verilmesini beklemektedir‐
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ler. Bu sorunun yöneticilerin eğitim seviyesine bağlı olarak daha az yaşandığı
dikkat çekmektedir.
Yiyecek‐içecek işletmesi yöneticisinin deneyim süreleri sorunlarla karşılaşma
sıklığını değiştirmektedir. Örneğin; finans, satın alma, doluluk oranı, imaj oluş‐
turma ve personel planlaması gibi konularda yaşanan sorunlar, deneyim süresi
fazla olan yöneticilerin önemli bölümü için daha düşük sıklıkla karşılaşılan so‐
runlardır. Kadın ve erkek yöneticilerin yaşadığı sorunların ve sıklıklarının farklı
olduğu göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra işletme türü de karşılaşılan sorunla‐
rın karşılaşma derecelerini etkilemektedir. Örneğin, restoran yöneticisi ile fast‐
food işletme yöneticisinin karşılaştığı sorunlar ile sıklıkları farklılıklar göstere‐
bilmektedir.
Birçok iş ve görevde olduğu gibi yiyecek‐içecek yönetiminde de izlenecek
yol ve ortaya konulacak uygulamalar her zaman ve her koşulda kolay olmaya‐
bilir. Bilinmesi gereken en önemli nokta bu tür sorunların çözüm odağındaki
kişinin yönetici olduğu ve bu sorunların profesyonel bir yönetim yaklaşımı içe‐
risinde çözümlenebileceğidir. Bu noktada yiyecek‐içecek işletmeleri için öngö‐
rülebilecek öneriler şu şekilde özetlenebilir:


Yönetici her şeyden önce yönetim becerisine sahip olmalı, eksik ko‐
nularda destek almalı ve kendisini geliştirmelidir.



Yönetici işletmesini iyi tanımalı ve işletmesinin içinde yer aldığı pa‐
zar koşullarının farkında olmalıdır. Böylece sorunu tanımlayabilmeli
ve çözümü için nelerin gerektiğini sunabilmelidir.



İşletme içi tek düzenliği sağlamak için kurallar ve standartlar oluş‐
turmalı, bunlara herkesin katılımını sağlayabilmelidir. Objektif yak‐
laşımlar göstermeli, sabırlı olmalı ve değerlendirmelerini geniş çer‐
çeveden yapabilmelidir.







Çalışanları ile sürekli bilgi alışverişi sağlamalı, kararlara katılımları
için zemin oluşturmalı ve iyi bir dinleyici olmalıdır. Örgüt sorunları
karşısında objektif değerlendirme yapmalı, suçlu‐suçsuz araştırma‐
sından önce neden‐sonuç analizi yapabilmelidir.
Konuklarına sürekli ilgi göstermeli, şikâyet ve tavsiyelerini dikkate
almalıdır. Gerektiğinde konukların arasında olmalı, orkestra şefi gibi
ürün ve hizmet bütünlüğünü yönetebilmelidir.
Her gelişmeyi izlemeli, kayıt altına almalı, ortaya çıkan sorunların
nedenlerine ilişkin değerlendirmeler yapabilmelidir. İşletme başarı‐

sının karşılaşılan olumsuzlukların iyi analiz edilmesi ve tekrarının
önüne geçilmesi için alınacak önlemlere bağlı olduğunu unutmama‐
lıdır.


Ekonomik krizlerin olumsuz izlerinin bir an önce silinebilmesi için
devletin işletmelerin lehine olacak birtakım düzenlemeler yapması
gerekmektedir. Böylece mevcut işletmelerin kapanması önlenebile‐
ceği gibi yeni yatırımlar için de teşvik edici olunacaktır.



Nitelikli eleman bulma sorununun önüne geçilmesi için yiyecek‐
içecek işletmeleri yönetici veya sahipleri bu konuda eğitim veren ku‐
ruluşlarla sürekli iletişim halinde olmalı, personel ihtiyacını bu yolla
gidermelidir. Personel temininden daha önemli bir konu da, işe alı‐
nan personelin kalıcılığını sağlamaktır. Maddi hakların verilmesi
kadar, personelin işletmeye bağlılık esasları da dikkate alınmalıdır.
Böylece işletme, müşteri ve çalışanların memnuniyet seviyesi arta‐
cak, iş potansiyeli gelişebilecektir.



İşletme üretim konusunda standartlar oluşturmalı, satın alma pro‐
sedürü, etkin bir para ve pazarlama politikası izlemelidir.

Yapılan bu araştırmanın gerek işletme sayısının düşük olması gerekse verile‐
rin sadece bir ilden toplanmasından dolayı önemli kısıtlamaları bulunmaktadır.
Bu nedenle araştırma bulgularının geneli temsil edeceği düşünülmemelidir. Bu‐
nunla birlikte elde edilen bulguların bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ışık
tutabileceği söylenebilir. Ayrıca bu çalışmayla paralel bir çalışmaya önceki ya‐
zında rastlanılmaması da elde edilen verilerin önemini arttırmaktadır.
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ÖZ
Bu araştırmanın amacı turizm öğrencilerinin utangaçlık düzeylerinin incelenmesidir.
Araştırmaya Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda öğrenim gören 210 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri Utangaçlık Ölçeği ve
Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. İlk olarak öğrencilerin mezuniyet sonrasında çalışmak istedikleri alana göre utangaçlık düzeyleri araştırılmış ve mutfakta çalışmak isteyenlerin utangaçlık düzeyleri servis ve ön büroda çalışmak isteyenlerden, kat hizmetlerinde çalışmak isteyenlerin utangaçlık düzeyleri de servis ve ön büroda çalışmak isteyenlerden yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin algıladıkları başarı durumlarına göre utangaçlık düzeylerine bakıldığında, başarı durumunu orta olarak algılayan öğrencilerin
utangaçlık düzeyleri başarı durumunu yüksek olarak algılayanlardan yüksek olduğu görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyini yüksek olarak algılayan öğrencilerin utangaçlık
düzeyleri düşük ve orta olarak algılayanlardan düşük bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetine ve sınıf düzeyine göre utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Anahtar sözcükler: Utangaçlık, turizm, turizm öğrencisi.
.
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GİRİŞ
Günümüzde turizm endüstrisi; yarattığı katma değer, istihdam ve yatırım, ö‐
demeler dengesine yaptığı olumlu etki, ülkeye sağladığı döviz girdisi ve emek‐
yoğun iş/hizmet alanı olması nedeniyle işsizliği azaltılma gibi özeliklerinden
dolayı, ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır (Tüylüoğlu 2003) .
Turizm endüstrisinin dünyadaki tüm ülkeler için artan önemi, bu alanda reka‐
beti hızla derinleştirmekte, daha fazla turist çekebilmek için ülkeler birbirleriyle
yarışmaktadırlar.
Turizm sektöründe daha fazla pay alabilmek daha kaliteli turistik hizmetlerin
verilmesiyle mümkün hale geldiğinden, sektörde müşteri memnuniyeti de gide‐
rek daha önemli hale gelmektedir. Zorlu rekabet koşullarının bu sektördeki pa‐
yını arttırmaya çalışan her ülkeyi sürekli tetikte tutmaya zorladığı bu süreçte,
sektörde hizmet veren işgücünün eğitimi daha önemli bir hal almak; sektörün
hızla gelişmesine paralel olarak toplumlarda turizm eğitimi bilinci ve turizm
eğitim düzeyi de gelişmektedir. Modern turizm anlayışının gerektirdiği hizmet
kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması ve turist ile turiste hizmet
edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi, büyük
ölçüde sektörde istihdam edilen işgücünün meslekî ve teknik eğitim düzeyleri‐
nin yüksek olmasına bağlıdır (Christou 1999). Nitelikli insan gücünün etkin ve
kaliteli turizm eğitimiyle sağlanabileceğine ilişkin görüşlere (Ünlüönen 2000;
Seymen 2002) alan yazında sıkça rastlanmakta; insan kaynağına yatırım yapıl‐
madığı sürece, bir ülkedeki fiziksel ve teknolojik donanımın fazlalılığının ya da
turistlerin ilgi alanı olan tarihi‐ kültürel değerler ve eğlence olanaklarının turist‐
lerin bir ülkeye kalıcı olarak gitmesinde fazla bir anlam ifade etmediği giderek
daha geçerli bir görüş haline gelmektedir (Seymen 2002).
Turizm endüstrisi, çok disiplinli yapısı içinde farklı sektörlerin bir araya gel‐
diği ve hizmet ürettiği bir alan olarak yaşamın tüm alanında tüketim biçimini
yakından etkilemektedir. Bu hizmet sektörünün büyümesi, çalışanları turizm
pazarının ihtiyaç ve beklentilerini tatmin edici düzeyde karşılayabilmesine bağ‐
lıdır. Bu nedenlerle turizm sektöründe nitelikli insan kaynağı her geçen gün da‐
ha fazla önem kazanmaktadır (Kocaoğlu 2002’den Akt. Güzel 2006). Turistik
işletmelerde üretimi gerçekleştiren insan olduğu için, doğal olarak hizmeti ve‐
ren kişinin kişisel, bedensel, ruhsal özellikleri çok önemlidir. Becerisi yetersiz ve
niteliksiz, ufku dar insanlarla çağın ve geleceğin turizminde başarı sağlamak
olası gözükmemektedir (İlkin ve Dinçer 1991).
Turizm alanında var olan yoğun rekabet, sadece turizm işletmecilerini değil
bu sektörde çalışan herkesi sürekli gerilim içinde tutmakta, bu durum iş gören‐
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leri birçok sosyal ve psikolojik sorunla başa çıkmak zorunda bırakmaktadır.
Sektörde çalışanların, tükenmişlik düzeyleri yüksek (Zohar 1994; Akoğlan‐
Kozak 2001; Pelit ve Türkmen 2008), iş tatmini düşüktür (Toker 2007). Bu sebep‐
le bir ayağı çalışanın psikolojik durumunda, diğer ayağı uluslar arası finans sek‐
törünün rekabet koşullarında olan turizm sektöründe çalışanların ve bu mesleğe
yönelecek adayların psikolojik özelliklerinin sektörü nasıl etkilediğini irdeleyen
çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada psikolojik değişkenlerden “utangaçlık”
ele alınmış ve kişilerarası ilişkilerin önemli yer tuttuğu turizm sektöründe çalı‐
şacak turizm öğrencilerinin utangaçlık düzeyleri incelenmiştir.
Utangaçlık kişilerarası ilişkilerde yaşanan aşırı sıkılganlık, benlik saygısının
düşüklüğü ve reddedilme kaygısından beslenen bir sorundur (Carducci 2000).
Çoğunlukla kişilerarası ilişkilerde sorun yaratan “utangaçlık”, başka insanlarla
birlikteyken, sosyal etkileşim süresince duyulan rahatsızlık, gerginlik ve
ketlenme olarak da tanımlanmaktadır (Cheek ve Buss 1981; Jones ve Briggs
1986; Asendorpf ve Meier 1993).
Davranışsal, duyuşsal, bilişsel ve fizyolojik öğelerden oluştuğu bilinen utan‐
gaçlığın davranışsal öğesi konuşmaya isteksizlik, göz kontağı kurmada güçlük
çekme, girişimde bulunamama, işitilemez tonda konuşma, vücut hareketinin ya
da ifadesinin çok az olması gibi belirtileri içerirken; aşağılık duygusu, güvensiz‐
lik, sıkıntı ve üzüntü hissetme, kendi farkındalığıyla ilgili acı çekme ve yalnızlık
gibi duyuşsal belirtileri de bulunmaktadır. Utangaçlığın fizyolojik belirtileri ara‐
sında yüz kızarması, ellerde terleme, kalp atımının hızlanması, ağız kuruluğu,
titreme, terleme, karın ağrısı sayılabilir (Stevens 1997). Benliklerini olumsuz ola‐
rak değerlendiren utangaç bireyler kendilerini aşağılanmış, küçülmüş, değersiz
ve güçsüz hissetmektedirler (Tangney 1990; Tangney vd. 1992). Benlik saygısı‐
nın düşüklüğü bireyin duygu ve düşüncelerinin değersiz olduğu ve düşüncele‐
rinin başkalarının ilgisini çekemeyeceği gibi utangaçlığın bilişsel belirtilerinin
görülmesine neden olmaktadır (Bruch vd. 1989; Stevens 1997).
Utangaçlığın sözü edilen bu belirtileri bireyin toplum içindeki davranışlarını
kısıtlar, bireyi mutsuzluğa ve tatminsizliğe, yaşamın insana sunduğu pek çok
fırsatın kaçırılmasına neden olur; üretkenliği ve yaratıcılığı düşürür (Balcı ve
Kalkan 2003). Utangaçlık, bireylerin genelde yaşamlarını, özelde ise eğitim ya‐
şamı, meslek yaşamı, arkadaş ve aile yaşamını etkiler. İnsanları kontrol eder ve
onları sınıfta, sosyal ve iş ortamında etkisiz kılar (Carducci 2000). Utangaç bire‐
yin kişilerarası ilişkilerde yaşadığı bu sorunlar onların iş başvurularında yapa‐
cağı mülakatlarda, iş seminerlerinde ya da okul ve ders etkinliklerinde olduğu
gibi yaşamında karşılaşabileceği benzer durumlarda başarılı olma olasılığını
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düşürür. Ayrıca başarılı olsalar bile mesleklerinde utangaç olmayanlar kadar
kolay gelişme göstermelerini engeller (Arends 2000; Akt. Yüksel 2005).
Bu sebeplerle Kişilerarası ilişkilerin önemli olduğu alanlardan biri olan Tu‐
rizmde etkiliğinin artırılmasında Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının
doğurgularından ve uygulamalarından yararlanılmalıdır. Kişinin mesleki ve
kişilerarası yaşantısını güçleştiren utangaçlık düzeyinin belirlenmesi (ve bu du‐
rumun bazı değişkenlerle ilişkilerinin saptanması), atılganlığın, sosyal becerinin
ve sağlıklı kişilerarası iletişimin geliştirilmesi ve önlemlerin alınması açısından
önemlidir. Turizm eğitimi esnasında öğrencilerin olumlu sosyal davranışlar ge‐
liştirip, olumsuz sosyal davranışlarının azaltılmasında, konuşma, dinleme, söz‐
süz iletişim, duygu ve düşünceleri anlama gibi sosyal becerilerinin ve iletişim
becerilerinin gelişmesine yardımcı olacak önleyici ve geliştirici psikolojik da‐
nışma hizmetlerinin sunulmasında onların psikolojik özelliklerinin belirlenmiş
olmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu amaçla Turizm öğrencilerinin utangaçlık düzeylerinin belirlenmesine ihti‐
yaç vardır. Araştırmada ele alınan temel soru şudur: (1) Turizm eğitimi alan öğ‐
rencilerin utangaçlık düzeyleri mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri alana gö‐
re anlamlı değişme göstermekte midir? Bu temel soruya ek olarak şu sorulara
da yanıt aranmaktadır: (2) Turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri
algılanan başarı durumuna göre anlamlı değişme göstermekte midir? (3) Tu‐
rizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri algılanan sosyo‐ekonomik
düzeye göre anlamlı değişme göstermekte midir? (4) Turizm eğitimi alan öğren‐
cilerin utangaçlık düzeyleri cinsiyete göre anlamlı değişme göstermekte midir?
(5) Turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri sınıf düzeyine göre
anlamlı değişme göstermekte midir?
YÖNTEM
Örneklem
Araştırmaya Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeci‐
liği Programı’nda öğrenim gören 210 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 72’si (%
34,3) kız ve 138’i (% 65,7) erkektir. 75 (% 35,7) öğrenci birinci sınıfa, 135 (% 64,3)
öğrenci ikinci sınıfa devam etmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada Utangaçlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
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Utangaçlık Ölçeği: Balcı ve Kalkan (2002) tarafından bireylerin utangaçlık düzey‐
lerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin
benzer ölçekler geçerliğinde Suçluluk‐Utanç Ölçeğinin Utanç alt ölçeği ve
Rathus Atılganlık Envanteri eşdeğer form olarak kullanılmıştır. Suçluluk‐Utanç
Ölçeğinin Utanç alt ölçeği ile aralarındaki korelasyon ,76 (p<,01) bulunurken,
Rathus Atılganlık Envanteri ile ‐,46 (p<.01) olarak hesaplanmıştır. Utangaçlık
Ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucuna
göre, varyansın %43,19’unu açıklayan dört faktör belirlenmiştir. Bu varyansın,
%27,90’ı birinci, %5,51’i ikinci, %5,21’i üçüncü ve %4,58’i dördüncü faktörden
kaynaklanmaktadır. Bunlara duyuşsal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik belirti‐
ler isimleri verilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirliği için Cronbach Alfa katsa‐
yısı hesaplanmıştır. 35 maddelik ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alfa) ,92
bulunmuştur. Ölçeğin alt ölçeklerine ilişkin iç tutarlık katsayıları ise şu şekilde‐
dir: Duyuşsal belirtiler için ,83, davranışsal belirtiler için ,80, bilişsel belirtiler
için ,70, fizyolojik belirtiler için ,63 ise bulunmuştur. Bulunan bu değerler Utan‐
gaçlık Ölçeğiʹnin güvenirlik düzeyi için yeterli olarak görülmektedir (Balcı ve
Kalkan 2002).
Kişisel Bilgi Formu: Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, algılanan sosyo‐ekonomik düzey,
algılanan başarı düzeyi gibi demografik özelliklerine ilişkin bilgiler araştırmacı‐
lar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır.
İşlem
Araştırma verilerini toplamak amacıyla kullanılan ölçekler gönüllü öğrencilere
uygulanmış, veri toplama işlemi bittikten sonra uygun analizleri yapmak üzere
bilgisayara veri girişi yapılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t‐testi
ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma sorularına ilişkin bulgulardan önce örneklem grubunun çeşitli değiş‐
kenler açısından utangaçlık düzeylerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri mezuniyet sonrası çalışmak iste‐
dikleri alana göre anlamlı değişme göstermekte midir?
Öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri alanlar mutfak (84,67±25),
servis (65,68±22,80), kat hizmetleri (93,33±42,51), ön büro (71,66±28,77), seyahat
işletmeciliği (76,73±22,75) ve diğer alanlar (76,05±25,94) olarak gruplara ayrıl‐
mıştır. Bu grupların utangaçlık düzeyleri arasında görülen farkların önemli o‐
lup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları orta‐
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lamalar arasındaki farkların anlamlı olduğunu göstermektedir (F= 2.675, p<,05).
Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
LSD testine göre mutfakta çalışmak isteyenlerin utangaçlık düzeyleri servis ve
ön büroda çalışmak isteyenlerden yüksek bulunurken, kat hizmetlerinde çalış‐
mak isteyenlerin utangaçlık düzeyleri de servis ve ön büroda çalışmak isteyen‐
lerden yüksek olduğu saptanmıştır.

Tablo 1. Örneklem Grubunu Tanımlayıcı Bilgiler
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi
Sosyo-Ekonomik Düzey

Akademik Başarı

Alan

Değişken
Kız
Erkek
Birinci Sınıf
İkinci Sınıf
Düşük
Orta
Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Mutfak
Servis
Kat Hizmetleri
Ön Büro
Seyahat İşletmeciliği
Diğer

N
72
138
75
135
32
159
19
19
132
59
34
22
12
65
41
36

X
78.69
74.78
78.46
74.82
81.81
76.73
61.42
82.26
78.53
68.74
84.67
65.68
93.33
71.66
76.73
76.05

S
29.77
26.30
25.40
28.65
26.69
27.70
23.48
21.93
29.24
23.86
25.00
22.80
42.51
28.77
22.75
25.94

Turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri algılanan başarı durumuna göre
anlamlı değişme göstermekte midir?
Öğrencilerin kendilerini düşük (82,26±21,93), orta (78,53±29,24) ve yüksek
(68,74±23,86) başarılı olarak algılamalarına göre utangaçlık düzeyleri arasında
anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları ortalamalar arasındaki farkların anlamlı olduğunu göstermektedir (F=
3.162, p<,05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıy‐
la yapılan LSD testine göre başarı durumunu orta olarak algılayan öğrencilerin
utangaçlık düzeyleri başarı durumunu yüksek olarak algılayanlardan yüksek
bulunmuştur.
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Turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri algılanan sosyo‐ekonomik düzeye
göre anlamlı değişme göstermekte midir?
Öğrencilerin sosyo‐ekonomik düzeylerini düşük (81,81±26,69), orta (76,73±27,70)
ve yüksek (61,42±23,48) olarak algılamalarına göre utangaçlık düzeyleri arasın‐
da anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans ana‐
lizi sonuçları ortalamalar arasındaki farkların anlamlı olduğunu göstermektedir
(F= 3.513, p<,0). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek ama‐
cıyla yapılan LSD testine göre sosyo‐ekonomik düzeyini yüksek olarak algıla‐
yan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri düşük ve orta olarak algılayanlardan dü‐
şük bulunmuştur.
Turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri cinsiyete göre anlamlı değişme
göstermekte midir?
Cinsiyete göre öğrencilerin utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı fark olup ol‐
madığı t‐testi ile incelenmiştir. Buna göre kız (78,69±29,77) ve erkek
(74,78±26,30) öğrencilerin utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı fark bulunma‐
maktadır (t= .970, p>,05).
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ri, servis ve ön büro hizmetleriyle karşılaştırıldığında insanlarla doğrudan ilişki
kurmayı gerektirmeyen ya da daha az gerektiren alanlardır. Başkalarının bu‐
lunduğu yerde yaşanan tedirginlik ve kısıtlanma duygusu olarak tanımlanan
utangaçlık (Jones, Briggs ve Smith 1986) bireylerin sosyal ortama katılmalarını
zorlaştırırken, konuşmada güçlük ve diğer insanlara ilgi gösterememeye neden
olur (Henderson ve Zimbardo 1988). Bu sebeple utangaçlık düzeyi yüksek olan
öğrencilerin mezuniyet sonrası tercihlerinin doğrudan kişilerarası ilişkileri ge‐
rektirmeyen alanlar olması anlaşılabilir görünmektedir.
Öğrencilerin algıladıkları başarı durumlarına göre utangaçlık düzeylerine ba‐
kıldığında, başarı durumunu orta olarak algılayan öğrencilerin utangaçlık dü‐
zeyleri başarı durumunu yüksek olarak algılayanlardan yüksek olduğu görül‐
mektedir. Alan yazındaki benzer araştırmalarda elde edilen bulgular bu sonucu
destekler niteliktedir (Cabak 2002; Yüksel 2003; Yüksel 2005). Bu durum utan‐
gaçlığın başarıyı etkileyeceği ve utangaç öğrencilerin derse katılım, soru sorma
ve yardım isteme durumlarında çekinmesinin akademik başarıyı düşürebileceği
ile açıklanmaktadır (Carducci ve Zimbardo 1995).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Sosyo‐ekonomik düzeyini yüksek olarak algılayan öğrencilerin utangaçlık
düzeyleri düşük ve orta olarak algılayanlardan düşük bulunmuştur. Bu araş‐
tırmanın bulgularını destekleyen başka araştırmalar da mevcuttur (Lawrence ve
Bennett 1992; Cabak 2002; Gökçe 2002). Üst sosyo‐ekonomik düzeye sahip bi‐
reylerde sosyal etkileşime olanak tanıyacak etkinliklerin fazlalığı bir taraftan
sosyalleşmeye yardımcı olurken, diğer taraftan utangaçlıkla başa çıkabilmeyi
sağlayacak çevresel uyaranları da kişiye sunmaktadır. Sosyo‐ekonomik düzeyin
özgüven ve özsaygıya olumlu etkisi de düşünüldüğünde bu gruptaki bireylerin
utangaçlık düzeylerinin daha düşük olması anlaşılabilir.

Bu çalışmada üniversitede turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri
incelenmiştir. İlk olarak öğrencilerin mezuniyet sonrasında çalışmak istedikleri
alana göre utangaçlık düzeyleri araştırılmış ve mutfakta çalışmak isteyenlerin
utangaçlık düzeyleri servis ve ön büroda çalışmak isteyenlerden, kat hizmetle‐
rinde çalışmak isteyenlerin utangaçlık düzeyleri de servis ve ön büroda çalış‐
mak isteyenlerden yüksek bulunmuştur.Hamer ve Bruch (1997) psikoloji bölü‐
münde okuyan üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada kariyer ge‐
lişimi ile utangaçlık arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda
utangaçlığın kariyer gelişiminin engelleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Araştır‐
macılara göre utangaç öğrenciler sonraki yıllarda içine girecekleri çalışma orta‐
mına uyum sağlamaya ilişkin kaygı yaşamaktadırlar. Bu bulgu araştırmamızın
sonuçlarını destekler niteliktedir. Turizm hizmetlerinde mutfak ve kat hizmetle‐

Öğrencilerin cinsiyetine göre utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Alan yazındaki diğer çalışmalara bakıldığında kızların utangaç‐
lık düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğu görülmektedir (Simmons ve
Rosenberg 1975; Lewis, Alessandri ve Sullivan 1992; Lemerise 1997; Herr 2001;
Miller 2002; Kalkan vd 2003). Kültürel değerler ve sosyalleşme açısından kız ve
erkeklerin farklı olarak yetiştirildikleri ve farklı cinsiyet rol kalıplarına sahip
oldukları bilinmektedir. Çocukluk döneminden itibaren, kız çocukların sessiz,
sakin davrandıklarında onaylanması ve ödüllendirilmesi pasif, itaatkâr, içe dö‐
nük bir cinsiyet kimliğinin belirleyicisi olurken, erkek çocukların ise saldırgan,
atılgan, aktif, hareketli olmaları ödüllendirilerek pekiştirilmektedirler. Sosyal‐
leşme sürecinde kız ve erkek çocuklara dayatılan cinsiyetçi rol yaklaşımları, ye‐
tişkin yaşama geldiklerinde de bu rollerin geleneksel yapısını korumalarına ne‐

Turizm eğitimi alan öğrencilerin utangaçlık düzeyleri sınıf düzeyine göre anlamlı de‐
ğişme göstermekte midir?
Sınıf düzeyine göre öğrencilerin utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı fark olup
olmadığı t‐testi ile incelenmiştir. Buna göre birinci (78,46±25,40) ve ikinci sınıf
(74,82±28,65) öğrencilerinin utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı fark bulun‐
mamaktadır (t= .919, p>,05).
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den olmaktadır. Böylece kız ve erkekler nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin
bir inanç geliştirerek cinsiyet rollerine uygun davranış sergilemektedirler (Balcı
ve Kalkan 2002). Bu çalışmada, kız ve erkek öğrencilerin utangaçlık düzeyleri
arasında anlamlı bir farkın olmaması, turizm sektörünün sürekli başkalarıyla
yüz yüze ilişki gerektiren bir alan olduğunun bu alanı seçen kız öğrenciler tara‐
fından bilindiğine, bu nedenle toplumdaki diğer kadınların ortalama girişkenlik
düzeyinden daha fazla girişken kız öğrencilerin bu alana yönelmiş olabilecekle‐
rine bağlanmıştır.
Öğrencilerin sınıf düzeyine göre de utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı bir
fark bulunmamıştır. Alan yazında eğitim düzeyi arttıkça utangaçlık düzeyinin
düştüğünü gösteren bulgular (Erdal 2003; Kalkan vd. 2003) yer almaktadır. Bu
durum üniversite ortamındaki sosyal etkinlikler, kulüpler, sanat etkinlikleri gibi
pek çok sosyal etkileşim olanağının utangaçlık duyguları ile başa çıkabilmede
önemli fırsatlar sunması ile açıklanabilmektedir. Öte taraftan eğitim sürecinin
kendisi de bireyin kişisel gelişiminde olumlu etkiye sahip olduğundan bireyle‐
rin utangaçlık düzeylerinin düşmesine yol açabilir (Akdoğan 2007). Bu çalışma‐
da birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin utangaçlık düzeyleri arasında farkın ol‐
maması, bir yıllık eğitim arasının öğrencilerinin kişisel özelliklerini yeteri kadar
olumlu biçimde etkilemediğine bağlanmıştır.
DEĞERLENDİRME
Bu araştırmanın bulgularının turizm eğitimi esnasında öğrencilere yönelik dü‐
zenlenecek psikolojik danışma hizmetleri açısından önemli olacağı düşünül‐
mektedir. Özellikle mezuniyet sonrası çalışılmak istenen alanı belirlerken, yete‐
neği faklı yönde olduğu halde sadece utangaçlık nedeniyle kişilerarası ilişkileri
en az gerektiren alanı tercih eden öğrencilere verilecek psikolojik yardımlar ö‐
nemli olup, atılganlık eğitimi, sosyal beceri eğitimi ve iletişim becerileri eğiti‐
miyle desteklenmeleri anlamlı katkı sağlayacaktır.
İleride yapılacak çalışmalarda utangaçlık düzeyi yüksek olan turizm öğrenci‐
lerine atılganlık eğitimi verilerek, bu eğitim sonrasındaki alan tercihleri araştırı‐
labilir. Ayrıca üniversite eğitiminde bir ders veya ders konusu olarak “insan
ilişkileri ve iletişim”in yer almasının hem eğitim süresince akademik başarının
yükselmesine, hem de mezuniyet sonrasında daha etkili ve verimli hizmet su‐
nulmasına katkı sağlayacağı, dolayısıyla çalışanların iş doyumları ve genel ya‐
şam doyumlarının artmasına destek olacağı düşünülmektedir.
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı yurt dışında yer alan Türk eserlerinin Türkiye’nin tanıtımına olumlu ve dolaylı katkı sağladığını test etmektir. Bu bağlamda çalışmayla yurtdışında yer alan çok önemli Türk eserlerinden biri olan ve 2005 yılında Dünya Kültür Miras Listesi’ne
eklenen Mostar Köprüsü’nün Bosna Hersek halkı tarafından nasıl değerlendirildiği ve
Türkiye ile ilgili düşünce ve izlenimlerin oluşmasında nasıl bir rol oynadığı tespit edilmek istenmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde Bosnalı 155 denek üzerinde yüz
yüze görüşme yöntemi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 15.0
programı ile istatistiki açıdan yorumlanmış ve eserin turistlerin Türkiye’ye ilişkin algılamaları ve değerlendirmelerine olumlu yönde etki edebileceği tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Yurtdışındaki Türk eserleri, Mostar Köprüsü, tanıtım.

GİRİŞ
Dünya Turizm Örgütü’nün hazırladığı 2020 başlıklı rapora göre 2020 yılında
yaklaşık 1.5 milyar turistin yabancı ülkelere seyahat gerçekleştireceği tahmin
edilmektedir. Bu durum dünya genelinde en hızlı büyüyen sektörün “turizm”
olacağını göstermektedir. Artan turizm pastasından daha fazla pay almak iste‐
yen ülkelerin bir halkla ilişkiler tekniği olan tanıtım faaliyetlerine önem vermesi
(Lee 2005) zorunluluk arz etmektedir. Belirsizliği azaltma işlemi ya da bilgi ve‐
rici iletişim olarak ifade edilebilen tanıtım yoluyla, kişi, kurum, bölge ya da ülke
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hakkında pozitif mesajlar verilerek, olumlu imaj yaratılmaya çalışılmaktadır
(Baskin, Aranoff ve Lattimore 1997).
İmaj herhangi bir kişi ya da grubun bir ürün, yer, firma ya da kişi hakkındaki
inanç, fikir gibi kanaatlerinin toplamıdır (Barich ve Kotler 1991). İmaj yaratma
konusunda Dünya Turizm Örgütü’nün yaklaşımı “ulusal marka imajı yaratma”
yönünde olmaktadır. Bu yaratımın anlamı, görüldüğünde ya da duyulduğunda
hemen o ülkenin çağrıştırılmasını sağlayacak bir takım simge (Tolungüç 1990)
ve önceden mevcut motivasyonların ya da bizzat yaşanan tecrübelerin
(Hacıoğlu 2008) tezahürü olmaktadır.
Küreselleşmeyle beraber iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, boş zaman
ve tatil imkanlarının artması, kitle iletişim teknolojileri ile daha doğru ve net
bilgilere erişebilme (Küçükkurt 1988) ülke imajı hakkında daha net ve objektif
bilgilere erişmeye imkan vermektedir. Nitekim teknolojik gelişmeler bireylere
ve topluma yeni bir özgürlük ve yetkinlik sağlamaktadır (Robins 1999).
Bugün dünya ölçeğinde 650 milyon kişi yaşadığı ülke sınırları dışına çıkarak
değişik nedenlerle diğer ülkeleri ziyaret etmektedir. Yapılan bir araştırmaya
göre Amerikalı turistlerin %70’i Avrupa kültür mirasını görmek isteyen turist‐
lerden oluşmaktadır (McKercher ve Cros 2002). Dünyada küreselleşme ile deği‐
şen dengeler ülkeleri, turizm ve tanıtma konusunda farklı yöntemler kullanma‐
ya mecbur kılmaktadır. Benzerlerinden ya da rakiplerinden farklı olmak ama‐
cıyla diğer sektörlerde olduğu gibi turizm ve tanıtma sektöründe de her geçen
gün alternatifler geliştirilmektedir. Rekabet halinde olunan ülkeler sürekli ken‐
dilerini yenileme ve yeni ilgi alanları oluşturma çabası içerisinde yer alarak tanı‐
tım ve turizmdeki varlıklarını devam ettirmeye çalışırken Türkiye’nin tanıtılma‐
sında yeni ürün ve destinasyon kaynağının bulunması zorunluluğu ortaya çık‐
maktadır (Kuveloğlu 2004). İç ve dış politikayla uyumlu olarak Türkiye’nin ta‐
nıtımıyla ilgilenen çok sayıda kamu kuruluşu, özel kuruluş, vakıf, dernek ve
meslek odaları gibi oluşumlar ülke içinde ve dışında tanıtım faaliyetlerine katkı
sağlamaktadırlar.
Son dönemlerde AB’nin PHILOXENIA adlı turizm destekleyici program ile
yeni bir turizm politikası oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu programın haya‐
ta geçirilmesiyle birlikte AB üye ülkeleri arasında turizm alanında yoğun ve
canlı bir konsesusa gidileceği açıktır (Ünüsan ve Sezgin 2007). Bu durum AB
üyesi olmayan Türkiye’yi turizm alanında ciddi bir biçimde tehdit etmektedir.
Bu bakımda alternatif pazarlara yönelmek ve potansiyel kaynaklara işlerlik ka‐
zandırmak rekabetin her geçen gün arttığı ve zorluğuyla boyut değiştirdiği gü‐
nümüzde kaçınılmaz nitelik taşımaktadır. Dünya genelinde tarih ve kültür tu‐
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rizmine ilginin artması ve Türkiye’nin bu alanda mevcut rekabet gücüne sahip
olması (Ünüsan ve Sezgin 2007) önemli fırsatlar olarak görülmektedir. Bu ilgi
kültürel kimliği ön plana çıkarma ve markalaşma noktasında da önemli bir fır‐
sat olarak değerlendirilebilir (Kuveloğlu 2004).
Türklerin yüzyıllar boyu üç kıtada hüküm sürmesi zengin bir kültürel mira‐
sın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Zamanla birçok Türk eserinin ülke
sınırları dışında kalması söz konusu eserlerin Türkiye ile o ülkeler arasında
köprü görevi görmesini sağlamaktadır. Bugün her ne kadar yurtdışında yer a‐
lan eserlerin büyük bölümü tahrip edilmiş ya da tamamıyla yok edilmiş olsa da
eserlere sahip çıkılması tarihi geçmişe bir vefa borcu olduğu kadar Türkiye’nin
potansiyel açıdan tanıtımına dolaylı da olsa katkı sağlayabilmektedir. Bu bağ‐
lamda Mostar Köprüsü ve benzeri kültürel eserler, tarih ve kültür açısından
baskın motivasyonları olan turistlerin diğer Türk eserlerine ve dolayısıyla Tür‐
kiye’ye yönelmelerine zemin hazırlayabilecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
MOSTAR KÖPRÜSÜ VE TÜRKİYE
Türkler Osmanlı Devleti döneminde değişik milletlerden oluşan Balkan
mozayiği ile kaynaşarak asırlar boyu iç içe yaşamışlardır. Bu birlikteliğin tarihi
ve kültürel etkisi günümüzde dahi her alanda kendini göstermektedir. Slav dil‐
leri içerisinde yer alan Boşnakça’da Türkçe kelimelerin sayısı bağlamında Türk‐
ler ve Boşnaklar için iki dil, bir millet tabirinin rahatlıkla kullanılabilmesi (Yo‐
rulmaz 2007), Boşnak mutfağı ile Türk mutfağının büyük benzerliği (Yorulmaz
2007), Kuyumcular, Bakırcılar, Demirciler gibi isimlerle anılan Anadolu kentle‐
rinin adeta kopyası olan çarşılar (İsen ve İbrahimgil 2005), camileri, medreseleri,
mektepleri, kütüphaneleri, türbeleri, hanları ve hamamlarıyla (Araslı 2004) Türk
esintilerini hissettirmektedir. Bugün Avrupa’nın ortasında Osmanlı’nın ve
Türkiye’nin bir teşekkülü olarak yer alan Bosna Hersek kültürüyle ve tarihiyle
Türkiye’yi temsil eder bir misyon taşımaktadır.
Savaştan önce dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biri olarak Mostar (İ‐
sen ve İbrahimgil 2005) bugün de geçmişin izlerini ve hüznünü üzerinde taşısa
da görülmeye değer yerlerden biri olarak sıkça ziyaret edilmekte ve ülke eko‐
nomisine ticari yönüyle ciddi katkılarda bulunmaktadır. Özellikle Mostar’ı
Mostar yapan, ona kimlik ve kişilik kazandıran köprüleridir. Neretva nehri üze‐
rindeki Eski Köprü (Stari Most veya Mostar Köprüsü) mimarlık sanatının şah
eseri olmuştur (İsen ve İbrahimgil 2005).
4 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğunda ve nehirden 24 metre yüksekli‐
ğindeki köprü dünya kültür mirasının önemli eserlerinden biri olup dört asır‐
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dan fazla bir zaman (427 yıl) bütün görkemiyle ayakta kalmıştır. Dönemin ko‐
şulları ve savaş stratejileri açısından ciddi bir önemi olmayan köprü, kültürel
çeşitliliğin sembolü haline geldiği için 1993 yılında Hırvatlar tarafından bomba‐
lanmıştır (Yorulmaz 2007). Türkiye’nin katkılarıyla orijinaline sadık kalınarak
yeniden oluşturulan köprü 23 Temmuz 2004 yılında görkemli bir törenle dünya
mirasına sunulmuştur.
Öte yandan bakıldığında durum diğer eserler için bu kadar olumlu görün‐
memektedir. Osmanlı döneminde inşa edilen mimari yapıtların birçoğu günü‐
müze kadar korunamamıştır. Öyle ki değişik tarihlerde yapılan bu yapılar özel‐
likle I. Dünya Savaşı’ndan sonra bilinçli olarak tahrip edilmiş ya da ortadan
kaldırılmıştır. Nitekim yapılan araştırmalar Balkanlardaki Osmanlı yapılarının
% 95’inin yıkıldığını göstermektedir (Yenişehirlioğlu 1989).
Sınırlarımız dışında kalmış Türk eserlerinin bakımları ve onarımları 30.6.1994
tarihli ve 94/5655 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Sınırları Dışında Bulunan Türk
Kültür Varlığının Korunması, Onarımı ve Ortak Komisyon Oluşturulmasına
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na göre gerçekleşmektedir. Bu karar söz konusu
eserlerin bakım ile onarım çalışmalarının Dışişleri Bakanlığı’nın eş güdümünde
yürütülmesini öngörmektedir.
Devlet Planlama Teşkilatı, Cumhurbaşkanının yönergesi uyarınca sınırlarımız
dışında kalmış Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki Türk mimari eserlerin
korunmasını amaçlayan “Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Envanteri Proje‐
si” ile “Yurtdışında bulunan Eski Türk Eserlerinin Bakım, Onarım ve Restoras‐
yonu Projesi” oluşturulmuştur. Bu projelerden birincisi Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı’nca diğeri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Bu
çalışmaların her biri Türkiye adına ekonomik yük olarak nitelendirilse bile eser‐
lerin tarihten silinip gitmemesi açısından sağlayacağı kültürel katkı ile birlikte
Türkiye’nin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacaktır. Nitekim bu eserlerin
Türkiye imajı ve algısına önemli yansımaları olacağı aşikardır.
YÖNTEM
Araştırmanın Konusu
Araştırma Bosna Hersek sınırları içerisinde yer alan ve bir Türk eseri olan
Mostar Köprüsü’nü ziyaret eden yerli turistlerin (Bosnalıların) Mostar Köprüsü
bağlamında Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerini konu edinmektedir.
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Araştırmanın Amacı

Araştırmanın Varsayımı

Bu çalışma yerli turistlerin ülkelerinde yer alan ve dünya kültür mirasına girmiş
önemli bir eserin geçmişte o eseri ortaya çıkartan bir millete karşı görüş ve izle‐
nimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmayla yurtdışında
yer alan en önemli Türk eserlerinden biri olan Mostar Köprüsü’nün Bosna Her‐
sek halkı tarafından nasıl değerlendirildiği ve Türkiye ile ilgili düşünce ve izle‐
nimlerin oluşmasında nasıl bir rol oynadığı tespit edilmek istenmektedir. Dola‐
yısıyla Bosnalıların Mostar Köprüsü üzerinden Türkiye ile ilgili algılarının orta‐
ya konulması çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir.

Bir ülkenin ulusal sınırları içinde yer almakla birlikte başka bir ulus ya da ülke
tarafından ortaya konan eserler zihinlerde farklı algılamalar oluşturabilmekte‐
dir. Bu algılamalar bazen olumlu olurken, bazen de olumsuz nitelik taşıyabil‐
mektedir. Söz konusu algılamaların olumlu veya olumsuz nitelikler taşıması
eseri inşa eden ülkelere yönelim oluşturabilmektedir. Buradan hareketle Mostar
Köprüsü’nün Bosnalıların zihnindeki Türkiye algısına ve Türkiye’nin tanıtımına
muhtemel etkilerinin nasıl olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile
“yurtdışında yer alan Türk eserlerinin Türkiye algısına ve Türkiye’nin tanıtımı‐
na dolaylı açıdan katkı sağladığı” şeklindeki varsayım, betimleyici yöntemle
test edilmektedir.

Araştırmanın Önemi
Medeniyetler tarihi, milletlerin yaratmış olduğu büyük eserlerle oluşup zengin‐
leşir. Zamanın dahi yıkamadığı eserler kuşaktan kuşağa geçerek kültürlerin
ayrılmaz bir parçası olur ve yenilerinin inşasına da ilham kaynağı teşkil edebi‐
lirler. Ancak ne var ki bir milletin ortaya çıkardığı herhangi bir eser, değişen
koşullar nedeniyle zaman içerisinde o milletin yaşadığı sınırlar dışında kalabil‐
mektedir.
Bu bağlamda dünya ölçeğinde Türkiye ile ilgili oluşan algılar sadece ülke sı‐
nırları içerisindeki doğal ve tarihi zenginliklerin etkisiyle şekillenmemektedir.
Ülke sınırları dışında yer alan Türk eserleri de Türkiye ve Türk algısının şekil‐
lenmesinde rol oynayabilmektedir. Nitekim bu çalışma Türkiye sınırları dışında
yer almakla beraber geçmişte Türkler tarafından ortaya konulan bir eserin Tür‐
kiye algısına ve Türkiye’nin tanıtımına etkilerini ele almaktadır.
Bu çalışma 16. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan ve 1997 yılında
Hırvatlar tarafından yıkılmasına rağmen TİKA, UNESCO ve Dünya Bankası’nın
desteğiyle 2004 yılında yeniden inşa edilerek 2005 yılında Dünya Kültür Mira‐
sı’na eklenen Mostar Köprüsü’nü ziyaret eden yerli (Bosnalı) turistlerin zihinle‐
rindeki Türkiye algısını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.
Yukarıda da belirtildiği üzere bu araştırmada Mostar Köprüsü’nü ziyaret e‐
den Bosnalı turistlerin Türkiye ile ilgili algılarının ortaya konulması ve bunun
Türkiye’nin tanıtımına etkilerinin irdelenmesi çalışmanın önemini artırmakta‐
dır. Ayrıca konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmamış ol‐
ması da bu çalışmanın daha sonra yürütülecek çalışmalara kaynak teşkil etmesi
açısından yarar sağlayacaktır.

Araştırmanın Yöntemi, Kapsam ve Sınırlılıkları
Araştırma betimleyici (durum saptayıcı) bir karakter taşımaktadır. Mostar Köp‐
rüsü’nü ziyaret eden yerli (Bosnalı) turistlere yüz yüze anket tekniği uygulan‐
mıştır. Zaman ve maliyet sınırlılıkları nedeniyle görüşme Mostar Köprüsünü
ziyaret eden 155 Bosna Hersek vatandaşı ile sınırlı tutulmuştur. Bosna Hersek
vatandaşlarıyla yapılan yüz yüze anket tekniğinde iletişim dili olarak Boşnakça
ve İngilizce kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin istatistiki
analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır.
Yurt dışında yer alan eserlerin çokluğu ve her birine ulaşmanın ve değerlen‐
dirme yapmanın zorluğu sebebiyle uygulama olarak Mostar Köprüsü örneği
tercih edilmiştir. Mostar Köprüsü örneğinin seçilmesinde Avrupa’da yer alma‐
sının yanı sıra, köprünün yerli ve yabancı turistlerin en fazla rağbet ettiği tarihi
eserlerden biri olması da etkili olmuştur. Aynı şekilde Mostar Köprüsü’nün
2005 yılında Dünya Kültür Miras Listesi’ne eklenmiş olması da buranın tercih
edilmesinde önemli rol oynamıştır.
BULGULAR
Deneklerin Sosyo Demografik Özellikleri ve Seyahat Motivasyonları
Deneklerin demografik özelliklerine incelendiğinde, ankete katılanların %68,4’ü
erkek, % 31,6’sı ise kadınlardan oluşmaktadır. Deneklerin yaş aralıklarının bir‐
birine yakın olduğu görülmektedir. Buna göre deneklerin %30,3’ü 25 ve daha az
yaş grubunda, %6,5’i 56 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. % 22,6’sı hem
26‐35 hem de 46‐55 yaş grubuna mensup %18,1’i ise 36‐45 arası yaş aralığında‐
dır. Diğer yaş aralıklarında da hemen hemen birbirine yakın bir dağılım göz‐
lenmektedir. Meslek grupları açısından incelendiğinde yine yakın dağılımlar
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gözlenmektedir. % 29’u memur grubunda yer alırken % 22,6’sı öğrenci, %23,2’si
serbest meslek, %21,9’u işçi ve %3,2’si de diğer olarak tanımlanan başka meslek
gruplarında yer almaktadır. Denekler aylık gelirleri itibariyle incelendiğinde %
40’nın 500 Euro ve altı gelir grubunda yer aldığı görülür. Takiben % 29’u 1001‐
1500 Euro aralığında, %12,9’u 501‐1000 Euro aralığında, %9,7’si 1501‐2000 Euro
aralığında ve % 8,4’ü 2001 Euro ve üzeri gelir grubunda yer almaktadır.
Denekler sosyo demografik özellikler itibariyle her yaş, gelir, meslek grubuna
mensup bireyleri kapsamaktadır. Dağılımlar dengeli görünmektedir. Sadece
cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara nazaran çoğunluğu oluşturduğu söyle‐
nebilir.

N

En Düşük

En yüksek

Ortalama

155

2,00

5,00

4,1290

155

1,00

5,00

4,1355

155

2,00

5,00

3,9161

155

3,00

5,00

4,4903

155

2,00

5,00

4,1032

155

1,00

5,00

3,8581

155

2,00

5,00

3,7032

155
155

2,00

5,00

3,7290

Deneklerin seyahat motivasyonlarına bakıldığında, 4,4903 gibi yüksek bir
yüzdenin gidilen yerin tarihi eserleri ve tarihi geçmişini önemseyen turistlerin
oluşturduğu gözlemlenmektedir. Devamında 4,1355 ile gidilen yerdeki yerli
halkın tutum ve davranışlarının önemsendiği gözlemlenmektedir. En düşük
yüzde 3,7032 ile gidilen yerin altyapısı ve barınma koşullarından oluştuğu söy‐
lenebilir. Genel itibariyle motivasyonlara ilişkin tüm değerleri ortalamanın ol‐
dukça üzerindedir.
Deneklerin Türkiye Algılamaları
Anket formunda yer alan sorular kapsamında deneklerin algılamaları daha ön‐
ce Türkiye’de bulunma, akıllarına gelen ilk Türk eserinin ne olduğu ve Türki‐
ye’de görmeye değer yerler ve eserler olduğunu düşünme ve bundan sonraki
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ziyaretlerde Türkiye’yi tercih etme noktasındaki algılamaları üzerinden değer‐
lendirilmiştir.
Daha Önce Türkiye'ye Gelip Gelmedikleri
Deneklerin cevaplarına göre %76,1’i daha önce Türkiye’de bulunduğunu
%23,9’u ise bulunmadığı anlaşılmaktadır. Deneklerin Türkiye’yi tanıma nokta‐
sında iyi yüzdelere sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Deneklerin Daha Önce Türkiyeʹye Gelip Gelmedikleri
Daha önce Türkiye'ye Gelip Gelmedikleri
Evet
Hayır
Toplam

Tablo 1 Deneklerin Seyahat Motivasyonları
Seyahat Motivasyonları
Gidilen Yerin Doğal Güzellikleri Çok Önemlidir.
Gidilen Yerin İklim Şartları Çok Önemlidir.
Gidilen Yerdeki Sanatsal Aktiviteler, Festivaller, Fuarlar ve Sergiler Çok Önemlidir.
Gidilen Yerin Tarihi Geçmişinin Olması Çok
Önemlidir.
Gidilen Yerin Spor ve Alışveriş Merkezleri
İle Gece Yaşamının Olması Çok Önemlidir.
Gidilen Yerdeki Yerli Halkın Tutum ve Davranışları Çok Önemlidir
Gidilen Yerin Altyapısı ve Barınma Koşulları
Çok Önemlidir
Gidilen Yerin Yemekleri Çok Önemlidir
Valid N (listwise)
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Sıklık

Geçerli Yüzde

118
37
155

76,1
23,9
100,0

Akla Gelen İlk Türk Eserinin Ne Olduğu
Deneklere akıllarına gelen ilk Türk eserinin ne olduğu sorulduğunda %32,3’ü
soruyu yanıtsız bırakmıştır. Cevap verenlerin %20’si önemli bir yüzdesel farkla
Ayasofya cevabını vermiştir. Bunu takiben %12,9 ile Sultanahmet %7,7 ile
Mostar Köprüsü ve %6,5 ile Plava Camii izlemektedir. Devamında daha düşük
ve birbirine yakın değerlerde yer alan diğer eserler de Kapalıçarşı, Boğaz Köp‐
rüsü, Kız kulesi, Mevlana ve Efes’tir.
Tablo 3. Akla Gelen İlk Türk Eserinin Ne Olduğu
Akla Gelen İlk Türk Eserinin Ne Olduğu
Yanıtlamayan
Ayasofya
Boğaz Köprüsü
Efes
Kapalıçarşı
Kız Kulesi
Mevlana
Mostar Köprüsü
Plava Cami
Sultanahmet
Toplam

Sıklık
50
31
7
5
8
6
6
12
10
20
155

Geçerli Yüzde
32,3
20,0
4,5
3,2
5,2
3,9
3,9
7,7
6,5
12,9
100,0
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Tablo 4. Akla Gelen İlk Türk Eserinin Ne Olduğu*Cinsiyet Çapraz Tablo
Cinsiyet
Akla Gelen İlk Türk Eseri
Yanıtlamayan
Ayasofya
Boğaz Köprüsü
Efes
Kapalıçarşı
Kız Kulesi
Mevlana
Mostar Köprüsü
Plava Cami
Sultanahmet
Toplam

Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde

Erkek
39
78,0%
20
64,5%
7
100,0%
5
100,0%
1
12,5%
5
83,3%
5
83,3%
9
75,0%
0
,0%
15
75,0%
106
68,4%

Kadın
11
22,0%
11
35,5%
0
,0%
0
,0%
7
87,5%
1
16,7%
1
16,7%
3
25,0%
10
100,0%
5
25,0%
49
31,6%

Toplam
50
100,0%
31
100,0%
7
100,0%
5
100,0%
8
100,0%
6
100,0%
6
100,0%
12
100,0%
10
100,0%
20
100,0%
155
100,0%

İlk akla gelen Türk eseri çapraz tablo ile değerlendirildiğinde cinsiyete ilişkin
önemli bulgulara rastlanmaktadır. Soruyu yanıtlayan 105 denek üzerinden o‐
ranlara bakıldığında; erkeklerin birçok eserde kadınlara nazaran yüzdeleri yük‐
sek çıkmakla beraber her iki cinsiyette de en yüksek oran Ayasofya’da yer al‐
maktadır. Sıralı yüzdelerle kadınlar devamında yakın bir oranla Bosna Her‐
sek’te yer alan Plava Camii’ni ve Kapalıçarşı’yı; erkekler ise sırasıyla Sultanah‐
met ve Mostar Köprüsü’nü akla gelen ilk eser olarak nitelendirmişlerdir. Tablo‐
da yer alan diğer eserleri sıralayan denekler de mevcut olmakla beraber yüzde‐
leri diğerlerine nazaran daha düşüktür. Ayasofya her iki cinsiyet grubunda da
ağırlıklı olarak ilk akla gelen eser olmuş ancak devamında yer alan oranlardaki
eserler her iki cinsiyet için farklı çıkmıştır. Özellikle kadınların ilk akla gelen
eserlerinden biri olan Plava Camii erkek deneklerin listesinde yer almamış; er‐
keklerin sıralamasında yer alan Boğaz Köprüsü ve Efes ise kadın deneklerin lis‐
tesine girememiştir.
Deneklerin %93,5’i Türkiye’de görmeye değer yerler olduğuna, %83,9’u Tür‐
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kiye’de görmeye değer eserler olduğuna katıldıklarını ifade ederken, %83,9’u
ise “Türkiye’yi ziyaret etmeyi istediklerini” ifade etmişlerdir.
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere deneklerin Türkiye’ye ilişkin algılama‐
larında değerlerin oldukça yüksek çıktığı gözlemlenmiştir. Buna göre katılımcı‐
lar Türkiye’de görmeye değer yerler ve eserler olduğuna inanmakta ve bundan
sonraki ziyaretlerinde Türkiye’yi tercih etmek istemektedirler (Ort. 4,8387 ve
üzeri).
Tüm bunlardan hareketle Bosnalıların Türkiye ve Türk eserlerine karşı gayet
olumlu bir tavır içinde oldukları gözlemlenmekte olup, uygun ortam ve şartla‐
rın sağlanması halinde Türkiye için potansiyel turist grubunda yer alabilme ih‐
timalleri de söz konusu olmaktadır.
Tablo 5. Türkiye Algılamaları
Türkiye Algılamaları
Türkiye'de Görmeye Değer Yerler Vardır
Türkiye'de Görmeye Değer Eserler Vardır
Gelecek Ziyaretlerimde Türkiye'yi Ziyaret
Etmeyi Düşünürüm
Toplam

N
155
155

En Düşük
4,00
4,00

En Yüksek
5,00
5,00

Ort
4,9355
4,8387

155

4,00

5,00

4,8387

155

Deneklerin Mostar Köprüsü Üzerinden Türkiye Algılamaları
Deneklerin genel algılamalarından sonra önemli bir metafor olarak Mostar Köp‐
rüsü üzerinden algılamaları değerlendirilmek istendiğinde aşağıdaki bulgulara
rastlanmıştır.
Mostar Köprüsü'nün Türk Eseri Olduğunun Bilinip Bilinmediği
Mostar Köprüsü’nün Türk eseri olduğunun bilinirlik düzeyi çalışmanın temelini
oluşturma açısından önem teşkil eden noktalardan biridir.
Tablo 6. Mostar Köprüsü’nün Türk Eseri Olduğunu Bilme
Türk Eseri Olduğunu Bilme
Evet
Hayır
Toplam

Sıklık
127

Geçerli Yüzde
81,9

28

18,1

155

100,0

Deneklerin büyük bir çoğunluğu %81,9’u Mostar Köprüsü’nün Türk eseri oldu‐
ğunu bildiğini %18.1’i ise bilmediğini belirtmiştir. Bu durum Bosnalı denekler
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nezdinde Mostar Köprüsü’nün Türk eseri olarak bilinirliğinin yüksek olduğunu
göstermektedir.
Mostar Köprüsü'nün Türk Eseri Olduğunu Hangi Kaynaklardan Öğrendikleri
Mostar Köprüsü’nün Türk eseri olduğunu bilen deneklerin bu bilgiye hangi yol‐
la ulaştığı analiz edildiğinde %38,7’si kitap‐dergi‐ansiklopedi yoluyla ulaştığını
belirtmiştir. Devamında %23,2 ile eşit oranlarda Tv‐gazete‐radyo ve arkadaş‐
tanıdık vasıtasının olduğu belirtilmiştir. %9,7’si Turizm acentası yoluyla bilgi‐
lendiğini belirtmiştir. %5,2 gibi küçük bir yüzdede internet yoluyla bu bilgiye
ulaştığını beyan etmiştir. Bu açıdan, kitap‐dergi‐ ansiklopedi gibi kaynakların
deneklerin bilgi süreci inşasında etkinliğinin yüksek olduğunu söylenebilir.

Tablo 7. Mostar Köprüsü’nün Türk Eseri Olduğunun Öğrenildiği Kaynaklar
Öğrenilen Kaynaklar
TV-Gazete-Radyo
Kitap-Dergi-Ansiklopedi
Arkadaş-Tanıdık
Turizm Acentası
Internet
Toplam

Sıklık
36
60
36
15
8
155

Geçerli Yüzde
23,2
38,7
23,2
9,7
5,2
100,0

Mostar Köprüsü'nün Yeniden İnşasında Türk Hükümeti ve Türk Yapım
Firmalarının Yer Aldığının Bilinip Bilinmediği
Türk hükümeti ve yapım firmalarının yeniden inşa sürecinin içinde yer aldı‐
ğının bilinirlik düzeyinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Deneklerin
%85,8’inin bu konuda bilgili olduğu söylenebilir.
Tablo 8. Mostar Köprüsüʹnün Yeniden İnşasında Türk Hükümeti Ve Türk Yapım Firmalarının Yer
Aldığının Bilinip Bilinmediği
Yeniden İnşa Süreci
Evet
Hayır
Toplam

Sıklık

Geçerli Yüzde

133

85,8

22

14,2

155

100,0

Kendi Ülkelerinde Türkiye İle İlgili Gerçekleştirilen Herhangi Bir Etkinlikle
Karşılaşma Durumları
Deneklerin %80 gibi büyük bir yüzdesi daha önce ülkelerinde Türkiye ile ilgili
bir etkinliğe rastladıklarını belirtirken %20’si rastlamadığını belirtmiştir. Yurtdı‐
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şında ve özellikle Bosna’da yapılan etkinliklerin yerli halk perspektifinden o‐
lumlu yönde algılama oluşturduğunu söylemek net olarak mümkün olmasa da
bilinirlik açısından ses getirdiğini değerlendirmek mümkündür.
Tablo 9. Ülkelerinde Türkiye İle İlgili Herhangi Bir Etkinlikle Karşılaşma Durumları
Türk Etkinliğiyle Karşılaşma
Evet
Hayır
Toplam

Sıklık
124
31
155

Geçerli Yüzde
80,0
20,0
100,0

SONUÇ
Yurtdışında yer alan Türk eserlerinin yerli turistlerin Türkiye algısına olumlu
katkı sağlayıp sağlayacağı varsayımını test etmek amacıyla yürütülen bu çalış‐
mada önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre Mostar Köprüsü gibi tarihe mal
olmuş Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan önemli bir eserin Türk eseri ol‐
duğunun Bosnalılar tarafından bilindiği saptanmıştır. Aynı şekilde savaş sıra‐
sında yıkılan bu köprünün yeniden yapılandırma çalışmalarında Türk hükümet
ve Türk firmalarının sağladığı katkıların da Bosnalılar tarafından bilindiği de
görülmektedir. Ankete katılanların cinsiyetleri itibariyle erkekler ağırlıklı bir
yüzdeyi oluşturmuş olsa da Mostar Köprüsü’nün Türk eseri olduğunu bilme
noktasında sayılarına oranlandığında kadınlar ve erkeklerin yakın yüzdelere
sahip olduğu tespit edilmiştir.
Deneklerin ilk akla gelen Türk eseri sıralamasında sırasıyla Ayasofya ve Sul‐
tanahmet’in önde yer alan ilk iki eser olduğu saptanmıştır. İlk akla gelen Türk
eseri çapraz tablo ile değerlendirildiğinde cinsiyete ilişkin önemli bulgulara
rastlanmaktadır. Her iki cinsiyette de en yüksek oran Ayasofya’nın yer aldığı
ortaya çıkmaktadır. Kadınlar Bosna Hersek’te yer alan Plava Camii’ni ve Kapa‐
lıçarşı’yı; erkekler ise sırasıyla Sultanahmet ve Mostar Köprüsü’nü akla gelen ilk
Türk eseri olarak nitelendirmişlerdir.
Bu noktada genel itibariyle bakıldığında İstanbul ve Türkiye’nin önemli sim‐
gelerinden olan turistler ilk ziyaret ettikleri ve çok etkilendikleri ününü dünya
çapında ispatlamış Ayasofya ve Sultanahmet bu çalışmada da Bosnalılar
nezdinde de bilinirliklerini bir kez daha tescil etmişlerdir. Bosna Hersek sınırları
içinde yer alan Plava Camii de aslında dünya çapında Mostar kadar ün yapmış
olmasa da Bosnalı yerli kadın turistler nezdinde iyi bilinen Türk eserlerinden bir
diğeri olarak tercih edilmiş ve çalışmanın sonuçları açısından ilginç bir bulgu
oluşturmuştur.
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Yerli turistlerin Türkiye ile ilgili algılamalarına bakıldığında Türkiye’de gör‐
meye değer yerler ve eserler olduğunu düşünme ve bundan sonraki ziyaretle‐
rinde Türkiye’yi tercih etme noktasında değerlerinin ortalamanın çok üzerinde
çıkması, algılamaların olumlu olduğuna işaret etmektedir. Bosna Hersek’te ki
Türk etkinliklerini değerlendirme noktasında da deneklerin büyük yüzdesi ül‐
kelerinde Türk etkinlikleri ile karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Bu da aslında
yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve etkinlikleri açısından Türkiye’nin Bosna Her‐
sek’teki karnesinin kötü olmadığını göstermektedir.
Araştırmayla ortaya çıkan bir diğer sonuç da deneklerin Mostar Köprüsü’nün
Türk eseri olduğu yönündeki bilgileri ağırlıklı olarak kitap, dergi, ansiklopedi
gibi kaynaklardan öğrenmiş olduklarıdır.
Bu bağlamda yurtdışında yer alan Türk eserlerinin potansiyel turistlerin Tür‐
kiye’ye ilişkin algılama ve değerlendirmelerine olumlu katkı sağladığı ortaya
çıkmaktadır. Bu noktada Bosna Hersek ve Mostar Köprüsü örneği ile ulaşılan
sonuçlarda Bosna’nın Türkiye ile ilişkileri, tarihsel ve kültürel bağlarının da et‐
kin faktörler olduğu göz ardı edilmemelidir. Diğer yandan herhangi bir ülkede‐
ki bir eserin Türk eseri olduğuna ilişkin “farkındalık” yaratılarak söz konusu
ülke vatandaşlarının Türkiye algılamalarına olumlu katkılar sağlanabileceği
unutulmamalıdır. Sonuç olarak bu çalışma bulguları kapsamında Mostar Köp‐
rüsü örneğinin, sınırları içinde Türk eserleri bulunan diğer ülkeler için de emsal
teşkil edeceği varsayılabilir.
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ÖZ
Teknolojinin gelişimi ile en çok gelişen kavramlardan biri de elektronik pazarlama kavramıdır ve kökleri geleneksel ticaret ve pazarlama uygulamalarından gelmektedir. Elektronik pazarlamanın en çok kullanıldığı sektörlerden biri de hizmet sektörüdür. Hizmet sektörlerinden Turizm sektörü ise bizim çalışmamızın alanını oluşturmaktadır. İlk
olarak 1969’da Batı’da kullanılmaya başlanılan internet teknolojisi turizm sektörüne
önemli katkılarda bulunmuştur. Turizm sektöründe teknoloji kullanımı ile arzu edilen
amaç; müşterilerin kısa sürede karar vermelerini sağlamak, işletmeye karşı müşteri
sadakatini oluşturmak ve güvenini sağlamlaştırmaktır. Bu çalışmada seyahat acentelerinin yapmış oldukları işlerden bir tanesi olan konaklama rezervasyonlarının internet
üzerinden bireysel kullanıcılarda tatmini arttırmak için nasıl daha etkin kullanılabileceği üzerine bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Çalışmamızda anket ve yüz yüze görüşme yöntemlerinden faydalanılacaktır.
Anahtar sözcükler: E-ticaret, internette pazarlama, tüketici memnuniyeti, seyahat
acentaları, karar verme teorisi.

İNTERNETTE PAZARLAMA
Zaman yetersizliğinin hayatı hızlandırması, hiçbir şeyden mahrum kalmama
isteği ancak bir yandan da en fazla tatmini en kısa süre içerisinde alma isteği
işletmeleri müşterilerin bu isteklerini karşılamaya yönelik stratejiler geliştirme‐
ye yönlendirmiştir. En doğru zamanda en doğru yerde en az riskle tam da iste‐
nilen tatmini sağlayan işletmeler global rekabet ortamında müşterilerinin gö‐
zünde farklı konuma oturabilmektedirler. İnternet ortamında tüketici davranı‐
şını belirleyen en önemli etkenlerden birisi, şimdilik zaman tasarrufudur (Turan
2008).
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Gelişen ve yaygınlaşan bilgisayar ve iletişim teknolojileri son yıllarda hayatı‐
mıza İnternet olgusunu sokmuştur. İlk web tarayıcının geliştirildiği, 1990’lı yıl‐
ların başından itibaren İnternet, ticari amaçlar için giderek daha yoğun olarak
kullanılır hale gelmiştir. Son dönemlerde İnternet, e‐ticaret boyutuyla dikkati
çekmiş, yeni bir alışveriş şeklini gündeme getirmiştir (Turan 2008). Yani elekt‐
ronik ticaret artık hayatımızda yer almaya başlamıştır. Dünya Ticaret Örgütü’ne
göre, e‐ticaret; mal ve hizmetlerin, üretim, reklâm, satış ve dağıtımının teleko‐
münikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör‐
gütü’nün (Organisation for Economic Co‐operation and Development ‐ OECD)
tanımına göre, e‐ticaret, hem kuruluşları hem de bireyleri ilgilendiren, ticari et‐
kinliklere ait her türlü işlemlerin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. (Ati‐
keler 2001).
İnternette Pazarlama ve Turizm Sektörü
Teknolojik gelişmeler yönünde Ar‐ge çalışmaları, organizasyon düzenlemeleri,
pazarlama faaliyetleri yeniden şekillenen firmalar en çok turizm sektöründe yer
almaktadır. Müşteri yelpazesi dünyanın dört bir yanından oluşan işletmelerin
buna uygun hizmet verebilmek için onlara en uygun en hızlı şekilde ulaşabile‐
cekleri, iletişim halinde olabilecekleri platformları internettir. İnternet teknoloji‐
si müşteride güven oluşturarak online olarak siparişi arttırmayı sağlar (Thao ve
Swierczek 2008). Bu yolla yapabileceği tanıtım yine bu yolla ticareti de kolay
hale getirebilmektedir.
Elektronik alışveriş, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırmakta, kullanıcıların
daha fazla bilgiye, çok daha az zaman ve maliyet ile ulaşabilmesini sağlamakta‐
dır. Bunun yanı sıra firmalara, hem tüketicilerin kişisel istek, ihtiyaç ve taleple‐
rine uygun mal ve hizmetleri sunma, hem de daha az maliyetle ve çok daha kısa
sürede teslim etme imkanını vermektedir (Turan 2008). İnternet kullanımının
dünya genelinde artması işletmelerin müşterilerine ulaşmak ve farklılıklarını
ortaya koyabilmek için pazarlama faaliyetlerini internet üzerinden yapma im‐
kanı sağlamıştır.
1990’lı yıllardan itibaren sanal veya doğrudan bir ticaret aracı olarak hızla
büyüyen bir alan haline gelen internette pazarlama, Imber ve Toffler’ın “Pazar‐
lama Terimleri Sözlüğü”nde “her iki tarafın hedeflerini karşılayan fikir, ürün ve
servislerin alışverişini kolaylaştırmak için online aktiviteler yoluyla müşteri
iliskileri kurma ve sürdürme sürecidir” şeklinde yapılmaktadır (Boyacıgil 2008).
İnternette pazarlama ile turizm sektöründe tüketicinin özelliklerine göre ürü‐
nü önerme ve kişiselleştirme imkanı yaratılabilmektedir. Bu şekilde rezervas‐
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yon, bilet satış gibi çeşitli hizmetler internet üzerinde müşterilere sunulabilmek‐
tedir. Tüketici açısından da, ihtiyaçlarını kendi kontrolleri altında planlayabil‐
meleri onlara hız ve zaman kazandıracaktır. Çünkü tüketicileri yani bireysel
internet kullanıcılarını elektronik alışverişe hız, küreselleşme ve zaman tasarru‐
fu gibi etkenler yaklaştırmaktadır.
İnternet üzerinden alışveriş, e‐ticaretin firmadan tüketiciye İşletmeden Tüke‐
ticiye (Business to Customer – B2C) gerçekleştirilen boyutudur. Tüketicilerin
web siteleri üzerinden her türlü mal veya hizmete erişmesi, mal ya da hizmet
hakkında bilgi ve fiyat alması, rakip firmalarla kıyaslama yapabilmesi, elektro‐
nik ödeme vb. yapabilmesidir. Elektronik alışveriş yapan tüketiciler İnternet’te
detaylı ürün bilgileri ve çok daha fazla çeşit seçeneği bulmanın rahatlığını ya‐
şamaktadırlar (Turan 2008).
Her iki taraf arasındaki etkileşimi, ilişkilerin atmosferi oluşturmaktadır. Bu
atmosfere ise Alıcı – Satıcı etkileşimlerinde gerçekleşen bilgi transferleri temel
oluşturmaktadır (Bigne, Aldas ve Andreu vd. 2008). Bu atmosfer, farklılığı ile
müşterilerde tatmini sağlayabilmelidir. Bu da tamamen kişiselleştirilmiş bir
hizmet sunabilmek ile mümkündür. Çalışmamız içerisinde önereceğimiz model
ile kişiye özel alternatif tercih imkanı sağlanmaya çalışılacaktır.
İnternet teknolojisi hizmet sürecinin tüm aşamalarında müşteriyi pasif alıcı
değil müşteri ile etkin, aktif işbirliğini mümkün kılar. Müşteriler kendi ihtiyaç‐
larına göre sistemde aktif olarak yer alarak bu ticaret sistemine uyum sağlarlar
(Thao ve Swierczek 2008). Yapılan çalışmalara bakıldığında internet, işlemleri
ve maliyetleri azaltabilmektedir, böylece daha verimli alışveriş ve piyasayı ko‐
laylaştırıcı etki yaratmaktadır (Bigne, Aldas ve Andreu 2008). İnternet üzerin‐
den alışveriş, artan bir hızda tüketiciler tarafından kullanılarak, firmalara ve
pazarlamaya yeni dinamikler katmıştır. İnternet üzerinden alışveriş tüm dün‐
yada olduğu gibi Türkiye’de de giderek yaygınlaşmaktadır.
Türkiye’de internet üzerinden alışveriş konusunda tüketici davranışlarını in‐
celeyen araştırma sayılarına bakılacak olursa; İnternet kullanan hane halkı bi‐
reylerinin %11,8’i internet üzerinden mal veya hizmet sipariş verme ya da satın
alma faaliyetini gerçekleştirmişlerdir (TUIK 2010). Bu oranın 2007’de %9,0,
2008’de %11,6 olduğu dikkate alındığında çok hızlı bir artış gözlenememekte‐
dir. Çalışmamız içerisinde önereceğimiz model ile hukuki açıdan güven sorunu
aşıldığı varsayılarak tüketiciyi doğru olmayan yönlendirmeler ve bilgilerden
uzakta ürün / hizmet almaya karar verebilir noktasına getirmeyi hedeflemekteyiz.
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İnternette Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti
İnternet kullanıcılarının satın alma davranışlarının araştırıldığı bir çalışmada ilk
sırada bilgisayar ve elektronik ürünlerin geldiğini, bunu kitap, spor malzemele‐
ri, otel rezervasyonları ve seyahat biletleri ile giysilerin takip ettiğini ortaya
koymuştur. Bu çalışmada kullanıcıların % 38’inin İnternet üzerinden alışveriş
yaptığı, % 62’sinin yapmadığı belirlenmiştir. Alışveriş yapmama nedenleri ara‐
sında güvenli bulmama, ihtiyaç duymama, sevmeme ve zor gelme sayılmakta‐
dır (Usta 2006).
Türkiye’de yapılmış bir başka çalışmada da İnternet üzerinden hiç ü‐
rün/hizmet satın almayanların oranı yaklaşık % 70, 1 – 2 defa satın alma yapan‐
ların oranı % 20 düzeyinde olarak saptanmıştır. Tüm bu sonuçlar, tüketicilerin
İnternet’i alışverişten ziyade henüz bilgi edinme amaçlı kullandığını göstermek‐
tedir (Turan 2008).
TUİK araştırmalarına göre ise ;
Son üç yılın son üç ayı içinde internet kullanan bireylerin interneti kişisel kullanma
amaçları
Mal ve hizmetler hakkında, satın alma olmadan, sadece bilgi arama
Seyahat ve konaklama ile ilgili hizmetlerin kullanımı (otel rezervasyon, bilet satış
v.b.

2007

2008

2009

%42,2
%23,2

%44,5
%23,8

%52,9
%22,5

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 2010 verilerinden faydalanılmıştır

Araştırma sonuçlarını değerlendirdiğimizde 2009 yılındaki seyahat ve konak‐
lama ile ilgili hizmetlerin kullanımı yüzdesindeki düşüş sebebinin yaşanan glo‐
bal ekonomik krize bağlı olduğu düşünülmektedir. İnternette alışverişte yasal
alanda güven sorunu aşıldığı düşünüldüğünde bu noktada şirketlerin can simi‐
di olan müşteri memnuniyeti, bu dönemde rakiplerden daha farklı şekilde sağ‐
lanabilmelidir. Bu değerleri yükseltebilmek için özellikle turizm sektöründe
hizmeti sunan çalışanlar, müşteri bilgilendirmelerinde hiç bir hata ve eksikliğe
sebep vermeden tatmini arttırmaya önem vermelidir.
Ancak uygulamada sıklıkla karşılaşılan yanlı yönlendirmeler, müşterinin tam
da ne istediğini anlayamama, onunla ilgilenmeme tatminde riskler doğurmak‐
tadır. İşte bu noktada müşterinin satın almaya karar vermesinde rasyonel de‐
ğerlendirmeleri kendi istekleri doğrultusunda yapabileceği elektronik çözümler
devreye girebilmektedir. Elektronik platformda özgürce gezinen, karşılaştırma‐
larını hiç bir direkt etki altında kalmadan yapan müşteriler en doğru kararları
vermiş şekilde yine elektronik ortamda bunu gerçekleştirebileceklerdir. Bunun
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da kendinden emin, ne istediğini bilebilen, tatmin ve mutlu olmuş müşteriler
anlamına gelebileceği düşünülmektedir.
İnternette Pazarlama ve Seyahat Acentalari
Seyahat endüstrisi günümüzde müşterilerine daha iyi hizmet vermek için inter‐
net teknolojisine önemli ölçüde yatırım yapmıştır (Thao ve Swierczek 2008).
Üreticiler, tur operatörleri, seyahat acentaları, turizmde dağıtım kanallarını
oluştururlar. Kâr amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence
imkanları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren ve bu konuya ilişkin tüm
hizmetleri gören, turizm ekonomisine ve ödemeler dengesine katkıda bulunan
ticari kuruluşlar da “seyahat acentaları (perakendeciler)” olarak ta‐
nımlanmaktadırlar. Turistik ürüne ilişkin bilgilendirme ve turistik ürünün satı‐
şına ilişkin faaliyetler ile tüketici için önemli hizmetler veren seyahat
acentalarının görevlerini ise, dağıtım, seyahat pazarlaması ve diğer yan hizmet‐
ler olarak üç grupta toplamak mümkündür (Hayta 2008).
Seyahat acentası tüketicilere kombine ya da kişisel olarak turistik ürünleri sa‐
tan bir aracı kuruluştur. Günümüzde seyahat acentalarının tatil, spor, sağlık,
eğlence, konferans, seminer, iş seyahati, kutsal yerleri gezme‐görme gibi faali‐
yetlerin gelişmesinde, seyahat olanaklarını yeni satış teknikleri ile sunmaları
toplumların sosyal yaşantılarında etkin olmalarını sağlamıştır (Akkılıç 2003).
Aracıların iletişim engellerini aşmak ve müşterilerle doğrudan dialog kurmaları
için internet uygulamaları çok değerlidir. Müşterilerle değerli ilişkileri geliştir‐
mede internet önemli bir devrim niteliğindedir (Thao ve Swierczek 2008).
Mevcut yayınlar incelendiğinde seyahat ve turizm sektöründeki büyümede
internet popülerlik sağlamıştır. İnternetin varlığına rağmen çok sayıda seyahat
siteleri ve uygulayıcıları elektronik ortamda tüketici davranışını, online satın
alma, web sitelerinin algılanmasını ve kalitesini nadiren izlemektedirler (Law ve
Billy 2008). Seyahat ve turizm gibi hizmet sektöründe kaçınılmaz olan gelişme‐
ler yeni teknolojilerle (bilgisayar rezervasyon sistemleri, küresel rezervasyon
sistemleri ve internet) iç içedir (Bigne, Aldas ve Andreu 2008).
Günümüzdeki bilişim teknolojisi alanındaki gelişmeler sayesinde, tüketiciler
elde etmek istedikleri bilgileri bulundukları ortamlarda herhangi bir aracı kuru‐
luşuyla temasa geçmeden kendileri temin edebilme imkanına sahiptirler.
İnternet kanalıyla yapılan bir rezervasyon işlemi buna bir örnek olarak gösteri‐
lebilir. Ayrıca,internet sayesinde oluşan yer ve zaman faydası, pazarlamacılara
rekabet avantajı sağlamaktadır (Akkılıç 2003).
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MODEL ÖNERİSİ
Tüketicilerin seyahat acentalarından beklentileri arasında yer alan “alternatif
değerlendirme ve karar vermelerine katkı” , tüketici memnuniyetini üst düzeye
çıkarılabilmektedir. Ancak tüketicilerin seyahat acentalarına dahi ihtiyaç duy‐
madan kendi özgür seçimlerini kendilerine özel hizmet ile sağlayabilecekleri bir
yapının onların daha çok tatmin olup olamayacakları çalışmamızın konusudur.
Bunun sağlanabilip sağlanamayacağı karar verme teorisinin uygulanmasının
önerileceği model ile görülebilecektir. Bu model literatür çalışmalarında “Karar
Verme Teorisi” olarak geçmektedir (Yarman vd. 2006).
Tüketici tercihlerine ve önem verdiklerine göre şekillenecek olan uygulama
ile, onların tatmin düzeylerini arttırılabileceği, şikayetlerinin azaltılabileceği ve
memnun olmalarının sağlanabileceği düşünülmektedir. Elektronik ortamda
gerçekleştirilecek bu işlemlerin turizm ürünlerinin aynı standartlarda sunulma‐
sının imkansızlığından doğacak sorunların, hizmeti sunan kişiden kaynaklanan
kısmının minimuma indirilmesi gibi pozitif bir etkende bulunabileceği tahmin
edilmektedir. Web sayfasını ziyaret edecek müşterinin tatil için önem verdiği
değerleri seçmesi ile programın bilgi sisteminde mevcut oteller arasında çalışa‐
cak yapı, müşteriye müşterinin kendi standardına uyacak bir sıralama ortaya
çıkarabileceği tasarlanmaktadır.
Bu şekilde ön görülen sistem Bilgisayar Destekli Satış Sistemleri yapısına ben‐
zemektedir. İlk olarak ABD’de, son 7‐8 yılda da Avrupa’da uygulanan ve Satış
Gücü Otomasyonu (Sales Force Automation – SFA) adıyla bilinen bu sistemler
satış grubunun daha hızlı ve etkin çalışmasını sağlamak ve bu şekilde de satışla‐
rı arttırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistemler satışların otomasyonlaştı‐
rılmasını, bu da pazarlama iletişimlerinin daha etkili olmasını sağlar. Satış gücü
otomasyon kapasitesi içinde yer alan ilişki yönetimi, müşteri ile doğrudan ileti‐
şimi ve müşteri ihtiyaçları için birebir çözümler üretmeyi kapsar (Gürses 2006).
Karar verme teorisi ise, kişisel internet kullanıcısı olan müşteriye web üzerin‐
den satış etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. Böylelikle bu teorinin müşteri
memnuniyetini arttırıcı bir etkisi olabildiği ya da olamadığı araştırılmış olacaktır.
Firmaların müşterilerini anlamadan onlarla bir etkileşime girebilmeleri im‐
kansızdır. Öncelikle onların değerlerini, hangi tür hizmetin onlar için önemli
olduğunu, onlarla ne çeşit bir etkileşimin avantajlı olacağı ve ne satın almak is‐
tediklerinin anlaşılması gerekir. Elektronik ortamda pazarlamanın hedef kitlesi
olan internet kullanıcıları bilgisayar ve internet kullanımının halka giderek ya‐
yılmasıyla, yaklaşık olarak tüm tüketicileri kapsamaktadır. Doğru anlaşılan
müşteri hakkında yapılacak analizler onlar ile doğru etkileşim planının başla‐
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tılmasını ve uygulanmasını sağlar. Kişiye özel olan bu uygulamalar pazarlama‐
yı daha kolay ve etkin hale getirir. Bu durum müşterilerin sadakatini arttırır ve
firma ile müşteri arasında uzun vadeli ilişkilere sebep olur.
İnternet kullanıcıları internet ortamında bazı süreçleri diğerlerine göre daha
fazla tercih etmektedirler. En popüler süreç, bilgi arama ve bulma süreci olup,
alternatifleri değerlendirmek ve karşılaştırmak ise çok tercih edilmeyen bir sü‐
reç olarak ele alınmıştır (Gürses 2006). Ancak karar verme teorisinin tüketicilere
yeterli kolaylığı sağlayacağı ve tercihlerinin onların kişisel seçimlerine göre sıra‐
lanarak memnuniyet seviyesini arttıracağı düşünülmektedir.
Seyahat ve tatil olayı sosyal bir etkinliktir ve tüketicinin karar verme süreci i‐
çinde incelenir. Bu süreç beş aşamadan oluşmaktadır. Turizm sektöründeki tü‐
ketici, bu aşamaların hepsine aynı ağırlığı vererek karar verme durumunda
kalmayabilir. Daha önceki deneyimlerinden tatmin olan tüketici bu aşamaları
çabuk geçerken, deneyimi olmayanlar aynı aşamaları daha uzun ve titiz bir şe‐
kilde geçecektir. Pazarlama bilimi içerisinde tüketicinin satın alma karar süreci
beş aşamada incelenir (Hayta 2008):


İhtiyacın ortaya çıkması



Seçeneklerin tanınması



Seçeneklerin değerlendirilmesi



Alım kararı



Alım sonrası davranışlar

Turizm pazarlamasında stratejilerin belirlenmesinde tüketicinin (turisttin) bu
aşamalarda incelenmesi kaçınılmazdır. Turizm sektöründe tüketici geziye git‐
me, bir müzeyi görme, bir bölgeyi gezme gibi arzularını giderme çabası içinde
iken buna bağlı olarak, yeme‐içme ve konaklama gibi fizyolojik ihtiyaçlarını da
gidermek durumunda kalmaktadır (Hayta 2008).
Bu aşamada bizim dikkat ettiğimiz konu yeterli düzeyde bilgi edinme yoluyla
karar verme sonucu ortaya çıkabilecek riskleri azaltmaktır. Tüketicinin bilgi e‐
dinmede iki önemli kaynağı vardır. Bunlardan ilki önceki deneyimler sonucu
akılda kalanlar, ikincisi de reklam, seyahat katalogları, turizm büroları, acenta,
arkadaş, aile ve benzeri çevreden toplanan bilgilerdir.
Seçenekler hakkındaki bilgileri elde eden tüketici sonra bu bilgilerin ışığında
seçenekleri değerlendirme yoluna gider. Değerlendirmede maliyet‐değer ilişki‐
leri, seçeneklerin çekiciliği, seyahat hakkındaki bilgilerin nitelik ve nicelikleri,
seçeneklerin bütünsel imajı, seyahat acentalarına güven gibi pek çok husus göz
önünde bulundurulur. Toplam riskleri en az olan seçenek en uygun olanıdır
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(Hayta 2008). Tüketici için bu muhtemel riskleri en aza indirmek için yanlı ol‐
mayan rasyonel verilerle karar vermesini sağlayabilirsek memnuniyet derecesi
o kadar artacaktır. Memnun olan müşterinin satın alma kararı o derece hızlı o‐
lur ve sadık müşterimiz halini alır. Tüketicilerin önerilen programı kullanırken
hizmet alım kararında etkilenebileceği pek çok husus olacaktır. Bunlar;


Hizmetin kolay elde edilebilir olması,



Hizmetin değeri,



Ödeme kolaylıkları,



Zamanın uygunluğu,



Güvenilir olması,



Bürokrasinin uygunluğu,



Seyahat acentasına duyulan güven’dir.

Tüm bu süreçler içerisinde öncelikli olarak yapılması gereken turizm tüketici‐
sinin turistik ürüne ilişkin yeterli ölçüde bilgilendirilmesidir. Turizm tüketicisi‐
nin dağıtım hizmetlerine ilişkin yaşadığı sorunlardan birisi bu noktada gerçek‐
leşmektedir. Yanlış ve aldatıcı bilgilendirme sonucu çeşitli sorunlarla karşılaş‐
maktadır. Bir tatil köyünün yeşillikler arasındaki temiz manzarasının, her türlü
donanımın olduğu iyi düzenlenmiş sahil görüntüsünün, pırıl pırıl oda fotoğraf‐
larının yer aldığı ve kaliteli hizmet özelliklerinin sergilendiği bir broşürdeki bil‐
gilere güvenerek yola çıkan turist; kirli çevre, taşlı bir plaj, bozuk duşlar ve ben‐
zeri sorunlarla yüz yüze gelebilmektedir (Hayta 2008).
Bu noktada da ister klasik yöntemlerle ister elektronik ortamda gerçekleştiri‐
lecek seyahat acentacılığı hizmeti olsun, önemli olan tüketiciye sunulacak bilgi‐
lerin doğruluğudur. Bizim önerdiğimiz yöntem seyahat acentalarında hizmeti
sunan çalışanların yaratabileceği dezavantaj ve riskleri minimuma indirmektir.
Turizm sektöründe kişisel satışı gerçekleştiren ya da buna katkıda bulunan
personelin niteliği turizm faaliyetlerinin her aşamasında büyük önem taşımak‐
tadır. Turizm tüketicisi ile karşı karşıya gelen ve turistik ürün satışını gerçekleş‐
tiren elemanların yanlış ve ters tutumları, yaptıkları işler konusunda yetersiz
olmaları, verdikleri bilgilerin yanlı olmaları turistlerin sık karşılaştıkları sorun‐
lar arasındadır. Turizm personeline ilişkin niteliksel eksikliklerin yanı sıra iş‐
letmelerin bilinçli yanlış uygulamalarından kaynaklanan niceliksel eksiklikler
önemli sorunlar yaratmaktadır. Yetersiz sayıda personelle hizmet vermeye çalı‐
şan ya da aynı personelle birkaç işi birden yaptıran işletme sahipleri ve yönetici‐
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leri personeli verimsiz kılmakta, bu da doğrudan sorun olarak tüketiciye yan‐
sımaktadır.
Tüketicilerin karşı karşıya kaldığı tüm bu olumsuzluklara rağmen, turizm iş‐
letmelerinin bünyesinde sorunlarını iletebileceği, isteklerini aktarabileceği, müş‐
teri ilişkileri birimlerinin olmaması ya da var olanların işlevlerini yeterince yeri‐
ne getirmemeleri sorunların çözümünde en büyük engel olmaktadır (Hayta
2008). Turizm sektöründe, tüketicinin tatminini artırabilmek, karşılaştıkları en‐
gelleri aşabilmek için tarafımızca bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Önerdi‐
ğimiz model seyahat acentalarının sorunlarını da gidermeye yardımcı olacaktır.
Müşterileri çekmek için elektronik pazarda web siteleri rezervasyon için özellik‐
ler ve değerler sunmalıdır (Zafiropoulos, Vrana ve Paschaloudis 2006).
Seyahat acentasının elektronik ortamdan vereceği bu hizmet ile müşteriler
kendi tercihleri çerçevesinde belirledikleri özellikleri programa önem derecesine
göre sıralayarak veritabanında ki konaklama tesislerini kısa zamanda elemiş
olacaklardır. Bu tesislerin sıralanışları da yine müşterinin önem verdikleri sıra‐
lamada gerçekleşmiş olacaktır. Bu sıralanış müşterinin satın alma işlemini ger‐
çekleştirdikten sonra hizmeti alırken tatmin olma / memnuniyet derecesinin
yüksek olmasını sağlayacaktır.
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ETS Tur web sayfasının “Tatil Beldelerine Göre Oteller” sayfasında seçtiğimiz
“Popüler Tatil Beldeleri” başlığı altında beldelerimiz içinden Marmaris beldesi
otellerinin seçimi ile modelimizin ilk çalışması başlamıştır. Yönlendirilen sayfa‐
da tüm Marmaris otellerini görmek istediğimizde otellerin Fiyat, Belde/Mevki
ve Otel Adı’na göre sıralanabildiği görülmüştür. Toplam olarak karşımıza deği‐
şik özelliklerde 31 otel çıkmıştır. Çalışmamızı yapabilmemiz için tüketicilere
yaptığımız anketlerde yönelttiğimiz soruların içerdiği bilgilerin yer aldığı otel‐
leri seçmemiz gerekmiştir. Fiyat başta olmak üzere otel büyüklüğü ve konakla‐
ma tipi gibi eksik veriler dolayısıyla inceleyeceğimiz otel sayımız 20’ye düşmüş‐
tür.
Çalışmamızda toplam 50 kişiye 5’li likert ile hazırlanmış 12 adet soru yönel‐
tilmiştir. Sorularımız ücret, yıldız sayısı, konaklama tipi, şehir merkezine, hava
alanına ve denize uzaklık, çocuklara yönelik imkanlar, büyüklere animasyon ve
tesisin büyüklüğünden oluşmaktadır. Verilen cevaplar 1’den (hiç önemli değil)
5’e (çok önemli) kadar olacak şekilde değerlendirilmiştir.

UYGULAMA

Karar verme süreci için yapılandırdığımız modeli çalıştırabilmek için otel i‐
simleri ve anketimizin içerdiği özelliklere göre her bir otelin değerleri tek tek
sisteme girilmiştir. Değerler içinde yer alan şehir merkezine, havaalanına ve de‐
nize uzaklıklar “m” , tesis büyüklüğü ise m2 cinsinden yazılmıştır. Daha sonra
her bir kişiye ait anket cevapları sisteme dahil edilmiştir.

Uygulamaya katılanlar, çalışmamızda daha önce belirtilen interneti bilgi alma
amaçlı kullanan ve klasik seyahat acentalarının hizmetlerinden memnun kal‐
mayanlar arasından seçilmiştir. Seçilen kişilerin demografik özellikleri şu şekil‐
dedir: Otuz yaş üzeri, kendi gelirini kazanan, en az üniversite mezunu, daha
önceden rezervasyon deneyimi olan 25 kadın 25 erkek toplam 50 kişidir.

Bu çalışmada her bir otel ( Ai ), özelliklerine göre gruplanmış ve bu özellikler
Xi olarak yer almıştır. Daha sonar kişilerin hangi özelliklere önem verdikleri
hakkında sorular sorularak cevaplar alınmıştır. Verilen cevaplar bizim ağırlıkla‐
rımızı (Weight) ( Wi ) yani otel özelliklerinin ağırlıklarını tespit etmemizi sağla‐
mıştır.

Çalışmamızda ETS Tur web adresinde yer alan “Tatil Beldelerine Göre Otel‐
ler” sayfasından faydalanılmıştır. Bu kaynak tercihimizin sebebi tüketiciler ara‐
sında en çok bilinen seyahat acentasının ETS Tur’ a ait olmasıdır.
Modelimizde faydalanılan otel verileri “Tatil Beldelerine Göre Oteller” sayfa‐
sından seçilmiştir. Seçilen belde Türkiye sınırları içinde yaz dönemi tatil için
araştırmamıza katılan tüketicilere sorularak karar verilmiştir. Bu araştırmada
tüketicilere “Popüler Tatil Beldeleri” içinden Bodrum, Marmaris, Antalya şehir‐
lerinden hangisini tatil için tercih edersiniz diye sorulmuştur. Verilen cevaplara
göre %58 Marmaris, %22 Bodrum, %20 Antalya çıkmıştır. Biz de en çok tercih
edilen tatil beldesi olan Marmaris ile ilgili yine ilgili web sayfasının otel bilgile‐
rinden faydalandık.

Şekil 1. Beşeri Durumlarla Ilgili Matematiksel Model
Kaynak: Yarman vd. 2006.
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Daha sonra her bir otel özelliklerinin herbiri için maksimum değerleri (Xmax)
bulunmuştur. Tablodaki değerlerle maksimum değerler formülde ifade edildiği
gibi birbirlerine bölünmüş (Xi/Xmax) ve tablo normalize edilmiştir. Daha sonraki
aşama ise her bir otel özelliğinin ağırlık değerlerini, ağırlık toplamına bölmektir
(Wi / Wsum) ve onları da normalize etmektir.
Son olarak otel seçimi için   (Wi / Wsum ) * (Xi / Xmax ) değerleri hesaplanır;
Hesaplanan sonuçlar arasında ortaya çıkan ve bire en yakın en büyük değer
bizim karar vermemizi sağlayan efektif sonuçtur.

Tablo 2. Analizden Sonra Stokastik Model İçin Karar Verme Tablosu

Örnek kişi için çalıştırılan modelden elde edilen tablo “Karar Vektörü”ne göre
sıralanmıştır. Bu sıra ayrıca kişinin tercih edebileceği otelleri olasılık olarak
vermektedir ve bunu en değerliden en az değerliye doğru sıralamaktadır.. Yu‐
karıda tablonun ait olduğu örnekte “Karar Vektörü” olarak tanımlanan sütunda
bire en yakın değer 0.745’dir. Modelin verdiği sonuç “Elegance Hotel (A5)” dir.
Bu değer kişi için sistemin bulmuş olduğu en efektif sonuçtur.
SONUÇ
Çalışmada birinci aşama her bir kişinin anketine göre modelin sıraladığı oteller
ile yine kişinin kendi seçtiği otellerin birbirini gerçekleme oranına bakılmıştır.
Daha sonra ikinci aşamada ise modelde sıralanan oteller, herbir kişinin kendisi
ile tekrar görüşülerek değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Stokastik Model İçin Karar Verme Tablosu

Birinci aşama; Sistemin kişiye göre sıraladığı oteller ile seçtiği otellerin karşı‐
laştırmasında başarı oranı %50’de kalabilmiştir. Çünkü anket uygulamaları sıra‐
sında kişilerin istedikleri özellikler ile tercih ettikleri özellikler arasında faklı‐
lıklar gözlemlenmiştir. Bunların sebebi sorgulandığında ileride modelimizin
geliştirilmesinde de faydalanabileceğimiz bazı özellikler elde edilmiştir. Bu ö‐
zellikler otel bilgilerini elde ettiğimiz web sitesinde bir standart halinde yer al‐
mamaktadır. Bunlardan bazıları tesiste doktor olup olmaması, tesisin yeşil alana
sahipliği, odalarda zemin özelliği, tesisin mimari özelliğidir. Örneğin bir kişi
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yarım pansiyon konaklama tipini tercih ederken ve herşey dahil sisteme 1 (hiç
önemli değil) değeri verirken tesisin mimari yapısından dolayı ankette belirttiği
özelliğin dışında bir tercih yapabilmektedir.
İkinci aşama; Yukarıda tabloda gösterilen örnek kişiye ait bilgilere baktığı‐
mızda “Elegance Otel” modelin kişinin anket verilerine göre çıkarttığı efektif
seçimdir. Kişinin daha önceden seçtiği oteller içinde birinci sırayı “Club Resort
Select Maris” almaktadır. Kişi ile yüzyüze tekrar görüşerek modelin kendisi için
bulduğu oteli seçip seçmeyeceğini sorduğumuzda verilen cevap olumlu ol‐
muştur. Bu işlemi anketimize katılan 50 kişi için tekrar ettiğimizde %72 ( 36 kişi
) sistemin kendileri için daha doğru bir tercihte bulunduğunu, %22 (11 kişi )
kendi tercihleri yanında sistemin tercihini de kabul edebileceklerini, %6’sı (3
kişi) ise sistemin tercihini hiç istemediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen yüzde‐
ler modelin tüketiciler için rasyonel kararlar verdiğini bize göstermektedir.
Otel bilgilerini elde ettiğimiz web sayfasında herbir otel için standart kabul
edilen fiyat, oda, animasyon, çocuk ve ulaşım imkanları bilgileri yer almaktadır.
Ancak çalışmamızda gözlemlediğimiz, gelişen tüketici profilinin artık standar‐
dın dışında başka bilgileri de istediğidir. Genel hizmet özellikleri ile benzeşen
oteller artık günümüzde sadece fiyatları ile birbirinden farklılaşmamaktadırlar.
Bu sebeple internet kullanıcısı tüketici bilgi için seyahat acentasının web sayfa‐
sına girdiğinde herbir otelin özelliklerini başlıklar halinde görebilmelidir. Elde
ettiğimiz bu bilgilerin bize modeli geliştirmede çok büyük ışık tutacağına inan‐
maktayız.
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Ülke genelinde neredeyse tüm kentlerimiz bu katmanların süzgecinden geçerek,
tarihi ve kültürel varlıkları ile bugünkü kentlerin kültürel bileşenlerini oluştur‐
muşlardır. Bu kültürel bileşenler sosyo‐ekonomi, mimari, sanat, turizm, kültür
gibi alt başlıklarla irdeleyerek bir kentin küreselleşme sürecinde yitirdiklerini,
elde ettiklerini değerlendirebilir, uygulanması gereken stratejik önerileri teorik
ve pratik olarak ortaya koyulabilir.
Bu bildiride ele alınan Milas örneği sosyal, ekonomik ve kültürel birikimi
göz önüne alınarak değerlendirilecek ve markalaşma uyum sürecinde bir tu‐
rizm kenti olarak nasıl zenginleştirilebileceği ele alınacaktır.
Güney Ege kıyı şeridinde genişçe yayılmış ve iç kesimlere uzanmış Muğla ili
sınırlarında yer alan Milas kenti Sodra dağının eteklerinde kurulmuş eski bir
uygarlıklar kentidir. Karya Medeniyetinden başlayarak birçok sayıda topluma
merkez olan kent farklı kültürel katmanların izlerini bünyesinde hala taşımak‐
tadır. Dönemler arasında geçişlerin izleri kaçınılmaz olsa dahi, birbirlerine etki‐
lerini basit bir gözlemle göremiyor olmamızda kentin yoksunlukları değil yok‐
sun bırakıldığı etkenler olarak değerlendirebiliriz.

T. Ayhan ÇIKIN
T. C. Muğla Üniversitesi,
Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu,
Pazarlama Program
Eposta: ct.ayhan46@mu.edu.tr

ÖZ
Turizm, katma değer ve istihdamın gelişerek büyümesinde son yıllarda oldukça önemli
bir sektör haline gelmiştir. Ülke genelinin Avrupa birliği uyum sürecindeki etkinlikleri ve
özenli çalışmalar içine girişilmesi ile oluşturulan Turizm Stratejisi ve beraberinde gelen
markalaşma kavramı, kentlerdeki turizm nitelik ve niceliklerini şekillendirmektedir.
Hedef kitle, uygulanabilir stratejilerin belirlenmesi önümüzdeki 20 sene içinde kültür
kentlerimizin artışındaki sinyallerini şimdiden bize vermektedir. Tüm bunlara bağlı olarak bu çalışmada bir marka kültür turizm kenti geliştirmeye yönelik Milas kenti uygulama alanı olarak seçilmiştir. Kente ait veriler toplanarak markalaşmaya yönelik kimlik
unsurları tespit edilmeye çalışılmıştır ki bu markalaşmaya hazırlanan bir kentin rakiplerinden farklılaşabilmesi için önemli bir araç olacaktır. Uluslararası platforma tırmanan bir kentin kimlik bileşenleri içinde planlı, sağlıklı, modern, sosyokültürel bir kentin
oluşması temeldir.
Anahtar sözcükler: Multidisipliner, kültür varlıkları, turizm, sosyoekonomi, markalaşma

GİRİŞ
Geçmişten katmanlaşarak gelen bir kültür sentezinin izleri Türkiye’nin hemen
her bölgesinde, farklılaşan şekilleri fakat benzer içerikleriyle karşımıza çıkar.

2008 yılı nüfus sayımları itibariyle 123.501 ilçe geneli nüfusu ile Milas Muğ‐
la’nın en yüksek nüfusa sahip ikinci ilçesidir. 1970 yılından sonra Etibank Yer
altı Maden işletmeleri açıldıktan sonra nüfus artmaya başlamıştır. Milas’ın 1970
yılından sonra aldığı göçler çarpık kentleşmeye neden olmuştur. Yapılan nüfus
projeksiyonuna göre 2025 yılında ortalama kent merkezinde nüfusun 80.000,
ilçe genelinin ise 140.000‐150.000 olacağı hesaplanmıştır. 2025 yılında artan nü‐
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fus ile birlikte Milas’ta yaşayanların barınma, istihdam, altyapı ve donatı ihti‐
yaçlarının karşılanarak mevcut değerlerin sosyal ve ekonomik açıdan korunma‐
sı ve potansiyellerin saptanarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
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varlıkları, yakın çevresinde bulunan antik ve turistik kentleri vb. niteliklerle üs‐
tün bir turizm potansiyeli taşımaktadır.
Öz Değerlerle Milas
‘’Bir kenti oluşturan şey, çatısı iyi örülmüş evler, iyi yapılmış duvarlar, rıhtımlar ve
limanlar değil, kendi olanaklarından yararlanmayı bilen insanlardır.’’
Alcaeus
Kentler için değişim kaçınılmazdır. Değişim kadar da kaçınılmaz olan bir di‐
ğer kavram dönüşümdür. Gerek tekil ölçekte, gerekse doku bütününde bir kenti
değerlendirerek elde ettiklerimizle ortaya koyduklarımız değişim ve dönüşüm
etkisinde bir kentin sürdürülebilir gelişim sürecindeki hareketi; yaşayan, nefes
alan, hisseden bir şehir için diğer yerleşim yerlerinden daha önemlidir.
Bu bağlamda kentsel ölçekte markalaşması üzerine mercek altına alınan Mi‐
las içinde aynı şeyler söylenebilir. Kültür Bakanlığımızca 2030 Turizm Stratejisi
dokümanlarında marka kültür kentleri olarak karşımıza çıkan şehirleri incele‐
yecek olur isek, Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya,
Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinin
sahip olduğu öz değerlere Milas’ta da bolca rastlayabiliriz. Ancak bu değerler
işlenilebilir hammaddesel niteliktedir.

Şekil 1. 2007 Yıllı Milas İlçesi Nüfus Bilgileri

Tablo 1. Milas İlçesi Gelecek Durum Nüfus Bilgileri
Yıllar
2007
2014
2020
2030

Şehir Merkez Nüfusu
48.896
58.722
68.799
78.877

Köy Nüfusu
71.612
73.752
74.573
75.395

Genel Toplam
120.508
132.473
143.372
154.271

Söz konusu sosyo‐ekonomik analizler günümüzde birçok küçük kentlerde
bile rastlayabileceğimiz analitik etütler sonucu karşımıza çıksa bile Milas gibi
önemli bir merkez için böyle bir verinin olmaması birçok şehircilik hareketi,
stratejik planlama ve stratejik uygulamalar için temel eksikliktir. Tarih içinde
önemli bir yönetim merkezi olmuş kent, bünyesinde yer alan çokça zeytin alan‐
larının yer aldığı verimli tarım alanları, geleneksel el sanatları, taşınmaz kültür

İlçe sınırlarında 27 farklı sit alanı bulunmaktadır; Euromos, Iasos, Herakleia
ve Latmos, Labranda bu antik kentler içinde sıkça adı duyulanlardır. Bununla
beraber kent merkezinde yer alan Baltalı Kapı, Su Kemerleri, Gümüşkesen Anıtı
kültürel anlamda kentin kimliğinde kendini gösteren önemli varlıklardır. Yakın
tarihe doğru giderek taşınmaz kültürel değerler içinde kent dokusunda Menteşe
Beyliği dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet dönemi yapılarına sahiptir.
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Yine Milas kentine ait geleneksel el sanatları mevcuttur ki bunların içerisinde
özellikle el dokuması halıcılık en önemlisidir. Dünya’da tanınan Türk halıları
arasında Herek halısından sonra ikinci sırada yer alan Milas halılarının iplikleri
günümüzde hala dokumacıların geleneksel reçetelerini kullanarak elde ettikleri
doğal boyalarla boyanmaktadır. Bugün Milas ve çevresinde dokunan bu halılar
doğal boyalı ipliklerinin yanı sıra sahip oldukları özgün motif ve desenleri ile
de yeterli desteği aldığında markalaşmada etkisini gösterecek güce sahiptir.
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ancak birçok uygarlığı hala görsel olarak bize sunabilen kentlerimiz belirli sayı‐
da kalmıştır.
Uzunca stratejik planlar zinciri içinde yer alan kentsel ölçekte markalaşma
stratejisi hedeflerinin Milas kenti içinde hedef olarak belirlemek yerinde olacak‐
tır. T.C. Kültür Bakanlığı Turizm Stratejisi 2023 içerisinde yer alan Kentsel Öl‐
çekte Markalaşma Stratejisi hedefleri şöyle sıralanır:
Mimari düzenlemeler

Verimli tarım alanları ve özellikle zeytinlikler Milas’ta agroturizm olabilece‐
ğinin göstergesidir. Ancak ne yazıktır ki Milas’ın kendine ait bir zeytinyağı
markasına ulusal ölçekte dahi rastlanmamaktadır. Güllük körfezi ile uluslarara‐
sı yük transferlerinde yerini aldığı gibi geleceğe yönelik doğru bir uygulama ile
yine bu kaynakla turizme yönelik açılımı yapabilecek kapasiteye sahiptir. Yine
UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan Bafa gölünün bir kısmı ilçenin
sınırlarında yer almaktadır.
Son olarak önemli bir geçiş noktasında yer alan kentin kısaca ulaşımını de‐
ğerlendirecek olursak, gerek karayolu, gerek havayolu (Milas‐Bodrum Havali‐
manı) ile ulaşımının turizmi besleyici bir faktör olarak değerlendirebiliriz.
Markalaşan Turizm Kentleri Stratejisi
Detaylı inceleme, irdeleme ve multidisipliner akademik düzeyde değerlendir‐
me, Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘’Turizm Stratejisi 2023‘’ içeriğinde
yer alan birçok kriter Milas üzerinde şekillenebilir iken Milas burada oluşturu‐
lan hemen hiçbir koridorda yer almamaktadır. Oysa özellikle kentsel ölçekte
markalaşma stratejisi hedeflerine istinaden kent bütünleşik ölçekte ele alınsa
enternasyonal standartlarda bir başka kültür kentine daha sahip olabiliriz. Şüp‐
hesizdir ki, Anadolu’nun hemen her yerinde bu nitelikte coğrafyalara sahibiz



Uluslararası standartlarda şehir müzeleri kurulacak,



Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin
restorasyonu yapılacak,



Tarihi dokuları ve eski merkezleri yenilenmesi projeleri hazırlanacak,



Anıt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray vb. tarihi yapıların ı‐
şıklandırma ve çevre düzenlemeleri yapılacak,



Tarihi çekim noktalarının çevresinde turistik yeme‐içme tesisleri
yapılması,



Ülkemizin meşhur el sanatlarından deri, halı, takı gibi ürünlerin
sunulacağı Kapalıçarşı benzeri otantik alışveriş merkezleri yapıla‐
cak ve mevcut olanların iyileştirilmesi sağlanacak.

Ulaşım Sistemi ile ilgili Düzenlemeler


Havaalanı otelleri yapılacak,



Havaalanı‐kent merkezi toplu taşım sistemleri kurulacak,



Kıyı şehirlerindeki iskele ve limanlarda düzenlemeye gidilecek,



Deniz turizmi olanakları geliştirilecektir.

Kültürel Aksların Düzenlenmesi


Kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılması ça‐
lışmaları başlatılacak,



Fuar ve kongre merkezleri yapılacak,



Sanat köyleri kurulacak,



Ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyetler düzenlenecek,

Fiziksel ‐Sosyal Düzenlemeler


Kent merkezinde turizm danışma büroları açılacak,



Yerel idare ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak altyapı ve üst‐
yapı eksiklikleri tamamlanacak,



Yön levhaları ve bilgilendirme tabelaları konulacak,
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Şehir turları kapsamında tur güzergâhını ve çekim noktalarını gös‐
terir özel şehir haritaları ve broşürleri basılacak ve sahip olunan
değerlerin gerek ülke çapında gerekse yurtdışında tanıtım ve pa‐
zarlaması yapılacaktır.

Markalaşan Milas Kenti
‘’Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve
bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türki‐
yeʹnin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakı‐
mından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka
haline getirilmesinin sağlanmasıdır’’ (Turizm Stratejisi 2023).
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Milas kenti üzerine gözlemler değerlendirilmesi yapıldığında, kentsel ölçek‐
teki markalaşma süreci sonrası uygulamaların getirisi üzerinden sürdürülebilir
turizmin sağlanması için doğru bir alt yapı oluşturulması esastır. Bu nedenle
uygulamalar sürecinde turizm için sürdürülebilirlik kavramının benimsenmesi
ve ortak çalışmaların özel ve kamu sektörlerince bir arada yürütülmesi gerek‐
mektedir. Bununla birlikte Kültür Bakanlığı tarafından 2023 yılı hedefinde ülke
genelince ilk aşamasında Milas’ın içinde bulunmadığı, çeşitli bölgeler için yap‐
tığı ilkeler kabul görülebilir.
 Bölgeler arasındaki gelişme farklıklarının giderilerek sürdürülebilir
kalkınma hedefine katkıda bulunulması,
 Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluş‐
turularak sağlanması,
 Var olan turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden
ele alınarak planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması,
 Turizm gelişiminin hükümetlerin sosyo‐ekonomik hedeflerini desteklemesi,
 Turizmin gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklenmesi,
 Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi,










Sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin genel ulusal gelişme politi‐
kaları ve hedefleri ile uyumlu olması,
Küresel eğilim taleplerinin izlenmesi ve buna yönelik planlama ve uy‐
gulamalar yapılması,
Turizmin varış noktası odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi,
Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,
Sürdürülebilir turizmin tanıtılarak eko‐turizm, kırsal turizm ve agro‐
turizm konularında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının bilinç‐
lendirilmesi,
Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması,
Yöreye özgü farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlaya‐
rak çok çeşitli turizm imkânlarını sağlık, eğitim, vb. farklı sektörel kul‐
lanımlarla bir arada sunulabilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve ter‐
mal, golf, kış sporları, doğa turizmi vb.) turizm kentlerinin oluşturulması,
Turist profili odaklı turizm ürünü oluşturulması,
Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması,
Turizmin geri kalmış bölgeler ve özellikle dezavantajlı grupların sosyo‐
ekonomik konumlarının güçlendirilmesinde bir araç olarak kullanılması,
Turizmle ilgili altyapı ve ulaşım yatırımlarında özel sektörün etkinliği‐
nin özendirilerek kamunun yükünün hafifletilmesi,
Turizm sektöründeki karar verme süreçlerinde merkezi‐yerel‐sivil ak‐
törlerin beraber çalışmasının ve işbirliği içinde olmasının sağlandığı yö‐
netişim mekanizmalarının işler kılınması,
Turizm planlamasının bütüncül planlama yaklaşımı ile merkezi‐yerel
yönetimlerin eşgüdümü sağlanarak, yönetsel organizasyonun ve finans
olanaklarının birlikte ele alınması,
Turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin artırılması ve sektörde sertifikas‐
yon sisteminin etkin bir şekilde uygulanması,
Turizmin yoğunlaştığı yerlerde ortaya çıkan altyapı ve çevre sorunları‐
nın yerel yönetimlerin ve özel sektörün de katkılarıyla çözümlenmesi,
Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra
dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesi,
Yukarıda söz konusu olan ilkelerin birçoğunun Milas kentinde yüz gös‐
terdiği ya da buna yönelik belirli yüksek oranda potansiyele sahip ol‐
duğunu görebiliriz. Geçmişi ve mevcut durumundan yola çıkarak ken‐
tin ilk aşamada markalaşan kentler içinde olmamasını bir talihsizlik ola‐
rak görebiliriz.
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SONUÇ

DEĞERLENDİRME

Kentin bünyesinde sahip olduğu öz değerler işlenerek çağdaş gereksinmeler
göz önünde tutulmalı ve sürdürülebilir turizme yönelik kimlik ön plana çıkar‐
tılmalıdır. Şüphesiz ki kent öz değerleri ile kendine özgü bir kimliğe sahiptir
ancak markalaşma sürecinde bu kimlik ile doğru bir model oluşturulmalıdır.

Uygulamaların sonunda hedef noktaya varmak için hiçbir sakınca görünmüyor
olsa da elde edilen statünün korunması yani sürdürülebilirliği için gerek tanıtım
gerek pazarlamanın doğru organizasyonları ve yerel bütünlükte yatırım denge‐
si sağlanması gerekliliği yadsınamaz. Yerel kaynakların doğru kullanılması,
kendini yenilemek ve yaşayan kent için projeler üretmek yine gör ardı edilme‐
melidir.
Sonuç ürün ile kent ulusal ve uluslararası ölçekte kültür turizmi, agroturizm,
kırsal ve ekoturizm, golf turizmi, doğa turizmi, kongre ve fuar turizmi,
kurvaziyer ve yat turizmi olmak üzere turizm çeşitliliklerine sahip bir marka
kültür kenti olacaktır.
KAYNAKÇA
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Turizm
Bakanlığı
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Turizm
Stratejisi
2023.
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Markalaşmaya yönelik tüm çalışmaların uygulanırken, daha önceki dönemlerde
olduğu gibi kent kimliğinde yok oluşlara neden olmaktan kaçınmak esas alın‐
malıdır. Nitekim uygarlıklar katmanlarına sahip Milas kentinde her bir döne‐
min bir önceki dönemi yer yer zedelemesi söz konusudur. Bu nedenle temelde
stratejik belirlemelere sadık kalınarak doğru bir uygulama planı belirlenmeli ve
doğru bir çalışma mekanizması ile etaplarla markalaşmaya yönelik çalışma sür‐
dürülmelidir. Böylelikle doğru uygulamalar ile markalaşma sürecinde kent kap‐
sama dahil olma eğilimi ile gerekli teşvik ve yardımlardan yararlanabilecektir.
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Bir Kültür Mirasının Marka Canlandırma Stratejileri:
Pera Palace Hotel Örneği

678

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

GİRİŞ
Marka kavramı günümüzde şirketlerin temel varlıkları arasında vazgeçilmez
bir konumda olmasının yanı sıra, işletmelerin kendilerini rakiplerinden farklı‐
laştırmaları ve değer yaratmaları için kullandıkları başlıca araçlar arasındadır.
2000’li yıllarda markalaşma kavramı, pazarlama alanına ait teknik bir konu ol‐
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ÖZ
İnsanların, örgütlerin, ürün ve hizmetlerin inişli çıkışlı yaşam eğrileri olduğu gibi, markaların da kendilerine özgü yaşam döngüleri vardır. Marka, bir şirketi rakiplerinden ayırt eden, rekabet üstünlükleri sağlayan ve paydaşların şirketten beklentilerini şekillendiren güçlü bir stratejik araçtır. Bazı markalar uzun yıllar boyunca var olup güncelliklerini korurken bazılarının yaşam eğrileri daha kısa olmaktadır. Başarılı markaların tarihçeleri incelendiğinde yaşam süreleri içerisinde farklı evrelerden geçtikleri ve müşteriler nezdinde kendilerini canlı ve taze tutabilmek için bazen dar bazen de geniş kapsamlı stratejik yenilenme süreçlerinden geçtikleri gözlemlenmiştir. Ülkemizin öncü ulusal ve uluslararası markalarının başında gelen Pera Palace Hotel’in tarihi boyunca
geçirdiği evreler göz önüne alındığında, farklılaştırılmış konumu, tarihsel değeri ve
sosyo-kültürel önemi ile bir kültür mirası niteliğini taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ülkemizin tarihsel değerini ve kültürel zenginliğini bir asırdan fazladır
dünya çapında temsil eden Pera Palace Hotel markasının akademik yazın eşliğinde irdelenmesi ve yakın geçmişte başlatılan marka canlandırma girişiminin vaka analizi
yöntemi ile incelenmesidir. Vaka analizinde akademik yazın taramasının yanı sıra, gerek marka canlandırma projesinde bizzat görev alan kişilerle gerçekleştirilen yarıyapılandırılmış mülakatlardan, gerekse tarihi ve güncel dokümanlardan faydalanılmıştır. Bu çalışma ile hem ülkemiz tarihinde yer alan sosyo-kültürel varlıklar hakkındaki bilinç düzeyini arttırılması hem de konuya ilişkin turizm literatürüne katkıda bulunması
amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Marka, marka değeri, marka canlandırma, kültür mirası, Pera
Palace Hotel.

manın çok ötesinde ürün, hizmet veya şirketlerin bütünü ile müşterileri arasın‐
daki duygusal bağlılığı da ifade etmeye başlamıştır. Dolayısıyla markaların o‐
luşturulması, pazara sunulması, korunması, devamlılığının sağlanması ve ev‐
rim geçirerek güncel koşullara uyarlanması geçmişe oranla çok daha kritik ve
zorlu süreçler haline gelmiştir. Birçok sektörde markalaşma, büyümeyi sağla‐
mak için en değerli fırsat olarak görülmektedir. Her ürün veya hizmet rakiplere
oranla farklılaştırılabilir, bu nedenle marka, şirketlerin kendilerini farklı şekilde
konumlandırmaları için vazgeçilmez bir stratejik araç niteliğini taşımaktadır.
Ancak markaların da kendilerine özgü yaşam eğrileri mevcuttur. Bazı markalar
çok uzun süre gündemde kalırken bazıları çok kısa zamanda piyasadan siline‐
bilmektedir. Genel olarak bakıldığında uzun soluklu markaların belirli aralıklar‐
la kendilerini yeniledikleri, güncelledikleri, konum veya imaj olarak değiştirdik‐
leri, gençleştirme veya canlandırma süreçlerine tabi oldukları gözlemlenebilir;
diğer bir deyişle markalaşmanın ve yaratılan markayı koruma çabalarının sü‐
rekli bir devinim halinde olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın odağını, ülkemi‐
zin en eski markaları arasında yer alan ve İstanbul’un geçmiş yüzyıldaki tarihi
ile özdeşleşmesine rağmen zaman içerisinde göz ardı edilerek konumunu yitir‐
meye yüz tutmuş tarihi simgelerinden biri olan Pera Palace Hotel oluşturmak‐
tadır. Çalışmanın temel amacı, yakın geçmişte tarihinin en kapsamlı renovasyon
ve restorasyon sürecine giren otelin, son yıllarda akademik yazında yoğun ola‐
rak incelenen marka canlandırma kavramları ışığında bir örnek olay formatında
incelenmesidir.
Araştırmanın iki temel boyutu mevcuttur: (1) Türkiye’nin tek müze oteli ola‐
rak türünün tek örneği olan, bir kültür mirası niteliğini taşıyan Pera Palace
Hotel hakkındaki farkındalığı sağlamak; bu boyut özellikle İstanbul 2010 Avru‐
pa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde daha da anlamlı hale gelmektedir.
(2) Uluslararası akademik yazında marka yenileme, canlandırma veya gençleş‐
tirme olarak atfedilen araştırma alanlarında belirlenmiş teori, kavram ve yakla‐
şımları Pera Palace Hotel örneği üzerinden uygulamalı olarak sınamak ve Türk‐
çe yazına katkı sağlamak. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere öncelikle konu ile
ilgili tanımlara yer verilecek, markaları etkileyen unsurlar ve marka canlandır‐
ma ile ilgili temel boyutlar belirlenecek ve bu boyutlar ışığında Pera Palace
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Hotel’in tarihi ve günümüzdeki konumu göz önünde bulundurularak marka
canlandırma stratejisi uygulamalı olarak değerlendirilecektir.
MARKA NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Marka kavramı ve bununla bağlantılı unsurları daha iyi anlamak için bazı tanım
ve yaygın inançları belirtmek yararlı olacaktır. Amerikan Pazarlama Derne‐
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‐ Şirketin finansal dengesi: Marka sahibi olan ebeveyn şirketin olası finansal
dengesizliği markanın itibarını olumsuz yönde etkiler. Bu tür durumlarda
markanın satılması gündeme gelebilir.
‐ Reklam ve promosyon: Özellikle güçlü rekabet koşulları içindeki markanın
tanıtım faaliyetlerinin yetersiz, güçsüz ve etkisiz olduğu koşullarda mar‐
kanın pazardaki payı azalabilir ve marka değeri düşer.

ği’nin yaptığı tanıma göre marka, “bir satıcı veya satıcı grubunun ürün ve hiz‐
metlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan bir isim, bir te‐
rim, işaret, sembol veya tasarımdır (marketingpower.com). Diğer bir görüşe gö‐
re marka bir vaattir; kâr sağlayacak bir şekilde benzersiz bir yarar sağlayacağını
ifade eden veya buna yönelen, tüketicileri hedefleyen bir tekliftir (Aaker 1991).
Her marka kendine özgü bir değere sahiptir ve bu nedenle soyut bir kurumsal
aktiftir. Marka, ürün ile müşteri arasındaki duygusal bağı ifade ederken, müşte‐
rinin beklediği bir dizi hizmeti ve kaliteyi akla getirir.

Dışsal (Makro):
‐ Siyasi: Bir ülkedeki siyasi dengesizlikler ekonomide de dengeleri zedeler.
Bu koşullarda özellikle yerel pazara odaklı markaların da zarar görmesi
gündeme gelir.
‐ Ekonomik: Ekonomide daralma, gerileme ve hammadde fiyatlarının artması
gibi etkenler, müşterilerin çeşitli markalara olan talebinin azalmasına yol
açabilir.

Markaya bağlılık, müşterilerin beklentilerini yerine getirerek, hatta beklentile‐
rini aşarak oluşturulur. Marka değeri, tüketicinin o marka ile özdeşleştirdiği ve
diğer markalardan farklılaştırdığı ürün değerlerinin bütünüdür. Marka
farkındalığı ise, marka kişilikleri olarak nitelendirilen, işaret, logo, söz gibi işlev‐
lerin nasıl başarıyla gerçekleştirdikleri ile ilgilidir. Marka farkındalığı, marka
tanınırlığı ve marka hatırlanma başarısını içerir. Marka imajı, tüketicinin marka
hakkında sahip olduğu inançlar bütünüdür. Tüketicinin markaya karşı olan sa‐
dakati, markanın göreceli olarak daha yüksek fiyat uygulayabilme yeteneğini
ifade eder ve bu da marka imajını yüceltir. Bu ibarelerden anlaşılabileceği gibi
marka ve markalaşma sürecinin başarısı, müşteri ilişkileri ile olan yakın bağlan‐
tısı dolayısıyla işletmelerin varlığında ve başarısında kritik bir konumda yer
almaktadır.

Şirketler bu ve benzeri etkenlerin bilincinde olarak markalarının pazardaki
konumlarını gözden geçirebilecektir. Ek olarak, markalarının geleceğini öngör‐
meleri ve senaryo planları yapmaları da mümkün olacaktır.

Markaları Etkileyen Unsurlar

Ürün Yaşam Eğrisi ve Markaların Yaşam Süreçleri

Çevresel Unsurlar
Markalar içsel (mikro) ve dışsal (makro) unsurların bileşiminden etkilenir. Bun‐
lar arasında:
İçsel (Mikro):
‐ Müşteriler: Müşteriler belirli bir markadan hoşnut olmamaya başlarsa geçici
veya kalıcı olarak diğer bir markaya geçecektir.

‐ Hukuki: Hukuki alanda, örneğin belirli marka reklamlarının kısıtlanması
gibi gelişmeler (örn. tütün sanayii) markaların yaşam eğrileri üzerinde ö‐
nemli etkiye sahiptir.
‐ Doğal Çevre: Küresel ısınma sonucu doğadaki değişim sürecinde bazı mar‐
kalar etkilenecektir; diğer bir deyişle alternatif ve doğa ile uyumlu enerji
kaynaklarına yatırım yapan kurumların markalarının yaşam eğrileri daha
uzun olacaktır.

Standart bir ürünün yaşam eğrisi, sunuş, büyüme, olgunluk ve gerileme olmak
üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır. Aynı süreç markalara da uyarlanabi‐
lir. Ürünlerin yaşam eğrileri belirgindir. Diğer yandan bazı markaların yaşam
süreçleri onyıllar hatta yüzyıllardır süregelmektedir, teoride sonsuz olabilirler.
Ancak bu markaların yaşamları boyunca hiç bir evrim geçirmediklerini var‐
saymak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bazı markaların rakiplerine oranla
daha başarılı olmaları belki de durağan olmamalarına atfedilebilir. Değişen dış
çevre koşullarına uyum sağlayabilen, çevresi ile birlikte evrim geçiren markala‐
rın yaşam eğrileri daha uzun olmaktadır. Bir markanın yaşam eğrisinde hangi
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aşamada olduğunun anlaşılması marka yöneticisinin vereceği stratejik kararla‐
rın başarısında önemli bir etken olacaktır. Yaşam eğrisinin ileri aşamalarına u‐
laşmış bir markanın güncel koşullara ayak uydurması için uygulanabilecek baş‐
lıca stratejilerden biri marka canlandırmadır.
Marka Canlandırma
Marka yöneticiliğinin doğal ve kaçınılmaz görevlerinin başında, değişen piyasa
koşullarına uyum sağlamak üzere marka imajı ve pazarlama estetiğinin güncel‐
lenme gereksinimi yer alır (Aaker 1991; Kapferer 1998). Marka canlandırma,
markanın yeniden konumlandırılması ve marka kimliğine yaratıcı stratejilerle
yeniden hayat verilmesi anlamına gelmektedir (Aaker 1991). Canlandırılan
markaya ait yeni imaj, mevcut müşterilerin markaya olan bağlılıklarını artırır‐
ken, potansiyel müşteri segmentlerinin yaratılmasını da olanak sağlayarak satış‐
ları arttırabilmektedir. Marka canlandırma sürecine giren şirketlerin bu girişim‐
leri doğrultusunda çoğu kez yeniden yapılandıkları da bilinmektedir. Uygun
piyasa koşullarında eski markaların canlandırılması şirkete yüksek oranda kâr
sağlayabilir. Çünkü zaman içinde marka farkındalığı sağlanmış, marka isminin
tanınırlığı artmıştır. İnsanlar kendilerine belirli bir zamanı, yeri veya deneyimi
anımsatan bir marka ile duygusal bir bağ kurarlar. Bu markaların kendilerine
özgü ve taklit edilmesi güç olan itibarları veya güvenilirlikleri vardır. Eski mar‐
kalar bu nedenlerle yeni markalara göre avantajlı konumdadır. Marka sahibi
olan şirket için de her ne kadar rafa kaldırılmış olsa da köklü bir markanın can‐
landırılması, yeni bir markanın oluşturmasına oranla daha az maliyetli olacak,
markayı rakiplerine göreceli olarak konumlandırmak daha az zahmetli olacaktır.
Marka canlandırma süreci, yenilikçilik (inovasyon) ve markanın yeniden ko‐
numlandırılması olmak üzere iki temel faaliyet içermektedir. Başarılı bir uygu‐
lama için bu faaliyetlerin birbiri ile uyumu son derece önemlidir (Groucutt
2006).
İnovasyon
İnovasyon ani ve kökten değişim anlamına gelmek zorunda değildir. İnovasyon
zamana yayılmış küçük adımlarla kazanılan yeni yetkinlikler şeklinde de ger‐
çekleşebilir. Başarılı markaların yaşam süreçlerinde irili ufaklı değişiklikler geçi‐
rerek kendilerini güncellediği gözlemlenmektedir. Bazı uç durumlarda marka
ismi sabit kalmış olup, şirketin sunduğu ürün veya hizmet, zaman içinde köklü
değişikliklere uğramıştır (örneğin: tek bir model otomobil üretiminden doğan
Ford Motor Şirketinin günümüzde bir çok marka otomobil üretmesi veya ofis
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araç gereçleri üretimi üzerine kurulu IBM şirketinin günümüzde iş çözümleri
geliştirmeye odaklı bir hizmet işletmesine dönüşmesi gibi).
Markayı Yeniden Konumlandırmak
Markaların yeniden konumlandırılması birbiri ile bağlantılı olarak iki şekilde
uygulanır:
 Markanın varolan ve gelecekte var olabilecek rakiplerine görece fiziksel
olarak yeniden konumlandırılması ve
 Markanın tüketicinin gözünde yeniden konumlandırılması. Bu noktada
kritik olan konu, tüketicinin bu markayı tercih etmesini sağlayabilmektir.
Marka Canlandırmanın / Yenilemenin Temel Öğeleri
Marka canlandırma gereksiniminin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerin
başında marka performansının düşmesi yer almaktadır (Kapferer 1997). Marka
yenileme üzerine yapılan araştırmalarda ise birleşme ve satın alma gibi yapısal
etkenlerin yenileme ihtiyacının ortaya çıkmasında önemli etkileri olduğu belir‐
lenmiştir (Muzellec ve Lambkin 2006).
Marka yenileme girişimleri üzerine akademik yazında özellikle vaka analizi
yöntemi ile yapılan araştırmalarda üç temel öğe belirlenmiştir. Birinci öğe, müş‐
terinin varolan ve ileride var olabilecek ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak anla‐
yışı gerçekleştirmek üzere marka vizyonunun yeniden tanımlanmasıdır. İkinci
öğe, marka vizyonunun güncellenmesi sürecinde tüm paydaşların destek ve
katılımının sağlanmasıdır. Buna iç markalaşma veya iç pazarlama olarak atıfta
bulunulmuştur (Merrilees ve Miller 2008). Üçüncü öğe ise yeni marka stratejisi‐
nin uygulamaya geçirilmesini sağlayacak reklam, promosyon ve pazarlama
karmasının başka unsurları ile ilişkilidir.
Akademik yazının incelenmesinden sonra, marka yenileme girişimlerinin
başarısını etkileyen ortak unsurlar aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve marka can‐
landırma sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı öneriler geliştirilmiştir:
Öneri 1: Marka yenileme stratejisi ile uyumlu bir marka vizyonunun tasar‐
lanması: Bu vizyon, markanın çekirdek yetkinliklerine bağlı kalmayı ve aynı
zamanda güncel koşullara uyarlanması için yenilikler yapılabilmesini mümkün
kılmalıdır. Diğer bir deyişle, marka aynı kalırken ilerleyebilmelidir veya ilerler‐
ken aynı kalabilmelidir.
Öneri 2: Marka yenilemenin başarılı olması için halihazırda sahip olduğu ba‐
zı temel kavramlar ile güncellenmiş hali arasında köprü kurulması: Markaların
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güncel koşullara ayak uydurabilmesi için tazelenmesi gerektiği yönünde sürekli
bir baskı mevcuttur. Ancak markada güncellemeler yapılırken şu an ile gelecek‐
teki durum arasında bağlantı noktaları olması şarttır. Bu noktalar sayesinde
marka, müşteriler nezdinde meşru olmaya devam edebilecek ve yenilenmiş
markanın kabul görmesi kolaylaşacaktır.
Öneri 3: Markanın faal olduğu pazar segmentlerine ek olarak yeni
segmentlere, hatta yeni pazarlara girmesi: Pazar yapıları zaman içinde değiş‐
mekte, yeni markalar ve pazar segmentleri oluşmaktadır. Bu prensibe göre
markaya yeni özellikler eklenmesi ile yeni pazar segmentlerine hitap edilmesi,
mümkün olduğunda yeni pazarlara girilmesi mümkün kılabilecek, marka ken‐
disini bu yöntemlerle güncel ve taze tutabilecektir. Bir numaralı öneri ile uyum‐
lu biçimde bu öneride de varolan müşterilerin talep ve gereksinimleri ile yeni
müşterilerin talep ve gereksinimleri dengelenmelidir.
İlk üç öneri, marka yeniliğinin ilk temel öğesi olan marka vizyonunun geliş‐
tirilmesi ile ilgilidir. Dördüncü öneri, iç markalaşma veya diğer bir deyişle iç
pazarlama öğesi ile beş ve altıncı öneriler ise marka stratejisinin uygulama süre‐
ci ile ilgilidir.
Öneri 4: Markanın güncellenmesi sürecinde etkin iletişim, eğitim ve iç pazar‐
lama faaliyetleri ile süreçten etkilenen tüm paydaşların desteğinin alınması: A‐
kademik yazında “marka yönelimi” olarak belirlenen yaklaşıma göre tüm pay‐
daşların, özellikle de çalışanların markayı sahiplenmesi ve markanın işletme
vizyonunun ve stratejilerinin merkezinde yer alması söz konusudur (Urde
1999). Marka canlandırmada etkin liderlik, yenilenme sürecini kurum dahilinde
başarılı kılacak diğer kritik bir unsurdur (Vallaster ve de Chernatony 2006).
Öneri 5: Pazarlama karmasının tüm unsurlarının canlandırılacak markayı
destekleyecek şekilde tasarlanması ve canlandırma sürecinin belirli bir sistema‐
tikle gerçekleştirilmesi: Stratejinin tüm unsurları – ürün/hizmetin tasarımı, dağı‐
tım, fiyatlandırma ve müşteri ilişkileri yönetimi – bütüncül bir yaklaşım doğrul‐
tusunda tasarlanmalı ve birbirlerini destekleyecek şekilde uygulanmalıdır
(Kaikati 2003).
Öneri 6: Markanın güncellenmiş konumunun, etkin iletişim ve halkla ilişkiler
kampanyaları ile tüm kurumsal paydaşlara iletilmesi, reklam ve promosyon
aktiviteleri düzenlenmesi.
Akademik yazında marka canlandırma ve yenileme girişimleri üzerine özel‐
likle vaka analizi yöntemi ile yapılmış araştırmaların ortak bulguları yukarıdaki
altı öneriye işaret etmektedir. Bu araştırmada, belirlenen bu unsurlar doğrultu‐
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sunda, Pera Palas Hotel’in yakın geçmişteki marka canlandırma süreci incelene‐
rek bu girişimin yöntemi ve uygulama aşamaları hakkında değerlendirmeler
yapılması ve aynı zamanda akademik yazındaki bulguların Pera Palas örneği
nezdinde hangi düzeyde teyid edilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Nihai olarak sosyo‐kültürel açıdan bir kültür mirası konumunda olan bu tarihi
simgenin değerinin tekrar anlaşılması, yeniden canlandırılması sürecine katkıda
bulunulması ve gelecek nesillere aktarılabilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Markalaşma süreçlerine dair son yıllarda yapılan araştırmalarda giderek nite‐
liksel ve kavramsal yaklaşımların daha sık kullanıldığı ve derinlemesine işlenen
vaka analizlerine daha fazla ağırlık verildiği gözlemlenmektedir (Daly ve
Moloney 2004; de Chernatony vd. 2005; Merrilees, 2005). Sosyal bilimler alanın‐
daki vaka analizlerinde karma araştırma yöntemleri kullanılması, teorik kav‐
ramların derinlemesine sınanmasını sağlarken, bulguların bütüncül bir bakışla
uygulamalı alanlara transferini kolaylaştırmaktadır. Bu araştırmada da, örnek
vakanın çok yönlü olarak incelenebilmesi için birden fazla yöntem kullanılmış‐
tır. Kullanılan araştırma yöntemleri yarı yapılandırılmış yüz yüze mülakatlar
(genel müdür, pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı, finans müdü‐
rü), tarihsel dokümanlar, güncel dokümanlar, kurum web sitesi ve gazete/dergi
web siteleri ile yerinde gözlemdir.
Tarihsel bir simge olarak Pera Palace Hotel
19. yüzyıl başlarında gelişen teknoloji ve ulaşım imkanlarının artmasıyla “impa‐
ratorluklar kenti” olarak adlandırılan İstanbul’a olan ilgi giderek artmaya baş‐
ladı. İstanbul’a dünyanın dört bir yanından, özellikle de Avrupa ve Yakın Do‐
ğu’dan gelen maceraperest misafirlere yönelik olarak önce mütevazi pansiyon‐
lar açılmaya başlanmıştı. Ancak dünyanın göz bebeği olan bu kente sadece gez‐
ginler değil, soylu, elit bir kesim de talep göstermeye başlıyordu. 19. yüzyılın
sonlarına doğru, Paris kökenli dünyaca ünlü Orient Express, doğudaki son du‐
rağı olarak İstanbul’u seçti. Ancak o dönemde bu seçkin tatili yapan müşterile‐
rin İstanbul’da konaklayabilecekleri ve Avrupa’da alışkın oldukları üst düzey
hizmeti alabilecekleri bir otel henüz yoktu. Bu eksikliği gidermek üzere, o dö‐
nemde Orient Express’in sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons‐
Lits et des Grand Express Européens, yolculara yüksek standartlar sunabilecek
bir “palas otel” açmaya karar verdi. Otelin yerleşkesi olarak Pera’nın Tepebaşı
bölgesi seçildi. Bu bölge Haliç (Altın Boynuz) manzarasına hakim olup
sefarathanelerin, yabancı rezidansların ve kültürel faaliyetlerin merkezi olma
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niteliğini taşıyordu. Pera Palace Hotel’in mimari tasarımını Alexander Vallaury
isminde İstanbullu bir Levanten üstlendi. Dönemin çok kültürlü ortamına uy‐
gun olarak tasarımda oryantalist, rococo, art nouveau ve art deco gibi doğu ile
batı kültürlerini kaynaştıran birden fazla mimari tarz kullanıldı ve İstanbul’un
ilk oteli 1892’de seçkin misafirlerine kapılarını açtı. Doğunun gizemlerini merak
eden Avrupalı misafirlerle Batı kültürünü yaşamak isteyen yerli misafirleri bu‐
luşturan bu görkemli yapı yalnızca İstanbul’un ilk oteli olmakla kalmayıp, Os‐
manlı sarayları dışında elektriğe sahip olan, bölgesinde ilk ve tek bina olma ö‐
zelliğini de taşıyordu. Bu yüzden İstanbul’un çok farklı köşelerinden bu ışılda‐
yan binayı görüp hayran olmamak mümkün değildi. Otel ayrıca ilk elektrikli
asansöre sahipti ve banyolarında akar sıcak su olan tek bina idi. Orient Express’i
işleten firma 1896’da otel işletmesinde de hisse sahibi oldu ve oteli Avrupalı
seçkin misafirlere yönelik lüks bir marka olarak konumlandırdı. 1915 yılına ka‐
dar otel çalışanlarının tümü Fransızdı ve kayıtlar ile tüm dahili ve harici iletişim
Fransızca yapılıyordu. II. Meşrutiyet’in ilanı, I. ve II. Dünya Savaşları, İstan‐
bul’un işgali, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in kuruluşu gibi yalnızca ülkemizin
değil dünyanın tarihini değiştiren birçok önemli olaya tanıklık eden otel, 1917
yılında gelmiş geçmiş en değerli misafirini, Mustafa Kemal Atatürk’ü de misafir
etti. Atatürk bu tarihten sonra cephe dönüşünde evi gibi kullandığı otelin 101
numaralı odasında defalarca kalarak ülke için önemli kararlarını aldığı toplantı‐
larını burada gerçekleştirdi ve üst düzeyli misafirlerini ağırladı. Pera Palace, en
ihtişamlı günlerini 1920’lerde yaşadı; muazzam avizelerle aydınlatılmış yüksek
tavanlı geniş salonları dönemin unutulmaz çay ve dans partilerine ev sahipliği
yapıyordu. Otel, İstanbul’un statü sembolü haline gelmişti.
Pera Palace Hotel, 1950’li yılların ortalarına kadar İstanbul’daki tek uluslara‐
rası otel markası olarak, üst düzeyli uluslararası misafirlerin konaklayabileceği
tek mekan olarak yaşamını sürdürdü. Bu döneme kadar ana pazarlama stratejisi
olarak otelde konaklayan misafirlerin dilden dile aktarımı ve Avrupa’da yayın‐
lanan seyahat rehberlerinden söz edilebilir. Bu dönemlerde otelin nice seçkin
misafirleri arasında Ernest Hemingway, Greta Garbo, Alfred Hitchcock, Kral
VII. Edward, Kraliçe II. Elizabeth, Mata Hari, Agahta Christie ve Jacqueline
Kennedy Onassis sayılabilir. Alanlarında dönemlerinin simgesi olmuş nice şah‐
siyet İstanbul’u ve şehrin sosyo‐kültürel dokusunu Pera Palace sayesinde yaşadı.
1915 yılına kadar Wagon‐Lits şirketi tarafından Orient Express ile koordineli
biçimde işletilen otel, 1915–1922 yılları arası başka bir işletmeciye
devrediledikten sonra 1922 yılında devletleştirildi. 1927 yılında tekrar özelleşti‐
rilen otel, 1973 yılında işletmesi Hasan Süzer’e devredilene kadar aynı aile tara‐
fından işletilmiştir ve 1954 yılında İstanbul Hilton Oteli’nin açılışına kadar ken‐
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di pazar segmentinde rakipsiz olmuştur. Dolayısıyla bu tarihe kadar çok fazla
pazarlama faaliyeti yapmak zorunda kalmamıştır. 1970’li yılların başında
Intercontinental Hotel Group’un da günümüzdeki “The Marmara Istanbul” ote‐
lini açmasıyla pazarda Amerika kökenli bir otel kültürü hakim olmaya başladı.
II. Dünya Savaşından sonra tüm dünyada hissedilmeye başlanan Amerikan tü‐
ketim trendlerinin etkisi, İstanbul ve Türkiye genelinde de sermayenin yeniden
yapılanması ve yeni zenginlerin ortaya çıkmasıyla Pera Palace Hotel’in pazar‐
daki konumu ve otele olan müşteri talebi üzerinde de hissedildi. Özellikle
1980’li yılların sonundaki Körfez Krizi döneminden itibaren alım gücü yüksek
olan kesimin talebi yeni açılan daha lüks ve şaşaalı mekanlara doğru kayarken,
Pera Palace Hotel gibi köklü ve tarihsel değeri olan ancak aşağıda belirtilen içsel
ve çevresel nedenlerle artık geri planda kalmaya başlayan mekana olan talep
daralmış, entelektüel ancak bütçesi daha kısıtlı olan kesime hitap etmeye yö‐
nelmiş, daha ziyade orta gelir düzeyinde yer alıp kültürel zenginliğe önem ve‐
ren yabancı turistlere yönelik faaliyet göstermiştir.
Pera Palace Hotel Markasını Etkileyen Unsurlar
Pera Palace markası özgünlüğü ve köklü temelleri sayesinde her ne kadar bili‐
nirliğini, gücünü ve bağımsızlığını tarih boyunca korumayı başarmış olsa da
marka imajı zaman içinde bozulmaya devam etmiştir. 2006 yılında Beşiktaş De‐
niz ve Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş. tarafından üst kullanım hakkı alınan otel‐
de, 2008 Nisan itibarıyla tarihinin en köklü renovasyon ve restorasyon projesi
başlatılmıştır. Otele tekrar hak ettiği ihtişamı kazandırmak üzere Anıtlar Kurulu
ve uzman akademisyenlerden oluşan Koruma Kurulu eşgüdümlü olarak çalış‐
maktadır. Alanlarında deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip kurularak
otelin stratejik konumlamasını, dış ilişkileri ve marka canlandırmasını içeren
planlama ve uygulamalarla görevlendirilmiştir. Bir yandan binanın mimari ö‐
zellikleri vurgulanıp özgün karakteriyle uyumlu çağdaş öğeler eklenirken, diğer
yandan otelin uluslararası standartlarda bir işletme olması için gereken teknik
altyapı oluşturulmuştur. Pera Palace Hotel, sadece konuklarının tüm gereksi‐
nimlerini en üst düzeyde karşılayan ve onlara özgün konaklama deneyimi su‐
nan bir otel olmayı değil, tarihi mirasına sahip çıkarak geçmişinde olduğu gibi
günümüzde de kültürel ve sosyal aktivitelerle kentin vazgeçilmez merkezlerin‐
den biri olmayı hedeflemektedir. Ancak geçen onlarca yılda bir çok temel koşul
değişmiştir. Değişimin önemli bir kısmı sosyo‐kültürel yapıda ve psikografik
boyutta gerçekleşmiştir. Zaman içinde tüketim tarzları, zevkler, ihtiyaçlar ve
istekler evrim geçirmiş, yeni boyutlar kazanmıştır. Bir yandan toplum hızla diji‐
tal çağda ilerlerken diğer yandan nostaljik anlamda eskiye dönüş şeklinde bir
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alternatif arayışı söz konusudur. Değişen rekabet koşulları açısından bakıldı‐
ğında çokuluslu otel zincirlerinin standartlaşma politikaları birbirlerine benze‐
melerine yol açmaktadır ve farklılaştırma yapmaları zorlaşmıştır. Pera Palace
Hotel ise tarihinden aldığı ilhamla markasını farklı bir konuma oturtma fırsatı‐
na sahiptir.
Bu noktada piyasa yapısındaki değişime bağlı olarak çevresel koşullardaki
değişim ve olumsuz etkileri şöyle özetlenebilir:
 İstanbul sosyetesinin yaşam tarzları ve değer yargılarındaki değişimin ta‐
lep edilen hizmetin nitelikleri üzerindeki etkisi,
 Yeni ve sermaye yapısı güçlü uluslararası zincirlerin rekabet baskısı.
İçsel koşullar açısından bakıldığında:
 Otelin genelinin ve özellikle odaları ile ortak kullanım alanlarının eski‐
meye yüz tutmuş olması,
 Marka bilinirliği ve saygınlığı devam etmesine rağmen bir kez gelen mi‐
safirlerin bir daha gelmek istememesi ve marka imajının giderek bozul‐
maya başlaması,
 Daralan talep nedeniyle müşteri çekebilmek için fiyatlarını düşürmesi ve
pazardaki konumunun alt segmentlere düşmeye başlaması,
 Tepebaşındaki manzaraya hakim ve geçmişteki eşsiz konumunun çevre‐
deki inşaatlar ve yoğun trafik nedeniyle zamanla çekiciliğini yitirmiş olması.
Pera Palace Hotel’in Marka Canlandırma Stratejileri
Markaların yeniden konumlandırılmasında marka bilinirliğinin genişlik ve de‐
rinliğinin ölçülerek belirlenmesi önemlidir. Solgunlaşmış markaların bilinirli‐
ğindeki sorun genellikle derinlik değil, genişlik ile ilgilidir çünkü tüketiciler
markayı artık çok dar anlamda algılamaya yönelmişlerdir. Bu noktada uygula‐
nabilecek stratejik yaklaşım, marka değerinin yeniden kazanılması üzere marka
bilinirliğini genişletmek ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını yeniden tatmin
etmesini sağlamak üzere stratejik yaklaşımlar geliştirmektir. Bu stratejilerin et‐
kin biçimde geliştirilmesi ve uygulanması için markanın gücünün, üstün yönle‐
rinin ve özgünlüğü ile tüketicilerin hafızasında bıraktığı imajın çok iyi anlaşıl‐
ması gerekir. Tüketici‐marka ilişkisinin daha belirgin biçimde anlaşılması, sağ‐
lıklı stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Canlandırma girişimindeki kritik kararların başında konumlandırma ile iliş‐
kili kararlar yer alır. Konumlandırmanın yeniden yapılıp yapılmayacağı, yapı‐
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lacaksa ne düzeyde ve hangi pazar segmentlerinde yapılacağı kararları, canlan‐
dırmanın genişlik ve derinliğini belirleyecektir. Diğer konumlandırma kararları
şirketin iç süreçleri, müşteriler ile ilişkileri ve rakiplerle görece konumu ile iliş‐
kili olacaktır. Bazı durumlarda konumlandırma halen uygun ve geçerli olup,
pazarlama stratejileri ile ilgili güncellemeler gerekli olabilir. Bu tür durumlarda
“kökene dönüş” anlamlı olacaktır. Diğer bazı durumlarda ürün veya hizmetin
baştan konumlandırılması üzere stratejiler geliştirilmesi gerekebilir. Marka can‐
landırma girişimlerinin birçoğunda her iki stratejiden unsurlar kullanılır. Her
halukarda marka değerinin müşteri temeli göz önünde bulundurularak taze‐
lenmesi yararlı olacaktır. Bunu başarmak için markanın tüketicilere yeniden a‐
nımsatılması üzere marka bilinirliğini genişletmek ve derinleştirmek önerilir.
Bu yaklaşıma ek olarak marka imajının belirleyici özellikleri olan marka gücü,
tercih edilirliği ve özgünlüğünü geliştirmek marka canlandırma sürecinin başa‐
rısına katkıda bulunacaktır.
Marka canlandırma girişimlerinin somut stratejileri sektörel yapıya, ü‐
rün/hizmetin niteliğine, çevresel koşullara, rekabet yapısına göre farklılıklar
gösterebilir. Ancak bir çok markanın karanlığa gömülmesindeki temel nedenle‐
rin başında yöneticilerin müşteri ile olan bağa değil, rekabet unsurlarına odak‐
lanmasıdır. Halbuki yöneticilerin odaklanması gereken öğeler, müşterinin mar‐
kayı nasıl algıladığı, tercih ettiği ve kullandığıdır. Bu noktaların iyi anlaşılması
özellikle Pera Palace Hotel gibi olgun markalar için kritik önem taşımaktadır.
Marka değeri ve bilinirliğinin süregeldiği, ancak markanın içsel ve dışsal etken‐
lerden dolayı gözden düştüğü durumlarda müşteri nezdinde marka algısını
düzeltmek, marka tercihini sağlayacaktır. Markanın yeniden tercih edilmesi
sağlanabildiğinde müşteriler markayı yeniden kullanmaya başlayacaktır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında Pera Palace Hotel yöneticileri ile gerçekleştirilen
mülakatlarda marka canlandırma süreci ile ilgili değerli bulgular edinilmiştir.
Markanın tüketiciler tarafından yeniden tercih edilmesini sağlamak üzere rakip‐
lerine oranla farklılaştırılması gündemdedir. Farklılaşma stratejisinin uygulan‐
ması için markanın tarihsel olarak en güçlü yönleri arasında bulunan nostaljinin
ön plana çıkartılması ve mekanda sosyo‐kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır. Otelin eski İstanbul görgüsüne ve buna duyulan özleme iliş‐
kin artık İstanbul’da yapılmayan faaliyetlere ev sahipliği yapması söz konusu‐
dur. “İstanbul İncisine Kavuşuyor” sloganına layık olmak üzere geçmiş dönem‐
lerde Cumhuriyet Balolarına, dinleti, panel, konser, çay partisi ve yemekli dans
partilerine ev sahipliği yapmış bu mekanda aynı faaliyetlerin yapılması öngö‐
rülmektedir. Tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilen otelde sadece mima‐
rinin ve dekorasyonun değil, servis elemanlarının eğitim düzeyinden kullanıla‐
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cak bardaklara kadar her bir unsurun orijinaline uygun ve dolayısıyla rakiple‐
rinden farklı olmasına özen gösterilmektedir. Özet olarak, canlandırma sürecine
ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir:
 Amaç marka değeri hala çok yüksek olan ancak imajı zedelenmiş olan
markayı tanıtmak değil, eskiden sahip olduğu konuma tekrar oturtmaktır.
 Marka, fiyat rekabeti ile değil, farklılaşma stratejisi ile konumlandırılabilir.
 Markanın tarihsel değeri ve çokuluslu zincirlerden bağımsız olması, fark‐
lılaşma stratejisini desteklemek üzere kullanılabilir.
 Marka imajının tazelenmesi için örneğin daha genç bir kitle gibi yeni
müşteri segmentlerine yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerekli
olacaktır.
 Bazı segmentlerde ise marka imajı çekiciliğini korumaktadır ancak müş‐
teriler nezdinde askıya alınmış olabilir; bu segmentlere yönelik anımsat‐
ma ve promosyon faaliyetleri olumlu sonuçlar verecektir.
Marka Canlandırma Sürecinin Altı Öğesinin Pera Palace Hotel Örneği
Üzerinden İncelenmesi
Araştırmanın bütünlüğünü sağlamak üzere, yazın taramasında belirlenen mar‐
ka canlandırma sürecinin başarısını belirleyen altı öğenin Pera Palace Hotel
nezdinde araştırılması yararlı olacaktır.
İlk üç öneriyi kapsayan vizyon bölümü ile ilişkili olarak, Pera Palace Hotel’in
güncel vizyonu özetle, “Strateji, hizmet kalitesi ve bireyleri proaktif biçimde
buluşturarak üst tabakadan misafirlerin ilk seçimi olmak” şeklinde ifade edil‐
mektedir. Otelin güncel misyonu ise, “Misafirlerine eksiksiz ve eşsiz bir konak‐
lama deneyimi sağlayarak Pera Palace Hotel’i ihtişamlı günlerine geri götür‐
mektir. Bu amaç doğrultusunda profesyonel bir yönetici ekibinin liderliğinde
tutkulu ve eğitimli üyelerden oluşan takımlar kurularak proaktif satış, pazarla‐
ma ve halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmek, heyecan verici F&B sunuları
hazırlayıp sunmak ve bu yöntemlerle dilden dile aktarılan kârlı bir işletme ol‐
mak hedeflenmiştir.” Vizyon ve misyon açıklamalarında Öneri 1 ve 2’de belirti‐
len marka canlandırma stratejisi ile uyumlu bir vizyonun tasarlanması ve mar‐
kanın sahip olduğu bazı temel özellikler ile güncellenmiş hali arasında köprü
kurulması koşulları yerine getirilmektedir. Bu vizyon ve misyon açıklamaları
doğrultusunda marka, geçmişi ile bağlantısını ve özünü korurken tazelenip iler‐
leyebilir ve güncel potansiyel müşteriler nezdinde kabul görmesi kolaylaşır.
Öneri 3 ile ilgili olarak araştırmanın çeşitli yerlerinde atıfta bulunulan pazar ya‐
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pısının zaman içindeki değişimi ve hedef kitle olarak olası yeni segmentler söz
konusudur. Pera Palace markası doğal olarak eski müdavimlerini geri kazan‐
mayı amaçlamaktadır. Diğer yandan daha genç, kültürlü ve tarihsel geçmişe
değer veren yerli ve yabancı müşteri kitlelerini de misafir etmeyi amaçlamakta‐
dır. Hatta bir kültür mirası olarak tanımlandığı için bunu bir sorumluluk olarak
görmektedir. Bu nedenlerle Öneri 3’ün de gerçekleştirileceğini kabul etmek
mümkündür.
Dört numaralı Önerinin araştırılmasında yine misyon açıklamasından ve
gerçekleştirilen mülakatlardan yararlanılabilir. İç markalaşma alanında detaylı
SWOT ve rekabet analizleri içeren bir pazarlama planı yapılmış ve tüm ilgili
paydaşlarla paylaşılmıştır. Ekip üyelerinin seçiminde özenli davranılmakta,
hizmet sektörüne yatkın, genç ama olgun bir servis ekibi kurulmaktadır. Oluş‐
turulan detaylı personel el kitabı, iç hizmet yönetmeliği ve yoğun eğitimler sa‐
yesinde Pera Palace kültürü en ince ayrıntısına kadar tüm çalışanlara aktarıl‐
makta ve bu konularda sınavlara tabi tutulmaktadırlar. Pera Palace markasının
köklü gücüne layık hizmet kalitesini sağlamak üzere ekipler Genel Müdür tara‐
fından kurulmakta, kurumsal vizyon çalışanlarla birinci elden paylaşılmakta,
stratejiler belirlenmekte ve uygulamalar denetlenmektedir. Bu olgular doğrultu‐
sunda paylaşımcı liderlik tarzının benimsendiği ve her bir çalışana değer verile‐
rek oteli bilinçli şekilde sahiplenmesinin sağlandığı belirlenmiştir. Yine misyon
açıklamasında takım çalışması ve etkin liderliğe olan atıflar yer almaktadır. Bu
bulgular doğrultusunda Öneri 4 şüphesiz kabul edilmektedir.
Beş ve altı numaralı Öneriler strateji belirleme ve uygulama süreçleri ile ilgi‐
lidir. Misyon açıklamasına geri dönüldüğünde Öneri 5’in içerdiği pazarlama
karması ile ilgili açık söylemlere ek olarak çok önemli olan “proaktif” terimi yer
almaktadır. Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısından edinilen söz‐
lü bilgiden ve araştırmacılara aktarılan yazılı dokümantasyondan detaylı bir
pazarlama planı geliştirildiği ve hayata geçirildiği anlaşılmıştır; hatta Nisan
2010’da kapılarını açacak olan otele şimdiden yurtdışı acentaların büyük ilgi
gösterdiği ve önemli oranda rezervasyon alındığı öğrenilmiştir. Öneri 6 hakkın‐
da yine misyon açıklamasında atıflar yer almaktadır; özellikle “dilden dile” ak‐
tarım yolu ile etkin tanıtım yapılması hedeflenmektedir. Genel olarak edinilen
bulgular Öneri 5 ve 6’nın da Pera Palas örneği üzerinden doğrulanabileceğini
göstermektedir.
Sonuç olarak, akademik yazının incelenmesi sonrasında başarılı marka can‐
landırma süreçlerine ait olarak belirlenen ortak öğeler Pera Palace örneği üze‐
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rinden doğrulanabilmekte, otelin marka canlandırma sürecinin başarılı olacağı
öngörülmektedir.
SONUÇ
Bu araştırmada, günümüzün önde gelen teorik ve uygulamalı araştırma alanları
arasında yer alan marka yönetiminin alt konularından biri olan marka canlan‐
dırma konusu, vaka analizi yöntemi ile ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda
elde edilen bulguların iki yönden fayda sağlaması amaçlanmıştır. Birincisi, İs‐
tanbul ve Türkiye’nin turistik zenginliği açısından eşine az rastlanan tarihsel bir
simge olarak Pera Palace Hotel’deki güncel gelişmeleri yansıtmak ve bu kültür
mirasının değeri hakkındaki toplumsal bilinç düzeyini artırmaktır. Bir bakış
açısına göre Pera Palace Hotel, ülkemizde tanındığından daha fazla uluslararası
alanda tanınmakta ve takdir ile ilgi görmektedir. Tarihsel olarak da misafirleri‐
nin yüzde 87’sini yabancılar oluşturmuştur. Halbuki Cumhuriyetin temellerinin
atıldığı yıllardan 1980’lerin sonuna kadar ülkemizin en saygıdeğer şahsiyetleri‐
ne ev sahipliği yapmış bir kültür mekanı olması itibarıyla günümüzde daha de‐
ğerli bir konumu hak ettiği düşünülmektedir. Araştırmanın ikinci amacı, geçti‐
ğimiz on yılda marka yenileme ve canlandırma alanında gelişen akademik ya‐
zının taranması, belli başlı akım, teori ve yaklaşımların belirlenmesi ve vaka a‐
nalizi üzerinden örneklendirme yoluyla Türkçe akademik yazına katkıda bulu‐
nulmasıdır. Belirlenen temel unsurların değerlendirilmesi için, vaka analizi yön‐
teminde kullanılan tekniklerden yararlanılmıştır. Bunlar mülakat, iç yazışma,
tarihsel ve güncel dokümantasyon, kurum web sitesi ve basılı yayınlardır. Ça‐
lışmanın sonucunda uluslararası akademik yazında belirlenen marka canlan‐
dırma süreçlerinin başarısı ile ilişkili temel öğe ve yaklaşımlar doğrulanmış ve
Türkçe akademik yazına katkıda bulunulmuştur. Araştırma modelinin zaman
içinde daha kapsamlı hale getirilmesi ile başka vaka incelemelerine örnek olma‐
sı ümit edilmektedir.
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ÖZ
Günümüzde kitle turizminin yarattığı olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerin artması ve bunun yanı sıra bu dönem içerisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak turist beklenti ve taleplerinin değişmesi sonucu alternatif turizm çeşitlerine duyulan
talep artmıştır. Bu bağlamda, hızla artan pazar payı ile birlikte golf turizmi alternatif turizm çeşitleri içerisinde kendini ön plana çıkarmayı başarmıştır. Her ne kadar golf turizminin bir çok olumlu ekonomik etkisi bulunsa da, golf sahalarının yapımı ve golf turizminin faaliyet süreci iyi planlanmadığı takdirde olumsuz çevresel etkilerin meydana
geleceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada, alternatif turizm çeşitlerinden biri olan golf turizminin ulusal ve uluslararası pazardaki önemine değinilerek çevre üzerinde
yarattığı etkiler ikincil veri kaynakları taranarak ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca golf
turizmi yatırımları yapılırken, golf turizmine yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken çevreye ilişkin dikkat edilmesi gereken hususların altı çizilerek sürdürülebilir golf turizminin
gelişimine katkı sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Golf, golf turizmi, spor turizmi, çevresel etki, sürdürülebilirlik.

GİRİŞ
Turizm endüstrisi 1950’li yıllardan itibaren dünyada yaşanan sosyal, ekonomik,
teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan bir ivme hızı ile büyümüştür. XX. yüz‐
yılın ikinci yarısında dünya genelinde uluslararası turizm hareketine katılan kişi
sayısı milyonlarla ifade edilirken, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık ola‐
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rak %15’i farklı nedenlerle farklı yerlere seyahat etmekte ve turizm faaliyetleri‐
nin içerisinde yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün
(UNWTO) verilerine göre 2008 yılında dünya genelinde uluslararası turizm ge‐
lirleri 944 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. UNWTO 2020 yılında ise uluslararası
turizm hareketlerine katılanların sayısının 1.561 milyar kişiye çıkacağını, turizm
gelirlerinin ise 2 trilyon $ olacağını öngörmektedir (http://www.unwto.org).
Günümüzde ağırlıklı olarak deniz, kum ve güneş üçlüsüne dayanan kitle tu‐
rizminin yarattığı olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyo‐kültürel etkilerin art‐
ması ve bunun yanı sıra bu dönem içerisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak
turist beklenti ve taleplerinin değişmesi sonucu alternatif turizm çeşitleri ön
plana çıkmaya başlamıştır. Çok geniş bir yelpazeye sahip olan spor turizmi de
bu süreçte alternatif turizm çeşitleri içerisinde ön sıralarda yerini almış ve her
geçen yıl gerek spor yapan kişilerin gerekse spora ilgi duyan izleyicilerin sayısı‐
nın artmasıyla bu turizm türüne olan talep de artış göstermiştir (Çetin 2008).
Golf turizmi de spor turizmi yelpazesi içerisinde yer alan en önemli turizm çe‐
şitlerinden biridir.
Her ne kadar alternatif turizm çeşitleri, kitle turizminin yaratmış olduğu o‐
lumsuz çevresel, ekonomik ve sosyo‐kültürel etkilere karşı geliştiriliyor olsa da
bu turizm çeşitlerinin de iyi planlanmadığı takdirde olumsuz etkiler doğuracağı
bir gerçektir. Bu bağlamda, bu çalışmada, alternatif turizm çeşitlerinden biri o‐
lan golf turizminin ulusal ve uluslararası pazardaki önemine değinilerek, golf
turizminin çevre üzerinde yarattığı etkiler ikincil veri kaynakları taranarak ele
alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada golf turizmi yatırımları yapılırken, golf turiz‐
mine yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken çevreye ilişkin dikkat edilmesi gere‐
ken hususların altı çizilerek sürdürülebilir golf turizminin gelişimine katkı su‐
nulması amaçlanmıştır. Golf turizminin Türkiye’de henüz niş bir pazar konu‐
mundan etkin bir pazar konumuna geçiyor olması ve yakın zamanda bu alana
yönelik büyük yatırımların yapılacağı beklentisi çalışmanın önemini ayrıca or‐
taya koymaktadır. Çalışma akışında genel hatlarıyla golf turizmi tanımlanmış,
ardından golf turizminin gelişim süreci ve golf turizminin ülke ekonomilerine
sağladığı katkılar ele alınmıştır. Son olarak, golf turizminin çevre üzerinde ya‐
rattığı etkiler ele alınarak; olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi ve sürdürüle‐
bilir bir golf turizmi için öneriler sunularak çalışma tamamlanmıştır.
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan betimsel analiz tekniği kulla‐
nılmıştır. Betimsel analiz tekniğinde, elde edilen veriler, daha önceden belirle‐
nen başlıklar altında özetlenmekte ve yorumlanmaktadır (Altunışık vd. 2005).
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Çalışma sistematiği çerçevesinde, golf sporu ve golf sporunun tarihsel gelişimi,
golf turizmi, golf turizminin uluslararası pazarda ve Türkiye’deki ekonomik
boyutu ikincil veri kaynakları taranmak suretiyle ele alınarak önemi vurgulan‐
mıştır. Son olarak, golf turizminin çevre üzerinde yaratmış olduğu etkilere dik‐
kat çekilerek, sürdürülebilir bir golf turizminin gelişimi için öneriler sunulmuş
ve çalışma tamamlanmıştır.
GOLF SPORU VE GOLF SPORUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Golf, doğada özel olarak yapılmış bir sahada golf sopaları (club) ve küçük sert
bir topla oynanan bir oyundur (http://tr.wikipedia.org). Diğer bir tanıma göre
golf, pek çok doğal ve yapay engelin bulunduğu bir sahada oynanan açık hava
sporudur. Sahanın çeşitli yerlerinde değişik puan değerlerinde çukurlar bulu‐
nur ve ana amaç “club” adı verilen metal ve tahta golf sopaları ile golf topuna
vurmak sureti ile topu belirlenen çukurlara en az vuruşla sokmaktır (Çetin
2008). İdeal bir golf sahası 18 çukurdan oluşmaktadır (Kasap ve Faiz 2008) ve
ortalama bir golf sahasının büyüklüğü 750.000 metrekaredir. Ayrıca, dünyanın
hiçbir yerindeki golf sahası bir diğerinin aynısı değildir ki bu nedenden dolayı
golf turizmi kapsamında seyahat eden turistler farklı ülkelerde farklı sahalarda
bu deneyimi yaşamak istemektedirler.
Golf sporunun ortaya çıkışına ilişkin farklı yorumlar mevcuttur. Çeşitli kay‐
naklar golfun kökenini XV. yüzyıla kadar dayandırmaktadır (Gökdeniz 1995;
Tunç ve Saç 1998; Yıldırım 2004). Kuralları yazılı en eski spor dalı olan golf spo‐
runun merkezi İskoçya olarak kabul edilmekle birlikte, bazı tarihçiler İskoç‐
ya’nın Hollanda merkezli “Kolven” ve Belçika merkezli “Chole” oyunlarından
etkilendiğini ileri sürmektedirler (Çetin 2008). İskoçya’da gelişen golf sporu
XVII. yüzyılda İngiltere’de, XIX. yüzyılda da ABD’de yaygınlaşarak bütün dün‐
yada oynana bir spor haline gelmiştir (Soylu 1996’dan aktaran Yıldırım 2004).
Dünyada ilk golf kulübü 1735 yılında İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da ku‐
rulmuştur (Tunç ve Saç 1998). Türkiye’de ise ilk golf kulübü, 1895 yılında kuru‐
lan ve o dönem adı “Constantinople Golf Club” olan, bugünkü “İstanbul Golf
Kulübü” ʹdür. Türkiye’de golf sporu ile ilgili yeniden atağa geçiş 1990ʹlı yılların
başında, önce Klassis Golf and Country Club ve ardından Kemer Golf and
Country Club’ ın hizmete girmesi ile yaşanmış ve bu spor dalı, Antalyaʹnın Be‐
lek bölgesindeki çeşitli golf sahalarının yapımıyla hızla gelişmeye devam etmiş‐
tir (http://www.tgf.org.tr). Bu gelişime büyük katkı veren Belek, zamanla Avru‐
pa’da golf turizminin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Uluslararası Golf
Tur Operatörleri Birliği’nin (IAGTO) Belek bölgesini 2008 yılında Avrupa’da
yılın en iyi golf bölgesi seçmesi ise bunun en güzel kanıtıdır (IAGTO 2008). 2008
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yılı itibariyle ülkemizde 17 adet golf sahası ile birlikte 6300 golf oyuncusu bu‐
lunmaktadır (http://www.ega‐golf.ch).
Golf Turizmi
Günümüzde golf oynama isteğinin dünya genelinde yaygınlaşması ise golfun
bir turizm çeşidi olarak ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır (Usta 2008). Yazında
golf turizminin farklı tanımlarına rastlanmıştır. Çetin (2008) yaptığı çalışmada
golf turizmini, golf sporuna aktif veya pasif katılım amacı ile insanların bulun‐
dukları, yaşadıkları alanların dışına yaptıkları seyahatler vasıtası ile oluşan iliş‐
kiler bütünü olarak tanımlarken; Readman (2003) tarafından, insanların golf
aktivitelerine katılmak amacıyla ve ticari amaç taşımamak kaydıyla yaşadıkları
yerler dışına gerçekleştirdikleri seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraf‐
tan Victoria 2003 yılı Turizm Planında golf turizmi tanımlaması yapılırken, tu‐
ristin gittiği destinasyonu belirlemesi sürecinde temel motivasyon kaynağının
golf olması gerekliliği üzerinde durulduğu belirlenmiştir (Kim, Kim ve Ritchie
2008; Tassiopoulos ve Haydam 2008). Golf turizmi karmaşık yapısı gereği farklı
turizm çeşitleri içerisinde yerini alabilmektedir. Golfun bir spor olmasından do‐
layı bazı yazarlar golfu spor turizminin bir alt unsuru olarak ele alırken, bazı
yazarlar ise golf turizmine özel ilgi turizmi çatısı altında yer vermektedir (Hall
1992). Bununla birlikte, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te ve Türkiye Turizm
Stratejisi Eylem Planı 2007‐2013’te de yer verildiği üzere golf turizmi turizm çe‐
şitlendirmesinin bir enstrümanı olarak kullanılabilecek bir potansiyele sahiptir.
Bu nedenle bu strateji ve eylem planında turizm çeşitlendirme stratejilerinden
biri olarak ele alınmış ve belirlenen çeşitli turizm gelişim bölgelerinde (Frigya,
Kapadokya, GAP, Urartu) golf turizminin geliştirilmesine yönelik adımların
atılması öngörülmüştür (http://www.kultur.gov.tr‐a).
Golf Turizminin Ekonomik Boyutu
Golf, dünyanın en yaygın spor dallarından biri olmasının yanında giderek bü‐
yüyen devasa bir endüstri haline gelmiştir. Golf, aynı zamanda spor turizmine
ilişkin en büyük seyahat pazarını temsil etmektedir. Dünya genelinde, yılda
yaklaşık olarak 50 milyonun üzerinde turist, golf oynamak ve golf turnuvalarını
izlemek için turizm faaliyetlerinin içerisinde yer almaktadır (Hudson ve
Hudson 2010).
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’un da (2006) vurguladığı gibi golf oynama
imkanları sağlayan yöreler, sayıları giderek artan meraklıları için tatil destinas‐
yonu tercihinde bir seçim kriteri olmaktadır. Bir kısım meraklılar için ise golf
sporu imkanı, ilave bir cazibe, tatile değer katan bir aktivitedir. Öte yandan, golf
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yandan, golf turizmi yüksek gelir getiren bir turizm türüdür. Golf turizminin
bir diğer önemli yönü, yıl genelinde yaygın bir aktivite olması ve dolayısıyla,
ölü sezonda, konaklama tesislerinin doluluk oranlarına katkıda bulunması, yö‐
reye hareket getirmesidir.
Golf endüstrisi Tablo 1’de de görülebileceği gibi saha inşaat faaliyetlerinden,
araç kiralama sektörüne kadar birçok sektörle etkileşim içindedir. Golf endüstri‐
si hem doğrudan hem de dolaylı etkileşim içinde olduğu sektörlerde yarattığı
istihdam ile önemli bir görev üstlenmektedir. Endüstrinin doğrudan ve dolaylı
istihdamdaki payına bakılacak olursa; 2005 yılında 2.066.404 kişinin istihdam
edilmesini sağladığı ve yaklaşık 61 milyar dolarlık ücret geliri yarattığı görül‐
mektedir (Kasap ve Faiz 2008).
Tablo 1. Golf Endüstrisinin Etkileşim İçinde Olduğu Sektörler
Golf Etkileşim Kümesi
Doğrudan İlişkili Endüstriler
Golf Sahası Sermaye Yatırımları

Dolaylı İlişkili Endüstriler
Turizm ve Eğlence Sektörü

Sulama Sistemi Kurulumu

Araç Kiralama

Saha Yenilemeleri

Hava Ulaşımı

Altyapı Yenilemeleri
Altyapı Yatırımları
Ekipman/Golf Arabası Alımları

Eğlence
Yiyecek&İçecek
Konaklama

Yeni Saha İnşaatları
Golf Tesisi Faaliyetleri
Dersler
Üyelik ve Oyun Ücretleri

Gayrimenkul Sektörü
İlgili Konut İnşaatı
Gayrimenkul Kazançları

Ekipman Kiralama
Yiyecek ve İçecek
Golf Oyuncusu Harcamaları
Dayanıksız Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Kıyafet
Dergi/Mecmua
Medya, Turnuva ve Dernekler
Turnuvalar
Televizyonlar
Dernekler
Yardım Dernekleri
Oyuncu Sponsorlukları
Kaynak: SRI International. (2008). The 2005 Golf Economy Report. The World Golf Foundation.
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Golf Turizminin Uluslararası Ekonomik Boyutu
Batılı ülkelerde gelişmiş bir spor dalı olan golf tüm dünyada yaygınlaşmaktadır
(Tunç ve Saç 1998). 1990 yılı sonrası küresel turizm hareketine oranla her yıl 3
kat daha fazla büyüyen golf turizminin dünya çapında ki hacmi, 2003 yılında 65
milyar $’a ulaşmıştır. Golf turistinin, bir golf tatilinde günlük harcaması, normal
turistten yaklaşık 3 kat daha fazla gerçekleşmektedir. Ülkemizde turist başına
yaklaşık 600‐700 $ olan harcama, golf turizminde 1.607 $’a ulaşmaktadır. Avru‐
pa’da golfe doğrudan yapılan harcama yıllık 2 milyar $ olup, golf sahası başına
kazanılan turizm geliri yıllık yaklaşık olarak Portekizʹde 15 milyon $, İspan‐
ya’da 16,5 milyon $, Türkiye’de ise 2 milyon $ civarındadır (İsen 2006). Bunun
yanı sıra İspanya yalnızca golf turizminden yılda 6 milyar $ kazanmaktadır
(Ağaoğlu 2006). Global Golf Tour 2005 yılı rakamlarına göre ise ABD’de golf
seyahatleri için harcanan miktar ise senede yaklaşık 8 milyar dolar düzeyinde‐
dir (Çetin 2008).
Türkiye’de Golf Turizminin Ekonomik Boyutu
Ülkemizde de son yıllarda turizmin çeşitlendirilmesi, istihdam olanağı yarat‐
ması, gelir getirmesi ve yeşil alanlar yaratması gibi nedenlerle golf turizmine
verilen önem artış göstermiştir (Kozak, Kozak ve Kozak 2009). Buna bağlı olarak
golf turizmi, Antalya Belek bölgesi başta olmak üzere, ülkemizde hızla gelişen
turizm türlerinden biri haline gelmiştir. Antalya’da otel ve tatil köylerinin kış
sezonunda açık kalmasına ve turizm çeşitlendirmesine katkı sağlayan bileşen‐
lerden biri de golf turizmi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Golf oynamak için ülkemize gelen turist sayısı, 1995 yılında 3.775 kişi olarak
hesaplanırken, bu sayı 2007 yılında yaklaşık 75.000’e (Çetin 2008), 2009 yılında
da 125 bin kişiye ulaşmıştır. Bu rakamın 2010’da % 10 artması beklenmektedir
(http://haber.gazetevatan.com).
Türkiye’de bir turist günde ortalama 72,4 $ harcama yaparken, golf turisti
yaklaşık 350 dolarlık harcama gerçekleştirmektedir (Kasap ve Faiz 2008). Golf
turistlerinin önem arz eden diğer bir yönü de ortalama geceleme sürelerinin u‐
zun olmasıdır. Örneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2002 yılı değerlendir‐
melerine göre konaklama tesislerinde kalış süresi yabancılar için yıllık ortalama
4 gece ve yerliler için ortalama 2 gece iken, tesis cins ve sınıflarına göre ortalama
kalış sürelerine bakıldığında golf tesislerinin 7,7 geceleme ile ilk sırada yer aldı‐
ğı görülmektedir (http://www.kultur.gov.tr‐b).
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GOLF TURİZMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
Sanayi devrimini takiben dünyada yaşanan değişimlere bağlı olarak gelişen hız‐
lı tüketim alışkanlığı, dünyanın doğal kaynaklarını hızla tüketmeye başlamıştır.
Bu aşırı tüketim zaman içerisinde çevrenin ekolojik dengesinde bozulmalara
neden olarak çevre kirlenmesi sorununu gündeme getirmiştir. Çevresel bozul‐
ma, tüm dünyayı olduğu gibi turizm endüstrisini de yakından ilgilendirmekte‐
dir. Ancak turizm endüstrisi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en
gözde endüstrilerden biri haline gelmiş olmasına rağmen, diğer endüstriler ve
hatta kendisi tarafından yaratılan önemli çevresel sorunlara karşı yeterince du‐
yarlı olamayabilmektedir. Oysa bozulmamış çevre, turizmde rekabet avantajı
yaratan bir unsurdur. Çevre bir turizm kaynağı olma özelliğini taşırken, turiz‐
min en önemli etkileri çevreye olmaktadır. Bu ilişkinin yaşamsal olduğu, turiz‐
min var olması için çevrenin korunması gerektiği açıktır (Avcı 2007).
Bugün dünyada yaklaşık olarak 10 milyonu lisanslı, 50 milyonu lisanssız
olmak üzere toplam 60 milyona yakın kişi golf sporu ile ilgilenmektedir (İsen
2006). Bununla birlikte bu kişilere hizmet vermek üzere faaliyet gösteren golf
sahası sayısı dünyada 2006 yılı itibariyle 30 binin üzerindedir (Ağaoğlu 2006;
Priestly 2006). Bu rakamların, turizm etkinliklerini çeşitlendirmeyi ve tüm yıla
yayma yaklaşımını benimseyen ülkeler sayesinde artış göstermesi muhtemeldir.
Türkiye de bu anlamda farklı iklim bölgeleri, uzun sahil şeridi, uygun doğa
şartları, tarihi ve doğal güzellikleri ile golf turizmi için ideal bir destinasyondur.
Ancak golf sporunun yapısı gereği içinde bulunduğu yöreyi birçok açıdan etki‐
lemesi (Salgot ve Tapias 2006a) nedeniyle bu spora dayalı turizm türünün çev‐
resel etkilerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Golf turizmi sayesinde
ülkeler yüksek düzeyde gelir elde ederken aynı zamanda çevreyi tahrip ederek
geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilmektedir. Golf turizminin çevre ü‐
zerindeki olası olumsuz etkileri şu iki başlık altında toplanabilir:
 Golf sahalarının yerlerinin seçimi ve sahanın düzenlemesi ile ilgili faali‐
yetlerin oluşturduğu problemler
 Sahanın bakımı ve korunması amacıyla yapılan faaliyetlerin (ilaçlama, su‐
lama) oluşturduğu problemler
Golf Sahalarının Yerlerinin Seçimi ve Sahanın Düzenlenmesi ile ilgili Faali‐
yetlerin Oluşturduğu Problemler
Uluslararası kriterlere göre bir golf sahası genellikle, 18 parkurun bulunduğu
yaklaşık 750.000 metrekarelik oyun alanlarından oluşmaktadır (Ulusoy 2006).
Ancak golf oyun alanı, sahanın küçük bir bölümünü kaplar. Geriye kalan %52
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lik oyun dışı alan; çim, ağaç, sulak alan, fundalık ve doğal çevreden oluşmakta‐
dır. Dünyadaki golf sahalarının yer seçimi sırasında genellikle şu alanlar sun‐
duğu avantajlar nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir
(http://www.golfklubu.com):
 Deniz ve okyanus kıyıları (Kıyı şeridi yakınında kurulmuş olan, çim ada‐
cıklarla kaplı ve kumlu toprağa sahip golf sahaları)
 Fundalık ve bozkır alanlar
 Orman
 Park veya park alanı
 Dağlar ve tepelik araziler
 Çayırlık ovalar veya kırlık araziler
 Çöl alanları
 Sık ormanlık alanlar
Bu sahaların arazi yapıları, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri açısından golf
sporuna uygun, değiştirilmesi kolay, iklimi yumuşak ve yağışlı, toprağı verimli,
yeterli yüzölçümüne sahip olan yerlerdir. Golf sahasının yerinin seçimi çevre
problemleri açısından birinci derecede önemlidir. Golf sahası için seçilen yerle‐
rin orman veya ağaçlık alan olması, golf parkurlarının düzenlenmesi amacıyla
yolların açılması, sosyal tesislerin ve idare binalarının yapılması gibi nedenlerle
ağaçların kesilmesi çevre problemlerinin en önemlisidir. Ormanların tahribi
çevrede erozyonu arttırmakta, yer altı ve yerüstü su dengesini bozmakta ve da‐
ha uzun vadede çevrede geri dönüşü olmayan zararlara neden olmaktadır. Yatı‐
rım yapılan orman alanlarının yerine başka alanlar yatırımcılar tarafından ağaç‐
landırılsa da iyi bir ormanın yetişmesi için yağışlı bölgelerde en az 20‐25 yıl, ku‐
rak ve yarı kurak bölgelerde ise 35‐40 yıla ihtiyaç olduğu göz ardı edilmemeli‐
dir. Bu durum şu an herhangi bir sorun yokmuş gibi gözükse de küresel ısın‐
manın hızla arttığı dünyamızda yakın gelecekte ciddi sorunlara neden olabile‐
cektir. Yapılan tahminlere göre 2050 yılına kadar orta kuşakta özellikle Türki‐
ye’nin de bulunduğu Akdeniz havzasında yağış miktarı % 20–25 azalacak ve
çölleşme süreci başlayacaktır. Bu değişim süreci mevcut orman alanlarının ko‐
runması ile suyun önemini daha da arttırmaktadır. Bugün dünyada 1,5 milyarı
balta girmemiş olmak üzere 4 milyar hektar orman bulunmaktadır
(http://www.cekud.org). Çeşitli sebeplerle 1950‐1990 yılları arasında dünya ge‐
nelinde mevcut ormanların yarısı yok olmuştur. Türkiye’de ise 20.763.248 hek‐
tarlık arazi ormanlarla kaplıdır. Kısaca topraklarımızın %26,6 sı ormanlık alan‐
lardan oluşmaktadır. Bu alanların 10.027.568 hektarı (%48,3) oldukça iyi, geriye
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kalan
10.735.679
hektarı
(%51,7)
ise
bozuk
ormanlardır
(http://www.cedgm.gov.tr). Bu orman alanlarının mutlaka korunması gerek‐
mektedir. Bu nedenle golf sahalarının yeri seçilirken kaliteli orman alanları ye‐
rine çevreye faydasından başka hiçbir zararı olmayan bozuk orman alanları ile
vasıfsal olarak işe yaramayan ancak golf turizmi yatırımı yapılabilecek alanlar
öncelikli olarak seçilmelidir. Özellikle Türkiye gibi golf turizmine daha yeni ya‐
tırım yapacak olan ülkelerde yeni golf sahası oluşturmada orman kalitesi düşük
vasıflardaki arazilerin seçilerek rehabilite edilmesi hem orman varlığının gelişti‐
rilmesine hem de golf turizmine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu sahalar golf tu‐
rizmine kazandırıldığında golfun yer seçiminden kaynaklanan olumsuz etkileri
ortadan kaldırılabilir ve bu turizm çeşidinden beklenen fayda maksimuma çıka‐
rılabilir.
Sahanın Bakımı ve Korunması Amacıyla Yapılan Faaliyetlerin Oluşturduğu
Problemler
Golf sahalarının çevresel etki bakımından bir başka önemli etkisi de sahayı dü‐
zenlemek, temiz ve bakımlı tutmak için yapılan işlemlerdir. Bu tür faaliyetler;
çimlerin sulanması, gübrelenmesi, böceklerin ilaçlanması ve yabani otların ü‐
remesini engellemek için yapılan ilaçlama çalışmalarıdır.
Büyük açık alanlarda bulunan çimlerin, golf sporuna uygun koşullarda tutu‐
labilmesi için çok fazla suya ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu ihtiyaç bölgenin sıcak‐
lığına, çim yüzeyinin su tutma derecesine ve çimin türüne bağlı olarak farklılık
göstermektedir (Salgot ve Tapias 2006b). Örneğin, Antalya’da 18 delikli bir golf
sahasında çimlerin sulanması için günlük ortalama 2500 m³/gün suya ihtiyaç
vardır. Bu yıllık yaklaşık 750.000 m³ su ihtiyacı anlamına gelmektedir. Bu da
12.000 nüfuslu bir yerleşimin ortalama yıllık su tüketimine eşittir.
Özellikle yaz aylarında çimlerin sulanması için kullanılan su miktarı artmak‐
tadır. Ancak kullanılacak su miktarındaki artış, yıllık yağış miktarı az olan böl‐
gelerde taban suyunun düşmesi nedeniyle, kaynakların ve nehir debilerinin a‐
zalmasına neden olmaktadır (Özeşmi 2006; Salgot ve Tapias 2006b). Bu durum
yağışın bol olduğu bölgeler veya ülkeler için sorun oluşturmazken su kıtlığının
bulunduğu bölgeler ve ülkelerde önemli problemlere neden olmaktadır.
Golf sahalarının su ihtiyaçlarının yanı sıra, çimlerin yıl boyunca golf oyna‐
yabilecek durumda tutulabilmesi, çimin hastalıklara maruz kalmaması ve zarar‐
lı otların ve böceklerin sahadan uzaklaştırılması için fazla miktarda gübreye ve
ilaca ihtiyacı vardır. Kimyasalların kullanılması sadece çevre kirliliği ve doğal
dengenin bozulmasına neden olmamakta aynı zamanda besin zinciriyle tüm
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canlılara ulaşarak yaşamlarını tehdit etmektedir. Azot ve fosfor bileşikleri içeren
inorganik gübrelerin bitkiler tarafından alınmayan kısmı, yağmur ve sulama
suları ile topraktan yıkanarak su ortamına taşınmaktadır. Azot ve fosfor biyo‐
kimyasal reaksiyonlar sonucu nitrat ve fosfata dönüşür. Bunlar; toprağın su
tutma gücünü düşürür. Yağmur suyunun toprak boyunca sızmasıyla kimyasal
gübrelerdeki nitrat toprak suyuna karışır. Kuyulardan alınıp içme suyu olarak
kullanılan sulardaki nitrat konsantrasyonu (derişim) 45mg/L nin üzerine çıktı‐
ğında bebeklerde methemoglobinemia (mavihastalık) yaparak zehirli hale gele‐
bilir. Su yüzeyinin yakınında ise kültürel ötröfikasyona (fosfat kirlenmesi) yol
açar. Oksijen tüketimi ve balık ölümleri olur (http://www.kimyasal.net). Bu ne‐
denle golf sahalarında kimyasal ilaçların yerine organik ürünlere yönelinmesi,
bu ürünlerin doğru ve bilinçli kullanılması, denetimlerin ve kontrollerin düzenli
yapılması bu faaliyetten beklenen faydayı arttıracak, aksi takdirde yararından
çok zarar getirecektir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Golf turizmi, sürekli artan pazar payı ile gerek dünya, gerekse Türkiye turizm
endüstrisi içerisinde turizm çeşitlendirmesinin temel enstrümanlarından biri
haline gelmiştir. Ülkemizde farklı iklim bölgelerinin, uzun sahil şeridinin, uy‐
gun doğa şartlarının, tarihi ve doğal güzelliklerinin bir arada bulunması, golf
turizminin ülkemiz açısından potansiyelini arttıran unsurlardan yalnızca birka‐
çıdır. Golf turizminin gelişmesine destek veren bu faktörlere bağlı olarak ise
golf turizmi ülkemizde etkin bir pazar haline gelme aşamasındadır.
Ülkemizde golf turizm talebinin özellikle Eylül‐Mayıs ayları arasında yoğun
olarak gerçekleşmesi, kitle turizmine bağlı olarak yaşanan mevsimsellik soru‐
nun yarattığı olumsuz çevresel ve ekonomik etkilerin minimize edilmesi süreci‐
ne destek verdiği söylenebilir. Ayrıca, golf turizmi kapsamında seyahat eden
turistlerin tatilleri boyunca yaptıkları harcamalar dikkate alındığında, kitle tu‐
rizmi kapsamında seyahat eden turistlerin yaptıkları harcamanın birkaç katı
olduğu göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra, golf turizmi kapsamında seyahat
eden turistlerin gittikleri bölgelerdeki kalış süreleri, diğer turizm çeşitlerine bağ‐
lı olarak seyahat eden turistlerin kalış sürelerine göre daha uzun gerçekleşmek‐
tedir. Bu olumlu ekonomik ve çevresel etkilere rağmen, golf turizmi sürecinin
iyi planlanmadığı takdirde çevre üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilecek
bir potansiyele sahip olduğu bir gerçektir. Bu nedenle bu sürecin iyi planlanma‐
sı, faaliyetler sırasında alınan kararlar esnasında doğal çevre unsurlarının göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Sürdürülebilir golf turizminin gelişi‐
mine ilişkin öneriler aşağıda sıralanmıştır:
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 Golf sahaları için uygun alternatif yatırım alanları tespit edilmelidir.

KAYNAKÇA

 Yeni golf sahalarının inşası sürecinde yatırımcıların karlılıkları ile birlikte,
tahsis edilen arazilerin ve ormanların vasfı da göz önünde bulundurul‐
malıdır. Kaliteli orman alanları yerine bozuk orman alanlarının tahsis e‐
dilmesine dikkat edilmelidir.
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 Golf tesislerinin kurulduğu bölgelerde varsa nesli tükenmekte olan hay‐
van ve endemik bitki türleri koruma altına alınmalıdır.
 Golf tesisleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya yönelik gi‐
rişimlerde bulunmalıdırlar.
 Golf tesisleri için öncelikli konulardan biri de şeffaflık olmalı ve yönetici‐
ler tesisin inşa ve faaliyet süreçlerini paydaşları ile paylaşmalıdırlar.
 Golf sahaları, su tasarrufu ve su ihtiyacı gibi unsurlar göz önünde bulun‐
durularak dizayn edilmelidir.
 Golf sahaları etrafında yağmur sularını toplayabilmek amacıyla yapay
göletler oluşturulmalıdır. Böylece yağmur suları bu göletlerde biriktirile‐
bilecek ve sulama için hem daha az su kaynağına ihtiyaç duyulacak hem
de oluşturulan göletler sahanın peyzajına olumlu katkıda bulunacaktır.
 Golf sahalarının sulanmasında olabildiğince atık su kaynaklarından ya‐
rarlanılmaya çalışılmalıdır.
 Golf sahaları ve tesisleri inşa edilirken bölgenin su kaynaklarının yeterli‐
liği dikkate alınmalıdır.
 Golf sahalarının peyzajı bulunduğu çevreyle uyumlu olmalıdır.
 Golf alanlarının gübrelenmesi ve ilaçlanması sırasında kimyasal gübreler‐
ilaçlar yerine organik gübrelerden ve yer altı su kaynaklarına zarar ver‐
meyecek koruyuculardan yararlanılmalıdır.
 Golf sahalarının gübrelenmesi ve ilaçlanması uzman kişiler tarafından
gerçekleştirilmelidir.
 Golf sahasında eşyaların ve oyuncuların taşınması için bulunan araçlar
(trolley, golf cart), alternatif enerji kaynakları ile çalışabilir duruma geti‐
rilmelidir.
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ÖZ
Termal turizm, bilimsel anlamda insan sağlığı için şifalı soğuk ve sıcak su kaynaklarından yararlanma tekniğidir. Termal kaynağın üstüne veya uygun bir uzaklığa termal sudan yararlanmak üzere yapılmış tesise de termal tesis (kaplıca) adı verilir. Bu şifalı sulara halk arasında ılıca; çermik; hamam, germab adı verilmektedir. geniş anlamda
termal turizm denildiği zaman; termal suların yalnızca yıkanma amacının dışında, insan sağlığı, eğlence ve rekreasyon imkanları anlaşılmaktadır. Bu bakış açısından yola
çıkılınca çağdaş bir termal turizm tesisinin bünyesinde konaklama için; termal otel, kür
parkı ve tedavi birimlerini kapsayan kür merkezini bulundurması gerektiği görülmektedir. Sivas'ta Sıcak Çermik, Kangal Balıklı Çermik ve Soğuk Çermik havzaları bu yönden
ekonomik yatırımlara en uygun merkezlerdir. Bu termal kaynaklardan sağlık turizmi
yanında meşrubat sanayi, seracılık ve kozmetik sanayi yönünden yararlanılabilir. Özellikle Sıcak Çermik havzası ile Balıklı Çermik havzası da bu konuda en elverişli konumda bulunmaktadır. Kavramsal çerçeve şeklindeki bu çalışmada Sivas’ta büyük potansiyel teşkil ettiği düşünülen ve yeterince değerlendirilemeyen kaplıcalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, muhtemel termal tesislerin kurulması halinde Sivas’a olan ekonomik, kültürel katkıları ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: Termal turizm, Kangal Balıklı Çermik, Sıcak Çermik, Sivas

GİRİŞ
Gelişen teknoloji ve sanayi, artan nüfus; toprak, hava ve suyun hızla kirlenme‐
sine neden olmaktadır. İnsan sağlığı ve sağlıklı yaşama önem veren gelişmiş ve
gelişmekte olan ülke insanları; bozulmamış doğal çevre imkânları, uygun iklim,
güneş, sosyal etkinlikler, uygun tesis ve altyapı olanakları bulunan kaplıca or‐
tamı ile birlikte mineralli suların şifa özelliklerinden yararlanmaktadırlar. Tür‐
kiye’nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları, hem de çeşitli fiziksel ve kimya‐
sal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımakta‐
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dır. Kaplıcalar ve içme kaynaklarının zenginliği bakımından zengin olan ülke‐
mizde bin üç yüz dolayında kaplıca ve içme suyu bulunmaktadır. Bunlardan
altmış beş tanesi Turizmi Teşvik Kanununca ilan edilmiş termal turizm merkez‐
leridir (www.kultur.gov.tr).
Sivas en eski yerleşim yerlerinden biri olmasına rağmen, ülke genel gelişmiş‐
lik düzeyinin gerisinde kalmış ve her geçen sene yaşam alanı olarak tercih edi‐
lirliği azalmaktadır. CNBC‐e Business dergisi tarafından yapılan “Türkiye’nin
yaşanabilir illeri” araştırması sonucuna göre Sivas 2008 yılında 33. sırada yer
alırken 2009 yılında 45. sıraya gerilemiştir. Her yöre için geliştirilmesi mümkün
ve kolay olan sektörlerin belirlenmesi, yörenin gelişimini hızlandırmak açısın‐
dan önemlidir. Bu çalışmanın amacı da termal turizminin Sivas açısından yara‐
tacağı gelişme olanaklarını ortaya koymaktır. Türkiye’deki Yaşanabilir İller sıra‐
lamasında Sivas’ın hak ettiği yere gelmesini sağlayabilmektir. Sivas’ın başta
termal turizm olmak üzere cazibe merkezi haline gelmesini sağlayabilmektir. Bu
amaca yönelik olarak, çalışmamızda öncelikle Sivas ili hakkında genel bilgiler
(tarihçesi, coğrafi yapısı, kültürü vs.) verilmiş, termal turizminin ülkemiz ve
Sivas açısından önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra Sivas ilinde bulunan
ve dünyada bir eşi benzeri bulunmadığı ifade edilen Balıklı Çermik Kaplıcası ve
Sıcak Çermik Kaplıcasının fiili durumu ve gelişme olanakları üzerinde durul‐
muştur.
SİVAS İLİ GENEL BİLGİLERİ
Sivas İlinin Kısa Tarihçesi
Sivas Bölgesinin M.O. 7000 ‐ 5000ʹli yıllardan itibaren (Neolitik Dönem) iskân
edildiği anlaşılmaktadır. Bölge coğrafi yapısı gereği arkeoloji literatüründe Do‐
ğu Kapadokya diye de adlandırılır. İlin yazılı tarihi M.Ö. 2000 yılı başlarında
Hititlerle başlamaktadır. Balkanlar üzerinden Anadoluʹya gelen Frig’lerin Hitit‐
leri ortadan kaldırmaları sonucu Sivas Frig egemenliğine girmiştir. Lidya’lılar
zamanındaki meşhur Kral Yolu da Sivasʹtan geçmektedir (www.sivaskulturu.
com). 1413 yılında Sivas Osmanlılar’ın egemenliğine girdikten sonra Eyalet‐i
Rum adı altında Amasya, Çorum, Yozgat, Divriği, Samsun ve Arapkir şehirleri‐
ni kapsayan geniş bir bölgenin eyalet merkezi olmuştur. Milli mücadelenin en
önemli tarihlerinden biri olan 4 Eylül de Büyük Atatürkʹün Başkanlığında Sivas
Kongresi toplanmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri Sivas’ta atılmış‐
tır (www.turkmania.com).
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Coğrafi Konumu
Anadoluʹnun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükselen il
alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir kesimle son bulmaktadır.
Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. 28.488 kilometre karelik yüzöl‐
çümüyle,
Türkiyeʹnin
toprak
bakımından
ikinci
büyük
ilidir
(www.cumhuriyet.edu.tr). İlde Kuzey Anadolu sıradağlarının uzantısı olan Kö‐
se Dağları, Torosların kuzey kollarından Tecer Dağları ve İncebel Dağları,
Akdağlar, Yama Dağı yer almaktadır. Uzunyayla ve Meraküm platoları, ayrıca
Kızılırmak, Kelkit, Çaltı vadileri önemli coğrafi oluşumlardır. Önemli akarsuları
Kızılırmak, Kelkit Çayı, Tozanlı Çayı, Çaltı Çayı ve Tohma Çayıdır
(www.sivas.gov.tr). Sivas İlinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları
soguk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır. Fakat
kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri bu‐
lunmaktadır (www.sivaskontrollab.gov.tr).
İklimi ve Bitki Örtüsü
İç Anadolu’nun kara iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve
yağışlı geçer. Senelik yağış ortalaması 411 mm’dir. +30°C’nin üzerinde gün sayı‐
sı 30 günden az ve 0°C’nin altında gün sayısı 120’dir. 30 gün kar yağar, 70 gün
toprak karla örtülüdür. Sıcaklık ‐30,4°C ile +38°C arasında seyreder
(www.cografya.gen.tr). İklim ve yer şekilleri özellikleri bakımından Sivas doğal
bir orman alanı olması gerekirken; yüzyıllar boyunca devam eden ormanların
tahribatı yüzünden bugün Sivas çevresinde orman alanları fazla geniş bir yer
tutmaz. İlin Koyulhisar bölgesi zengin çam ormanı ile kaplıdır. Şerefiye yöresi
Koyulhisar çevresi kadar olmamakla birlikte önemli bir orman bölgesidir. Şar‐
kışla‐Yıldızeli sınırları içerisinde bulunan Ak Dağlar İç Anadolu Bölgesi’nin en
önemli orman bölgesidir. İlin geniş toprakları arasında fazla geniş bir yer tut‐
mayan bu orman alanları dışında Sivas’ın asıl önemli bitki örtüsü (step) bozkır‐
lardır (www.sivas.gov.tr).
Jeolojik Yapısı
Sivas ili arazisi farklı jeolojik dönemlerde oluşmuştur. İl merkezinde Yıldızeli‐
Hafik arasında I.Jeolojik dönemden kalmış yaşlı kütleler yer alırken, Yıldızeli‐
Şarkışla arasında II. Jeolojik dönemde oluşmuş arazi ana çatıyı oluşturur. İldeki
dağlar III. Jeolojik devirde Alp orojenezi ile belirginleşmiştir. Gemerek‐Şarkışla
yöresindeki akarsu boylarında ise IV. Jeolojik dönemde oluşmuş birikintilere
rastlanır. İl topraklarının kuzeyinde yer alan Kelkit Vadisi birinci dereceden
deprem kuşağında yer alır. Zara‐İmranlı çizgisinin kuzeyi ikinci ve üçüncü de‐
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receden deprem kuşağında yer alırken ilin güneyi sarsıntıların daha zararsız
geçtiği tehlikesiz bölgeleri oluşturur (sivaslilarvakfi.com).
İl Turizmine Genel Bakış
Sivas kent halkı Faruk Alaeddinoğlu’nun araştırma sonucuna göre; turizmin
olası olumsuz etkilerine rağmen, turizmin kentte yaratacağı olumlu etkilerin
ağırlıkta olduğuna inanmakta ve buna bağlı olarak da turistlere karşı iyi niyet
ve iyi ilişkiler kuracaklarını ifade etmektedirler. İlde konaklama olanakları ince‐
lendiğinde il genelinde turizm belgeli dört ve belediye belgeli otuz tesis faaliyet
göstermektedir. Belediye belgeli tesislerin dokuzu il merkezlerinde yirmi bir
tanesi ise ilçelerde yer almaktadır. Sivas iline ulaşım havayolu, demiryolu ve
karayolu araçları ile yapılabilmektedir.
TERMAL TURİZM VE SAĞLIK TURİZMİ
Turizm, kendine özgü tarihi ve dili olan ve çok sayıda insanın katıldığı bir kitle
hareketi niteliği taşımaktadır (İlban ve Kaşlı 2009). Seyahatin başlangıcından
itibaren ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal ve teknolojik unsurlardan oluşan
karmaşık bir faaliyetler bütünüdür (Tekeli 2001). Turizm amaçları bakımından
dinlenme ve eğlence turizmi, kış sporları turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi,
paket şehir turları ve sağlık turizmi olarak sınıflandırılabilmektedir (Hayta
2008). İnsanın psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklarına şifa bulmak, doğa özellikle‐
rinden yararlanarak tedavi olmak amacıyla gerçekleştirdiği turizm şekline sağ‐
lık turizmi adı verilmektedir. Sağlık turizmi geniş bir kavram olup, temelini
termal kaynaklı sulardan yararlanma amacıyla yapılan termal turizm hareke‐
tinden alır. Başka bir ifadeyle sağlık turizminin en önemli kaynağı termal alan‐
larıdır. Bu nedenle pek çok yerde termal turizm ile sağlık turizmi aynı anlamda
kullanılmaktadır (Bastem 1997:14; Anonim 2005)
İnsanların sağlık amacıyla tarihin ilk cağlarından beri özellikle termal suların
bulunduğu alanlara gittikleri bilinmektedir. Günümüzde de benzer amaçlarla
insanlar termalizm yönünden değer taşıyan alanlara giderek hastalıklarına çare
aramaktadırlar. İnsanların sağlık amaçlı gerçekleştirdikleri seyahatler ve bu se‐
yahatler sırasında gerçekleştirdikleri konaklama, yeme‐içme vs. faaliyetler ise
sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır (Kozak 1997:14). Sağlık turizminde ge‐
nelde yirmi bir gün süreyle kişilerin doğal kaynaklara dayalı olarak turistik bir
tesise giderek kürlerden faydalanması, beslenmesi ve eğlenme ihtiyaçlarının
karşılanması anlaşılmaktadır.
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Turizmi yıl boyuna yayması ve yerli ve yabancı turistlerin yirmi bir gün gibi
diğer turizm çeşitlerinden daha uzun süreli tesislerden faydalanmasını gerekti‐
ren termal turizm, ülkemizde de giderek önemli bir boyut kazanmıştır (Bayer
1997: 28). Dünyada ve ülkemizde insanlar giderek dinlenme ve tatil dönemle‐
rinde sağlıklarının düzenli bir gelişim sağlamasını amaçladıklarından termal
turizme olan talep giderek yaygınlaşmaktadır (Kahraman 1988:1). Ancak termal
turizme artan talebe karşılık termal merkezlerde yer alan konaklama işletmele‐
rinde nitelikli tesislerin olmaması ve alt ve üst yapı itibariyle Avrupa standart‐
larına ulaşılamaması termal turizmde gerekli gelişmeyi gösterememiştir. Bu ne‐
denle termal turizm merkezi içinde veya yakınında aşağıda sıralanan unsurların
bulunması çağdaş termal işletmeciliğini gerekli kılmaktadır (Kalkan 1995):
-Otel, motel, pansiyon
-Kür yerleri ve fizik tedavi merkezleri,
-Park, bahçe ve yürüme parkları,
-Lokanta, gazino, pastane vs.,
-Spor alanları

-Kültürel etkinlikler,
-Jimnazyum ve yüzme havuzları,
-Hatıra eşya dükkanları,
-Bankacılık hizmetleri,
-Haberleşme merkezleri,

-Polis merkezleri,
-Sağlık dispanseri,
İbadet yerleri,
-Dinlenme banketleri.

Termal turizm mineralize termal sular ile çamurların veya kaynağa yakın
yerlerde çevre ve iklim faktörleri ile birlikte insan sağlığına olumlu katkı sağla‐
mak üzere, uzman doktorların ve sağlık personelinin eşliğinde, fizik tedavi, re‐
habilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür
uygulamalarını içeren, turizm eylemidir (Ülker 1994:15; Sağlık Bakanlığı 1993:
13; www.saglik.gov.tr). Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları şunlar‐
dır (www.kultur.gov.tr; Afyon TSO 1998: 6):
 Yıl boyunca turizm yapma imkânı,
 Tesislerde yüksek doluluk ve istihdam düzeylerine ulaşılması,
 Kış turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi gibi diğer alternatif turizm türleri
ile kolay bütünleşme oluşturarak bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağ‐
lanması,
 Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktivitelerin yanı sıra sağlıklı,
zinde insan yaratma olanaklarının bulunması,
 İstihdam yaratması ve istihdamı devam ettirmesi,
 Atıl durumdaki Anadolu sermayesini harekete geçirmesi,
 Kür merkezi (tedavi) bütünleşmeye sahip tesislerin maliyetini çabuk geri
ödeyen kârlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olması,
 Ekonomiyi geliştiren itici faktör olmasıdır.
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AIEST’in 1989 yılında yapmış olduğu sağlık turizmi kongresinde termal tu‐
rizminin üç önemli özelliği vurgulanmıştır. Bunlar, genel olarak turizm olayının
özelliklerinden olan sürekli ikamet yerden uzaklaşma, sağlık için aktivitelere
katılma ve boş zamanları olumlu yönde değerlendirmektir. Dünya genelinde,
termal turizminin geçmişi Romalılara kadar uzanmaktadır. Bilindiği üzere Ro‐
malılar, savaşta yararlanan askerlerini tedavi etmek amacıyla kaplıca ve ılıca‐
lardan faydalanmıştır. Romalılardan sonra uzun sure değerlendirilmeyen kaplı‐
calar, 18. yüzyıldan itibaren birdenbire önem kazanmaya başlamıştır. Bu dö‐
nemlerde kaplıcalar yalnızca bir şifa yeri olarak değil, aynı zamanda o yılların
Avrupa yüksek sosyetesinin uğrak yeri haline gelmiştir. Avrupa’daki termal
merkezler, önemli eğlence merkezleri niteliği kazanmıştır. 1900’lu yıllara gelin‐
diğinde Avrupa’da 750 dolayında kaplıca işletilmekteydi. Zaman içerisinde ula‐
şımda sağlanan gelişmelerin de katkısıyla kaplıcalar yüksek sosyetenin dinlen‐
me ve eğlenme yeri olmaktan uzaklaşarak, diğer halk kitlelerinin de isteklerine
donuk hizmet sunmaya başlamıştır (Şimşek, 2003:36).
Türkiye’de ve Sivas İlinde Termal Turizm
Türkiye’de Termal Turizm
Çeşitli kaynaklarda ülkemizin önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer aldığı,
kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasına girebi‐
leceği ifade edilmektedir. Bu anlamda sıcaklıkları 20 ‐ 110o C arasında debileri
ise 2 ‐ 500lt / sn arasında değişebilen 1300 civarında kaynak olduğu belirtilmek‐
tedir. Bu özellikleri itibariyle Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler
taşımaktadır. Türkiyeʹde, 240 adet kaplıcadan yılda 10 milyon kişi birçok hasta‐
lığın tedavisinde, rehabilitasyon ve dinlenme (tatil) amaçlı olarak faydalanmak‐
tadır. Fakat bu rakamlar ülkemiz açısından yeterli değildir. Çünkü 126 milyon
nüfuslu Japonya’nın sadece Beppu şehrine 12‐13 milyon kişi termal turizm a‐
maçlı olarak gelmekte iken; Almanya’ya ve Macaristan’a 10 milyon kişi gelmek‐
tedir (http://www.jeotermaldernegi.org.tr/termal%20i.htm)
Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Kültür ve Tu‐
rizm Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür
merkezi uygun görülen) turizm yatırım belgesi almış 10 tesisin yatak sayısı
2.461; turizm işletme belgesi almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.562ʹdir. Yaklaşık
olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis ise yerel idare tarafından belgelendiril‐
miştir. Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli süreler‐
le tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir (www.kultur.gov.tr).
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı,
Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Kırşehir, Bolu, Bursa, Çanakkale,
Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Osmaniye, Rize,
Samsun, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Tokat, Yozgat ve Ya‐
lova olmak üzere toplam 31 ilde, bugüne kadar 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu uyarınca ilan edilmiş ve halen yürürlükte bulunan 65 adet Turizm
Merkezi bulunmaktadır (www.kultur.gov.tr).
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da plansız ve denetimsiz olarak bazen de kaynak koruma alanları üzerinde
meydana gelmiştir. Yapılanmalardaki denetimsizlik kendini kontrolsüz ve izin‐
siz su sondajlarında da göstermektedir. Özel sektör tecrübesinin olmaması, ter‐
mal suya sahip arazilerin genelde kamu (belediye, özel idare) mülkiyetinde ol‐
ması, ilk yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle yatırımcıların başlangıçta
çekinmeleri, kamu ve özel sektörde deneyimli personel olmaması, yeterli kredi
ve teşviklerin olmaması özel sektörün yatırım yapmasını geciktiren sebeplerdir
(Göçmen: 2008: 97; Baran ve Sarıçay 2007: 8).
Tablo 1. Ülkemizdeki Turizm Belgeli Termal Tesisler

Fotoğraf 1. Türkiye’deki Kaplıcaların İllere Göre Dağılımı
Kaynak: www.kultur.gov.tr

Haritadan da görüldüğü üzere termal kaynaklar ülkemizde Ege Bölgesi,
Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi dolaylarında yoğunlaşmıştır. Türkiyeʹ‐
de kaplıca tesislerinin yer aldığı arazilerin büyük kısmı kamuya (özel idare ve
belediyelere) aittir. Yerel idarelerin, deneyim, bütçe, vasıflı personel, pazarlama
ve tanıtım imkânsızlıkları gibi nedenlerden dolayı mevcut tesislerin çoğunlukla
yeterli nitelikte olduğunu söylemek mümkün değildir (www.kultur.gov.tr).
Kamu eliyle yürütülen bu projeler başlangıcında belirli bir fizibilite ve teknik
araştırmaya dayandırılmadan ilerletildiği için özel sektörün de devreye alınarak
sonuçlandırılması bir hayli zor olmaktadır. Yerel idarelerce başlatılan bir kısım
termal projelerde ise, çevre ilişkileri imar planlarıyla denetim altına alınamadı‐
ğından kısa bir sürede çarpık yapılaşmaya maruz alanlar ortaya çıkmaktadır.
Yanlış işleyen bu süreç sonucunda doğal bir değer olan termal su kaynaklarının
etrafında aynen kıyılarda olduğu gibi ikinci konut talepleri artmış aynı zaman‐
da termal kooperatifleri ortaya çıkmıştır. Ticaret ve pansiyon türü yapılanmalar

İşletmenin Adı
Asya Pamukçu Termal
Asyafin
Çelik Palas Oteli
İkbal Termal Otel
Korel Termal Oteli
Rosa Resort Oteli
Sheraton Çeşme Hotel Resort & Spa
Termal Resort Oruçoğlu
Adramis Termal Otel
Balçova Termal Otel
Gönen Kaplıca Oteli
Gönlüferah Oteli
Ilıca Spa & Wellness Thermal Resort
Kervansaray Termal Oteli
Kozaklı Grand Termal Otel
Spa Hotel Club the Marmaris
Termalya Otel
Bolu Termal Oteli
Doktorun Yaşam Oteli
Gimpaş
Grand İpek Palas Termal Otel
Natur-Med Doğal Tedavi ve Kaplıca Kür Oteli
Şifa Hayat Suyu Kaplıca Oteli
Entur Termal Tesis
Gözlek Termal Tesisleri
Çeşme Altınyunus
Tuzla İçmeler Oteli
Kaplıca Tesisleri Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
Kaynak: www.kultur.gov.tr, 12.10.2009.

İşletmenin Türü / Sınıfı
5 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
3 Yıldızlı Otel
3 Yıldızlı Otel
3 Yıldızlı Otel
3 Yıldızlı Otel
3 Yıldızlı Otel
3 Yıldızlı Otel
2 Yıldızlı Otel
2 Yıldızlı Otel
1. Sınıf Tatil Köyü
1 Yıldızlı Otel
Özel Konaklama Tesisi
Özel Konaklama Tesisi

Şehir
Balıkesir
Ankara
Bursa
Afyon
Afyon
İzmir
İzmir
Afyon
Balıkesir
İzmir
Balıkesir
Bursa
İzmir
Bursa
Nevşehir
Muğla
Nevşehir
Bolu
Ankara
Amasya
Konya
Aydın
Ankara
Balıkesir
Amasya
İzmir
İstanbul
Rize
Yalova

Sivas İlinde Termal Turizm
Sivas ili ve çevresi hidroterapi ve kaplıca kaynakları yönünden ülkemizin en
zengin yörelerinden birisidir. Ancak günümüze kadar bu doğal zenginliklerin
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yöre ve ülke ekonomisine kazandırılması için yeterince bilimsel çalışma yapıl‐
mamıştır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Sivas yöresinde yer alan
jeotermal alanlar; Sıcak Çermik (Kalın‐Yıldızeli), Soğuk Çermik (Merkez), Uyuz
Çermik (Yıldızeli), Balıklı Kaplıca (Kangal), Kalkım (Çetinkaya‐Kangal)
Jeotermal Alanı, Ortaköy (Şarkışla) Jeotermal Alanı, Akçaağıl (Suşehri)
Jeotermal Alanı, Ilıca (Yıldızeli) Jeotermal Alanı, Gündoğan Çermiği ve
Hamzaşeyh Jeotermal Alanı’dır. Bunların dışında; özellikle kaplıca amaçlı ola‐
rak kullanılabilecek Alaman Çermiği (Şarkışla) ve İki değirmen (Zara) alanı po‐
tansiyel sahalar durumundadırlar. Bu kaynaklardan Kaklım ve Soğuk Çermik
alanında banyoların dışında herhangi bir sosyal tesis, Gündoğan Çermiği,
Akçaağıl Çermiği ve Uyuz Çermiği alanlarında ise banyo ve havuz da dâhil ol‐
mak üzere hiçbir sosyal tesis bulunmamaktadır (Sivas Kaplıcaları Bilgi Notu
2009). Konaklama ve alt yapı durumları incelendiğinde ilde bulunan kaplıcalar‐
dan en önemlileri Balıklı Çermik ve Sıcak Çermik kaplıcalarıdır.
Balıklı Çermik Kaplıcası: Kaplıca ilk kez 1800’lü yıllarda komşu köylüler tara‐
fından fark edilmiştir. 1917 yılına kadar sazlık halinde olan kaplıcada, tesadüfen
ayağında yara olan bir çoban tedavi olur. Çobanın tedavi olmasından sonra ka‐
muoyunun dikkatini çekmeye başlayan kaplıcada, ilkel havuzlar açılmıştır. İlk
havuzlar 1900 yılında inşa edilmiş olup daha sonra 1950’li yıllarda yine ilkel
birkaç adet bina yapılmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren Sivas İl Özel İdaresine ge‐
çen kaplıcada günün şartlarına göre çeşitli konaklama tesisi yapılmıştır
(www.balikli.org.tr).
Sivas İli Kangal İlçe sınırları, Kavak Deresi Mevkiinde bulunan kaplıca alanı
vadi içinde konumlanmıştır. Karayolu üzerinde bulunan kaplıca alanı Ankaraʹ‐
ya 450 km, Sivas’a 98 km, Kangal İlçesi’ne ise 13 km uzaklıktadır
(www.kultur.gov.tr; www.sivas.gov.tr). Kangal Balıklı Kaplıcanın ülkemiz ter‐
mal kaplıcaları içerisinde kendine özgü ayrı bir yeri bulunmaktadır. Tedavi ö‐
zelliği dolayısıyla dünyada bir benzerini bulunmayan kaplıca, ilmi ve tıbbi bir
mucizeyi gerçekleştirerek ʺSedef Hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
Modern tıp yöntemleriyle şimdiye kadar tedavisi mümkün olmayan dünyanın
her yerindeki cilt hastalıkları için Kangal Balıklı Çermik Kaplıcası en son ümit
kaynağı olmaktadır. Tahriş olmuş durumdaki veya herhangi bir enfeksiyondan
oluşmuş cilt dokusundaki yaraları; egzama, cerahatli sivilceler ve hatta tıpta
tedavisinin imkânsız olduğu bilinen ʺSedefʺ hastalığı gibi cilt hastalıkları 2–10
cm. büyüklüğündeki Cyprinide (Sazangiller) familyasından Cyprinion
Macrostamus (Beni Balığı) ve Garra rufa (Yağlı Balık) türündeki balıklar tara‐
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fından iyileştirilmekte ve izleri kaybolmaktadır. Kaplıca suyu şifa özelliğinin
yanı sıra berrak, kokusuz aktığı yerde hiçbir çökelti bırakmamaktadır. Kaplıca
suyuna ilişkin özellikler Tablo 2’de verilmiştir (www.sivasinternet.net/
kaplicalar.asp).
Tablo 2. Balıklı Çermik Suyunun Teknik ve Kimyasal Özellikleri
Fiziksel
Özellikler

Termal Su Özellikleri

Kimyasal
Özellikler
Fiziko Kimyasal
Özellikler
Radyoaktivitesi
Toplam
Mineralizasyon
Sıcaklık

2-10 cm büyüklüğünde Cyprinide (Sazangiller familyasından),
Cyprinion Macrostamus (Beni Balığı) ve Gara rufa (Yağlı Balık)
Bikarbonatlı /%73.19 milival), Kalsiyumlu (%58.21 milival)
Mağnezyumlu (%27.76 milival)
Ph: 7.40
6 eman
389 mg/lt
36-37 ºC

Kaynak: www.kultur.gov.tr, 12.10.2009.

Su, kendini içilebilir kılan özelliklere sahiptir. Suyun biyolojik ve tedavi edici
yönünün içerdiği selenyumʹ dan kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Ankara
Üniv. Tıp Fak. Hidroloji ve Fizik Tedavi Enstitüsü, 2 Mart 1997 Klinik Rapo‐
ru’na göre suyun romatizmal hastalıklara, nörolojik (nevralji, nevrit, felç),
ortopetik ve travmatolojik sekellerde (kırıklar, eklem travması ve kas hastalıkla‐
rı), jinekolojik sorunlarda (lavaj ile), deri hastalıklarında, böbrek taşlarında (iç‐
me ile) ve psikosomatik bozukluklarda yararlı olduğu rapor edilmiştir. Ancak,
psoriasis (sedef hastalığı) kaplıcayı tedavi yönünden en popüler kılan hastalık
olmuştur (www.sivasinternet.net/kaplicalar.asp). Kaplıcanın 2003 tarihinde Sağ‐
lık Bakanlığı tarafından Sağlık Tesisi olarak tescili yapılmıştır (www.sivas.
gov.tr).
Kaplıcanın mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olup, özel bir şirkete 30 yıllı‐
ğına yap‐işlet‐devret modeli ile kiralanmıştır (www.sivasinternet.net/
kaplicalar.asp). Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre (2009), te‐
siste 75 odalı 150 yataklı bir adet otel, 32 odalı 64 yataklı bir adet motel, 30 odalı
60 yataklı bir prefabrik yapı mevcuttur. Ayrıca kamp ve karavan turizmine uy‐
gun olup, 50 adet çadır yeri, 16 adet özel banyo ve kış aylarında banyo ve otel
arasında kaloriferli tüp geçit bulunmaktadır. Biri yarım olmak üzere toplam 6
adet havuz mevcut olup bütün yıl hizmete açıktır. Ayrıca tesis restoran, TV sa‐
lonu, market, çay bahçesi ve çocuk parkı gibi yan ünitelere sahiptir. Tablo 3’te
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Sivas Balıklı Çermik Tesislerindeki 2006–2009 yılları arasındaki konaklama ve
geceleme verilerini görmek mümkündür.
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Tablo 5. Sivas Sıcak Çermik Suyunun Teknik ve Kimyasal Özellikleri
Fiziksel
Özellikler

Tablo 3. Balıklı Kaplıca Konaklama‐Geceleme (2006‐2009)

Konaklayan
Kişi
Geceleme

Yabancı
Yerli
Toplam
Yabancı
Yerli
Toplam

2006
380
2.033
2.413
2.117
7.222
9.339

2007
478
2.732
3.210
1.876
6.907
8.783

2008
557
1.690
2.247
2.928
4.853
7.781

2009
535
1.424
1.958
2.995
4.773
7.768
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Termal Su Özellikleri

Kimyasal
Özellikler
Fiziko Kimyasal
Özellikler
Toplam
Mineralizasyon
Sıcaklık

Organoleptik kokusuz, normal, , renk Pt/Co skalasına göre fotometrik
545,0 mg/l, bulanıklık (mg/l SiO2) türbidimetrik 112 mg/l
Bikarbonatlı /%80.320milival) Kalsiyumlu (%48.571 milival) Sodyum
(% 33.426 milival) Mağnezyumlu (%14.848 milival) Florür (% 0.325
milival) Karışık (mixed) termomineralli su
Ph: 6.81 Elektrometrik (umhos 25º C) 1977.0 mg/l
2862,12 mg/l
48 ºC

Kaynak: www.kultur.gov.tr, 12.10.2009.

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İşletme Belgeli Tesislerin İstatistikleri

Kaplıcanın elde ettiği yıllık kârlara ilişkin veriler Ünsallar A.Ş.’den alınmış ve
Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Balıklı Kaplıcanın Dönem Kârları (2007‐2008)
Yıllar
Dönem Kârları

2007
12.006,000

2008
30.608,38

Kaynak: Ünsallar A.Ş.

Sıcak Çermik Kaplıcası
Kaplıca Sivas‐Ankara Karayolu üzerinde Yıldızeli İlçesi Kalın Beldesi sınırları
içinde yer almaktadır. İl merkezine 35 km, Yıldızeli İlçesine 15 km uzaklıkta bu‐
lunmaktadır (www.kultur.gov.tr). Kaplıca suyunun romatizma, sinir sistemi,
solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yol‐
ları, kan dolaşımı adale ağrıları, kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir
(www.sivas.bel.tr/bpi.asp).
Sivas Sıcak Çermik Kaplıca Alanında, Sivas Belediyesi tarafından işletilmek‐
te olan ve 457 yatak kapasitesine sahip 4 adet termal otel, özel bir şirket tarafın‐
dan işletilen ve Tek Vakfına ait olan 50 yatak kapasitesine sahip Tek Otel, 10
adet prefabrik ünite ve Cumhuriyet Üniversitesi’ne ait 15 yatak kapasiteli Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca yaz sezonunda çadır
kent görünümünde olan kaplıca alanında 1200 adet kapasiteli çadır alanı mev‐
cuttur. Kaplıca alanında 250 kişi kapasiteli büyük üçlü kapalı havuz, 20 kişi ka‐
pasiteli küçük kapalı havuz, 60 kişi kapasiteli küçük açık havuz, 80 kişi kapasi‐
teli büyük açık havuz bulunmakta olup yaz döneminde hizmet vermektedir.
Kaplıcada hizmet veren tesislere ilişkin kapasite bilgileri Tablo 5’teki gibidir.

Tablo 5’te de görüldüğü üzere Sivas’taki Sıcak Çermik mevkiinde yer alan
tesislerin kapasitelerinin yetersiz olduğunu, turizm belgeli modern tesisler ol‐
madıklarını görmekteyiz. Oda ve yatak kapasitelerinin sınırlı olduğu bu yöre
ivedi bir şekilde modern ve turizm belgeli tesislere ihtiyaç duymaktadır. Çünkü
bu yörenin modern tesislere kavuşturulması durumunda yöre ekonomisi gelişe‐
cek, Afyon’daki gibi adeta termal üssü şekline kavuşabilecektir. Bu haliyle bile
son üç yıldaki gelirlere (Bkz. Tablo 6) bakıldığında gelecek vaat eden bir yöre
durumundadır.
Kaplıcaları işletme yetkisi Sivas Belediyesinde olup Sivas Belediyesi Tanzim
ve Satış Müdürlüğü verilerine göre belediyenin elde ettiği son üç yıllık gelirler
aşağıdaki gibidir: (Tablo 6)
Tablo 6. Sivas Sıcak Çermik Mevkii Belediye Belgeli Termal Tesisleri
Tesisin Adı
Sefa Oteli
Şifa Oteli
Çamlıca Oteli
Karlıpınar Oteli
Tek Oteli
C.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Oda
Kapasitesi
29
42
40
18
20
50

Yatak
Kapasitesi
60
88
102
36
50
90

Kaynak: Sivas Belediyesi Faaliyet Raporu (2009).

Tablodan da görüldüğü üzere Sivas’taki Sıcak Çermik mevkiinde yer alan
tesislerin kapasitelerinin yetersiz olduğunu, turizm belgeli modern tesisler ol‐
madıklarını görmekteyiz. Oda ve yatak kapasitelerinin sınırlı olduğu bu yöre
ivedi bir şekilde modern ve turizm belgeli tesislere ihtiyaç duymaktadır. Çünkü
bu yörenin modern tesislere kavuşturulması durumunda yöre ekonomisi gelişe‐

718

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

cek, Afyon’daki gibi adeta termal üssü şekline kavuşabilecektir. Bu haliyle bile
son iki yıldaki gelirlere (Bkz. Tablo 7) bakıldığında gelecek vaat eden bir yöre
durumundadır. Kaplıcaları işletme yetkisi Sivas Belediyesinde olup Sivas Bele‐
diyesi Tanzim ve Satış Müdürlüğü verilerine göre belediyenin elde ettiği son üç
yıllık gelirler aşağıdaki gibidir (Tablo 7):
Tablo 7. Belediye Belgeli Termal Tesislerin Gelirleri ve Dönem Kârları (2007‐2008)
Yıllar
2007
Gelir Toplamı (TL)
722.333,73
Dönem Kârları
298.000,00
Kaynak: Sivas Belediyesi Tanzim ve Satış Müdürlüğü

2008
757.443,95
290.000,00

Tablo 7’de görüldüğü üzere özellikle son üç yıldaki belediye termal tesis ge‐
lirlerinin yaklaşık %30 oranında arttığını görmekteyiz. Bu tesislerin turizm bel‐
geli modern tesis olması durumunda gelirlerin kat be kat artma ihtimali vardır.
Örneğin aynı coğrafi alanda bulunan Nevşehir’in ilçesi Kozaklı da bile biri 4
yıldızlı diğeri 5 yıldızlı termal tesislerde doluluk oranı %100’lere yaklaşmakta‐
dır. Sivas’ta da 4 veya 5 yıldızlı turizm belgeli tesislerin olması durumunda Af‐
yon veya Kozaklı gibi olmaması için bir neden olmayacaktır.
SONUÇ
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Dünyada eşi benzeri olmayan ve sedef hastalığına şifa kaynağı olarak kabul
edilmiş Balıklı Çermik Kaplıcası alanına özel teşebbüsün girmesi için teşvik ve
olanaklar sağlanması ile termal turizmden elde edilecek olan gelirler yöreyi
sosyo‐ekonomik açıdan geliştirecektir. Bununla beraber Sivas Belediyesinden
alınan bilgilere göre Sıcak Çermik Kaplıcası’ndan belediyenin elde ettiği gelirler
yapılan giderleri ancak karşılayabilmekte bu da kaplıca alanında özel girişime
olanak sağlayacak teşviklerin yapılmasını kaçılmaz hale getirmektedir.
Bu bölgelere yapılacak 4 ya da 5 yıldızlı turizm belgeli termal tesisler hem yöre
ekonomisine hem de ülke ekonomisine katma değer kazandıracak, istihdamı
artıracaktır. Coğrafi açıdan Afyonkarahisar’a çok büyük benzerlikler gösteren,
kuzeyi güneyi; doğuyu batıya bağlayan kavşak noktasındaki Sivas ilinin Türki‐
ye’nin termal merkezi olmaması için hiç bir neden yoktur. Sadece merkez ve
yerel teşkilatın teşviklerine ve desteğine ihtiyacı vardır.
Kısacası Sivas, termal turizm konusunda yatırım yapacaklar için değerlendi‐
rilmesi gereken bakir bir alandır. Sivas’ta kurulacak olan termal turizm tesisleri
ile Avrupa’dan gelecek tedavi maksatlı küristlerin ihtiyaçları rahatlıkla karşıla‐
nabilecek ve işletilebilecektir. Bunun için Sivas’ta her türlü alt yapı (ulaşım,
termal su, güzel tabiat, uygun iklim) bilgi birikimi, teknoloji, hizmet anlayışı
mevcuttur.

Birçok hastalığın tedavisi ile birlikte kent yaşamından bunalan insanların iyi bir
dinlenme yeri olarak da tercih ettikleri kaplıcalara duyulan ilgi son yıllarda gi‐
derek artmaktadır. Ülkemizde oldukça fazla sayıda termal tesis bulunmasına
rağmen termal turizm işletmeciliği yeterince gelişmemiş hatta birçoğu ilkel şart‐
larda çalışmakta ya da hiçbir sosyal tesis barındırmamaktadır.
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ÖZ
Türkiye turizm potansiyeli bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesinde iyi eğitilmiş vatandaşların rolü büyüktür. Turizm eğitimine
ilköğretim birinci kademeden itibaren başlanması önemli bir unsurdur. Bu çalışmada
kaynak taraması yapılarak ilköğretim Hayat Bilgisi ve birinci kademe Sosyal Bilgiler öğretim programları ve bu programlara göre yazılmış ders kitaplarında turizmin yeri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretim programlarında yer alan kazanımların bir bölümünün doğrudan, bir bölümünün de dolaylı da olsa turizmle ilgili olduğu; incelenen
ders kitaplarının önemli bir kısmında turizmin yerinin ve öneminin yeterince açıklanmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Eğitim, turizm, ilköğretim programı, hayat bilgisi, sosyal bilgiler.

GİRİŞ
Türkiye; fiziki özellikleri, tarihî ve kültürel yapısıyla önemli bir turizm merkezi
konumunda olan ülkelerden biridir. Turizm potansiyeli oldukça yüksek olan
Türkiye’de turizmin önemini, ülkenin turizm değerlerine sahip çıkmayı küçük
yaştan itibaren öğretebilirsek geleceğe daha sağlıklı bir çevre bırakabiliriz.
Turizm, çevrenin sunduğu değerler üzerinde şekillenen ekonomik bir sek‐
tördür. Bu yüzden çevre ve turizm birbiriyle yaşamsal bir iliksi içindedir. Gü‐
nümüzde çevresel sorunlar bir yandan tehlikeli boyutlara ulaşırken, öte yandan
çevreyi korumaya yönelik duyarlılığın da geliştiğini görmekteyiz (Köfteoğlu
1999). Bir hizmet sektörü olan turizm, Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesinde
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gittikçe artan bir öneme sahiptir. Turizm sadece parasal kaynak olarak değil
aynı zamanda insan ilişkileri, bilgi, görgü, değişik yaşamları tanıma, öğrenme
gibi çeşitli kültürel iletişimlerin yanında çevrenin önemi ve çevre bilinci oluş‐
turma, kültürel mirasın korunmasında da önemli bir unsurdur.
Türkiye’nin doğal, tarihî, kültürel ve turistik potansiyeline ait bilgiler öğren‐
cilere ilköğretimden başlayarak verildiğinde ve tarihî çevre eğitimi ile amaçla‐
nan bilinç öğrencilerde oluşturulduğunda ülke genelinde daha etkin bir kal‐
kınma gerçekleştirilebilmesi söz konusu olacaktır (Alkış ve Oğuzoğlu 2005).
Küçük yaşta turizm eğitiminin verilmesi ülke içerisinde olduğu gibi ülkelerara‐
sında da insanların kaynaşmasında, kültürel alışverişte bulunmasında önemli
bir unsurdur. Bu düşünceler doğrultusunda turizm eğitimine küçük yaşta baş‐
lanılması önemli bir özellik olacaktır.
Turizm taşıdığı değer itibariyle sadece turist çekmek için kullanılan bir alan
olmasının yanında, eğitim sistemi içerisinde istifade edilebilecek kadar etkili bir
alandır (Metin 2006). Eğitim; insanın doğuştan getirdiği gizil güçlerin ve yete‐
neklerin açığa çıkarılması, daha yaratıcı, yapıcı bir varlık olarak gelişme ve bü‐
yümesi için bilinçli olarak verilen bir iletişim etkinliğidir. Öğrenme‐öğretme
sürecinde ilk uyarıcı durumunda olan öğretmen öğrenci ile karşılıklı etkileşim
içinde bulunmaktadır (Şeker 2000).
Eğitim temelde bir iletişim etkinliğidir. Öğrenme, iletişimin gerçekleşmesi
sonucunda alıcının davranışında bir değişikliğin oluşmasıdır ve öğrenme ileti‐
şimden ayrı düşünülemez. İyi bir öğrenme iyi bir iletişimin ürünüdür. Bir ileti‐
şim etkinliği olan eğitimin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi, özellikle öğret‐
menlerle öğrenciler, diğer boyutta yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki ile‐
tişimin gerçekleşmesini gerektirir (Küçükahmet 2000). Bu düşünceler doğrultu‐
sunda ilköğretim birinci kademede yer alan Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders
kitaplarında turizmin yeri ve öneminin vurgulanabilmesi için ilköğretim prog‐
ramları (müfredat) temel kaynaktır.
Bu çalışmanın bir bölümünü 2005 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni İl‐
köğretim Hayat Bilgisi ve birinci kademe Sosyal Bilgiler dersleri Öğretim Prog‐
ramlarında yer alan kazanımların incelenmesi oluşturmaktadır. Öğretim Prog‐
ramlarında yer alan kazanımlardan turizmle ilgili olanlar tespit edilmiş, tespit
edilen kazanımların turizmin önemini ne ölçüde vurguladığı, bunların küçük
yaştan itibaren turizm eğitimini kazandırıp kazandırmadığı tartışılmıştır. Eği‐
tim sürecinde kazanılan bilgilerin kalıcı olabilmesi ve gerekli durumlarda kul‐
lanılabilmesi için bu bilgilerin günlük yaşamdaki olaylarla ilişkilendirilmesi bü‐
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S.B.4.1

yük önem taşımaktadır. Bu nedenle okullarda verilen eğitimin yaşama yönelik
olması gerekmektedir (Arın ve Deveci 2008).
Bu çalışmanın diğer bölümünü 2005 yılında uygulamaya konulan öğretim
programına göre yazılmış olan ders kitaplarının turizmle ilgili kavramlara ne
ölçüde yer verdiği, turizmin ulusal ve uluslararası statüde öneminin belirtilip
belirtilmediğini tespit etmek oluşturmaktadır. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler
ders kitaplarının temelini öğretim programları (müfredat) oluşturmasına rağ‐
men ders kitaplarında konuların seçiminde günlük olaylar, çevre olanakları,
çevre ‐ insan etkileşimi, kültür ve kültürel öğelere yer vermek gerekir. Bu yüz‐
den turizmle ilgili kavramlara öğretim programında yeterince yer verilmediği
düşünülse bile bu konulara kitaplarda yeterince önem verilmesi gerekir. Bütün
bunlar doğrultusunda yeni öğretim programına uygun olarak farklı yayınevle‐
rince yazılmış Hayat Bilgisi birinci ve ikinci sınıf kitaplarından ikişer, Hayat
Bilgisi üçüncü sınıf kitaplarından üç; dördüncü sınıfa ait Sosyal Bilgiler kitapla‐
rından üç, beşinci sınıf Sosyal Bilgiler kitaplarından iki olmak üzere toplam on
iki kitap incelenmiştir (Tablo 1).

Kitabın
kodu
H.B.1.1

Hayat Bilgisi 1
H.B.1.2
H.B.2.1
Hayat Bilgisi 2
H.B.2.2

H.B.3.1

Hayat Bilgisi 3

H.B.3.2

H.B.3.3

Sosyal Bilgiler 4
S.B.4.2

S.B.4.3

S.B.5.1

Sosyal Bilgiler 5

Tablo 1. Turizm Konularının İncelendiği Ders Kitapları
Kitabın Adı
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MEB Devlet Kitapları,
MEB Yayınları

Sürat Yayınları

İstanbul, 2005

İstanbul, 2005

Gizem Yayıncılık

Ankara, 2009

MEB Devlet Kitapları,
MEB Yayınları

Ankara, 2005

Sürat Yayınları

İstanbul, 2005

Yazarlar

Yayınevi

Suna Öztürk
Fevzi Elbistan
Deniz Bektaş Türkmen
Emine Serap Kubilay
Emel Tekeli
Aziz Özdemir
Mustafa Yıldız
Deniz Bektaş Türkmen
Emine Serap Kubilay
Emel Tekeli
Atnan Atlıhan
Emine Özel Eren
Ömer Naci Fidan
Deniz Bektaş Türkmen
Emine Serap Kubilay
Emel Tekeli
Havva Aldal
Şenay Kalın
Falakaoğlu
Leman Çetin

MEB Devlet Kitapları,
MEB Yayınları

İstanbul, 2006

Tuna Matbaacılık

Ankara, 2006

YÖNTEM

MEB Devlet Kitapları,
MEB Yayınları

İstanbul, 2006

Tuna Matbaacılık

Ankara, 2008

MEB Devlet Kitapları,
MEB Yayınları

İstanbul, 2007

Tuna Matbaacılık

Ankara, 2006

Okyay Yayıncılık

Ankara, 2005

Araştırma tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırmadır. Bu a‐
raştırmada doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması
hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi‐
ni kapsar (Yıldırım ve Şimşek 2005). Bu çerçevede öncelikle Milli Eğitim Bakan‐
lığınca 2005 – 2006 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan Ha‐
yat Bilgisi ve ilköğretim birinci kademe Sosyal Bilgiler dersleri öğretim prog‐
ramları incelenmiş ve bu programlarda yer alan kazanımlardan turizmle ilgili
olanlar belirlenmiştir. Bundan sonraki aşamada ise mevcut ders kitaplarından
Hayat Bilgisi, dördüncü ve beşinci sınıflara ait Sosyal Bilgiler kitapları incelen‐
miştir. Bunun sonucunda programda yer alan kazanımların turizm açısından
yeterli olup olmadığı, bu kazanımların ders kitaplarına nasıl yansıtıldığı araştı‐
rılmıştır.

Meltem Tekerek
Niyazi Kaya

Basım Yeri ve Yılı

Melek Derya Alıç
Bekir Yılbat
Tuğrul Yıldırım
Miyase Koyuncu
Kadir Ulusoy
Cemil Öztürk
Zülfü Karabacak
Levent Öğrenir
Fethiye Dayi
Kuaybe Baştürk
Kadriye Ersoy
İsmail Günday
Enver Aydın Kolukusa
Şahin Oruç
Bülent Akbaba
Hakan Dündar
Demet Karagöz
Meltem Tekerek
Niyazi Kaya
Melek Derya Alıç
Bekir Yılbat
Miyase Koyuncu
Kadir Ulusoy
Cemil Öztürk
Zülfü Karabacak
Levent Öğrenir
Fethiye Dayi
Kuaybe Baştürk
Kadriye Ersoy
İsmail Günday

S.B.5.2
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ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
İlköğretim birinci kademede ilk üç sınıfta Hayat Bilgisi dersi yer alırken Sosyal
Bilgiler dersi dört ve beşinci sınıfta yer almaktadır. Programda yer alan kaza‐
nımlar incelendiğinde birinci sınıf Hayat Bilgisi dersi programında turizm ko‐
nusuyla ilgili hiçbir kazanımın yer almadığı görülmektedir. Aynı şekilde incele‐
nen ders kitaplarında da (Öztürk ve Elbistan 2006; Türkmen vd. 2006a), turizm‐
le ilgili konulara yer verilmemiştir.
Hayat bilgisi dersi programında ikinci sınıfa ait kazanımlara bakıldığında
turizm konusuyla ilgili olduğunu düşündüğümüz kazanım ‘’Benim Eşsiz Yu‐
vam’’ adlı ikinci temada yer alan “Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek
ve eğlenmek için plan yapar ve bu planı ailesiyle paylaşır.” kazanımıdır (MEB
2005a). Bu kazanıma ilişkin verilen örnek etkinlikte programı uygulayan öğret‐
menlere tarihî ve doğal güzellikleri olan yerlerle ilgili bir çalışma yapmaları ö‐
nerilmektedir. İncelenen ders kitaplarında (Özdemir ve Yıldız 2006; Türkmen
vd. 2008) bu kazanımla ilgili olarak turizm etkinliğine rastlanmamıştır.
Hayat Bilgisi dersi programında üçüncü sınıfta yer alan kazanımlardan tu‐
rizm konusuyla ilgili olduğunu düşündüğümüz kazanım ‘’Dün, Bugün, Yarın’’
adlı üçüncü temada yer alan “Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni halini
araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.” kazanımıdır.
Bu kazanım turizmle doğrudan ilgili bir kazanım olmayıp dolaylı bir kazanım‐
dır. Bir diğer kazanım ise aynı temada yer alan “Müzelerden ve tarihî mekân‐
lardan eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski ve yeni ha‐
lini karşılaştırarak zaman içindeki değişimini kavrar.” kazanımıdır. Programda
yer alan her iki kazanımın ders kitaplarındaki (Aldal vd. 2005; Türkmen vd.
2006b; Atlıhan vd. 2007) işlenişi incelendiğinde ise turizmle doğrudan bağlantı‐
sının kurulmadığı görülmektedir.
Dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersi programında ‘’Kültür ve Miras’’ öğren‐
me alanında ikinci ünitede yer alan “Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansı‐
tan öğeleri fark eder.” şeklindeki ikinci kazanımın, “Kültür öğelerinin geçmişten
bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.” şek‐
lindeki üçüncü kazanımın turizmle bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Prog‐
ramda belirtilen kazanımların incelenen ders kitaplarında (Öztürk vd. 2005a;
Tekerek vd. 2005; Kolukısa vd. 2009) turizmle doğrudan ilişkisinin kurulmadı‐
ğını görmekteyiz.
İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi dördüncü sınıf programında öğrenme alanı
‘’İnsanlar, Yerler ve Çevreler’’ olan üçüncü ünitede yer alan “Çevresinde gör‐
düğü doğal ve beşeri unsurları ayırt eder.” şeklindeki altıncı kazanımla da tu‐
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rizmin ilişkisi kurulabilecekken incelenen ders kitaplarından S.B.4.3’te peri ba‐
caları tanıtılmış olup buranın görmeye değer olduğu vurgulanmıştır (Kolukısa
vd. 2009).
İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi dördüncü sınıf programında öğrenme alanı
‘’Küresel Bağlantılar’’ olan sekizinci ünitede yer alan “Dünya üzerinde çeşitli
ülkeler olduğunu fark eder.” şeklindeki birinci kazanımın turizmle ilişkili olabi‐
leceğini düşünmemize rağmen bu kazanımla turizm ilişkisi S.B.4.3’te Tay‐
land’dan bahsedilirken ülkeye çok sayıda turistin geldiği, turizmin önemli gelir
kaynağı olduğu belirtilmiş ve kitabın sözlük bölümünde ise turist kavramı açık‐
lanmıştır (Kolukısa vd.2009).
İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi beşinci sınıf programını incelediğimizde tu‐
rizmle bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz kazanımlar öğrenme alanı ‘’Kül‐
tür ve Miras’’ olan ikinci ünitede yer alan bir, iki, üç ve dördüncü kazanımlar‐
dır. Bu kazanımlar aşağıdaki şekildedir:


Kazanım 1: ‘’Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlık‐
lar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.’’



Kazanım 2: ‘’Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere önem ve‐
rir.’’



Kazanım 3: ‘’Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özel‐
liklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır.’’



Kazanım 4: ‘’Kültürel öğelerin insanların bir arada yaşamasındaki öne‐
mini araştırır. ‘’ (MEB 2005b).

Bu kazanımlarda doğrudan turizm kavramı verilmemiş olsa da aslında tu‐
rizmin farklı unsurlarından söz edilmiştir. İncelenen ders kitaplarında (Karagöz
vd. 2005, Öztürk vd. 2005b) ise turizmle doğrudan bir ilişki kurulmadığı görül‐
mektedir.
İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi beşinci sınıf programını incelediğimizde tu‐
rizmle bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz kazanımlar öğrenme alanı İnsan‐
lar, Yerler ve Çevreler olan üçüncü ünitede yer alan ikinci ve üçüncü kazanım‐
lardır. Bu kazanımlar aşağıdaki şekildedir:


Kazanım 2: Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi‐
ni günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.



Kazanım 3: Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yer‐
lerle coğrafi özelliklerini ilişkilendirir (MEB 2005b).
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Bu kazanımları seçmemizin nedeni programda önerilen “Bölgemizi Tanıya‐
lım” adlı etkinliktir. Bu etkinlikte bir gezi düzenlemesi önerilmektedir. Ancak
ders kitaplarında bu kazanımların turizmle bağlantısı kurulamamıştır.
İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi beşinci sınıf programını incelediğimizde tu‐
rizmle bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz kazanımlar öğrenme alanı küre‐
sel bağlantılar olan sekizinci ünitede yer alan bir, beş ve altıncı kazanımlardır.
Bu kazanımlar aşağıdaki şekildedir:


Kazanım 1: Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder.



Kazanım 5: Ortak mirasın tanınmasında turizmin yerini fark eder.



Kazanım 6: Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açı‐
sı geliştirir (MEB 2005b).

Ders kitaplarını incelediğimizde Sürat yayınlarında (S.B.5.2) sadece beş ve al‐
tı numaralı kazanımların doğrudan turizmle bağlantısı kurulmuştur. Bu ders
kitabında turizm kavramı vurgulanmıştır.
SONUÇ
Ülkelerin ekonomisine önemli katkı sağlamasının yanında, insanların etkileşim‐
lerinde önemli yer tutan, çevre bilinci oluşturmada önemli etkisi olan, kültürel
mirasın korunmasında rol oynayan turizmin önemi giderek artmaktadır. Tu‐
rizmin öneminin artmasına paralel olarak insanların da bu konuda giderek bi‐
linçlenmesi önemli bir gerekliliktir.
Turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıyı da düşündüğümüzde turizm
eğitimine erken yaşta başlanılması gerekliliği oraya çıkar. Öğrencilerin ilköğre‐
tim ikinci kademede Anadolu ve Fen Liselerine giriş için yapılan sınavlara, or‐
taöğretimde üniversiteye giriş sınavlarına odaklanmalarından dolayı eğitimde
bazı sıkıntıların yaşandığı açıktır. Bu durum özellikle sınav odaklı bir sistemi
doğurmuş olduğundan bir kısım öğrenci için derslerin önemi sınavlarda çıkan
sorularla ifade edilmektedir. Bu yüzden turizm gibi bazı konulara gereken ö‐
nemin verilmediği görülmektedir. Hâlbuki turizm eğitimi sınavla ifade edilecek
bir durum değildir. Turizm eğitiminin ilköğretim birinci kademeden itibaren
öneminin vurgulanması turizme verilen değerin bir ifadesi olacaktır.
2005 yılından itibaren uygulamaya konulan Hayat Bilgisi ve birinci kademe
Sosyal Bilgiler dersleri öğretim programlarında turizmle ilgili olarak kazanımla‐
rın bir kısmı açıkça turizmi ifade ederken bir kısmı turizmle doğrudan ilişkili‐
dir. Erken yaşta başlanması gereken turizm eğitimi için turizmle ilgili kazanım‐
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ların da açık ve net bir şekilde belirtilmiş olması gerekir. İncelen ders kitapla‐
rında turizmle ilgili konulara yeterince yer verilmediği görülmektedir. Prog‐
ramda yer alan kazanımları dikkatle incelediğimizde bu kazanımların turizm
konuları için değerlendirilebileceğini görmekteyiz. Buna bağlı olarak birinci ka‐
demede okutulan ders kitaplarında turizmle ilgili bilgilere daha fazla yer veril‐
mesi gerektiği açıktır.
Program ve ders kitaplarında yer alan turizmle ilgili bilgiler dışında sınıf öğ‐
retmenlerine de önemli bir iş düşmektedir. Sınıf öğretmenleri Hayat Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin yaşadıkları çevreden başlayarak diğer
alanlara doğru turizmle ilgili bilgiler vererek turizmin önemini ve uluslararası
boyutunu açıkça belirtmelidirler.
Okullarda oluşturulan eğitsel kulüplerden gezi, tanıtma ve turizm kulübü
aracılığıyla turizm konusunda bilinçlendirmeye yönelik daha fazla etkinlik dü‐
zenlenmelidir. Bunun yanında 15 – 22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası
etkinlikleri düzenlenmesine rağmen incelenen ders kitaplarının hiçbirinde tu‐
rizm haftasıyla ilgili bir bilgi olmadığını görmekteyiz. Turizmin insanlar ve ül‐
keler için ne kadar önemli bir yer tuttuğu düşünüldüğünde Hayat Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler ders kitaplarında turizm etkinliklerine daha fazla yer verilmesi
gerektiği muhakkaktır.
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ÖZ
Tema parkları, özgün konulara göre (eğlence, macera, kültür, eğitim amaçlı) tasarlanmış alanlarda organize edilen etkinliklerin, gösterilerin ve tesis edilen yapıların bir
merkez ya da grup temanın etrafında planlanan parklardır. Bitki temalı parklar ise özellikleri, işlevleri ve ölçüleri açısından çeşitlilik gösteren uluslararası düzeyde ilgi çeken,
doğa koruma ve turizm yönünden önemli katkıları olan alanlardır. Bu bildiride; bitki
temalı park örneklerinin geçmişten bugüne gelişimi, işlevleri, ülke ekonomisi ve turizme katkıları irdelenmiştir. Türkiye’de özellikle turizme, doğa korumaya, rekreasyonel
kullanımlara, araştırma ve eğitime katkıları olabilecek tema parklarının gelişimi için
önerilere yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: bitki temalı parklar, botanik bahçesi, tıbbi bitkiler bahçesi, çevre, turizm
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GİRİŞ
Yirminci yüzyılın gelecek yüzyıla devredebileceği en önemli olaylardan biri,
alan kullanımı ve sonucundaki gelişimlerin sayısal artışları olacaktır. Bunların
en baskın olanları; nüfus artışı (1991’de 5,9 milyar, 2020 yılında 8 milyar), yo‐
ğunlaşan yapılar, çeşitliliği giderek artan endüstriyel kuruluşlar, araç trafiği ve
otoparklardaki yoğunlaşmalar, araç ve yaya dolaşım ağları olarak sıralanabilir.
Bu elemanlar ve kullanım çeşitliliğindeki sayısal artış sonucunda, kent ve yakın
çevresindeki açık ve yeşil alanlar, gelecek yüzyıla devredilecek en değerli miras
ve zengin kaynaklardır. Yerleşme alanlarımızdaki açık ve yeşil alanların ko‐
runması ve yeni olanakların yaratılması, peyzaj mimarlığının XXI. yüzyıla iliş‐
kin en önemli görevi olmalıdır.
Açık ve yeşil alanlar; insanların bir araya gelerek eğlenmesine, dinlenmesine
olanak sağlayan, sosyal ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve toplumsal ilişki‐
lerin geliştirilmesinde büyük öneme sahip alanlardır. Aynı zamanda, doğadan
kopmakta olan insanların, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerine ve doğaya ya‐
kınlaşmalarına olanak sağlar.
Bitki temalı parklar; özellikleri, işlevleri ve ölçüleri yönünden çeşitlilik göste‐
ren ve günümüzde doğa koruma çalışmaları ve turizm açısından değerlendiri‐
len alanlardır.
Bu park ve bahçelerin tarihin her döneminde izlerini görmek mümkündür.
Örneğin Mezopotamya’da tarımın yanı sıra gelişen bahçe uğraşısı, gerek özel
bahçeler ve büyük parklar, gerekse dinsel değerleri amaçlayan alanlar biçimin‐
de olmuştur. İlkçağ uygarlıkları içinde en fazla ün kazanmış bahçeler,
Nabukodonosor (MÖ 604‐561) tarafından karısı için yaptırılmış olan ve ‘Dün‐
yanın Yedi Harikası’ndan biri olarak bilinen ‘Babil’in Asma Bahçeleri’dir. Bahçe
tasarımında kullanılan Zigurat formu dünya ile cennet arasındaki bağlantıyı
sembolize etmekteydi. Genellikle geometrik düzende planlanan teras bahçele‐
rinde hurma, servi, sedir, akasya, huş, ve kavak gibi büyük ağaçların yanı sıra
eğlence için gölgeli ve serin köşeler, hareketli coşkulu su elemanları, dekoratif
çiçekli bitkiler bulunurdu. İlkçağ uygarlığına ilişkin asma bahçelerini sonraki
dönemlerde benzer örnekler izlemiştir. Örneğin teras bahçeleri uygulaması eski
Yunanlılar’da geleneksel duruma gelmiş, daha sonra Romalılar yapıların balkon
ve teraslarında bahçe düzenlemeye başlamışlardır. Tarihte ilk bahçelerde bazı
bitkilerin bilimsel, tıbbi ve ekonomik; bazılarının ise dekoratif olarak kullanıldı‐
ğını görmekteyiz. Ayrıca, bu çalışmaların bir amacının da doğayı tanımak ve
tanıtmak olduğu da bir gerçektir. Büyük tarihçi Herodotus (MÖ 484) Midas’ın
bahçesindeki 60 taç yapraklı gülden söz etmektedir. MÖ 350 yıllarında Aristo
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tarafından planlanan bir Botanik bahçesinin yöneticisi Theophrastus tarafından
yazılmış olan on ciltlik ‘Bitkilerin Tarihi’ adlı eser yazara ‘Botaniğin Babası’ un‐
vanını kazandırmış, halkın yerli bitkileri tanıma ve sevmesinde önemli bir rol
oynamıştır (Öztan 2004)
Botanik bahçelerinin tarihi, bazı bitkilerin bilimsel, tıbbi ve ekonomik; bazı‐
larının ise dekoratif kullanışlar için bir araya getirildiğini göstermiştir. Günü‐
müzde ise botanik bahçelerinin yanı sıra bitkilerin estetik yönlerini, doğal özel‐
liklerini, çeşitli kullanım olanaklarını sergileyen; aynı zamanda kullanıcılar için
son derece estetik, özenli tasarlanmış, olabildiğince yapısal elemanların az ol‐
duğu ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınan bitki temalı park ve bahçeler
yaygın olarak gelişmektedir.
YÖNTEM
Makalede, bitki temalı parklar, oluşum ve gelişim süreçleri içerisinde analiz e‐
dilmiş, estetik ve işlevsel kullanımları açısından irdelenmiş, ulusal ve uluslara‐
rası bitki temalı parklardan örnekler verilmiştir. Yurtdışı örneklerin seçiminde
özellikle ülke turizmine katkısının önemli olduğu, yaygın olarak tanınan ve ül‐
kemiz için örnek olabilecek parkların olmasına özen gösterilmiştir. Sonuç bölü‐
münde Türkiye için bitki temalı parklar konusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Analiz ve Bulguların Yorumlanması
İnsanların zamanla sosyal yaşamlarındaki ve rekreasyona yönelik taleplerindeki
değişiklik sonucu farklı arayışlara yönelmeleri tema parklarının ortaya çıkması‐
nı ve farklı şekillerde gelişmesini sağlamıştır. Bitki temalı park ve bahçeler ise
tarih boyunca şekillenmiş olmasına karşın özellikle son yıllarda bu bahçelerin
farklı ölçek, amaç ve içerikte çok güzel örneklerini görmek olasıdır. Topluma
açık olan bu bahçelerin en önemli özelliği toplum için bir rekreasyon alanı ol‐
makla birlikte, araştırma ve eğitim için olanaklar tanıması, çağdaş çevre düzen‐
leme ilkeleri ve uygulamaları örnekleyen ve yorumlayan mekanlar olmasıdır.
Bu çalışmada, bitki temalı park ve bahçelerden Bahçe Sergileri, Botanik Bah‐
çesi, Keukenhof Bahçe ve Çiçek Sergisi, Rhododendron Park, Tıbbi Bitkiler Bah‐
çesi, Japon Bahçesi, Çatı Bahçesi gibi farklı ölçek ve amaçta tasarlanmış, yerinde
inceleme ve gözlem yapılmış örnekler değerlendirilmiştir.
Avrupa’da özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra belli başlı büyük en‐
düstri ve ticaret kentlerinde, ulusal ve uluslararası nitelikte fuarlar açmak yay‐
gın bir hal almıştır. Böylece, bir yandan ülkelerin çeşitli endüstriyel ve alışveriş
potansiyelini halka sergilemek, teknolojik gelişmeleri yaymak, öte yandan ürün‐
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ler için iç ve dış pazarlar bulmak olanakları ortaya koymuş oluyordu. Bütün
bunların yanı sıra fuar dolayısıyla kente ve ülkeye olağan dışı bir hareket ve
canlılık katmak, çekicilik kazandırmak olanağı yaratılmış oluyordu. Kentler fuar
süresince halk için renkli, sesli ve ışıklı bir yaşam mekanı haline geliyordu.
Hortikültürel alandaki gelişmeler kadar park ve peyzaj mimarlığındaki yenilik‐
leri halka iletmek yolu ile onları bu konuda eğitmek anlayışı Bahçe Sergilerinin
açılmasına neden olmuştur.
Bahçe sergilerinin ilk örneği, Almanya tarafından 1953 yılında Stuttgart’ta
uygulanmıştır ve amaçlarından biri, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı ülkeler
arasındaki kırgınlığın ve toplumdaki üzüntülerin giderilmesinin de düşünül‐
müş olması kuşkusuz çok anlamlıdır (Öztan 2004).
1950’lere kadar ulusal düzeyde düzenlenen bahçe sergileri daha sonra Al‐
manya’da dört kez, Avusturya’da iki kez, İngiltere ve Japonya’da birer kez ulus‐
lararası olarak düzenlenmiştir. Bahçe sergileri kapsadığı bitki temalı bahçeleri,
sergiye katılan ülkelerin ulusal bahçeleri, su gösterileri, heykel bahçesi, seraları,
parkları, meydanları vb. kullanımlarının yanı sıra görkemli sanat, kültür etkin‐
likleri ile turizm açısından önemli potansiyele sahip alanlardır. Ulusal ve ulusla‐
rarası bahçe sergilerini, teknik, estetik, eğlence‐dinlence, ticari ve bilimsel açı‐
dan olmak üzere çok yönlü amaçları kapsayan mekanlar olarak tanımlayabili‐
riz. Bahçe Sergileri açılış gününden başlayarak 5‐6 ay süreli ulusal ve uluslar
arası sergi, gösteriler, yarışmalar, konserler gibi birçok etkinliklerin yer aldığı
mekanlar olmasının yanı sıra bitiminden sonra, kentlere kent parkı niteliğinde
ortalama 100 dekar ölçüsünde bir yeşil alan kazanılmış olur.
Uluslararası bahçe sergilerinin yanı sıra her yıl nisan mayıs aylarında soğan‐
lı, yumrulu ve rizomlu çiçek türlerinin sergilendiği Keukenhof Bahçe ve Çiçek
Sergisi dünyanın beş kıtasından gelen on binlerce ziyaretçinin uğrak ve buluş‐
ma yeri olarak özel bir mekândır. Keukenhof Bahçe ve Çiçek Sergisi Hollanda
Lisse de 280 da. Alanda her yıl Mart‐Mayıs aylarında dünyanın beş kıtasından
gelen on binlerce ziyaretçinin uğrak ve buluşma yeri olan bir park alanıdır.1949
yılında bir grup çiçek soğanı üretici ve pazarlayıcısı tarafından açık sergi alanı
olarak öne sürülen görüş günümüzde soğanlı, yumrulu, çiçek tarlaları dekarlar‐
ca büyüklükte renk kompozisyonları ve çok zengin bir çiçek koleksiyonları ile
Hollandalı üreticilerin haklı gururunu sergiler. Yedi milyondan fazla sayıda so‐
ğanlı, yumrulu ve rizomlu çiçek türleri her hafta periyodik olarak değişmekte‐
dir. Kayın ve huş ağaçlarının altında yer yer çiçekli ağaç ve çalı gruplarının yanı
sıra Japon bahçesi, müzik bahçesi, doğa parkı, tarihi bahçe, tema bahçeleri ilgi
çeken renkli köşelerdir. Park alanında ayrıca durgun ve hareketli su yüzeyleri,
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heykeller, kapalı ve açık oturma mekanları, çocuklar için oyun yerleri ve bazı
hayvan türleri ile yel değirmeni ve restoranlar vardır. Üç kapalı sergi alanında
orkide, kesme çiçek tasarımı, balkon,teras bitkileri olmak üzeri çeşitli çiçek gös‐
terileri programlanmıştır (Anonim 2010a). “Yeryüzü Cenneti’ olarak tasarlanan
park, bir ülkenin çiçek sevgisiyle birlikte geleneğe dayalı bir ekonominin ülke
peyzajında ve turizminde ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Bitkilerin estetik yönlerini (ölçü, form, tekstür, çizgi renk özelliği ile habitüs
görüşleri), doğal özelliklerini, kullanım olanaklarını tanıtmak olanağı sağlayan
popüler koleksiyon bahçelerinden diğer bir örnek de Rhododendron Park’tır.
Dünyadaki örnekleri ile karşılaştırdığında en büyüklerinden biri olan park Ma‐
yıs ayında olağanüstü renk ve formunda çiçekleri ile binlerce ziyaretçiyi büyü‐
lemektedir. 46 hektarlık alanı kapsayan Bremen Rhododendron parkı içinde 450
tür, 350 alt tür, 350 Azelea varyetesi ve 250 herdemyeşil türü ile Avrupa kıta‐
sında en zengin Rhododendron koleksiyonunu kapsar. Ayrıca orkide serası,
Himalaya‐ Borneo ve Japon Bahçesi, Gül Bahçesi ilgi çeken özenle hazırlanmış
bahçelerdir (Arslan, Heyderzadegan ve Çakcı 2008).
Günümüzde kentlerde, araştırma, eğitim ve rekreasyon merkezi olarak çok
yönlü kullanımlara hizmet eden opera, tiyatro binaları, müzeler ile kütüphane‐
ler gibi toplumun övgüsüne neden olan mekanların yanı sıra botanik bahçeleri,
arboretumlar ve herbaryumların temel amacı bitkisel çalışmalardır. Botanik
Bahçelerinin tarihsel gelişimi incelendiğinde on altıncı yüzyılda sadece İtalya,
Hollanda ve Almanya’da bulunurken günümüzde beş yüzün üzerindedir. Bah‐
çelerin büyüklüğü 5 dekardan başlayarak, 5000 dekara kadar çıkmaktadır. Bo‐
tanik bahçeleri dünyada nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki türlerinin sap‐
tanması, bitki tür çeşitliliğinin korunması, dünyadaki canlı yaşam ortamlarının
ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin sağlaması ile botanik bilim dalı konusunda
araştırmalar yapılmasına olanak sağlanması konusunda yürütülen çalışmaların
merkezini oluşturmaktadır (BGCI, 2005). Eski dönemlere ilişkin botanik bahçe‐
lerinde bitki türlerinin sayısı birkaç yüzken, on yedinci yüzyılın sonlarına doğru
bazı bahçeler yaklaşık 6000 türe sahip olmuştu. Bugün Kew Garden’da 45000
bitki türü bulunmaktadır. Ziyaretçilerine Dünya’nın değişik bölgelerinde yeti‐
şen bitkilerin yanı sıra, kendi yörelerinin doğal bitki örtüsünü tanıtma misyo‐
nuna da sahip olan botanik bahçeleri, her yaş grubundaki insanlara bitkiler
hakkında bilgiler sunarak, bitki yaşamının zenginlerinin tanıtılması ile çevre
duyarlılığı ve koruma bilincinin oluşmasına da katkı sağlamaktadır.
Aynı zamanda, çeşitli eğitim toplantıları düzenlemek, kurumsal yayınlar ve
dokümanlar oluşturmak gibi amaçlara da hizmet eden botanik bahçelerinin pek
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çoğunun, son yıllarda sahip oldukları pasif rekreasyon olanaklarının yanı sıra,
toplumun aktif rekreasyon gereksinimlerine de cevap verecek kullanımlar ve
organizasyonlara da yer verdiği dikkati çekmektedir. Botanik bahçeleri, özellik‐
leri, işlevleri ve ölçüleri yönünden incelendiğinde bazıları, bilimsel kuruluşlar
olup üniversiteler ve enstitülerle ilişkilidir. Kent Botanik Bahçeleri ise, rekreas‐
yon alanı olarak topluma açık olmakla birlikte, araştırma ve eğitim için bilimsel
kuruluşları da kapsamaktadır. Bu özellikte Londra’da Kew Garden, Berlin Bo‐
tanik Bahçesi, New York Botanik Bahçesi, A.B.D.’de Brooklyn Botanik Bahçesi
örnek olarak gösterilebilir (Hepcan ve Özkan 2005).
Bitkiyi konu alan parklardan bir diğeri olan Tıbbi Bitkiler Bahçesinin, tıbbi
bitkileri araştırmak, üretmek, tanıtmak, bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilme‐
sine katkıda bulunmak, eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağ‐
lamak, tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teşvik etmek, tıbbi flora‐
dan faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak gibi amaçları bu‐
lunmaktadır. Tıbbi Bitki Bahçelerinin gelişmiş ülkelerde çok başarılı örnekleri,
eğitim ve araştırma konularında son derece etkilidir. Örneğin İtalya Padova
kentinde “Padova Botanik Bahçesi” içerisinde yer alan “Tıbbi Bitkiler Bahçesi”
bu konudaki çok önemli örneklerden birisidir. 1545 yılında doğal ve egzotik
tıbbi bitkilere yer verilen bahçe Padova Üniversitesi’nde bu konudaki çalışmala‐
ra ve eğitime öncü olmuştur. 16. yüzyılda Padova Botanik Bahçesi İtalya ve Av‐
rupa kentlerinde bilim dünyasında etkili olmuş, İtalya ve Avrupa’nın diğer üni‐
versitelerinden gelen öğrenci ve araştırmacılara esin kaynağı olarak yeni tıbbi
bitkiler bahçelerin oluşumunu sağlamıştır. Bu nedenle bahçe dünyadaki botanik
bahçelerinin anası olarak adlandırılır Anonim (2010b).
Aralık 1997 tarihinde UNESCO söz konusu botanik bahçesini Dünya Miras
listesine dahil etmiştir. Padova dünyadaki en eski botanik bahçesi olmasının
yanı sıra, orijinal özelliğini yitirmemesi; bilimsel araştırma ve eğitim merkezi
işlevliliğini sürdürmesi nedeniyle de çok önemlidir. Ödülün gerekçesi olarak;
Padova Botanik Bahçesinin her zaman dünyadaki botanik bahçelerine model
olmasının yanı sıra, doğa ve kültür ilişkilerinin incelenmesi ve anlaşılması; bilim
ve bilimsel değişim programlarına önderlik etmesi; botanik, tıp, kimya, ekoloji
ve eczacılık gibi çağdaş bilim disiplinlerinin gelişmesinde de etkin rol oynamış
olması gösterilmiştir.
Tıbbi Bitkiler Bahçelerinin ülkemizde başarılı ve tek örneği İstanbul Zeytin‐
burnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’dir. 2005 yılında açılan ve 14 dekarlık alanda kuru‐
lan bahçe Zeytinburnu Belediyesi ile Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği
tarafından oluşturulmuştur. Bahçede bir sera, herbaryum, tohum bankası, bitki
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laboratuarı ve bitki kurutma birimi bulunmaktadır. Tohum bankasında bahçe‐
deki bitkilerden elde edilen tohumların yanı sıra ülkemizin farklı bölgelerinden
temin edilen yerel tohumlara yer verilmektedir. Bahçe laboratuvarında uçucu
ve sabit yağ elde edilmekte, tentür, merhem, sabun vb. üretilmektedir. Bahçede
yer alan Sağlık Araştırmaları Merkezi’nde fitoterapi (bitkilerle tedavi), aromate‐
rapi (bitki yağlarıyla tedavi), doğal bakım vb. konularında seminerler verilmek‐
tedir (Anonim 2010c).
Geleneksel ülke bahçeleri; o ülkenin insanı, doğası ve kültürünü yansıtan
özel mekanlardır ve çeşitlilik gösterirler. Örnek olarak seçilen Japon Bahçelerini,
Prof. Dr. Güvenç (1992) şu şekilde tanımlar. Japon Bahçesi 1500 yıllık bir gele‐
neğinin ürünüdür. Müzesi demek yanlış olur, yaşayan tarihidir. Yaşar, yaşlanır,
değişir. Bahçede bir doğallık, ya da güzel manzaralar (dağ, ağaç, su ve yankıla‐
rı) vardır. Ama bahçe, Doğa’nın hatırlatılmasıdır. İnsanın kendi öz varlığına
dönmesi, kendisiyle buluşup bütünleşmesidir. Bahçede bir düzen ve anlam
vardır, kuşkusuz! Ancak o anlam, açıkça söylenip vurgulanmamış¸belli belirsiz
bırakılmıştır. Öyle ki, herkes o belirsizliği kendince yorumlayıp işitebilir. İnsanı
çeken, büyüleyen de belki o belli‐ belirsizliktir. Bahçe, güzel, uyumlu, ölçülü,
günle, mevsimle değişen (yaşayan) bir sanat eseridir. Kişi bunları görürü, algı‐
lar, ama anlamı üzerinde uzun boylu durup düşünmek istemez (Güvenç 1992).
Resim ve şiir gibi her türlü esin kaynağını doğadan alan Japon bahçe sanatı‐
nın üç ortak öğesi vardır: toprak, su ve bitki. Japon bahçesi tasarımında doğal
peyzaj (San‐sui, dağ‐su) sentezinin soyut olarak biçimlendiğini görüyoruz. Bu
anlayış içinde, bahçe sanatının amacı doğal Sansui’den algılanan özelliklerin
insan emeğiyle yaratılmasıdır. Japonlar bu konudaki yaratıcılığını ulusal park‐
lardan tek bir saksıda yetiştirilen minyatür ormana değin değişik ölçek ve tür‐
lerde denemişlerdir.
Ülkemizde, Kırşehir İli Kaman İlçesi Çağırkan Beldesi, Kalehöyük kazı evi‐
nin yanında bulunan Japon Bahçesi Japonya dışında inşa edilen en büyük bah‐
çelerden biridir. Prens Mikasanomiya onuruna inşa edilen bahçe; Shosuke
İdemitsu’nun mali desteğinde, Japonya Kültür Merkezi tarafından inşa edilerek
13 Eylül 1993 tarihinde halkın ziyaretine açılmıştır (Anonim 2010d). Özellikle
bölge ve yakın çevresine yapılan gezilerde Japon Bahçesi de giderek ilgi çeken
bir merkez özelliğindedir.
Günümüzde kent yaşamının sorunları ve kentsel alanlardaki yoğun yapı‐
laşmaya karşı şehircilik, mimarlık ve toplum psikolojisiyle ilgili disiplinler, en
iyi çözümü “çatı bahçelerinin” yaygınlaştırılmasında bulmaktadır. Çatı bahçesi
genel olarak zemin ya da zemin seviyesinin üstünde gerçekleştirilmiş bir kültür
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peyzajını, diğer anlatımla çatıda uygulanmış bitkilendirme ve düzenlemeyi ifa‐
de etmektedir (Güneş 1996). Günümüz modern mimarisinde uygulamalarına
artık sıkça rastlamaya başladığımız çatı bahçeleri, aslında çok eski çağlardan bu
yana kullanılmakta olan bir mekansal biçimlenmedir. Yapılan araştırmalar, bu‐
günkü anlamda olmamakla birlikte, çatı bahçesi olgusunun M.Ö. 6000 yılında
gerçekleştirilen Babil’in Asma Bahçeleri’ne kadar uzandığını göstermektedir.
Dünyada 1960ʹlı yıllara kadar çatı bahçesi uygulaması örneklerinin fazla olduğu
söylenemez. Çünkü bu döneme kadar yapıların üzerinde bahçe ve yeşil alan
düzenlemesi büyük bir sorun olarak görülmüş ve genellikle yer altı otoparkları
üzerinde yeşil alan düzenlemelerine yer verilmiştir. 1960ʹlı yıllardan sonra A‐
merika Birleşik Devletleri ve Avrupaʹnın özellikle büyük kentlerinde yapıların
çatılarında yer alan yeşil mekanlar bahçe ölçeğinden, küçük park ölçeğine dö‐
nüşmeye başlamıştır. 1960ʹa kadar dünyada Babilʹin Asma Bahçeleri ile kıyasla‐
nabilir ölçü ve büyüklükte çatı bahçesi örneği bulunmazken ilk kez Kaiser
Center çatı bahçesi bu ölçeği aşan iddialı bir örnek oluşturmuştur (Barış, Yazgan
ve Erdoğan 2003). Çatı bahçelerinin sağladığı çok sayıda yarardan en önemlileri,
biyolojik çeşitlilik oluşturması, kent havasını temizlemesi, ısı adası etkisini a‐
zaltması, binalara ekstra yalıtım sağlayarak ısınma ve serinleme masraflarının
azaltılmasını sağlaması, çevre gürültüsünü azaltması, estetik görünümleri ile
kent peyzajına katkı sağlaması ve insanların, doğanın güzellik ve çeşitliliğinde
yaşamasına olanak sağlaması olarak belirtilebilir. Çatı bahçeleri bitki çeşitliliği
ve yapısal elemanlar açısından farklı yoğunluklarda uygulanabilir.
SONUÇ
Turizmde fiziksel planlama insanların boş zamanlarını değerlendirmek, açık
havadan yararlanmak ve dinlenmek, sağlık gibi nedenlerden doğan turistik ge‐
reksinimlerini karşılamaya olanak verecek bir alt yapı geliştirmektir. Fiziksel
planlama ve tasarımda günümüzde yeni yaklaşımlar tüketicinin ya da turistle‐
rin büyüyen, değişen istekleri ile şekillenmektedir. Bu değişiklikler planlamacı
ve tasarımcılar tarafından değerlendirilerek yeni arayışlara neden olmaktadır.
Tema parklarının ortaya çıkması farklı konu ve ölçeklerde gelişmesi, insanların
sosyal yaşamlarındaki ve rekreasyona yönelik taleplerindeki değişikliklerin so‐
nucudur. Özellikle bitki temalı parkların turizm ekonomisine, doğayı tanıma ve
korumaya yönelik doğrudan ya da dolaylı katkıları çok önemlidir ve ülkemiz
açısından da değerlendirilmesi gerekir.
Ülkemiz bitki genetik kaynakları yönünden, dünyanın en önemli birkaç
merkezinden biridir. Avrupa’da her ülkeye özgü endemik türler toplamı 2750
kadar iken Türkiye’de bu sayı 3000 civarındadır. Jeomorfolojik yapısı ve çok
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değişik ekolojik koşullara sahip oluşu, ülkeye bitkisel kaynaklar bakımından
büyük zenginlik sağlamıştır. Ancak bu zenginliğin, korunması ve geliştirilmesi
konusunda önemli düzeyde ve çok yönlü işlevselliği olan botanik bahçelerine
ne yazık ki yetersiz birkaç küçük örnek dışında yer verilmemiştir. Araştırma ve
eğitim gibi işlevi yanı sıra, halkın doğa sevgisini yaratacak ve rekreasyonel ge‐
reksinimlerini karşılayacak nitelikteki botanik bahçelerinin farklı bölgelerde ye‐
terli büyüklük ve içerikte planlanması gerekir.
Günümüzde özellikle soğanlı, yumrulu, rizomlu çiçek türlerinin üretimi ve
sergilenmesi konusunda çok başarılı çalışmaların yapıldığı Hollanda, bir ülke‐
nin çiçek sevgisiyle birlikte geleneğe dayalı ekonominin turizme ve çevreye olan
katkılarını çok güzel ortaya koymaktadır. Tarihimizde ‘Lale Devri’ olarak anılan
bir döneme adını veren, sanat ve kültür yaşamımızı önemli derecede etkileyen
lalenin ülkemizde 40’a yakın doğal türleri bulunmakta; ayrıca, ülkemiz diğer
soğanlı, yumrulu ve rizomlu çiçek türlerinin 450’e yakın türüyle dünyada gen
merkezi oluşturmaktadır. İstanbul’da tasarlanacak bir soğanlı, yumrulu ve
rizomlu çiçek türleri ağırlıklı Bahçe Sergisi kent halkı için bir rekreasyon alanı
olmasının yanı sıra bilimsel ve ekonomik önemli katkıları olacaktır. Doğal ve
kültür türlerinin tanınması hem de yakın çevresinde üretiminin yapılması sağ‐
lanabilir.
Ayrıca Ankara’da bozkırı simgeleyen ‘Step Bitkileri Bahçesi’ çok etkileyici
olabilir. Uygarlıklar beşiği olan Başkent Ankara, kültürel ve sanatsal birçok
zenginliğinin yanı sıra barındırdığı doğal bitki türleri ile de çok zengindir. Ken‐
di haline bırakılan bozkır, özellikle Mayıs ayında adeta bir renk cümbüşü halin‐
dedir. Böyle çok renkli bir mozayiğin ortasında konumlanan Ankara yerleşim
alanı da bu zenginlikten payını almış olup kent florası üzerine yapılan araştır‐
mada toplam 1115 doğal bitki türü tanımlanmıştır ve 175 bitki türü endemiktir.
(Erik 1998). Özgün renk, doku, form ve ölçekteki bitki türlerini içeren ‘Step Bit‐
kileri Bahçesi’ bölgeye renk ve zenginlik katacaktır.
Diğer geleneksel ülke bahçeleri gibi, gerek 18‐19 yy. Türk saray bahçelerinde
görülen tasarım yaklaşımları gerekse Anadolu‐Türk konutu avlu geleneğinde
görülen yapısal ve bitkisel tasarımların yansımaları olan Türk bahçesi ve avlusu
uygulama örnekleri de Anadolu açık mekan kullanım ve kurgulanmasının yan‐
sıması olarak turizm olgusu kapsamında değerlendirilebilecek kültürel oluşum‐
lardır. Tema parkları kapsamında Türk bahçe ve avlu kültürünün yansımaları‐
nın izlendiği ve yaşatıldığı açık mekân örnekleri ile turizme yönelik alternatif
kullanım olanakları da yaratılabilmektedir.
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Ayrıca bu çalışmayı hazırlayan grubun öncelikle üzerinde durduğu önemli
bir konu da Ankara Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi oluşturmaktır. Bu çalış‐
ma ile A. Ü. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde özellikle İç Anadolu Bölgesi ekolojik
koşullarında yetişebilen tıbbi bitkilerin sergilendiği bir “Tıbbi Bitkiler Bahçesi”
oluşturulması, bahçede ayrıca ziyaretçi ve eğitim merkezi, herbaryum, tropik ve
subtropik tıbbi bitkilerin sergilendiği sera vb. amaca uygun birimlere de yer ve‐
rilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin Ziraat Fakültesi Peyzaj, Tarla ve
Bahçe Bitkileri Bölümleri, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik ve
Farmakognozi Anabilim Dalları, Fen Fakültesi Botanik Bölümü gibi farklı fakül‐
te ve bölümlerde değişik amaçlarla tıbbi bitkilerle ilgili revizyon, üretim, etkin
madde, biyolojik aktivite çalışmaları yürütülmektedir. Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde
zengin bir koleksiyonun oluşturulmasından sonra bu türlerin farklı amaçlarla
kullanımının özendirilmesi ile üretiminin teşvik edilmesi, ekonomik açıdan da
dışa bağımlı olmamızı engellemiş olacaktır. Ayrıca güvenilir tıbbi bitki üretimi
sağlanmış olacaktır. Yanı sıra, tıbbi bitki temininde menşei belli olmayan bitki‐
lerin satıldığı aktarların da önüne geçilecektir. Bununla birlikte, söz konusu bit‐
kilerin yaprak formu, rengi ve tekstür özelliğinin değişkenliği, çiçek formu ve
renginin çeşitliliği, meyvelerin ilgi çekiciliği, bitkisel tasarım çalışmalarına este‐
tik ve işlevsel açıdan büyük katkılar sağlamaktadır. Bu türlerin kentsel ve kırsal
peyzaj mekanları, koleksiyon bahçeleri, ev bahçeleri, bitki kasaları, teras bahçe‐
leri, sorunlu alanların bitkilendirilmesi, orta refüj ve karayolları gibi geniş bir
kullanım alanı olup, estetik özelliklerinin yanı sıra çeşitli amaçlarla kullanılarak
ekonomik katkı da sağlanacaktır.
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ÖZ
Bu çalışmada, antropoloji biliminin bakış açısıyla turizmin kırsal alanda gerçekleştirdiği değişim anlatılacaktır. Turizm, özellikle kırsal alanda, halkın dış dünya ile iletişim
kurmayı arttırmakta, kentsel değerler ile daha sık karşılaşmasını sağlamaktadır. Bu
durum da beraberinde modernleşmeyi getirmektedir. Kırsal kesimde yaşayan bir toplumun turizmle birlikte nasıl modernleştiği ve kültürel değişiminin nasıl hızlandığı,
Gökçeada’da ev pansiyonculuğu yapan Yeni Bademli ve Uğurlu Köyleri’ndeki haneler
üzerinden anlatılacaktır. Çalışmanın verileri, orijinal ve özgün olup, mülakat ve gözlem
tekniği kullanılarak elde edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Turizm, turizm antropolojisi, kültürel değişme, Gökçeada.

GİRİŞ
Turizm, yalnız ekonomik bir olay olmayıp, ekolojik, siyasi, sosyal vb. yönleri de
olan, toplum, sosyal yapı ve kültür üzerinde etkili çok yönlü bir harekettir. Bu
nedenle turizmin etkilerini değerlendirirken sadece ekonomik yönleri değil,
sosyal ve kültürel yansımaları da irdelenmelidir (Özdemir 1998). Sonuçta tu‐
rizm, yerel toplum (ev sahibi) ile turistin (misafir) bir araya gelmelerini sağlaya‐
rak, farklı kültürel ve sosyal yapıya sahip olan toplumların kaynaşmasına neden
olmaktadır. Böylece farklı bilgi, görgü, gelenek, göreneğe ve kültüre sahip top‐
luluklar birbirinden etkilenmektedir ve iki grubunda toplumsal yapıları karşı‐
lıklı olarak zamanla değişmektedir.
Turizm, ağırlıklı olarak gelişmemiş veya gelişmekte olan toplumları daha
fazla etkilemektedir. Tarımsal uğraşların egemen olduğu köylerde ve küçük
kasaba topluluklarında turizm, çalışma yerlerindeki fonksiyonel farklılaşmanın
ileri düzeyde biçimlenmesine, pazar ekonomisine bağımlılığın giderek artması‐
na, yaşama standartlarının ve tüketim normlarının yükselmesine ve değişmesi‐
ne, dış çevre ile ilişkilerin yoğunlaşmasına, tercih ve değer yargılarının dışa ka‐
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palılığını yansıtan kalıplardan ayrılmasına elverişli ortam ve koşullar yaratarak,
toplumsal değişimi modernleşme yönünde gerçekleştirmektedir” (Eralp 1974).
Bu çalışmanın amacı, Gökçeada’ya bağlı bulunan Yeni Bademli ve Uğurlu Köy‐
lüleri’nin, ev pansiyonculuğu ile birlikte kırsal özelliklerinin nasıl kentselleşme‐
ye başladığını anlatmaktır.
Çalışma yapılan köylerde “ev pansiyonculuğu” şeklinde konaklama hizmeti
verildiği için bu konaklama ünitesine bir açıklık getirmek gerekir. Ev pansiyon‐
culuğu, “Turistik talebin yüksek olduğu dönemlerde ucuz ve temiz yatak kapa‐
sitesi yaratabilme ve turistin toplumsal yapımızı tanımasını kolaylaştırmak a‐
macıyla, bir ailenin devamlı oturmakta olduğu evinin bir veya birkaç odasını
turizm mevsimi boyunca normal bir ev düzeni içinde pansiyon haline dönüştü‐
rülmesidir. Dolayısıyla pansiyonlarda sağlanan alışılmış hizmetlerin bu pansi‐
yonlarda da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bir apartman katının veya evin
tamamen döşenerek kiralanması ev pansiyonculuğu sayılmaktadır” (Sezgin
2001). Ev pansiyonculuğu yapan Yeni Bademli ve Uğurlu Köyleri hakkında bil‐
gi vermeden önce Gökçeada’dan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.
Gökçeada, Türkiye’nin kuzey batısında, Ege denizinde Çanakkale Boğazı’nın
girişinde bulunan ülkemizin en büyük adasıdır. Gökçeada’nın kıyılarının uzun‐
luğu 95 km, yüzölçümü ise 289,5 km2dir. Adanın, anakara ile bağlantısının sağ‐
landığı Kabatepe Limanı’na olan uzaklığı 14 mil, kuzeybatısındaki Semadirek
(Samothraki) adasına olan uzaklığı ise 11 mildir (Hüryılmaz 2006). Coğrafi şart‐
larından dolayı, yerleşim yerlerinin büyük bir kısmı adanın kuzeydoğusunda
konuşlanmıştır. Bugün ada, ilçe merkezi ve 9 köyden oluşur. Eski Bademli,
Dereköy, Kaleköy, Tepeköy, Zeytinli koruma altına alınmış eski Rum köyleridir.
Eşelek, Uğurlu, Şirinköy ve Yeni Bademli ise 1984 yılından sonra 2510 sayılı is‐
kân kanunu ile kurulmuş köylerdir. Ev pansiyonculuğu iskân kanunu ile kuru‐
lan yeni köylerde yapılmaktadır. Yeni Bademli ve Uğurlu köyleri ev pansiyon‐
culuğunu en iyi yapan ve bu işte lider konumda olan köylerdir. Bu nedenle bu
iki köy üzerinde çalışma yapılmıştır.
Yeni Bademli Köyü, 1984 yılında Isparta’nın Sütçüler ilçesinin Çandır Kö‐
yü’nden gelen 92 hanenin (Çandırlılar, köyleri Karacaören Barajı sularının al‐
tında kaldığı için buraya yerleştirilmiştir) buraya yerleştirilmesiyle kurulmuş‐
tur. Çandırlılar yerleştirildikten sonra köyde boş evler kaldığı için, ertesi yıl a‐
dada balıkçılığı geliştirilmesini sağlamak amacıyla Karadeniz’in çeşitli illerin‐
den 22 hane daha buraya yerleştirilmiştir. Bu 22 hane; 7 hane Samsun, 5 hane
Ordu, 5 hane Trabzon, 5 hane Giresun’dan gelmiştir. İlçe merkezine 3 km uzak‐
lıkta olan köy, adanın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bademli Köyü’nün e‐
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teklerine kurulduğu için Yeni Bademli adını almıştır. Köylünün başlıca geçim
kaynağı turizm, tarım, hayvancılık ve balıkçılıktır. Bu köydeki Karadenizli bir
aile ile başlayan ev pansiyonculuğu günümüzde tüm adada en yaygın konak‐
lama alt yapısını oluşturmaktadır.

ranmış olup, çeşitli kaynaklardan destek alınmıştır. Çalışma, sahaya dayalı am‐
pirik ve özgün veriye dayanmaktadır.

Uğurlu Köyü, 1985 yılında Burdur’dan 40, Muğla’dan ise 60 hanenin buraya
yerleştirilmesiyle kurulmuştur. Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı Karacaören ve
Kızıllı Köyleri’nden ve Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı Sek Köy’ünden gelenle‐
rin adaya yerleştirilme sebebi, bu köylerin Karacaören Baraj Gölü’nün etkisi al‐
tında kalmasıdır. Muğla ilinin Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Köy’ünden ge‐
lenler ise köylerine Yeniköy Termik Santrali’nin kurulması nedeniyle adaya
gelmişlerdir. Köyün ilçeye uzaklığı 24 km’dir. Köylülerin başlıca geçim kaynağı
turizm, tarım ve hayvancılıktır.

Çalışmada veriler, mülakat ve gözlem tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Mü‐
lakat tekniği, araştırmacıya yüz yüze bir görüşme olanağı sağlayıp, gözlem ya‐
pabilme fırsatı vermiştir. Kısaca katılarak gözlem yapma şansı elde edilmiştir.

Köy muhtarlarından elde edilen bilgilere göre çalışma yapılan iki köyün top‐
lam nüfusu 794’tür. Yeni Bademli Köyü, Gökçeada merkezine yakın olduğu için
son yıllarda pek çok memur ve askeri personel, kiracı olarak bu köye yerleşmiş‐
tir. Bu nedenle bu köyün nüfusu Uğurlu’ya göre daha fazladır. Yeni Bademli
Köyü’nün ortalama hane büyüklüğü 3,4 iken, Uğurlu Köyü’nünki 3,8’dir (Tablo 1).
Tablo 1. Yeni Bademli ve Uğurlu Köylerinin Hane Sayısı, Nüfusu ve Ortalama Hane Büyüklüğü

YÖNTEM

Turizmin köy ve köylüye olan etkisini anlayabilmek için köylerdeki hanele‐
rin ev pansiyonculuğu yapma yüzdelerine bakılmalıdır.
Tablo 2. Yerleşim Yerlerinde Ev Pansiyonculuğu Yapan Hane Sayıları
Hane
Sayısı

Pansiyonculuk Yapan
Hane Sayısı

130

56

Uğurlu

90

68

Eşelek

55

20

Şirinköy

150

20

35

2

Yerleşim Yerinin Adı
Yeni Bademli

Şahinkaya Mah.

Nüfus

Hane Sayısı

Ortalama Hane Büyüklüğü

Genel Toplam

794

220

3,6

Yeni Bademli K.

451

130

3,4

Uğurlu K.

343

90

3,8

Yeni Bademli Köyü’nde halkın %43,1’i, Uğurlu Köyü’nde ise %71,1’i yaz ay‐
larında ev pansiyonculuğu yaparak geçimlerine katkı sağlamaktadır. Pansiyon‐
culukla uğraşan hanelerin toplam nüfusu 456 olup, ortalama hane büyüklüğü
3,9’dur. Yeni Bademli Köy’ünde ortalama hane büyüklüğü 3,8 iken Uğurlu Kö‐
yü’nde 4,0’dır.
Bu çalışmada, Yeni Bademli ve Uğurlu Köylerinde ev pansiyonculuğu ile ge‐
çinen hane bireylerinin sosyal kimlikleri incelendikten sonra, pansiyonlarının
genel özelliklerine değinilecektir. Ardından ev pansiyoncularının yaşadıkları
sosyal değişme anlatılacaktır. Çalışmanın ön araştırma safhasında literatür ta‐

Çalışma yapılan köyler seçilmeden adadaki tüm kırsal yerleşmeler dökül‐
müştür. Toplam verilerin analizi sonunda iki köye yönelinmiştir. Çalışma yapı‐
lacak köylerde pansiyon sayısı toplamda 120’dir. Örnek seçimi yapılmayıp tüm
pansiyon işletmeleriyle görüşülmüştür.
Çalışma yapılacak olan sahanın sınırları belirlendikten sonra pansiyon işlet‐
mecisine ve eşine uygulanacak iki mülakat formu hazırlanmıştır. Hazırlanan
mülakat formu 16 Şubat‐ 1 Mayıs 2009 tarihlerinde arasında uygulanmıştır. Bu
süre içerisinde, Yeni Bademli Köyü’nde 52 haneyle, Uğurlu Köy’ünde ise 64 ha‐
neyle görüşülmüştür.
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Ev Pansiyonculuğu Turizmi Yapanlar
Bu bölümde ev pansiyonculuğu yapan hanelerin demografik özellikleri kısaca
aktarılacaktır. Bilindiği üzere dünya nüfusunun yaklaşık % 50’sini kadınlar, %
50’sini de erkekler oluşturmaktadır (Kırımlı 1998). İki köyün toplam cinsiyet
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dağılımı (erkekler %51,8, kadınlar % 48,2) dünya cinsiyet dağılımı ortalamasına
çok yakın bir seyir gösterir. Yeni Bademli Köyü’nde her 100 kadına 98 erkek dü‐
şerken, Uğurlu Köyü’nde 115 erkek düşmektedir. Bu oranlar bir ölçüde hangi
köyün daha geleneksel olduğuna işaret etmektedir.
Aile kavramına değişik kültürler değişik anlamlar yüklese de, antropolojik
açıdan aile, kan, evlilik bağı ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelmiş en az
iki insanın oluşturduğu birimdir (Haviland v.d. 2008). Literatürde aile tipleri
için çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. En temel kabul gören aile tipleri Dar Çe‐
kirdek Aile, Geniş Aile ile Parçalanmış Aile ve Çok Eşli Ailelerdir. Yeni Bademli
ve Uğurlu Köylerinde ev pansiyonculuğu yapan hanelerde ağırlıklı olarak anne‐
baba ve çocuk birlikteliğinden oluşan dar/çekirdek aile yapısına rastlanmakta‐
dır. Hanelerde yaşayan bireylerin statülerine baktığımızda %23,0 oranında hane
başkanı erkek ile hane başkanı eşi kadına rastlanmaktadır. Daha sonra %22,1
oranında erkek çocuk ile % 16,7 oranında kız çocuk gelmektedir. Hanelerde an‐
ne, baba ve çocuk dışında diğer olarak adlandırabileceğimiz bireylerin sayısı
%12,7’dir. Bu son değer, kırsal özellikten kentsele dönüşümün kritik oranına
işaret etmektedir.
Haneyi topluma karşı temsil eden kişi yani hane başkanı statüsü ağırlıklı o‐
larak erkek bireyler üstlenmektedir. Hane başkanı kadın olan bireylerin oranı %
1,5’le sınırlı kalmaktadır. Bu hane başkanı kadınların bu statüyü istemeleri ise
eşlerinin vefat etmesinden sonra gerçekleşmiştir. Bu veriler, Yeni Bademli ve
Uğurlu Köylerinde aile yaşantısının ataerkil bir özellikte olduğunu göstermektedir.
Çalışma yapılan köylerde toplam ortalama yaş yaklaşık olarak 37’dir. Köy ve
cinsiyet bazında bakıldığında da ortalama yaş çok büyük bir farklılık gösterme‐
yip toplam ortalama yaş olan 37 dolayındadır. Bir nüfus grubu içinde iktisaden
faal olan nüfus miktarı bilinmek istendiğinde nüfus farklı üç yaş kategorisine
ayrılarak (0–14, 15–64, 65+ olmak üzere) analize tabi tutulur ve 15–64 yaş grubu
iktisaden faal nüfusu içerir. Teoride 0–14 ve 65+ yaş grubu iktisaden faal olma‐
dığı ve iktisaden faal nüfusa bağlı olduğu düşünülür. Yeni Bademli ve Uğurlu
Köylerinde pansiyonculuk yapan ailelerin hanelerindeki bireylerin yaşlarını 3
temel yaş grubuna göre ayırdığımızda genel toplamda nüfus en fazla (%82,9
oranında) iktisaden faal yaş grubunda toplandığı görülmektedir. 0–14 yaş gru‐
bu ile 65 yaş ve üstü grubunun çalışan nüfusa, (15–64 yaş grubuna) toplamda
%20,6 oranında bağımlı olduğu görülmektedir. Uğurlu Köyü’nde bağımlılık
oranını Yeni Bademli Köyü’nden yüksektir (Tablo 3). Bu değerde Uğurlu Kö‐
yü’nün daha geleneksel yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir.
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Tablo 3. Yeni Bademli ve Uğurlu Köylerinin 3 Temel Yaş Grubuna Göre Dağılımı ve Bağımlılık Oranı
Toplam

0-14

15-64

65+

N

%

N

%

N

%

Bağ. Oranı

Genel Toplam

456

48

10,5

378

82,9

30

6,6

20,6

Yeni Bademli

198

20

10,1

172

86,9

6

3,0

15,1

Uğurlu

258

28

10,9

206

79,8

24

9,3

25,2

Eğitim toplumu ileriye götürecek en önemli unsurlardan biridir. Kadının e‐
ğitimli olması kuşkusuz yetiştirdiği yeni neslin eğitimli olmasını da sağlamak‐
tadır. Ama ülkemizde özellikle de kırsal kesimde yer alan kadının eğitimi sınır‐
lıdır.
Çalışma kapsamındaki bireylerin eğitim durumları incelendiğinde, toplam‐
da %96,3’nün örgün eğitim yaşı olan 7 ve üzerindedir. 7 yaş üzerinde olan bi‐
reylerin %8,9’nun eğitimi yoktur. Eğitimi olan kesimin %54,6’sı zorunlu eğitim
olan ilkokul/ilköğretim mezunudur. Daha sonra ise %12 oranıyla lise mezunu
olanlar ile % 6,8 oranıyla ortaokul mezunu olanlar gelmektedir. Lise üstü eğitim
alanların oranı ise %8,2’dir. Lise ve üstü eğitim olanların genç nüfusta toplandı‐
ğını söylemek mümkündür. Turizmle birlikte köylüler modernleşme yolunda
ilerleyerek eğitime daha fazla önem vermeye başlamış ve çocuklarının eğitim
almasına destek artmıştır.
Geleneksel yaşamda kız ve erkek çocukların çok genç yaşta evlendiği bilin‐
mektedir. Türkiye’de yapılan nüfus sayımlarına bakıldığında 15 evlilik yaş sını‐
rı kullandığı görülmektedir. Bu çalışmada karşılaştırma yapabilmek için bu yaş
sınır kabul edilmiştir. Pansiyon işletmeciliği yapan hanelerdeki bireylerin %
89,5’i 15 yaş ve üstü olduğu için evlenebilir konumundadır. Bu konumdaki kişi‐
lerin toplamda medeni haline baktığımızda %62’si evli iken % 34,1’i bekârdır.
Yeni medeni kanun, evlenme yaşını 18 olarak belirlemektedir. Evlilik yaş sınırı‐
nı 18 kabul edip, evlilik oranını bu yaş sınırı üzerinde kalanlar için hesapladı‐
ğımız zaman toplamda % 4,6 oranında değişme görülmektedir.
Pansiyon İşletmecilerinin Sosyal Kimlikleri
Pansiyon işletmecilerinin cinsiyetinin % 92,2 oranında kadın olduğu tespit e‐
dilmiştir. Bilindiği üzere turizm, turist kabul eden ülkelerde aile yapısını etki‐
lemektedir. Turizmin, özellikle aile içindeki ilişkileri ve kadınların özgürleşme‐
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sini etkilediği bilinmektedir (Avcıkurt 2007). İki köyde de işletmecilerin ağırlıklı
kadın olması turizmin modernleştirici bir etkisidir. Gökçeada’da devlet, turizmi
teşvik etmek için önce ev pansiyonculuğu kursu açmıştır. Bu kursta temizliğin
nasıl yapıldığını, çarşaf ve pikelerin nasıl serildiğini anlatan, pansiyonun iç dü‐
zenini öğreten dersler verilmiştir. Erkekler kursta verilen dersleri ev işi olarak
nitelendirdikleri için eşlerini göndermişlerdir. Bu nedenle pansiyonculuk başta
kadın işi olarak görülüp öyle de devam etmiştir. Aynı zamanda kadın müşteri‐
ler göz önüne alındığında, hizmet gereği oda giriş ve çıkışlarında bir erkeğin
hizmet vermesinin zaman zaman bir rahatsızlığa sebebiyet verebileceği kanaati
hâkimdir. Bu nedenle pansiyondaki işler ağırlıklı olarak kadın tarafından yapı‐
lır. Pansiyon işletmecilerinin % 7,8’i ise erkektir. Bunun nedeni bu işletmecilerin
bazılarının sosyal ilişkilerinin kuvvetli olması, bazılarının da eşlerinin yeterli
düzeyde eğitimlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.
Ev Pansiyonu işletmecilerinin yaş ortalamaları genel toplamda 47,3’tür. Eği‐
tim durumları incelendiğinde ise % 19,8’nin eğitimsiz olduğu görülür. Günü‐
müz toplumunda eğitimi olmayan bireylerden bahsetmek pek çok açıdan ol‐
dukça üzüntü vericidir. Bu durum turizmin kalitesini de etkilemektedir. Örne‐
ğin temizlik malzemelerinin kullanma talimatlarını okuyamayan, jandarmanın
istediği müşteri kimlik belgelerini dolduramayan pansiyon işletmecileri vardır.
Eğitimi olanların %81,9’u ise ilkokul düzeyinde bir eğitimden yararlanmıştır.
Pansiyon işletmecilerinin medeni durumlarına baktığımızda %86,2’sinin evli
olduğunu görülmektedir. Evli olan pansiyon işletmecilerinin %93’ünde, erkeğin
ve kadının ilk evliliğidir ve bu birliktelik sürmektedir.
Bu son bölümün bilgilerini toplu olarak değerlendirdiğimizde pansiyon iş‐
letmecisi olmanın “yeterlilik düzeyi” ve/ya “güven sınırının geçerlilik düzeyi”
orta yaşlı, en az ilkokul mezunu ve evli olmaktan geçmektedir. Bu değerlerde
değişme arz ve talep dengesiyle şekillenmektedir.
Ev Pansiyonlarının Genel Özellikleri
Devlet, Yeni Bademli ve Uğurlu Köyleri kurulduğunda, köylülere altı ahır olan
iki katlı evler teslim etmiştir. Bu evlerin üst katında 4 oda, bir mutfak, bir banyo
ve salon vardır. Yeni Bademli Köyü’nde pansiyonculuğa ilk başlayan Karade‐
nizli aile, 1985 yılında turistlerin “burada kalacak yer bulabilir miyiz” sorula‐
rından sonra ertesi yıl ahırını kapatıp 5 tane oda yapmış ve kapısına boş oda
bulunur yazısı yazıp pansiyonculuğa başlamıştır. Ardından birkaç tane ev daha
bu şekilde pansiyonculuğa adım atmıştır. Uğurlu Köyü’ndekiler ise ahırlarını
olduğu gibi kapatıp burayı kendilerine oturacak ev olarak hazırlayıp, kendi ev‐
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lerini apart olarak turistlere vermiştir. Yeni Bademli’de mimari değişiklik yapa‐
cak parası olmayanlar ise evin bir odasına yerleşip kalan dört odayı turistlere
kiralamıştır. Bu şekilde pansiyonculuğa başlayanlar, turistlerle ortak mutfak ve
banyo kullanmak durumunda kalmıştır. Her iki köyde bazı aileler, belli bir süre
çadıra yerleşip evlerini pansiyon olarak kiralamıştır. Zamanla maddi imkanları
düzelen köylüler, evlerini genişletip oda ve apart sayılarını arttırmaya başlamış‐
tır. Uğurlu Köyü’ndekiler ağırlıklı olarak evlerinin 2. katına geniş bir balkon
yapıp, evin dışından balkona çıkan bir merdivenle üst kata erişme olanağı sağ‐
lamışlardır. Yeni Bademli Köyü’nde bazı aileler daha sonra evlerinin arka bah‐
çesinde ek bina yapıp oda ve apart sayılarını yeniden arttırma yoluna gitmiştir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi ev pansiyonlarının konaklama üniteleri oda ve
apart şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Oda; yalnız yatak ve banyonun bulunduğu
bir müstakil konaklama ünitesinin olduğu yerdir. Odalarda en az 2, en fazla 4
kişilik yatak vardır. Odada kalan müşteriler diğer pansiyonerlerle birlikte ortak
mutfak kullanmaktadır. Apart ise; yatak ve banyo dışında mutfağında bulun‐
duğu müstakil konaklama ünitesidir. Apartlar odalara göre daha geniştir.
Apartta en az 2 yatak bulunmaktadır. Yatak sayıları ortalama 5 olup, 12’ye ka‐
dar yükseldiği görülmektedir. Yeni yapılan apartlar ufak bir stüdyo daire düze‐
yindedir.
Pansiyonların ortalama 10 yıldır işletildiğini, çalışma yapılan köyler karşılaş‐
tırıldığında Yeni Bademli Köyü’ndeki pansiyonların, Uğurlu Köyü’ndekilere
göre, ortalama 3 sene daha önce işletilmeye başladığı görülmektedir.
Her iki köyün toplam yatak kapasitesi 1793 olup, pansiyonların ortalama ya‐
tak sayısı 15,5’tir. Yeni Bademli Köyü’ndeki bir hane dışında herkesin apartı
vardır. Toplam apart sayısı 284 olup, ortalama apart sayısı ise 2,5’tir. Yeni Ba‐
demli Köyü’nde daha fazla apart olmasına karşın maksimum apart sayısı (7)
Uğurlu Köyü’nde bulunmaktadır. Yeni Bademli Köyü’ndeki pansiyonların %
19,2’sinin, Uğurlu Köyü’nde ise %3,1’nin pansiyon olarak odası bulunmaktadır.
Yeni Bademli Köyü’nde özellikle Karadenizli ailelerin pansiyonlarında oda bu‐
lunmaktadır. Uğurlu Köyü’nde ise sadece köyün en lüks iki pansiyonunda oda
vardır. Odaların, yatak kapasitesi az olduğundan buraları genellikle çocuksuz
aileler ya da bekârlar tercih etmektedir. Geleneksel yapıları gereği köylüler, aile
olarak gelen müşteriyi tercih ettikleri için pansiyonlarını apart şeklinde hizmete
sunmayı tercih etmektedir. Bu nedenle Karadenizli ailelerin pansiyonlarında
oda olduğu için onların biraz daha modern görünüşlü olduğunu söylemek yan‐
lış olmayacaktır. Köylerdeki toplam oda sayısı 65 olup, Yeni Bademli Köyü’nde
ortalama oda sayısı 5,4 iken Uğurlu Köyü’nde 4,5’tir.
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Her iki köyde de işletmeciler, kişi başı yerine oda ve apart başına fiyat ver‐
mektedir. Ortalama oda fiyatı (2008 yılı itibariyle) 38,0 TL iken apart fiyatı 55,3
TL’dir. Köy bazında bakıldığında Yeni Bademli Köyü’nün az bir miktarda da
olsa daha düşük fiyat verdiği görülmektedir. Bu da şehirleşmenin, rekabetin
sürümden kazanmanın daha derinden fark edilmesi anlamına gelmektedir.

Turizmin başladığı ilk yıllarda, nikâhsız çiftlerin pansiyonda kalmalarına
karşı bakış açısı hoş karşılanmazken bu durum bugün değişmiştir. Günümüzde
işletmeciler %52,6 oranında pansiyonunda evli olmayan çiftlerin kalmasından
çok fazla rahatsızlık duymadıklarını belirtmektedirler. Bu oran köylülerin değer
yargılarının değişmeye başladığını göstermektedir.

Ev Pansiyonculuğu ile Yaşanan Kültürel Değişme

Pansiyonculuğa başladıktan sonra hayat görüşünde değişiklik olduğunu dü‐
şünenlerin sayısı ise genel toplamda %46’dır. Yeni Bademli Köyü’nde hayat gö‐
rüşünde değişiklik olduğunu düşünenlerinin oranı (%51,4) Uğurlu Kö‐
yü’ndekilerden (%41,4) daha fazladır. Köylülerin çoğu (%68,8) turizmle tanıştık‐
tan sonra özellikle bilgilerinin ve kültürlerinin arttığını düşünmektedir. Pansi‐
yoncuların tamamına yakını (% 97,2) turizmle birlikte köyde olumlu gelişmeler
yaşandığını düşünmektedir. Her iki köye göre de “çevre düzeninin gelişmiş ol‐
ması” yaşanan en büyük değişimdir.

Turizm, turist kabul eden yörelerde aile yapısının özelliklerini değiştirmektedir.
Özellikle kırsal alanda görülen geniş aile modeli, turizmin modernleştirici etkisi
ile çekirdek aileye dönüşmektedir. Bu çalışma yapılan köylerde de net bir şekil‐
de görülmüştür. Ev pansiyonculuğu yapan ailelerin grup statülerine baktığı‐
mızda da %80’nin anne‐ baba ve çocuk birlikteliğinden oluşan çekirdek aileye
sahip olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyimle ev pansiyonculuğu yapan ha‐
nelerin ortalama büyüklüğü 4’tür.
Turizmin geleneksel toplumlarda kadının rollerinin değişmesine neden ol‐
duğu bilinmektedir; bugün iki köyde de pansiyon işletmecilerinin %92,2’si ka‐
dındır. Turizm sayesinde kadınların hane içinde daha fazla söz sahip olduğu ve
özgürleştiğini söyleyebiliriz.
Turizmin girdiği kırsal bölgelerde dışa doğru göç olgusunu azaltarak nüfu‐
sun yoğunlaşmasına neden olduğunu birçok örnek göstermektedir (Bal 1995).
Bu doğrultuda pansiyon işletmecilerinin Gökçeada’ya yerleştikten ve pansiyon
işletmecisi olduktan sonra %96,2’sinin göç etmediği görülmektedir.
Turizm mesken yapılarında değişikliğe neden olmaktadır. Yeni Bademli ve
Uğurlu Köyleri’ndeki bütün binaların ev pansiyonculuğuyla birlikte mimari
açıdan şekil değiştirdiği bir gerçektir. Pansiyon işletmecileri yeterli maddi im‐
kâna sahip oldukça evlerinin mimari yapısını geliştirerek değiştirmeye devam
edeceklerdir.
Turizm, bireylerin ahlaki değerlerinde ve geleneklerinde değişikliklere ne‐
den olmaktadır. Yapılan görüşmelerde turizmin başladığı ilk yıllarda köyün
yaşlıları “köye şortluları mı getireceksiniz, namusumuz elden gidecek” diye
pansiyonculuğun yapılmasına engel olan bir tutum sergiledikleri bilinmektedir.
Bu tutumlar her iki köyde de turizme geçişi zorlaştırmıştır. Yaşlı kesim
moderniteye direnirken orta yaşlı ve genç kesim “acaba biz burada ne kadar
para kazanırız” gözüyle olaya bakmıştır. Ortalama 10 yıllık zaman diliminde
tüm köylüleri turizmle barıştırmıştır.

SONUÇ
İnsanoğlu, eski çağlarda barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
farklı coğrafyalara doğru hareket ederek varlığını korumuştur. Temeli hareket
etme özelliğine dayanan turizm, farklı sosyo‐kültürel ve ekonomik yapıya sahip
olan toplumların kaynaşmasına neden olan sosyal bir olgudur. Yerel toplum ile
turist bir araya gelerek tanışır, başka bir deyişle farklı kültürler birbiriyle karşı‐
laşıp etkilenir ve bu etkileşim toplumsal yapılarında zamanla değişime meyda‐
na getirir. Kısaca turizm, soyso‐kültürel değişmenin motorudur.
Tarımsal uğraşların egemen olduğu köylerde ve küçük kasaba toplulukla‐
rında turizm, daha etkili bir soyso‐kültürel değişmeye neden olup, bu yolla ka‐
palı toplum yapısı kırıldıkça dünya görüşü değişmekte ve modernleşme daha
kolay sağlanmaktadır.
Gökçeada’da Yeni Bademli ve Uğurlu Köylerinde devamlı ikamet edip ev
pansiyonculuğu yapan tüm pansiyon işletmecileri ve eşleriyle görüşülüp de‐
mografik özellikleri ve turizmin kültürel dinamikleri ortaya konularak, turizmin
kırsal alanda neden olduğu sosyo‐ kültürel değişimler de gözler önüne serilmiş‐
tir. Ortalama 10 yıldır ev pansiyonculuğu yaparak geçimlerine katkı sağlayan
Yeni Bademli Köyü’nde bu mesleği yapan 52 haneyle, Uğurlu Köyü’nde ise 64
haneyle görüşülmüştür.
Turizm sayesinde ev pansiyonculuğu yapan hanelerin geleneksel köy yaşan‐
tısında görülen geniş aile tipi yerine çekirdek aileye bırakmıştır. Kadının top‐
lumsal cinsiyet rollerinde değişme meydana gelmiştir. Pansiyon işletmecilerinin
ağırlıklı kadın olması bunun en büyük kanıtıdır. Kadının özgürleşmesinin ya‐
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nında değer yargıları değişmeye başlamıştır. Kentli insanı ağırlayarak bilgileri
ve görgüleri artmıştır.
Buraya kadar söylediklerimizden yola çıkarak Gökçeada’da daha kaliteli bir
ev pansiyonculuğu yapılması için öneriler yapabiliriz. Öncelikle, Yeni Bademli
ve Uğurlu Köylülerinin hem kişisel hem de mesleki gelişimini sağlamak için
eğitimle ilgili çalışmalar sürdürülmelidir. Eğitimi olmayanlar her ne kadar genel
nüfus içinde düşük bir yüzdeye sahip olsalar da mutlaka okuma yazmayı öğ‐
renmelidirler. Ayrıca resmi kurumların desteği ile açılabilecek turizm‐otelcilik
kurslarıyla ev pansiyonculuğu yapan hanelerin bireyleri daha fazla eğitilmeli‐
dir. İlçe merkezinde yabancı dil kursu açarak turizmle uğraşanların ikinci bir dil
öğrenmesi sağlanmalıdır. Böylece turist sayısı her geçen gün artan Gökçeada’da
yabancı turistleri de rahatlıkla ağırlama imkânı sağlanacaktır.
Kırsal kesimde yaşayan Yeni Bademli ve Uğurlu köylüleri turizmle birlikte
şehirli insanla kaynaşma fırsatı yakalamıştır. Yöre halkının iyi niyetli gayretleri‐
ne karşın, gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayamadığı zamanlar olmaktadır.
Pek çok pansiyon estetik açıdan şehirli insanın gözüne hitap edecek şekilde de‐
ğildir. Gökçeada’nın en azından komşusu sayılan Bozcaada’daki pansiyonlarla
rekabet edebilmesi için bu eksiklerini tamamlaması gerekmektedir. Bu nedenle
buradaki ev pansiyoncuları yurtiçinde (olabilirse yurt dışında da) başka turistik
bölgeleri görmeleri teşvik edilmelidir. Bu yolla pansiyoncuların hem eksiklerini
görmeleri hem de gelişmeleri takip etmeleri sağlanabilir.
Coğrafi nedenlerle kısıtlı gelir kaynaklarına sahip olan Gökçeada, turizme
yapacağı her yatırımla hem ada hem de Türkiye ekonomisine daha fazla katkı
sağlayacaktır. Adada turizm sezonun kısa sürmesi, yapılan yatırımların istenil‐
diği ölçüde gerçekleşmemesi gelişmeye engel oluşturmaktadır. Bu nedenle
Gökçeada yalnız yaz aylarında, denize girip güneşlenmek için tatile gelenlere
yönelik yatırımlar yapılmamalıdır. Örneğin yaz ayları dışında dağ yürüyüşü
(trekking) veya bağ bozumu turları düzenlenebilir, yapılan kültür turlarının
artması teşvik edilmelidir. Çalışanlar için hafta sonu, emekli vb. diğer gruplar
için hafta içi çeşitli etkinliklerle kış turizmi canlı tutulmalıdır. Türkiye’de ve
Gökçeada’da bu potansiyel olmasına rağmen yeterince kullanılmaktadır.
Gene orta vadede yapılabilecek bir başka yaklaşım, güzel sanatlara yatkın
gençlerin adanın sakin dönemlerinde buraya gelmelerini sağlamaktır. Oluşturu‐
lacak uygun ortamla buraya gelmeleri desteklenen veya sağlanan gençlerin, si‐
vil toplum örgütlerinin katkılarıyla sanatkârane yeteneklerini geliştirerek ve
bunları adaya özgü vurgularla topluma yansıtmaları sağlanmalıdır. Bu yolla
hem gençlerin yüreklendirilmesi, hem ince bir üslupla adanın tanıtılması, hem
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de küçük katkılarla sivil toplum örgütlerinin başarılı işlere imza atması bu yolla
sağlanabilir. Sivil toplum örgütlerinin sağlayacağı olanaklarla gençlere “0” ma‐
liyetli ortam hazırlamak ve onlardan güzel sanatlar merkezli ürün beklemek
insanlık onuruyla ciddi bir uyum içinde olacaktır.
Bu çalışma Gökçeada’da yapılan ev pansiyonculuğunun kültürel dinamikleri
ortaya koymakta ve turizmle birlikte yaşanan değişime açıklık getirmektedir.
Her geçen yıl artan turist sayısı ile önemli bir turizm merkezi haline gelen ada
için, bu çalışmanın faydalı olmasını diliyorum.
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ÖZ
Ülkemizde seyahat etme özgürlüğü hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için Anayasa’da güvence altına alınmıştır (Any. m. 23). Bu özgürlüğünün kullanılabilmesi için,
hukuka ve usulüne uygun bir şekilde ülkeye giriş yapılmış olması gerekir. Yabancıların,
başka ülkelere girişinde tâbi oldukları muameleler açısından uluslararası hukukun rolü
çok sınırlıdır. Zira, devletler menfaatlerini korumak amacıyla bu konuyu münhasıran
yetkilerinde tutmaktadırlar. Türk hukukunda da yabancıların Türkiye’ye giriş hakkı konusunda yetkili makamlara geniş bir takdir hakkı verilmiş ve bu konudaki koşullar Pasaport Kanunu'nda (PK.) düzenlenmiştir RG. 27.4.1950-7564. (Ayrıca bknz
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/951.html). Buna göre, sınır kapılarından giriş
yapmak, usulüne uygun girişin ilk koşuludur. Sınır kapısına gelen yabancı turistin yerine
getirmesi gereken ikinci koşul ise, pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeyi gösterme zorunluluğudur. Ayrıca, bu kişinin kural olarak, vize almış ve ülkeye girişinin yasaklanmamış olması da gerekmektedir. Bu koşulların bazıları hem Türk vatandaşları
hem de yabancılar için aranmakla birlikte, koşullara uymamanın müeyyidesi, Türk vatandaşları ve yabancılar bakımından farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra, Pasaport
Kanunu’nda, ülkeye girişi yasaklanmış kişi grupları sayılırken, objektif olmayan ve sınırları kesin olarak belirlenemeyen bazı kavramların da kullanıldığı görülmektedir. Bu bildirinin amacı, giriş hakkı konusunda Türkiye’nin münhasır yetkisine vurgu yapılarak,
yabancı turistlerin ülkeye giriş koşullarını hukukî dayanaklarıyla açıklamaktır. Bunun
sonucunda 1950 tarihli Pasaport Kanununun ilgili hükümlerinin günümüz koşulları bakımından yeterli olup olmadığı da değerlendirilecektir.
Anahtar sözcükler: Giriş hakkı, pasaport, pasaport yerine geçen belgeler, vize.

GİRİŞ
Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, Anayasa’nın 23. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre, “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir”. Bu hak temel hak ve
özgürlükler arasında sayıldığından, ancak, kanunla ve milletlerarası hukuka
uygun olarak sınırlanabilir (Any. m.16). Görüldüğü gibi, 23. maddede anayasa
koyucu, ʹherkesʹ ifadesini kullanarak, sadece Türk vatandaşları i için değil, ya‐
bancılar için de ikamet ve seyahat özgürlüğünü, anayasal güvence altına almış‐

Bildiriler

779

tır. Ancak, yabancılar bakımından ikamet ve seyahat özgürlüğünün kullanıla‐
bilmesi, yabancının bu ülkeye hukuka uygun bir şekilde giriş yapmasına bağlıdır.
Bu çalışmada öncelikle “giriş hakkı”nın tanımı yapılacak, daha sonra da, ülke‐
ye usulüne uygun olarak giriş yapmanın koşulları incelenecektir. Türkiye’ye
giriş yapmanın bazı koşulları vatandaşlar ve yabancılar (turistler) bakımından
ortaktır. Bunlar, sınır kapısından girme ve giriş yaparken uygun belge gösterme
koşullarıdır. Ortak koşullara ek olarak, yabancılar için ayrıca, vize almış olma
ve girişi yasaklı kişilerden olmama koşulları da aranmaktadır. Bu hususlar
konuyu esas olarak düzenleyen 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri çerçe‐
vesinde incelenecektir. Ayrıca, 5683 sayılı Yabancıların İkamet ve Seyahati Hak‐
kında Kanun (YİSHK.) RG. 27.4.1950‐7564. Ayrıca, http://www.mevzuat.adalet.
gov.tr/html/952.html ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Ka‐
nunun (YÇİHK.) (RG. 6.3.2003‐25040. (Ayrıca, bknz. http://www.mevzuat. ada‐
let.gov.tr/html/1219.html) ilgili hükümlerine de yeri geldikçe değinilecektir. Ko‐
nu ile ilgili ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşme hükümleri ise, bildirinin
kapsamını çok genişleteceğinden, bu çalışmada sınırlı olarak yer verilecektir.
Sonuç bölümünde ise, yabancı turistlerin, hukuka ve usulüne uygun bir şe‐
kilde ülkeye giriş yapmış olması için gerekli olan ve incelenen bu koşullar de‐
ğerlendirilecektir ii.
YABANCI TURİSTLERİN GİRİŞ HAKKI
Bir yabancının ülkeye serbestçe girebilme hakkına ‘giriş hakkı’ denir. Ülkeye
girme konusunda uluslararası hukuk, devletlere iki zıt ilke arasında denge sağ‐
lama zorunluluğu yüklemektedir. Bu ilkeler devletin uluslararası arenada ya‐
şam ilişkilerini kurma ve sürdürmeyi kolaylaştırma ilkesi ile devletin vatanda‐
şının yararını koruma ilkesidir. Bu amaçla da bazı yabancıların ülkeye girişi ya‐
saklanabilmektedir (Seviğ 1983).
Tarihsel sürece baktığımızda, uluslararası hukuk açısından, yabancıların baş‐
ka ülkeye girmesi konusunda iki temel yaklaşımın olduğu görülmektedir. Bun‐
lardan ilki, bir devletin yabancıları kabul etme gibi bir yükümlülüğünün olma‐
dığı ve bu konuda mutlak bir hakka sahip olduğu, ancak, uluslararası sözleşme‐
lerde buna bazı istisnalar getirilebileceği şeklindedir (Oppenheim’den akt.
Altuğ 1971). Diğer yaklaşım ise, devletin kendisine uluslararası hukuk tarafın‐
dan empoze edilen ve yabancıyı kabul etmek şeklinde bir yükümlülüğünün bu‐
lunduğunu kabul etmektedir. Bu görüşün dayanağı Birleşmiş Milletlerin İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesidir (İHEB http://tr.wikisource.org/wiki/%C4
%B0nsan_Haklar%C4%B1_Evrensel_Beyannamesi) iii.
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Günümüzde ise, kural olarak, bir devlet, yabancıyı ülkesine kabul etmek ko‐
nusunda münhasır yetkiye sahiptir (Hackworth 1942). Bu konuda keyfi uygu‐
lamaları önlemek amacıyla, Devletler Hukuku Enstitüsü çeşitli tarihlerde yaptı‐
ğı toplantılarda iv, devletin yabancıyı kabul edip etmeme özgürlüğünün, ege‐
menlik hakkının bir sonucu olduğunu ve bu hakkı kullanırken uyulması gerekli
olan bazı esasları belirlemiştir. Bu esaslar aslında tavsiye niteliğindedir. Buna
göre, ülkeler giriş hakkını kanunla düzenler, iç ve dış güvenlik nedenleriyle gi‐
riş hakkı durdurulabilir veya engel olunabilir (Altuğ 1971; Seviğ 1983; Tekinalp
2003). Bazı düşünürler bu tavsiyeleri desteklemektedirler v.
Buna karşın, uluslararası teamülde, devlet tebaasını ülkesine kabul etmek zo‐
rundadır. Bu kural, Anayasaya ‘Vatandaş yurda girme hakkından yoksun bırakıla‐
maz’ şeklinde yansımıştır (Any. m. 23). Bu zorunluluk nedeniyle Türk
vatandaşı ülkesine zamanla kısıtlı olmaksızın her zaman gelebilir ve devlet va‐
tandaşının girişini engelleyemez.
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rından hem de yabancı turistlerden isteneceği ve aynı zamanda bu belgelerin
geçerli, yani, kullanılabilir halde olması gerektiği anlaşılmaktadır.
Pasaport
Tanım
Pasaport, kişiye vatandaşı olduğu devlet tarafından verilen ve ülkeye girip çık‐
masına engel durumunun bulunmadığını gösteren belgedir (Çelikel 2009). Bu
belgenin en önemli özelliği, vatandaşlık bağını ve diplomatik himaye durumu‐
nu göstermesidir.
Pasaport Türleri
a) Diplomatik Pasaport

Türkiye’ye usulüne uygun olarak giriş yapmada dört koşul aranmaktadır.

PK. m.13/3’de belirtilen kişilerden vi, geçici görev ya da seyahat amacıyla yurt
dışına çıkanlara, bu görev ve seyahatin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus
olmak üzere veya azami iki yıl için verilir. Daimi görevle gidenlere ise, dört yıl
için geçerli olmak üzere verilip, gerektiğinde aynı sürelerle üç kez yenilenir.

Sınır Kapısından Giriş Yapmak

b) Hususî Damgalı Pasaport

GİRİŞ YAPMANIN KOŞULLARI

Pasaport Kanunu’nun 1. maddesine göre; Türkiye’ye sınır (giriş) kapısından
giriş yapmak zorunludur. Bu koşul Türk vatandaşları ve yabancılara aynı şekil‐
de uygulanır. Sadece sınırdan geçmek, yani giriş kapısını kullanmadan geçmek,
usule uygun bir geçiş değildir. Bu nedenle ülkeye giriş ve çıkışlar sadece sınır
(giriş) kapılarından yapılabilir. Sınır (giriş) kapıları, İçişleri Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu kapılar, hava limanlarında,
deniz limanlarında, demir yollarında ve siyasî kara sınırlarda kurulabilir (Ül‐
kemizdeki sınır ve gümrük kapılarının resmî olmayan listesi için bkz.
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiyeʹnin_g%C3%BCmr%C3%BCk_kap
%C4%B1lar%C4%B1_listesi).
Belge Gösterme Zorunluluğu
Sınır kapılarında pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeler kullanılmak‐
tadır. Dolayısıyla bu belgelerin gösterilmesi zorunludur. Kanun bu zorunluluğu
“Türk vatandaşları ile yabancılar Türkiye’ye girebilmek ve Türkiye’den çıkabilmek için
yolcu giriş‐çıkış kapılarındaki polis makamlarına usulüne uygun ve muteber bir pasa‐
port veya pasaport yerine geçen bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar” şeklinde ifade
etmektedir (PK. m. 2/1). Bu ifadeden öncelikle belgelerin hem Türk vatandaşla‐

PK. m. 14‐A’da kimlerin hususî damgalı pasaport alabileceği düzenlenmiştir vii.
Bu maddede, 1993 yılında yapılan değişiklik ile büyükşehir, il ve ilçe belediye
başkanlarına görevleri süresince hususî damgalı pasaport verileceği esası geti‐
rilmiştir. PK. m. 14‐C maddesine göre, hususî damgalı pasaportlar dört yıl için
verilir.
c) Hizmet Damgalı Pasaport
PK. m. 14‐B’de düzenlenmiştir viii. Azami süresi dört yıl olmakla birlikte, gö‐
revli kişi, görevli olarak yurt dışına kaç yıl için gönderiliyorsa o süre ile sınırlı
olarak verilir. Hizmet süresi bir yıl ise, ancak bir yıl için verilir. Süresi bittikten
sonra yenilenebilir.
d) Umuma Mahsus Pasaportlar
Seyahat etmek isteyen herkese verilebilen pasaporttur. İki türlüdür.


Münferit Umuma Mahsus Pasaport (En az 3 ay, en fazla 5 yıl için verilir).
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Müşterek Umuma Mahsus Pasaport: PK. m. 16’da düzenlenmiştir. Toplu
halde yolculuk etmek isteyen ve en az 5 kişilik bir kafile teşkil eden Türk
vatandaşlarına verilir. Verildiği tarihten itibaren, 3 ay, 6 ay veya 1 yıllık
süre ile geçerlidir.

e) Yabancılara Mahsus Pasaport
PK. m. 18’de düzenlenmiştir ve özellik arz eden bir pasaport türüdür. Bu pasa‐
portun farkı, elinde bulunduran kişinin Türk vatandaşlığı iddiasında buluna‐
mamasıdır. Yabancılara mahsus pasaport, Türk vatandaşlığının ispatına yara‐
yan bir belge değildir. Zira bu pasaport, tabiiyetsiz veya tabiîyet durumları
muntazam olmayan ya da fiilen tabiiyetsiz olanlara verilir.
İki türlüdür.
1.

2.

Türkiye’den yalnız bir çıkış için veya Türkiye’ye yalnız bir giriş için ve‐
rilen yabancılara mahsus pasaport; Türkiye’ye giriş için verilmiş ise bu
pasaportun geçerliliği Türkiye’ye giriş ile sona erer. Benzer şekilde,
Türkiye’den çıkış için verilmiş ise, pasaport üzerindeki şerhte hangi ül‐
keye giriş için verildiği yazıyor ise o ülkeye giriş ile süresi sona erer. Bu
pasaportu alan kişiler, pasaportu aldıktan itibaren 1 ay içinde Türki‐
ye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapmalıdırlar.
İçişleri Bakanlığının takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1yıl ya da 2 yıl geçerli ol‐
mak üzere düzenlenen, bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar.

Her iki tür pasaport da, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenir. İlgili yurt
dışında ise, konsoloslar tarafından düzenlemek suretiyle bu tür pasaportlar ilgi‐
lilerce kullanılabilir.
Pasaportla Girişin Şartları


Pasaport yetkili makam tarafından düzenlenmiş olmalıdır.



Pasaport üzerinde tahrifat yapılmamış olmalıdır.



Pasaportun süresi geçmemiş olmalıdır.



Pasaportun onu ibraz eden kişiye ait olduğunun tespit edilmiş olması
gerekir. Şüphe halinde kişi sınırdan alınmayabilir.
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Pasaport Vermeye Yetkili Makamlar
Diplomatik pasaport vermeye yetkili makam, PK. m. 13/1’e göre, Dışişleri
Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti büyük elçilik ve elçi‐
likleridir.
Hususî ve hizmet damgalı pasaportları vermeye yetkili makam, PK. m. 14/C’
göre, talep edenin mensup olduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine,
İçişleri Bakanlığı’dır. Yine aynı maddeye göre, bu tür pasaportlar, yine aynı ko‐
şullarla, İçişleri Bakanlığı’nın izni ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile TC. Bü‐
yükelçilikleri ya da elçiliklerince de verilebilir.
Umuma mahsus münferit veya umuma mahsus müşterek pasaportları ver‐
meye yetkili makam, PK. m. 15’e göre, yurt içinde İçişleri Bakanlığı veya İçişleri
Bakanının vereceği yetkiye göre valilikler, yabancı memleketlerde TC. Konso‐
losluklarıdır.
Yabancılara mahsus pasaportları vermeye yetkili makam ise, PK. m. 18’e gö‐
re, İçişleri Bakanlığı, yabancı ülkelerde İçişleri Bakanlığı’nın talebi veya onayı
üzerine Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk
makamlarıdır.
Pasaport Yerine Geçen Belgeler
Pasaporttan başka, pasaport yerine geçen belgeler de, Türkiye’ye usulüne uy‐
gun giriş yapma ya da ülkeden çıkma hakkını verir (PK. m. 2). Pasaport yerine
geçen belgelerin neler olduğu ve nasıl belirleneceği PK. m. 2/3’de düzenlenmiş‐
tir. Bu maddeye göre, ‘Kanunlar ve milletlerarası sözleşmelerde tespit edilenlerden
başka ne gibi belgelerin pasaport yerine geçen belge olduğunun belirlenmesinde Dışişleri
ve İçişleri Bakanlığı müştereken karar almaya yetkilidirler’. Görüldüğü gibi, pasaport
yerine geçen belgeler, kanunlarla, uluslararası sözleşmelerle ya da İçişleri ve
Dışişleri Bakanlığının müşterek kararıyla belirlenir. Kanun yoluyla tespit edilen
pasaport yerine geçen belgelerin neler olduğu, PK. m. 12/ B’de sayılmıştır.
1. Pasavan ve benzeri belgeler ix
Pasavan ve pasavan benzeri belgeler PK. m. 19’da düzenlenmiştir. Buna göre,
‘Türkiye Cumhuriyeti ile sınır komşusu olan ülkeler arasında gidiş gelişi sağlamak ve
kolaylaştırmak amacıyla pasaport yerine geçmek üzere Türk vatandaşlarına verilir. Bu
belgelerin şekli ve geçerlilik süresi ve kimlere verileceği Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili
devlet arasında yapılan sözleşmelere uygun olarak İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca
müştereken tespit edilir’.
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Pasavan benzeri belgelere örnek olarak idari mektuplar ve hudut geçiş bel‐
geleri gösterilebilir:
İdari mektuplar, kaymakam yada vali tarafından, Türkiye‐Suriye sınırında
yaşayan Türk vatandaşlarına verilen ve hudut hattından itibaren 50 km. gitme
yetkisi veren belgelerdir. Bu mektuplarla çıkış yapanların, zorunlu sebepler dı‐
şında süre uzatması mümkün değildir.
Hudut geçiş belgeleri, sınırdaş olduğumuz komşu devlet ile imzaladığımız,
hududa ilişkin anlaşmalarda, ilgili vali ve kaymakamlar ile başkanlık ettikleri
heyetlere verilir. Akit diğer devlet tarafından bu belgenin vize edilmesi gerekir.
İki türlü hudut geçiş belgesi bulunmaktadır: Hudut makamlarının kullandığı,
hudut geçiş makamlarına verilen hudut geçiş belgeleri ile hudut personeline
verilen hudut geçiş belgeleri. Bunlar, hudutta çalışmak üzere görevlendirilenle‐
re verilen hudut geçiş belgeleridir ve geçici niteliktedir. Görevleri sürecince de‐
vam eder.
2. Gemi Adamı Cüzdanı, Demiryolu ve Hava Ulaşım Araçları Memur ve Mürettebatı‐
na Verilen Belgeler
PK. m. 20/1’e göre, gemi adamı cüzdanı, Türkiye karasuları dışına çıkan Türk
gemilerinin Türk vatandaşı mürettebatına usulüne uygun olarak bölge liman ve
deniz işleri müdürlüklerince verilen belgedir. Verildiği yer Emniyet Müdürlü‐
ğünce onanmadığı sürece geçerli değildir ve pasaport yerine kullanılamaz. Kar‐
şılıklılık gereği olarak, bu tür bir belgeyi elinde tutan yabancı, pasaport göster‐
meksizin Türkiye’ye giriş yapabilir.
PK. m. 20/3’e göre, demiryolu personeli kimlik belgesi, demiryolu uluslararası
ulaşım araçları memur ve mürettebatına verilen belgedir. Bu belgelerin kimler
tarafından düzenleneceği ve onaylanacağı uluslararası anlaşmalarla belirlenir.
PK. m. 20/2’ye göre, uçak mürettebatı belgesi, havayolu uluslararası ulaşım
araçları memur ve mürettebatına, anlaşmalarda belirtilen örneğine ve usulüne
uygun olarak idarelerce verilen belgedir. Chicago Sivil Havacılık Anlaşmasına
göre, uluslararası ulaşım yapan hava yolu idarelerince, bu sözleşmede belirtilen
nitelikte belge, bu idarenin bulunduğu yerdeki Emniyet Müdürlüğünce onay‐
lanmak suretiyle, 1 yıl süreyle verilir. Karşılıklı işlem gereğince, yabancı uçak
mürettebatına böyle bir belge verilmişse, bu belge ile Türkiye’ye giriş yapabilirler.
Uluslararası sözleşmelerle tespit edilen pasaport yerine geçen belgelere örnek
olarak da Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Sözleşmesi gösterilebilir
(http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_195o.htm) x.
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Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge İbraz Edemeyenlerin Durumu
1‐ Türk Vatandaşı
PK. m. 3’e göre, pasaportsuz veya vesikasız, usulüne uygun veya geçerli olma‐
yan pasaport veya belgelerle Türkiye sınırlarına gelerek Türk vatandaşı oldu‐
ğunu iddia edenler, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya hüviyet varakala‐
rını ibraz ettikleri ve görevli polis ya da yetkili kişiye bu belgenin kendilerine ait
olduğunu gösterebildikleri takdirde, Türkiye’ye kabul olunurlar. Nüfus hüviyet
cüzdanı dışında bir kimlik gösterilirse (sürücü belgesi, öğrenci belgesi gibi) bu
belgelerin veya delillerin kıymeti, yetkili kişi tarafından takdir edilir; Türk va‐
tandaşı olduklarına kanaat getirilmesi halinde Türkiye’ye kabul olunmak zo‐
rundadırlar. Bu kişiler durumları sabit oluncaya kadar, yani Türk vatandaşı ol‐
duğuna kanaât getirilinceye kadar geçen süre boyunca, bulunduğu yerin en bü‐
yük mülkî amirin göstereceği yerde ikamet etmek zorunda bırakılır. Bu tür bel‐
geleri ibraz edemeyenler, Türk vatandaşı oldukları iddiasında olsalar bile, sı‐
nırdan geri çevrilirler.
2. Yabancı
PK. m. 4’e göre, pasaportsuz veya vesikasız, usulüne uygun veya geçerli olma‐
yan pasaport veya belgelerle Türkiye sınırlarına gelen yabancılar, kural olarak,
sınırdan geri çevrilirler. Bu kuralın istisnaları da yine aynı maddede düzenlen‐
miştir. Buna göre, yabancı, pasaport ya da pasaport yerine geçen bir belgeyi
yolda kaybettiğini iddia ediyorsa, İçişleri Bakanlığınca soruşturma yapılana
dek, gerekirse en yakın idari merkeze gönderilerek haklarında verilecek karara
göre işlem yapılmak üzere mahalli mülkî amirin göstereceği yerde oturtulabil‐
mek kaydıyla kabul edilirler. Eğer soruşturma sonunda gerçekten pasaportları‐
nı yolda kaybettikleri ortaya çıkarsa Türkiye’ye giriş yapabilirler; aksi halde,
ülkeye kabul edilmezler.
Özel Durumlar
a) Göçmenler
PK. m. 4/3 ‘e göre, hükümetin izni ile Türkiye’ye gelen göçmenler, ellerinde
Türk konsolosluklarınca veya göçmen sevki için yabancı memleketlere hükü‐
metçe gönderilen memur veya heyetler tarafından verilmiş bir vesika bulunmak
şartıyla, pasaportsuz da olsalar Türkiye’ye kabul olunurlar.
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b) Mülteciler

Tanım

Mültecilerle ilgili düzenleme PK. m. 4/4 de yer almakla birlikte, konu ile ilgili
Türkiye’nin onaylamış olduğu uluslararası sözleşme de bulunmaktadır. Bu ne‐
denle, Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi
(http://www.unhcr.org.tr/MEP/FTPRoot/Dosyalar/Anasayfa/sozlesme.pdf
;
Türkiye bu Sözleşmeyi 1961 yılında onaylamıştır) ile Pasaport Kanunu hüküm‐
lerini birlikte değerlendirmek gerekir.

Yabancının giriş veya çıkış yapacağı ülkenin resmî ya da yetkili makamları tara‐
fından verilen, genellikle pasaportlara işlenen ve o ülkeye girme veya ülkeden
çıkma iznine ‘vize’ denir (Göğer 1973; Asar 2001; Çiçekli 2003) xi. Görüldüğü gibi,
sadece ülkeye giriş için değil, ülkeden çıkış için de vize söz konusu olabilmektedir.

PK. m. 4/4’e göre mültecilerin pasaportları olsun ya da olmasın Türkiye’ye
kabul edilmeleri İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Cenevre Sözleşmesi, söz‐
leşmeyi imzalayan ülkelere, mültecileri ülkeye kabul zorunluluğu yüklememek‐
tedir. Mültecilerin kabul edildikleri ülkedeki ikametlerine ilişkin özel hüküm
saklı kalmak şartıyla, her devlet mültecilerin kabulünü kendisi düzenleyecektir.
Dolayısıyla PK. m. 4/4, yani ‘mülteciler bakımından İçişleri Bakanlığının izni’ geçer‐
liliğini koruyacaktır.

Pasaport Kanunu’nda düzenlenmiş olan vize türleri; giriş vizesi, transit vize ve
çıkış vizesi olmak üzere üçe ayrılır. Bununla birlikte, YÇİHK’da çalışma vizesi
ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
hükümlerince getirilen öğrenim vizesi de bulunmaktadır. Bu başlık altında ön‐
celikle PK. hükümlerinde düzenlenen vize türleri daha sonra da çalışma ve öğ‐
renim vizeleri kısaca açıklanacaktır.

Mülteci, tehdit altında olduğu ülkeden ‐ki bu ülke vatandaşı olduğu ülkedir‐,
hayati tehlike altında olduğu için ayrılmak ve başka bir ülkeye sığınmak zorun‐
da kalmıştır. Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesine göre, ‘Hiçbir taraf devlet, bir
mülteciyi, ırkı, dinî, tabiîyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî fikirleri do‐
layısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına her ne şekilde
olursa olsun geri göndermeyecek veya iâde etmeyecektir’. Bu durum PK. m. 4/4’ün
istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre, dili, dinî, ırkı, siyasî düşüncesi nedeniyle
tehdit altında olduğu ülkeyi (bu ülke ya vatandaşı olduğu ülkedir ya da ilgili
vatansızdır, vatansız olarak yaşadığı ülkedir) doğrudan doğruya izin almaksı‐
zın terk eden ve PK. m. 4/4 gereğince gerekli izni almaksızın ülkeye giren mül‐
teciler, sınır dışı edilmezler ya da usulsüz giriş yaptıkları için iâde edilemezler.

Vize Türleri

Giriş Vizesi ve Türleri
PK. m. 25’e göre, “Türkiye’ye giriş vizesi Türkiye sınırlarından içeri girmeyi sağlama‐
ya yönelik olup, ikamet müddetine dair herhangi bir şerh içermediği takdirde bu vizeye
sahip yabancının Türkiye’de ikamet edebileceği süre bakımından herhangi bir hüküm
ifade etmeyip, bu husus yabancıların ikamet ve seyahatlerini düzenleyen hükümlere ta‐
bidir”.
Görüldüğü gibi, giriş vizesi, kural olarak, Türkiye sınırlarından girişi sağlamaya
yönelik olup, ikamet süresine ilişkin bir şart içermediği takdirde, yabancının
ikameti için bir hak doğurmaz.
a) Tek Giriş Vizesi

PK. m. 4/4’e göre, mültecilerin yanı sıra, iskân hakkındaki mevzuat hükümleri
dışında yurt tutmak maksadıyla Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılar, ancak,
İçişleri Bakanlığının izni ile giriş yapabilirler. Bu kişilerin, pasaportları olsun ya
da olmasın usulüne uygun giriş yapabilmesi için İçişleri Bakanlığının izni şarttır.

PK. m. 28’de düzenlenmiştir. Türkiye’ye tek bir girişi sağlayan ve asıl olan vize
türüdür. Verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde Türkiye’ye giriş ya‐
pılarak kullanılması gerekir, aksi takdirde ilgilinin vize için yeniden müracaat
etmesi gerekir. Tek giriş vizesi iki türlü olabilir.

Vize Alma Mecburiyeti

aa) Olağan Tek Giriş Vizesi

PK. m. 5’e göre, yabancıların hukuka uygun olarak giriş yapabilmeleri için, ku‐
ral olarak, vize alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İlgilinin ülkeye geçerli girişini sağlayan vize türüdür. Bu tür vizede, ilgilinin
ikametine ilişkin bir şerh bulunmadığından, ikamet için bir hak sağlamaz.
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ab) İkamet Süreli Tek Giriş Vizesi

d) Müteaddit Giriş Vizesi

İkameti süresine ilişkin şerh taşıyan giriş vizesine denir. Vizesinde, böyle bir
şerh bulunan ilgilinin, Türkiye’de ikamet etmesine izin verilmiş demektir; ayrı‐
ca YİSHK hükümlerine göre ikamet izni almasına gerek yoktur. İkamet süreli
tek giriş vizesi istisnaî nitelik taşımaktadır.

PK. m. 28/C’e göre, müteaddit giriş vizesi alan yabancı, vizenin geçerli olduğu
süre içinde, Türkiye’ye sınırsız sayıda giriş yapabilir.

b) Turist Damgalı Giriş Vizesi
YİSHK. m. 5’e göre, tarih, kültür, güzel sanatlar şenlikleri ve festival, spor mü‐
sabakaları, kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar nedeniyle veya Bakanlar
Kurulunca tayin olunacak yerlerde ziyaret, tedavi veya hava değişimi maksa‐
dıyla “turist” damgalı vizeyle gelen yabancılar, vizelerinde ikamet bakımından
sınırlayıcı bir düzenleme yoksa dört ay süreyle Türkiyeʹde kalabilirler. Bu mad‐
dede adı geçen ‘turist damgalı giriş vizesi’, ilgiliye ikamet tezkeresi almaksızın
Türkiye’de ikamet etme yetkisi verir. Kanunun bu hükmüne göre, turist damga‐
lı giriş vizesiyle Türkiye’ye girecek olan yabancının vizesinde aksini öngören
şerh bulunmadıkça ilgili dört ay süreyle ikamet tezkeresi almak zorunda değil‐
dir. Bu demektir ki, vizeyi veren yetkili makam aksine bir şerh de koyabilir. Bu
şerh ikamet bakımından sınırlayıcı olabilir. Böyle bir sınırlama olması halinde
bu hüküm uygulanmaz.
c) Türkiye’ye Dönüş Vizesi
PK. m. 28/B’de düzenlenmiştir. Yabancılara talepleri halinde Türkiye’den çıkış‐
larında dönüş vizesi verilebilir. Türkiye’den çıkış yapacak olan yabancı, Türki‐
ye’ye tekrar dönme niyetinde ise, yabancı ülkedeki yetkili Türk makamlarından
vize isteminde bulunmak zorunda değildir, Türkiye’de iken vize alıp, kolayca
Türkiye’ye dönüş yapabilir. Türkiyeʹye dönüş vizesi, münferit pasaport sahiple‐
rine verilir, müşterek pasaport sahipleri bakımından geçerli değildir.
Bu vizenin süresi, Türkiye’den çıkış tarihinden itibaren 1 yıldır. İlgilinin bu
süre içerisinde bu vizeyle Türkiye’ye dönüş yapması gerekir, aksi takdirde, vize
geçerliliğini yitirir. Geçici olarak Türkiye’den ayrılanlar başlığını taşıyan YİSHK.
m. 13’e göre, ‘Türkiye dışına giden ve ikamet tezkeresinin süresi bitmeden dönenler
için vize aranmaz. Bu yabancıların, sınır kapılarında geçerli ikamet tezkerelerini ibraz
etmeleri Türkiyeʹye girişleri için yeterlidir”. Buna göre, ilgilinin ikamet tezkeresi
varsa, YİSHK. m. 13, hükmü uygulanacaktır. İkamet tezkeresinin olmadığı hal‐
lerde, ilgili PK. m. 28/B gereğince dönüş vizesi alabilecektir.

e) Transit Vize
PK. m. 29’e göre, başka ülkelere gitmek üzere Türkiye’den geçecek yabancılara,
Türkiye’den geçişi sağlamak üzere verilen vizedir xii. Transit vizesi alan yabancı‐
lar, otomobil, tren, uçak gibi araçlarla seyahat etmekte veya Türkiye üzerindeki
seyahatleri birkaç gün sürmektedir. Tek transit vize ve çift transit vize olmak
üzere ikiye ayrılır: Tek transit vize, Türkiye’den tek bir geçişi; çift transit vize
ise, Türkiyeʹden bir gidiş ve bir dönüşü sağlar. PK. m. 26/2’de transit geçiş ya‐
panlarla ilgili bir istisna söz konusudur. Buna göre, “Bu sayılan kişilerin xiii hamili
bulundukları belgelerle Türkiye’den sonra gidecekleri ülkeye giriş vizesi var ise ya da
Türkiye’ye geldikleri ülkeden verilmiş bir giriş vizesi bulunuyor ise İçişleri Bakanlığının
iznine gerek olmaksızın bu gibi kişilere transit vize verilebilir”.
f) Çıkış Vizesi
Yabancının ülkeyi terk özgürlüğü bulunmaktadır. Bu kural PK. m. 7’de ifadesini
bulmuştur. Buna göre, Türkiye’den çıkış vizeye tabi değildir. Yabancı, Türkiyeʹ‐
den çıkmak için herhangi bir makamdan izin almak zorunda da değildir. Bu
kuralın tek istisnası, aynı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre,
bir gidiş ve geliş için verilen yabancılara mahsus pasaport sahibi yabancılar, bu
pasaportu veriliş tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiyeʹden çıkış amacıyla
kullanmadıkları takdirde çıkış vizesi almak zorundadırlar. Bu hüküm dışında
yabancının ülkeyi terk özgürlüğünü sınırlayan bir düzenleme bulunmamakta‐
dır xiv.
g) Çalışma Vizesi
YÇİHK. m. 12 kapsamında verilen ve Türkiyeʹye çalışmak için gelenlere verilen
vize türüdür xv. Çalışma vizesi, yurt dışındaki Türk konsoloslukları tarafından
yabancıların pasaportlarına vurulan bir vize çeşidi olup, vizenin amaç hanesin‐
de, vizenin veriliş amacının çalışmak üzere verildiğine ilişkin bir şerh bulun‐
maktadır. Çalışma vizesini veren makam ilgili Türk dış temsilciliği olmakla bir‐
likte, vizenin verilmesi aşamasında başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili
kurumların görüşü alınmaktadır xvi.
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h) Öğrenim Vizesi

Vize Alma Zorunluluğunun İstisnaları

Türkiyeʹye öğrenim amacıyla gelen yabancılara verilen vizedir. Bakanlar Kuru‐
lunun konuyla ilgili olarak hazırladığı, 1985 tarihli, Türkiyeʹde Öğrenim Gören
Yabancı
Uyruklu
Öğrencilere
İlişkin
Yönetmelikte
(http://digm.meb.gov.tr/belge/IB_yonetmelik_85_9380.pdf), bir zorunluluk ola‐
rak getirilen öğrenim vizesi, kural olarak öğrenim süresi için verilir. (Sargın
1997 ‐ 1998). Yönetmeliğin 3. maddesinde, ‘Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi’ xvii
‘Öğrenim Meşruhatlı Vize’ xviii ve ‘İstizanlı Vize’ xix tanımları da yapılmıştır.

PK. m. 5/1 ile getirilen kurala göre, yabancıların Türkiye sınırlarından girebil‐
mek için yetkili Türk makamlarından vize almaları şarttır. Ancak, yine aynı ka‐
nun, bu kuralın pek çok istisnasını da kabul etmiştir.

Vizenin Fonksiyonları


Yabancının, Türkiyeʹye girişinin sakıncası olmadığını,



Hangi amaçla ülkeye geldiğini,



Türkiye sınırlarından hukuka ve usulüne uygun bir giriş yapıldığını gösterir.

Vize Vermeye Yetkili Makamlar
PK. m. 24’de, vize vermeye yetkili makamlar, ilgilinin sahip olduğu pasaport
türüne göre ayrım yapılarak belirlenmiştir. Bu maddeye göre,

a) PK. m. 5/2’ye göre; yabancılara mahsus pasaport sahiplerinden, pasa‐
portları Türkiyeʹye sadece bir giriş veya Türkiyeʹden yalnız bir çıkış için
geçerli olanların giriş vizesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır; çün‐
kü bu şekilde yabancılara mahsus pasaport almak, giriş vizesi almış ol‐
mak anlamına da gelir.
b) PK. m. 6/1’e göre; başka bir ülkeye gitmek üzere transit geçiş yapanlar
veya sırf turizm ya da gezi amacıyla münferit ya da müşterek pasaport‐
la seyahat eden yabancılar, vize almaksızın, emniyet makamlarından i‐
zin almak kaydıyla geldikleri Türk hava ve deniz limanlarının bulun‐
duğu şehirlerde gezebilirler ve buralarda konaklayabilirler. Emniyet
makamlarınca taleplerinin kabul edilmesi halinde bu yabancılardan pa‐
saportları alınarak, karşılığında durumlarını gösterir bir kart verilir.
c)

a) Diplomatik, hususî damgalı ve hizmet damgalı pasaport sahibi yabancı‐
lar için vize vermeye yetkili makamlar;


Yurt içinde, Dışişleri Bakanlığı, ivedi hallerde valilikler,



Yurt dışında, T. C. büyükelçilikleri ve konsolosluklar,

b) Umuma mahsus pasaport sahibi yabancılar için vize vermeye yetkili
makamlar;


Yurt içinde vilayetler ve valiliklerin yetkili kıldığı emniyet müdürlükle‐
ri ve kaymakamlıklar,



Yurt dışında ise Türk konsolosluklarıdır.

PK. m. 26’da, bazı yabancıların giriş vizesi alabilmesi, İçişleri Bakanlığının
iznine bağlı kalınmıştır. Bu kişiler: a) Tabiiyetsizler (vatansızlar) b) Nansen pa‐
saportu hamilleri xx c) Seyahat belgesi hamilleridir xxi.

PK. m. 6/2’ye göre; hava yoluyla Türkiye’ye aktarmalı olarak gelip,
Türk hava limanından ayrılmaya lüzum kalmayacak biçimde transit ge‐
çecek yabancılar giriş vizesi almak zorunda değildirler. Türk hava li‐
manından çıkış yapmaksızın başka bir ülkeye geçiş yapacak olanlar ba‐
kımından getirilmiş bir istisnaî hükümdür.

d) PK. m. 6/3’e göre; bir uçakla gelerek diğer bir uçağa aktarma yapacak
yolcuların, bu aktarma süresi içinde, yani geldikleri uçağın inişiyle, gi‐
decekleri uçağın kalkışı arasındaki süre içerisinde, vizesiz olarak hava
alanı şehrine çıkmalarına izin verilebilir. Bu konuda izni verecek olan
idari makamların takdir yetkisi vardır. Bu halde de, yabancının pasa‐
portu alınarak karşılığında kimlik kartı verilir.
e) PK. m. 10’a göre; Bakanlar Kurulu’nun, vize konusunda muafiyet tanı‐
dığı ülke vatandaşları için, vize alma yükümlülüğü yoktur. Bu madde
hükmü ile Bakanlar Kurulu’na tek taraflı olarak, vize muafiyeti tanıma
yetkisi ve sözleşmeyi yapma yetkisi tanınmaktadır.
f)

YİSHK. m. 13’e göre; ikamet tezkeresi sahibi yabancılardan geri dön‐
mek üzere Türkiye dışına çıkan ve ikamet süresi bitmeden dönenler için
de vize mecburiyeti yoktur xxii. Bu kişiler, sınır kapılarında ikamet tezke‐
relerini ibraz ederek, Türkiyeʹye giriş yapabilirler.
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g) Türkiye’de kalacaklarını beyan ettikleri süre içerisinde, Türkiye’de yaşamalarına ve
dönüş yapmalarına yetecek parası bulunmayıp da, Türkiye’de kendilerini himaye edecek
kimseleri bulunduğunu veya Türkiye’de yasaklanmamış işlerden birini yapabilecek du‐
rumda olduğunu ispat edemeyenler: Burada ilgilinin ülkeye giriş yaptıktan sonra
topluma yük olmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Yasaklı Olmamak

SONUÇ

PK. m.8’de Türkiyeʹye girişi yasaklanmış kişiler tek tek sayılmıştır.

Vatandaşını ülkeye kabul etme yükümlülüğü olan devletin, yabancının ülkeye
girişine izin verip vermeme konusunda münhasır bir yetkiye sahip olduğu u‐
luslararası hukuk tarafından da kabul edilmektedir. Zira kamu düzenini sağla‐
mak, kamu yararını gözetmek ve kamu sağlığını korumak durumunda olan
devlet, bu amaçlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilir. Türk hukukunda da
durum farklı değildir. Yetkili makam, Türkiye’ye gelen yabancıyı geçerli ve u‐
sulüne uygun olarak alınmış pasaportuna ve giriş vizesine rağmen ülkeye kabul
etmeme yetkisine sahiptir (Göğer 1976). Ancak, idare bu yetkisini kullanırken
keyfi davranamaz. Avrupa Birliğine uyum sürecinde yasaları gözden geçirilen
ve pek çok alanda değişiklikler ya da yeniden düzenlemeler yapılan ülkemizde,
altmış yıldır yürürlükte bulunan Pasaport Kanununun bazı hükümleri –ki bu
hükümler idarenin keyfi uygulamalarına neden olabilecek, objektif olmayan
hükümlerdir‐ tartışmaya açılabilir. Yapılacak yeni düzenlemelerde kullanılacak
terimlerin daha objektif ve hukukî olması yerinde olacaktır kanısındayız.

a) Serseriler ve dilenciler: Bu kişilerin, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebile‐
cekleri, geçimlerini sağlayamayacakları, devlet hazinesine yük getirecekleri dü‐
şüncesiyle ülkeye alınmaları yasaklanmıştır. Serseri ve dilencinin kim olduğunu
belirleyecek olan, vizeyi verecek olan makamdır. Bu bağlamda, hükmün sübjek‐
tif olduğu açıktır.
b) Deliler ve bulaşıcı hastalıkla malul olanlar: Bulaşıcı hastalık taşıyanların ülkeye
kabul edilmeyebileceği uluslararası hukukta da kabul edilmektedir. Bu kuralın
istisnası da düzenlenmiştir. Buna göre, umumî sağlığı ve güvenliği tehlikeye
sokmayacak halde olup, kendi kendilerine veya veli ya da vasilerinin himayesi
altında tedavi veya hava değişimi için gelenler, kendi masraflarını da karşılaya‐
biliyorlarsa ülkeye girebilirler.
c) Türkiye’nin taraf olduğu suçluların iadesine ilişkin sözleşmeler kapsamındaki suçlar‐
dan biriyle sanık veya hükümlü olanlar: Bu kişilerin de Türkiye’ye girmesine izin
vermeyebilir. Burada da idarenin takdir hakkı söz konusudur.
d) Türkiye’den sınır dışı edilmiş olup da dönüşüne izin verilmeyen kişiler: Bu kişiler
ancak, belli şartlarla, özel izin almak suretiyle, Türkiye’ye girebilirler.
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Göğer, E. (1976). Yabancılar Hukuku. Ankara: Sevinç Matbaası.
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794

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiyeʹnin_g%C3%BCmr%C3%BCk_kap%C4%B1lar%C4%B1_
listesi (Erişim tarihi 25 Ocak 2010).
http://tr.wikisource.org/wiki/%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_Evrensel_Beyannamesi. Erişim tarihi:
25 Ocak 2010.
http://tr.wiktionary.org/wiki/Nansen_pasaportu Erişim tarihi: 4. Şubat 2010.
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İHEB. m. 13’e göre, ‘Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleş‐
me hakkına haizdir. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terk etmek ve mem‐
leketine dönmek hakkını haizdir’. İHEB. bir sözleşme olmadığı için, devletleri hukuken bağlayıcı
niteliği yoktur, Beyanname hükümleri devletler tarafından dikkate alınması gerekli tavsiye niteli‐
ğindedir: Seviğ,(1983).

iii

http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_195o.htm Erişim tarihi: 24 Ocak 2010.
http://www.egm.gov.tr/hizmet.yabancilar.vize.asp Erişim tarihi: 25 Ocak 2010.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1219.html Erişim tarihi: 10 Ocak 2010.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/951.html Erişim tarihi: 10 Ocak 2010.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/952.html Erişim tarihi: 10 Ocak 2010.
http://www.mfa.gov.tr/turk‐vatandaslarinin‐tabi‐oldugu‐vize‐uygulamalari.tr.mfa Erişim tarihi: 25
Ocak 2010.
http://www.unhcr.org.tr/MEP/FTPRoot/Dosyalar/Anasayfa/sozlesme.pdf Erişim tarihi: 10 Ocak
2010.
Hackworth, G. H. (1942). Digest of International Law, Vol. III, (s. 549 vd).: Government Printing Office.
O’Connel, D. P. (1965). International Law. (s. 754 vd.)
Sargın, F. (1997‐1998). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkiye’ye Giriş, Türkiye’de İka‐
met ve Çalışma Hakları, Yılmaz Altuğ’a Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel
Hukuk Bülteni. Y. 17‐18 (1‐2): 317‐354.
Seviğ, M. R. (1983). Devletler Hususî Hukuku (Giriş, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku). İstanbul: İstan‐
bul Üniversitesi Yayınları, Fakülteler Matbaası.

iv Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 tarihli Cenevre toplantısında aldığı karar için bkz. Seviğ,
(1983).

v “Kanunda yazılı nedenler saklı kalmak koşuluyla, yabancıların ülkeye kabulünün milletlerarası
bir görev olduğu” yönündeki görüş için bkz. O’Connel, (1965).

Kanun’un bu hükmüne göre, ‘Diplomatik pasaportlar, TBMM üyelerine, TBMM üyesi olmayan bakan‐
lara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, AYİM, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay,
Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cum‐
hurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlara ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhur‐
başkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik
unvanı taşıyan Başbakan baş müşavirleri ile Başbakan dışişleri danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek
mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmî bir görevle gönderilenle‐
re, TC dış temsilcileri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına millet‐
lerarası resmî müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve
konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi
veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasî kuryelere verilir’.
vi

Tekinalp, G.. (2003 ). Türk Yabancılar Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi
Tiryakioğlu, B. (1997). Türk Hukukunda Yabancıların Oturma ve Çalışma Hakkı, AÜHFD, 46(1‐4):
67‐84.
Tiryakioğlu, B. (1998). Türk Hukukunda Yabancının Oturma ve Çalışma Hakkı, Vatandaşlık ve Ya‐
bancılar Hukuku Alanında Gelişmeler, Bilimsel Toplantı, (s.166‐169). İstanbul.
PK. m. 23, bazı fevkalade hallerde Türk vatandaşlarının yabancı ülkelere gitmesini tamamen veya
kısmen men edebilmek yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.
Aybay, (1975).

i

Kavram kargaşasını önlemek için, öncelikle “turist” ve “yabancı” kavramlarının hangi anlamlarda
kullanıldığının kısaca açıklanması yerinde olacaktır:
Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma, vb. amaçlarla geziye çıkan kimselere, “gezgin, seyyah”
ya da “turist”’ denir: http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=turist&ayn=tam (Erişim
tarihi: 10 Ocak 2010).
‘Yabancı’ ise, Devletler Hukuku Enstitüsünün yaptığı tanıma göre, ‘bir devletin ülkesinde
bulunup da, o devletin vatandaşlığını iddia etmeye hakkı olmayan kişidir’. Yabancı gerçek kişilerin kapsa‐
mına, başka bir devlet vatandaşı olan kişiler, vatansızlar, mülteciler, özel statülü yabancılar, birden
çok vatandaşlığı olup da bunlardan hiç biri Türk vatandaşlığı olmayan çifte vatandaşlığa sahip kişi‐
ler vb. girmektedir.
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, yabancı kavramı, yabancı turisti de içine alan daha
geniş bir kavramdır. Bu nedenle, “yabancı” teriminin kullanıldığı yerlerde, yabancı turistin de bu
kavram içinde değerlendirildiği gözden uzak tutulmamalıdır.
ii

PK. m. 14‐A’ya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü
derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip
emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer
kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmî vazife ile
veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli kese‐
neklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi
pasaport verilir. Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına görevleri süresince hususî damgalı pa‐
saport verilir.
vii

viii Bu maddeye göre, ‘Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususî damgalı pasaport verilmesi
mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususî idarelerce veya belediyelerce resmî vazife ile dış memleketlere
gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bu‐
lunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay
Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir’.

ix

Ayrıntılı bilgi için bkz. Göğer, (1973).

Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında imzalanmış olan Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa
Sözleşmesi üye devletler arasında yakınlaşmayı sağlamak amacı ile, kolay giriş ve seyahat hakkını
sağlamıştır. Türkiye sözleşmeye 1961 tarihinde taraf olmuştur. Sözleşmeye konulan ve 11 Eylül
2002 tarihinden itibaren geçerli olan “Ek” ile çeşitli ülkeler bakımından pasaport yerine geçen belge‐
ler sayılmıştır.
x
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Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin ‘Tarifler’ başlığını
taşıyan 3. maddesinde de vize tanımı yapılmıştır. Buna göre, ‘milletlerarası seyahatlerde ülkelerin hudut
kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara
kaydedilen müsaadeye’ vize denir.
xi
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ların uluslararası dolaşabilmesi için çıkarılan, Norveçli bir kutup kâşifinin adını verdiği pasaport:
ʺhttp://tr.wiktionary.org/wiki/Nansen_pasaportuʺ (Erişim tarihi: 4. 2.2010).
xxi

Seyahat belgeleri Türk vatandaşlarına veya yabancılara verilir.

xxii
xii

Bakanlar Kurulu’na Pasaport Kanunu ile bazı yetkiler verilmiştir. Bunlar,

Karşı işlem (mukabele bilmisil) yapma (PK. m. 9),

Yabancılara pasaport ve vize kolaylıkları getiren sözleşmeler veya tek taraflı
düzenlemeler yapma (PK. m. 10),

Savaş ve olağanüstü hallerde pasaport ve vize şartı getirme (PK. m. 11) gibi. Bakanlar
Kurulu bu yetkilerini transit vize için de kullanabilir.

xiii

Tabiiyetsizler (vatansızlar), nansen pasaportu ve seyahat belgesi hamilleri kastedilmektedir.

İstisnaî hallerde, devletler, yabancının ülkeden çıkışını yasaklayabilir. Anayasanın 23. maddesi‐
nin 2. ve 3. fıkraları, yerleşme ve seyahat özgürlüğünün hangi hallerde sınırlanabileceğini, vatandaş
ve yabancı ayrımı yapmaksızın düzenlemiştir. Buna göre, seyahat özgürlüğü, suç soruşturma ve
kovuşturması nedeniyle ve suç işlenilmesini önlemek amacıyla sınırlanabilir. Yabancının vergi bor‐
cunun olması, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olması ya da soruşturma açılmış olması nede‐
niyle ülkeden çıkışı yasaklanabilir. Bu sınırlamanın haklı nedenlere dayanması, makul bir süre içeri‐
sinde tutulması, uluslararası hukuka uygun olması gerekir.
xiv

Bu maddeye göre, ‘Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülke‐
lerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Bakanlığa
iletirler. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen ya‐
bancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir.
Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye
giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Ba‐
kanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur’.
xv

xvi Ayrıntılı bilgi için bkz. Çiçekli, (2004). YÇİHK.’un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde çalış‐
ma izni ve çalışma vizesi hakkındaki görüşler için bkz. Tiryakioğlu, (1998); Tiryakioğlu, (1997). Ay‐
rıca Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un değerlendirmesi için bkz. Alp, (2004).

‘Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak
üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş müsaadesine’ denir.

xvii

‘Türkiye’de ikamet müsaadesine haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere
İçişleri Bakanlığı’nca verilen müsaadeye’ denir.

xviii

xix

‘Vize itasına yetkili makamlarca merkezden talimat alınarak verilen vize’dir.

xx Birleşmiş Milletler pasaportu olarak da bilinen bu pasaport, 1925 yılında (Fridtjof Nansen)
tarafindan icat edildi. Vatandaşlık hakları bulunmayan insanların (yurttaşlıktan çıkarılmış kişilerin)
belirli 52 devlete seyahat etmesini sağlar. I. Dünya Savaşıʹnda hiç bir ülkeden kimlik belgesi alama‐
yan, dolayısıyla hiç bir ülkenin vatandaşı olmayan kimselere uluslararası mülteci makamları tara‐
fından verilen belgedir. I. Dünya Savaşıʹndan sonra yerlerinden edilmiş olan Rus, Ermeni gibi halk‐
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14.5.1998 tarihinde getirilen bu düzenlemenin yorumu için bkz. Çelikel, (1999).

Bakanlar Kurulu çeşitli yıllarda kabul ettiği kararnamelerle, örneğin, Orta Doğu ülkesi (Suudi
Arabistan‐Kuveyt‐Birleşik Arap Emirlikleri‐Bahreyn‐Katar ve Umman Sultanlığı) vatandaşlarına
Türkiye’de üç aya kadar oturma hakkı veren vize muafiyetinin PK. m. 10 uyarınca Tanındığına Dair
Kararname, RG. 25.4.1980‐16970); Yunan (RG. 6.4.1984‐18364.); Bulgaristan (RG. 15.6.2001‐24433.);
Suriye (RG. 16.10.2009‐27378. Diplomatik, hususî, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Suriye
vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde, ikamet sürelerinin 180 gün
içinde 90 günü aşmaması kaydıyla tek taraflı vize muafiyeti sağlanmasına ilişkindir.); Azerbaycan,
Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan (RG. 29.7.2007‐26597.) vatandaşlarına vizesiz
giriş hakkı tanımıştır. Türkiye pek çok ülke ile vize mecburiyetini kaldıran sözleşme imzalamıştır.
Vize mecburiyetini karşılıklı olarak kaldıran iki taraflı sözleşmelerde, vize muafiyeti, genellikle üç
ayı geçmeyen ve kazanç sağlama amacı gütmeyen geziler için kabul edilmiştir. Türkiye’nin vize
uygulamadığı, vize uyguladığı ya da Türkiye’ye vize uygulayan ülkelerin listesi için bkz
http://www.egm.gov.tr/hizmet.yabancilar.vize.asp (Erişim tarihi: 25 Ocak 2010). Ayrıca Dışişleri
Bakanlığından da benzer bir listeye ulaşılabilir: http://www.mfa.gov.tr/turk‐vatandaslarinin‐tabi‐
oldugu‐vize‐uygulamalari.tr.mfa (Erişim tarihi 25 Ocak 2010).
xxiii

Sözleşmenin 1. maddesi taraf olan devlet vatandaşlarının ikamet ettikleri memlekete bakılmaksı‐
zın, vizesiz olarak akit devlet ülkesine girmek hakkını kabul etmiştir. Ancak bu imkân, üç ayı geç‐
meyen ve kazanç sağlama amacı ile yapılmayan seyahatler içindir.

xxiv
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ÖZ
Koruma bölgeleri sadece bulunduğu toplumun değil aynı zamanda insanlığın mirasıdır. Koruma bölgelerinde doğal ve çevresel değerlerin yok edilmeden korunup kullanılarak dönüştürülmesi küreselleşme ile birlikte ulus-üstü kurumların öncelikleri arasında yer almaktadır. SMAP III Gökova Projesinin sosyolojik çalışma grubu, bu amaç
doğrultusunda, katılımcı demokrasiyi gerçekleştirmek için, Gökova Körfezi’nde seçilen yedi alanda, halkın sürdürülebilir turizme yönelik beklentilerini, sorunlarını ve önceliklerini belirlemeyi hedeflemiştir. Bu çalışma, Gökova Körfezi’nde, koruyarak kullanmanın temel alındığı sürdürülebilir turizmi gerçekleştirebilmek amacıyla, koruma
ve sürdürülebilirlik bağlamında, eylem planlarına altlık olarak hazırlanan bulguları
sergilemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler: SMAP III Projesi, sürdürülebilir turizm, katılımcı demokrasi, karar
alma süreçleri, koruma bölgelerinde sosyolojik çalışma.
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GİRİŞ
Avrupa Birliği bölgesel kalkınmaya yönelik projeler geliştirerek doğa, insan et‐
kileşimini sağlıklı kılmak ve bu bileşenlerden hareketle bölgede yaşayanların
yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Belirtilen
hedefler çerçevesinde hayata geçirilen ve Avrupa Komisyonu tarafından destek‐
lenen Gökova SMAP III Projesi de bu anlamda bölgesel kalkınma planı ve sür‐
dürülebilir turizm amaçları ile yürütülen bir proje olma özelliği taşımaktadır.
Bu proje, körfez ve karasal alanı kapsayan bütünleşik bir kıyı yönetimi planı
oluşturarak, sürdürülebilir turizmle bölgesel kalkınmaya destek amacını güt‐
mektedir. Özellikle, koruma altında olan Gökova ve çevresinde turizme yönelik
önceliklerin belirlenip koruma yasal çerçevesiyle bütünleştirilip, yörede yaşa‐
yan halkın da bölgede yaratılması planlanan sürdürülebilir turizm adımlarına
dahil edilmesi planlanmıştır.
Projenin alanı, Muğla Merkeze bağlı Kıran Köyü Turnalı Mahallesi, Ula İlçe‐
si’ne bağlı Akyaka ve Gökova Beldesi, Gökçe ve Akçapınar Köyleri, Marmaris
İlçesi’ne bağlı Çamlı ve Çetibeli Köyleri olmak üzere yedi yerleşim birimini
kapsamakta olup hem kıyı, hem tatlı su, hem de orman ve eteklerinden oluşan
coğrafi özellikleri içinde barındırmaktadır. Projenin sosyolojik alan çalışmasın‐
da yerleşim yerleri ile ilgili sosyo‐ekonomik analizler, halkın bilinç düzeyinin
ölçülmesi ve Sedir Adası turist profilini içermektedir. Proje konusu alanlar,
Gökova Körfezi’nin iç kısmında yer alan yerleşim alanları olup, projenin doğ‐
rudan yararlanıcıları ve paydaşlarının yerleşim alanlarından oluşmaktadır. Bu
alanlar, SİT alanında yer alan, arkeolojik ve doğal güzellikleri koruma altında
olan yerleşim alanları olmalarının yanında, denize olan kıyıları ve denizden ya‐
rarlanma olanaklar nedeniyle yönetim planı içerisine dahil edilirken, Çetibeli
Köyü ve Gökova Beldesi de oluşturulması planlanan Eylem Planı tüm Gökova
İç Körfezi’ni kapsayacağı için SİT alanları içerisinde yer almaları nedeniyle ö‐
nem taşımaktadırlar.
Sürdürülebilir Turizm
SMAP III Projesinin temel hedefi olarak tanımlanan “sürdürülebilir turizm” kav‐
ramı, 1990’larda Nelson ve diğerleri (1993), Burns ve Holden (1995), Coccossis
ve Nijkamp (1995) tarafından kavramsallaştırmıştır (Forsyth 1997). Ayrıca, 1992
yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF) tarafından belirlenen ve turizmin
çevresel ve sosyal etkilerin yıkıcılığından uzak biçimde geliştirilmesi ve devam
ettirilmesini amaçlayan sürdürülebilir turizm kavramı on temel prensip etrafın‐
da tanımlanmıştır. Bu on prensip:
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Doğal, sosyal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir biçimde ko‐
runmasını,



Aşırı tüketim ve çevresel atıkların azaltılmasını,



Sosyal, kültürel ve doğal çeşitliliğin korunması ve tanıtımının ya‐
pılmasını,



Turizmin ulusal ve yerel düzeyde stratejik planlarla gelişmesini,



Yerel ekonomilerin desteklenmesini,



Yerel üreticilerin tamamen turizm sektörüne dahil edilmesini,



Paydaşlara ve kamuoyuna danışılmasını,



Turizm üzerine idari personelin eğitimi ve turizmde kalitenin arttı‐
rılmasını,



Turizmin sorumluluk çerçevesinde pazarlanması ve müşteri mem‐
nuniyetinin arttırılmasını,



Araştırmaların arttırılmasını sağlamak olarak tanımlanmıştır (WWF
1992).

Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılında hazırlanan “Sürdürülebilir Tu‐
rizm Brifing Raporu”’nda yer aldığı haliyle, sürdürülebilir turizmin çeşitli açı‐
lardan ele alınan tanımlamaları olmasına rağmen Dünya Turizm Örgütü’nün
tanımlamasının en kapsamlı tanımlama olduğu belirtilmektedir. Bu tanıma göre
sürdürülebilir turizm:
“… ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlar karşılanırken, tüm kaynakların korunduğu
ve yönetildiği, kültürel bütünlük, gerekli ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yaşam
destek sistemlerinin korunduğu turizmdir. Ayrıca, sürdürülebilir turizmin geliştirilme‐
si, mevcut turistlerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının karşılanırken, geleceğin de
korunması ve ihtiyaçların sağlanması sürecidir” (Dünya Turizm Örgütü 1998).
Sürdürülebilirlik ve Katılımcılık
Sürdürülebilir turizm ilkeleri olarak belirtilen özgün turizm değerlerinin bölge‐
sel olarak korunmasında, Birleşmiş Milletler Raporu’nda da yer aldığı gibi, ön‐
celikle ulusal ardından yerel ve en önemlisi vatandaşların dahil olduğu karar
alma süreçlerinin yaratılmasının önemi vurgulanmaktadır (UNEP 2002). Sadece
yönetsel anlamda alınan kararların, özellikle turizm bölgelerinde yaşayan halk,
yani kullanıcılarının da karar alma süreçlerine katılımı sürdürülebilirlik açısın‐
dan en önemli noktalardan biridir. Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Turizm
Raporu”nda yerel yönetim ve halkın katılımıyla ilgili önemli vurgu şu şekilde
yer almaktadır;
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“ …Toplumsal katılım, planlama ve kalkınma süreçlerine katılımın sağlanması ve bu
sayede turizmden istihdam, gelir ve turizmle ilişkili teşebbüslerde bulunmak anlamında
daha fazla faydanın sağlanması, bu süreç için anahtar noktalardan biridir. Bu rapor, ne
yazık ki, birçok yerel yönetimin planlama, geliştirme ve kalkınma deneyimlerinde yer
almadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, kaynakların ve fırsatların boşa harcanması
sonucunu doğurmaktadır. Bu rapor, düzenli planlamanın, verimli uygulamanın ve yö‐
netimin turizmin faydalarını optimum düzeye getireceğini ortaya koymaktadır” ( Dün‐
ya Turizm Örgütü 1998).
Bu anlamda, Avrupa Komisyonu destekli SMAP III Projesi, Gökova Körfe‐
zi’yle bağlantısı bulunan ve çevresinde yer alan yedi köyde yapılan saha çalış‐
maları, doğal kaynakların korunması önceliğinin yanında, insan faktörünün de
sürdürülebilir turizme eklemlenmesi açısından önem taşımaktadır.
SMAP III Projesi kapsamında Gökova Körfezi’nde mevcut biyolojik çeşitlili‐
ğin, arkeolojik değerlerin korunmasının yanı sıra, bölgede sürdürülebilir turiz‐
min sağlanması için önceliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçların dı‐
şında genel olarak projenin temel hedefleri 6 başlık altında toplanabilir:
1.

Doğal yaşamın korunması,

2.

Sedir Adası’nda doğal ve arkeolojik mevcut değerlerin korunması,

3.

Akyaka’nın en özgün değerleri olan Azmakların Korunması ve sür‐
dürülebilir turizmin sağlanması,

4.

Deniz kirliliğinin azaltılması,

5.

Gökova Körfezi’nde bir diğer önemli geçim kaynağı olan aile balıkçı‐
lığının korunması ve sürdürülebilmesi,

6.

Yöre halkının Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı’nın hazırlanış
sürecine dahil edilmesi ve konuyla ilgili bilinçlendirilmesi olarak sı‐
ralanabilir.

Bu çalışmanın özgün yanlarından birini oluşturan “katılımcı” karar alma sü‐
recinin yaratılmasının amacı, çalışmaya “katılımcı demokrasi” anlamında da
incelenmesi gereken bir boyut kazandırmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın top‐
lumsal anlamda bölge halkına katkılarından biri de, “katılımcı bir karar alma
mekanizmasının yaratılması” olarak ele alınabilir. “Katılımcı demokrasi” kav‐
ramını Schmidt, “…oy hakkına sahip olanlar çerçevesini genişletmek ve oy ve‐
renlerin kamusal işler konusunda konuşma, irade oluşturma ve karar vermeye
katılımını yaygınlaştırmak ve yoğunlaştırmak ister” şeklinde tanımlar (Schmidt
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2002). Bireylerin sadece seçmen değil aynı zamanda değiştirme ve dönüştürme
gücüne sahip aktörler olarak ele alan anlayışın yerleşmesi, katılımcı demokrasi‐
nin temel noktalarından biridir. Bireylerin karar verme süreçlerine katılması ve
kişisel fikirlerini ve taleplerini dile getirebilecek yönetsel zemini hazırlamak,
karar alıcı merciler için önemli demokratikleşme adımlarını oluşturacaktır.

sı amacıyla Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve
1737 haneye uygulanan Sosyo‐Ekonomik Yapı analizinin yanı sıra halkın ve
paydaşların bilinç düzeylerini ölçmek amacıyla tutum ölçeği gerçekleştirilmiş‐
tir. Bu amaçla yürütülen bilinç düzeyi belirleme anketinde 1774 kişiyle görü‐
şülmüştür.

Dünyadaki katılımcı demokrasi deneyimlerini inceleyen America Vera‐
Zavala (2006) da, katılımcı demokrasiyi aşağıda yer aldığı biçimde tanımlamak‐
tadır;

Anket çalışmalarının yanı sıra derinlemesine mülakatlar ve odak grup top‐
lantıları da yapılarak bu yerleşim yerlerindeki yaşam ve değişimlerin deseni
saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, derinlemesine mülakat ve odak grup toplantı‐
larının sonuçları, değerlendirmeler ve bilinçlendirme çalışmaları ile farklılık ve
ortak yönlerin saptanarak tüm alanlar için genellenebilen bilgiler elde edilmeye
çalışılmıştır. Bilinçlendirme çalışmaları için gerekli olan bilgiler, yerleşim biri‐
minin kendi özelliği ve diğer yerleşim birimleri ile olan ortak özellikleri dikkate
alınarak saptanmıştır.

“İnsanlara sosyal ve ekonomik bölüşüm politikalarını belirlemede erk sahibi olabilme
olanağı sağlayan dinamik bir süreç olan katılımcı demokrasi, dolayısıyla onların gerçek
anlamda katılımını sağlayacaktır. Nitekim günümüz dünyasında sosyal hareketler tara‐
fından savunulup paylaşılan demokrasi anlayışı da böyle bir temele dayanmaktadır.
Bundan amaç bireylerin kendi kişisel yaşamlarının yanı sıra toplumsal değişme ve ge‐
lişme süreçleri içerisinde iktidara ortak kılınmasını sağlamaktır…” (America Vera‐
Zavala 2006).
Alıntılarda da belirttiği gibi, katılımcı demokrasi ile hedeflenen, halkın sade‐
ce oy verme edimi dışında herhangi bir değiştirici gücü olmayan klasik demok‐
rasi kuramlarının dışında, bireyin bir aktör olarak değiştirici ve sürece etki edici
konumda yer almasını ve kararların ortak bir karar alma süreciyle hayata geçi‐
rilmesini sağlamaktır. SMAP III Projesi’nde yer alan farklı alanların özgün de‐
ğerlerinin ve halkın bölgesel önceliklerinin Eylem Planı oluşturulmasına dahil
edilmesi amacı da bu anlamda katılımcı ve demokratik bir yönetim modeli ya‐
ratma çabasına örnek olarak belirtilebilir.
YÖNTEM
Bölge halkının sosyo‐ekonomik yapısının belirlenip, turizmde nasıl bir gelişme
planının hazırlanması gerektiği, bölgede yaşayan paydaşların bölgeye yönelik
önceliklerinin belirlenerek, katılımcı bir süreçte bir Eylem Planının hazırlanması
amacıyla bölgede yedi alanda sosyolojik çalışmalar ve saha çalışması gerçekleş‐
tirilmiştir. Projenin doğrudan yararlanıcıları ve uygulayıcıları olarak ele alınabi‐
lecek proje paydaşları, seçilen yedi alanda, Yerel Halk, Restoran ve Otel Sahip‐
leri, Tekneciler, Balıkçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, ÖÇKK, Turizm İl Mü‐
dürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu İl Müdürlü‐
ğü olarak tanımlanabilir.
Projenin amacını oluşturan sürdürülebilir bir koruma ve yönetim planı oluş‐
turulması sürecinde tüm paydaşların Eylem Planı sürecine katkısının sağlanma‐

ARAŞTIRMA BULGULARININ ANALİZİ
Gerçekleştirilen bilinç düzeyi belirleme anketlerinde ana hareket noktaları katı‐
lımcıların:
1.

Yaşadıkları yere ilişkin memnuniyet gerekçeleri,

2.

Yaşadıkları bölgenin SİT alanı olup olmadığına ilişkin bilgi düzeyi,

3.

Yaşanılan bölgeye turizmin katkısı konusunda bilgi düzeyleri,

4.

Turizmin bölgede ne tür değişimler yarattığına dair görüşleri,

5.

Yaşanılan bölgeye ilişkin gelecek beklentileri,

6.

Bölgelerindeki mevcut biyolojik ve arkeolojik zenginlikler ve çeşitli‐
liğe ilişkin farkındalık düzeyleri,

7.

Çevre sorunlarına ilişkin farkındalık düzeyleri belirlenmeye çalışıl‐
mıştır.

Sosyo‐ekonomik ölçeklerden elde edilen verilere göre, 1737 kişinin, % 50’sini
oluşturan 863 kişi yirmi yıl ve daha fazla süredir, Gökova İç Körfezi olarak ta‐
nımlanan ve projeye konu olan alanda yaşarken, %24’ü on yıl ve daha kısa sü‐
redir buraya yerleşmiştir. Buradan hareketle bu bölgenin yoğun olarak göç al‐
dığı söylenebilir. Söz konusu göç ile birlikte araştırma konusu olan bölgede, iki
farklı grubun varlığı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu iki grup, Gökova İç Kör‐
fezi’nde yer alan yerleşim alanlarında doğan ve hayatlarını hala burada devam
ettirmekte olan yerliler ve sonradan göçle gelip yerleşen yabancılar olarak ta‐
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nımlanabilir. Yabancılar olarak tanımlanan grup ise yine kendi içerisinde yurt
içi göç ile özellikle emeklilik döneminde, bu bölgede ev sahibi olarak araştırma
bölgesine yerleşen yerleşimciler ve yurtdışından dış göç ile gelen ve yabancı
uyruklu olan yerleşimciler olarak belirtilebilir. Dolayısıyla, Gökova İç Körfe‐
zi’nde halkın karar alma süreçlerine ve özellikle sürdürülebilir turizme yönelik
beklentilerinin belirlenmesinde araştırmanın evrenini oluşturan kitleyi tek bir
grup olarak betimlemek olanaksızdır. Bölgede, farklı özellikler sergileyen, farklı
demografik özelliklere sahip ve en önemlisi farklı öncelikleri ve beklentileri olan
insan toplulukları yaşamaktadır. Bu anlamda, farklı insan topluluklarının farklı
yaşam modellerinin ve önceliklerinin belirlenmesi SMAP III Projesi’nin sosyolo‐
jik açıdan da önemini ortaya koymaktadır.
Halkın Yaşadıkları Bölge ve Farkındalık Düzeyleri
Aşağıda kısaca bilinç düzeyleri ile ilgili geliştirilen tutum ölçeklerinin sonuçları
yer almaktadır.
1. Katılımcıların Yaşadıkları Yerden Memnuniyet Durumları: Yörenin doğal
güzellikleri katılımcıların bu bölgede yaşamaktan memnun olmalarının en
önemli nedenini oluşturmaktadır. Bu veri, katılımcılar yörenin doğal
kaynaklarının farkında olduklarını sergilemektedir. Ayrıca, insan ilişkileri,
ikliminin uygun olması, koruma ve turizm bölgesi olması da önemli bir
memnuniyet gerekçesi olarak sunulmuştur.
2. Katılımcıların Koruma Alanlarını Bilme Konusundaki Farkındalıkları:
Katılımcıların % 60’ının Gökova İç Körfezi’nde mevcut koruma ve SİT
alanlarına ilişkin bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Bölgede yaşayan halkın
büyük çoğunluğunun, bölgenin arkeolojik ve doğal zenginliklerinin
korunmasına ilişkin fikir sahibi olmalarına rağmen, bu konuda fikri olmayan
%40’lık katılımcı grubunun fikir sahibi olmaması bölgede yaşayan halkın yanı
sıra doğanın da risk altında olabileceğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.
3. Turizmin Bölgenin Gündelik Yaşantısına Katkısına Etkisi: Katılımcıların %
63’ü turizmin yöreye katkı sağladığını belirtmişlerdir. Turizme yöre halkının
desteği ve olumlu görüşleri çerçevesinde sürdürülebilirlik kazandırmak bu
veriler doğrultusunda mümkün görünmektedir. Katkı sağlamadığı görüşünde
olan %37’lik dilimdeki katılımcılar turizmin doğrudan etkisini görmediklerini,
tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirten karasal alanda yaşayan
katılımcılardır.
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4. Turizmden Kaynaklanan En Önemli Değişme: Katılımcıların, % 31’lik en
geniş kesimi, turizmin yörede öncelikle kazancı arttırdığını ve ardından nüfus
artışına neden olduğunu belirtmektedirler. Katılımcıların en sık dile getirdiği
“kazanç artışı” fikri ise, turizmin yöre halkı özellikle ekonomik getirileri ve
faydaları ekseninde değerlendirildiğini ortaya koyan bir veridir. Ormanların
azaldığına, çevre kirliliğine ve çarpık kentleşmeye ilişkin görüşler de, turizmin
çevresel düzeyde yarattığı olumsuz etkilerin katılımcılar tarafından dikkate
alındığının altını çizmektedir.
5. Köy/Beldeleri İçin Gelecek Beklentileri: Katılımcılar arasında en sık dile
getirilen beklentiler, “yörede değişiklik olmasın, tarih, doğa ve kültür korunsun
(%15), ” ile “turizmin gelişmesi için daha fazla tanıtım yapılsın (%15)”
görüşleridir. Birbirinden farklı nitelikleri olan bu iki görüşün eşit dağılımla
ortaya çıkmasının nedeni, Gökova İç Körfezi’nde artan yabancı ve yerli
yerleşimci sayısıdır. Özellikle yabancı ve yerli yerleşimciler, yani yerli halkın
dışında kalan grup, yapılan odak grup toplantılarında, yöreyi tercih etme
nedenlerinin yörenin doğal güzellikleri olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla,
bu grup için yörenin geleceğinde koruma planlarının sürdürülmesi esas
alınmalıdır. Diğer bir grup olan yörenin yerli halkı ise, mevcut turizm
potansiyelinden ekonomik fayda sağlamak ve kazanç elde etmek için turizmin
geliştirilmesini istemektedir. Bu grup için, ekonomik beklentilerin, çevresel
taahhütlerin önüne geçtiği düşünülebilir. Bu ayrışma ise, yörede
gerçekleştirilecek Eylem Planlarında iki farklı kitleyle karşı karşıya olunduğunu
ve farklı öncelik ve beklentilerin mevcut olduğunun dikkate alınmasını
gerektirmektedir.
6. Bölgeye Özgü Farkındalık Düzeyi: Bu ölçek oluşturulurken ana amaç,
katılımcıların bölgede yer alan doğa çeşitliliği, arkeolojik zenginliklerle beraber,
çevre korumaya ilişkin yasalar ve kurumlara ilişkin farkındalıklarını
belirlemektir. Verilere göre, katılımcıların en yüksek düzeyde farkında
oldukları konu, yörede bulunan kooperatiflerdir (%72). Çevre koruma ile ilgili
yasaklara dair katılımcıların %60’ı bilgi sahibidir. Bu yüksek farkındalık, yörede
yürütülmesi planlanan Eylem Planları ve sürdürülebilir turizm faaliyetleri için
halkın farkındalığının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgedeki flora
ve faunayı bilme düzeyleri %35 civarındadır.
7. Çevre Sorunlarını 10 Yıl Öncesiyle Karşılaştırma: Katılımcılar, çevre
sorunlarına ilişkin olarak, yörelerinde on yıl öncesiyle karşılaştırma
yaptıklarında % 40’lık bir dağılım, yörenin on yıl öncesiyle benzer çevre
sorunlarına sahip olduğunu belirtirken, %39’luk dilim de çevre sorunlarının
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daha kötü olduğunu dile getirmişlerdir. Katılımcıların sadece %22’si, çevresel
sorunları on yıl öncesine göre daha iyi düzeyde bulduklarını dile getirmişlerdir.
Bu verilerden hareketle, yörede turizmin yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak,
çevresel tahribatların arttığına yönelik görüşün güçlü olması, halkın çevresel
tahribatlara ilişkin farkındalık düzeyinin yüksek olduğunun göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
Çevre Bilinci ve Turizm
Projenin en önemli aşamalarından birisini oluşturan çevre ve turizm konu‐
sunda bilinç ölçme ve bilinçlendirme çalışmaları, anket çalışmalarının ardından,
araştırma bölgesinde yaşayan halkın özellikle çevre, sürdürülebilir turizm, do‐
ğal, kültürel ve arkeolojik kaynakların korunmasına yönelik faaliyetleri kapsa‐
maktadır. Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ve turizmci‐
ler, balıkçılar, deniz taşıyıcıları, sivil toplum kuruluşları, belediye ve muhtarlık‐
lar, okullar, turistler ve genel halktan oluşan gruplarla toplantılar yapılarak so‐
runların belirlenmesinin ardından, halkın bölgenin doğal, kültürel ve arkeolojik
kaynaklarının korunmasına yönelik bilinçlendirme toplantıları gerçekleştiril‐
miştir. Bilinçlendirme toplantılarında, halkın mevcut sorunları belirlenerek,
bölgenin özgün değerlerinin korunması anlamında halkın göstermesi gereken
farkındalık ortaya konulmuştur. Gökova İç Körfezi’nin özellikle birinci derece
Doğal SİT alanı olmasının getirdiği ve Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından
uygulanan koruma yasaları çerçevesinde, halkın gündelik yaşamına etki eden
olumsuzlukların başında imar yasaklarının getirdiği konut inşa etme ve tadilat
sıkıntıları, gelmektedir. Buradan hareketle, halkın çevre, doğa, SİT, Koruma ya‐
sa ve kuralları ve bunların turizmle ilişkisi konusunda bilinçlendirme çalışmala‐
rı ve seminerler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda halka yaşadıkları bölgenin
ne derece özgün olduğunun ve koruma yasalarının neleri hedeflediğinin tartı‐
şıldığı zeminler oluşturulmuştur. Kahve, köy merkezlerinin yanı sıra evlerde de
bu çalışmalar gerçekleştirilirken, halkın, özellikle koruma yasalarına tepki geliş‐
tirip, “devlete ve yasalara rağmen” hareket edebilme durumunu önlemeye yö‐
nelik tartışma grupları oluşturulmuştur. Burada da temel amaç, halkın dahil
olmadığı koruma planlarının hayata geçirilmesi ve uygulanmasında yaşanan
sorunlar ve uygulamaların uzun vadeli olamayacağı gerçeğidir.
Belirtilen farklı grupların yanı sıra, farklı köyler ve beldeler için de farklı ön‐
celikler ve beklentiler katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Farklılık gösteren
beklentiler ve sorunlar özetlenecek olursa;
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 Akyaka için aile pansiyonculuğunun öne çıkarıldığı turizm, teknecilik
ve balıkçılık,
 Çetibeli için tarım,
 Akçapınar için tarım ve balıkçılık ile önceden mevcut olana benzer bir
Dalyan ve balık üreme alanları oluşturulmasına izin verilmesi,
 Çamlı Köyü için aile pansiyonculuğu, balıkçılık, tarım ve deniz taşıma‐
cılığı,
 Gökçe Köyü için tarım ve SİT alanında yer alan ve köyün içinden geçen
dere yatağının temizlenmesi ve denize açılan kanalda temizlik yapıl‐
masına SİT çerçevesinde izin verilmesi,
 Gökova Beldesi için tarımsal üretime yönelik planların oluşturulması
önemlidir (Oktik 2009).
Bölgede, özellikle, balıkçılar ve tekne sahipleri mevcut durumun kendi ge‐
çimlerini sağlamada yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir. Balıkçılıkta kaçak avcı‐
lık ve kirlilik sonucu balık sayısında ve türlerinde yaşanan azalma söz konu‐
suyken, teknecilikte kooperatifleşememenin getirdiği düzensizlik ve yine kaçak
tekne taşımacılığının yarattığı haksız rekabettir. Bu iş dallarında faaliyet göste‐
ren yöre halkı artık turizme kaymaktadır. Akyaka’da günübirlik misafirlerle
canlılığını koruyan turizm, özellikle, ev sahibi olanlar için evlerini öğrencilere
kiralamak da önemli bir gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Verilerin tümünden
hareketle bu alanlardan Çamlı ve Çetibeli haricindeki ÖÇK alanı olan beş yerle‐
şim yerinin gelecekte tek bir merkezden yönetilmesi ve tek alan olarak değer‐
lendirilerek şekillendirilmesi hem yerel halk hem de korunma kullanma dengesi
açısından daha sağlıklı olacaktır (Oktik 2009).
Çevresel farkındalık ve bilinç düzeyine ilişkin olarak elde edilen verilere gö‐
re; Katılımcıların % 40’ı çevrenin ve mevcut doğal güzelliklerin korunmasını
belirtirken; %10’u çevrede yeni iş alanlarının açılmasını, %7’lik bir katılımcı
grubu da yapılaşmaya izin verilmesini istemişlerdir. Yerel halkın çevre ve alan
yönetiminin kurumsal düzeyine dair bilgi düzeyi yeterli olmamasına rağmen,
çevresel duyarlılık son derece yüksek olarak tespit edilmiştir (Oktik 2009). Yerel
halkın yanı sıra balıkçılar hem anketlerde hem de odak grup toplantılarında
geçimlerini denizden sağladıkları için deniz temizliğine ve türlerin yok olma‐
masına çok önem verdiklerini dile getirmektedirler. Turizmciler çevre konu‐
sunda duyarlı olmamakla ve tesis inşaatlarında imar kurallarını uygulamamak‐
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la suçlanmaktadırlar. Turizmciler de kendilerini doğaya ve çevreye duyarlı ola‐
rak tanımlarken, ancak bu günkü doğa ve çevre sürdürülebilirse burada özgün
turizmin olabileceğinin bilincindedirler. Yönetim Planı’na dahil olan alanlar,
özellikle Akyaka ve Akçapınar’da Azmak şerididir. Kıyı yönetimi paralelinde
ele alınan birçok alan olduğu gibi bu alan da SİT ve ÖÇK bölgesidir. Dolayısıy‐
la, bu alanların kullanımına ilişkin esaslar ÖÇK 383 KHK, SİT, kıyı kanunu vb.
ile ilgili düzenlemelerle belirlenmektedir. Bu esaslar halkın gündelik yaşantısı
düzeyinde de belirleyici olmaktadır. Koruma alanlarının yerleşim yerleri ve ko‐
nut alanları içerisinde kalan sınırları halk için ciddi sıkıntılar yaratmaktadır
(Oktik 2009).
SİT alanları konusunda da mevcut yasaların halkı mağdur ettiği belirtilirken,
vurgulanması gereken en önemli nokta yerel halkın her koşulda SİT uygulama‐
sının devamını desteklemesidir. Talepler genellikle, imar planlarının bölge hal‐
kının talepleri doğrultusunda yapılması ve konut sıkıntısı dikkate alınarak plan‐
lama yapılması doğrultusundadır. Plan alanının geleceğine yönelik beklentiler;
yapılan sosyo‐ekonomik yapı araştırması sonuçlarına göre; “Turizmin Gelişme‐
si için Daha Fazla Tanıtım Yapılsın” %15, “ Değişmesin, Doğa ve Tarih Korun‐
sun” %13, “ Yerel Yönetimler Halk ile Daha Fazla İlişki Kursun” %10, “Sahil
Şeridi Düzenlensin” %10 ve “ İş Alanları Yaratılsın” % 10 ile önde gelen beklen‐
tileri oluşturmaktadır (Oktik 2009).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
SMAP III Gökova Projesi, Gökova İç Körfezi’ne yer alan yedi yerleşim yerinde,
mevcut turizm potansiyelinin temelini oluşturan doğal, kültürel ve arkeolojik
kaynakların, bölgede yaşayan ancak farklı önceliklere sahip farklı grupların
nasıl korunup geliştirilmesini talep ettiklerine ilişkin düşüncelerini belirleyip,
halkın da katılımını sağlayarak, sürdürülebilir turizmin oluşturulabilmesi için
eylem planı hazırlanmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen
sosyolojik çalışma, halkın katılımcılığının yaratılması için taleplerin, öncelikle‐
rin ve sorunların belirlenmesini mümkün kılmıştır. Elde edilen veriler ışığında,
yörenin arkeolojik ve biyolojik açıdan özgün değerlerinin yanında, diğer çalış‐
ma grupları tarafından yapılan tespitler ve koruma planlarına, insan faktörünün
nasıl dahil edilebileceği değerlendirilmiştir. Seçilen yedi alan olan, Akyaka Bel‐
desi, Gökova, Akçapınar, Turnalı, Çetibeli ve Gökçe Köyleri’nde, yöre halkının
sosyo‐ekonomik yapısı, temel geçim kaynakları, diğer kurum ve kuruluşlarla
olan sorunları ve çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Saha çalışması veri‐
leri, bölgenin Özel Çevre Koruma ve 1.derece Arkeolojik ve Doğal SİT alanı ol‐
masının getirdiği koruma kanunları çerçevesinde yerel halkın koruma kuralları
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içerisinde bir turizm planlaması taleplerinin belirlenmesi açısından son derece
önemlidir. Sanayisi olmayan bir bölgede, hem korunan hem de gelişme ve kal‐
kınma talebi içerisinde olan yerel halkın kurumlardan beklentileri, temel sorun‐
ları ve turizmden beklentileri temel alınan bu çalışma siyasa üretenlere önemli
açılımlar sağlamaktadır. Turizmin çevreye zarar vermeden sürdürülebilir olma‐
sını sağlamak için turizm bölgelerinde yaşayanların koruma ve sürdürülebilirlik
planlarına dahil edilmesi olmazsa olmaz ön koşul olarak kabul edilmelidir.
Halkın sürdürülebilir turizme olan katılımı ve katkıları, kurumsal düzeyde katı‐
lım ve planlardan öncelikli olmalıdır. Koruma bölgelerinde halkın gündelik ha‐
yatını geçirdiği sürekli olarak korunan arkeolojik, kültürel ve doğal kaynakların
farkında olması ve yaşanılan bölgeye kattığı özgünlüklerin bilinçli bir şekilde
sahiplenilmesi ve korunması turizmin uzun vadede de aynı kaynakların mev‐
cudiyetiyle devam ettirilmesini olanaklı kılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen
veriler de bu yaklaşımı destekler niteliktedir.
Yapılan anket çalışmaları, tutum ölçekleri, odak grup toplantıları ve derin‐
lemesine mülakatlar, bölge halkının doğanın korunmasına dair hassasiyetini ve
önceliklerini ortaya koyarken, aynı zamanda SMAP III ve benzeri projelerin var‐
lığından ve temel hedeflerinden yeterli düzeyde haberdar olunmadığını gös‐
termiştir. Bölgede çevresel bilincin yüksek olması avantajı, koruma ve eylem
planlarının oluşturulması sürecine halkın katılımının sağlanması ile uzlaştırıcı
ve uygulaması kolay bir plana dönüştürmek açısından kolaylık sağlayabilir.
Farklı bölgelerde dile getirilen farklı talepler ve sorunlar, koruma kurulları tara‐
fından dikkate alınarak, merkezi karar alma mekanizması içerisinde yerel önce‐
liklerin de dahil olduğu yeni düzenlemeleri gerçekleştirmede ana hareket nok‐
tasını oluşturabilir. Projeden elde edilen verilerden birisi de, her bölgede her bir
hane halkı için turizme ve koruma kurallarına verilen önemi farklı kılmaktadır.
Örneğin, yabancı yerleşimcilerin, çevresel değerlere sık sık vurgu yaptıkları,
yörenin mevcut doğal yapısının korunmasını mutlak bir biçimde talep ettikleri‐
nin tespitinin yanında, halkın gündelik yaşamında en önemli sıkıntılardan birini
oluşturan imar sorunu, halkın en önemli önceliğini oluşturmaktadır. Bunun için
de yöreye özgü kaynakların geliştirilmesini, iş alanlarının açılmasını, SİT’in be‐
lirli ölçülerde kaldırılmasını, yerel yönetimlerin halkla beraber çalışmasını, çev‐
re temizliğine önem verilmesini istemektedirler (Oktik 2009).
Bu bölgede yerli halkın büyük bir kısmı geçimlik tarımın yanı sıra turizme
bağlı yan dallarda ve Marmaris ve Akyaka’da mevsimlik olarak turizmde ça‐
lışmaktadır. Ancak tarımsal üretim ve hayvancılık yavaş yavaş cazibesini yitir‐
mektedir. Bu yörelerde oluşturulacak olan planlarda, yöre halkının temel geçim
kaynaklarını göz önünde bulunduran politikaların yanı sıra tarımın turizme
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yönelik olarak yeniden planlanması için alternatifler üretilmesi gerekliliğinin
Eylem Planı haline getirilmesi bu proje için en somut çıktılardan birini oluştur‐
maktadır. Özellikle Akyaka için turizm ve Balıkçılık, Çetibeli için tarım,
Akçapınar için tarım ve Balıkçılık ile önceden mevcut olana benzer bir Dalyan
ve balık üreme alanları oluşturulmasına izin verilmesi, Çamlı Köyü için balıkçı‐
lık, tarım ve deniz taşımacılığı, Gökçe Köyü için tarım ve SİT alanında yer alan
ve köyün içinden geçen dere yatağının temizlenmesi ve denize açılan kanalda
temizlik yapılmasına SİT çerçevesinde izin verilmesi, Gökova Beldesi için tarım‐
sal üretime yönelik planların oluşturulmasına yönelik adımlar Eylem Planı’na
dahil edilmiştir.
Sonuç olarak, WWF tarafından 1992 yılında tanımlanan sürdürülebilir tu‐
rizm için atılması gerekli adımlar arasında yer alan “paydaşlara ve kamuoyuna
danışılması” prensibi SMAP III Projesi Sosyolojik Çalışmaları ve Bilinçlendirme
Toplantılarıyla hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Paydaşlara ve kamuoyuna danı‐
şılması süreci aynı zamanda, katılımcılığın sağlanması adına da önemli bir ka‐
zanım olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, tebliğin son maddesinde yer alan,
turizme ilişkin araştırmaların arttırılmasına ilişkin öneri de bu projenin birçok
disiplini kapsayan araştırma boyutuyla gerçekleştirilmiştir.
Sürdürülebilir turizmin hayata geçirilebilmesi için, sosyal, kültürel ve doğal
çeşitliliğin korunması ve tanıtımının yapılması ve turizmin ulusal ve yerel dü‐
zeyde stratejik planlarla gelişmesini sağlamak şeklinde tanımlanan diğer adım‐
lar da, SMAP III Projesi’nde yer alan ve özellikle Biyoloji, Su Ürünleri ve Sosyo‐
loji Bölümleri tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Özellikle yöre halkına yörede mevcut biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve arkeo‐
lojik değerlerin anlatılarak korunması sürecine halkın dahil edilmesine yönelik
çalışmalar de projenin sürdürülebilir turizme olan önemli katkıları arasında sa‐
yılabilir. Ulusal ve yerel düzeyde stratejik planların gerekli olarak değerlendi‐
rildiği WWF raporunda yer alandan daha geniş bir biçimde Uluslarüstü düzey‐
de gerçekleştirilen SMAP III Projesi, bu niteliğiyle de sürdürülebilir turizm he‐
deflerine bir adım daha yaklaşılmasını mümkün kılmıştır.
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ÖZ
Türkiye’de, yaşlılık olgusu, genel olarak, emeklilik ve yaşlı nüfusun sağlığı bağlamında
değerlendirilirken, turizm bölgelerinde emekli olup yerleşen yaşlı nüfus konusunda az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle iklimin ve doğa koşullarının daha yumuşak olduğu sahil kasabalarında emekli/çalışmayan göçüne rastlanmaktadır. Bu göç, iş aramayan belli bir geliri olan ulusal sınırlar içindeki büyük kentler ya da Batılı orta yaş üzerindeki birey ya da çiftleri kapsamaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 20072008 tarihleri arasında Köyceğiz ve Ortaca’ya bağlı bir belde olan Dalyan’da gerçekleştirilen projenin bir uzantısı niteliğinde olan bu bildiride, son yıllarda doğa koşulları nedeniyle bu bölgede hızlı artış gösteren turist ile göçmen arasında değerlendirilebilecek
yaşlı göçü irdelenecektir
Anahtar sözcükler: yaşlılık, göç ve göçmenlik, turizm ve turist, yerleşik ve sorunları.

GİRİŞ
Modernite, insanoğlunu gittikçe yaşlanan bir dünya ve bedenle baş başa bıra‐
kırken, yaşlıyı da bir dışlanma sürecine tabi tutmaktadır. Sanayi toplumunun
temelini oluşturan “üretebildiğin sürece var olma” fikri, üretemeyecek konum‐

Bildiriler

813

dakiler için bu dışlanma sürecinin ilk adımıdır. Nüfusun yaşlanması, sağlıktan
sosyal güvenliğe, çevre ile ilgili konulardan eğitime, iş olanaklarına, sosyal‐
kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun bütün yönlerini etkilemek‐
tedir. Yaşlılık evresi; psikolojik, ekonomik ve sosyal değişkenlerden en yoğun
etkilenen yaşam evresidir (Oktik 2008: 1).
20. yüzyıl, dünya nüfusunun yaş yapısında meydana gelen değişim bakımın‐
dan insanlık tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve yaşlı nüfus özellikle 20. yüz‐
yılın ikinci yarısından itibaren dikkat çekici oranlarda artmıştır. Yaşlı nüfusun
dünya genelindeki bu artışı, dünyanın birçok bölgesindeki doğum hızlarında
kayda değer düşüşlerin gözlemlenmesi, beslenme ve temel sağlık hizmetlerinde
gerçekleşen gelişmeler sonucu ortalama yaşam süresinin uzaması ve be‐
bek/çocuk ölümlerinin kontrol edilebilir düzeylere gerilemesi ile gerçekleşmiş‐
tir. Yaşam beklentisi yüzyılın ilk yarısında, özellikle Avrupa ülkelerinde 20 yıl‐
lık bir artış göstermiş olup, 2050’ye kadar 10 yıl daha artacağı tahmin edilmek‐
tedir. 20. yüzyılda yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına
neden olan bir diğer etken de özellikle yüzyılın ikinci yarısından itibaren hemen
hemen tüm dünyada yaşanan doğurganlık hızının düşmesidir. Toplam Doğur‐
ganlık Hızı (TDH), 1950’li yıllarda dünya ortalaması kadın başına 5 canlı doğum
olarak tahmin edilmekteyken, doğurganlık hızında gözlenen hızlı düşme sonu‐
cunda 2000 yılında 2,8’e kadar düşmüştür (DPT 2007: 4‐5).
Çoğunlukla gelişmiş ülkelerde daha görünür olan yaşlanma olgusu, gelişmiş
ülkeler kadar, gelişmekte olan ülkeler için de önem taşımaktadır. Gelişmiş ülke‐
lerde nüfusun yaşlanmasının sosyo‐ekonomik yapıya olan etkileri üzerine bir‐
çok değerlendirme ve çalışma yapılırken, yaşlı nüfusun sosyal yaşamdan kopa‐
rılmadan hayatlarını devam ettirmelerine yönelik çalışmalar giderek önem ka‐
zanmaktadır. Türkiye’de 2005 yılında yüzde 5,7 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun,
2050 yılında yüzde 17,6’ya ulaşacağı öngörüldüğünde, demografik yapıdaki
değişimlerin ve bu değişimlerin yansımalarının iyi değerlendirilmesi ve çözüm‐
lenmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde yaşlılık ile ilgili politikalar ve programlar yaşam kalitesini ve genel
sağlığı artırmaya odaklanmaktadır. Üretken, başarılı ve bağımsız bir yaşlanma
hedeflenmektedir. Yaşlanma sürecindeki bu hedef yalnızca sağlık yönünden
değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yönden de tam bir iyilik halini sağla‐
maya ve sürdürmeye yöneliktir. Yaşam süresinin uzunluğu, biyolojik ve zihin‐
sel sağlık, bilişsel yeterlilik, sosyal yeterlilik ve üretkenlik, kişisel kontrol ve ya‐
şamdan zevk alma, bu hedefin en temel göstergeleridir.

814

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Sosyal hareketlilik, ılıman iklime sahip sahil kasabalarında turistik alanlarda
devingenlik kazanarak bu bölgelerde insanları ve ilişkileri yeniden düzenlemiş‐
tir. İklim koşullarının uygunluğu ve turizmin bu bölgelerde hızla gelişmesinin
yanı sıra, devre mülkler ve ikinci konutlar önce ulusal daha sonra uluslar arası
ölçekte alıcı bularak yeniden yapılanmıştır. Modern özne, bu gün dünyanın her
hangi bir yerinde her hangi bir iklimde yaşamını sürdürebilme olanağına sahip‐
tir. Bu olanak son yıllarda yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelerle daha
kolay seyahat edebilme ve farklı yaşam modellerini kurabilme rahatlığını sun‐
maktadır (Oktik 2007: 28‐29).
Göç ve Yaşlılık
Farklı toplumların yapısındaki değişimde göçün çok önemli bir yeri vardır. Göç
olgusu bir sosyal hareketlilik olmasına rağmen, bu hareketlilik tek nedenli bir
faktöre dayalı değildir. Sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla beraber, işin yoğun
olduğu ya da emeğe gereksinim duyulan yerlere doğru gerçekleştirilen göç,
başta pazar ekonomisini, çalışma dinamiklerini, şirketler arası ve uluslararası
ilişkileri, toplumların gelişmişlik düzeylerini, mekanları, küçük yerleşim birim‐
lerinden devasa metropollere kadar tüm dünyayı bir değişime ve dönüşüme
sürüklemiştir. Bu süreçler, toplumsal ilişkiler bazında aile, siyaset, ekonomi,
din, kültür ve eğitim alanında karşılıklı olarak etkili olmuştur. Hoffman‐
Nowotny, göçü basitçe “insanların yer değiştirmesi” olarak tanımlamıştır.
Heberle’e göre göç, ikamet edilen yeri gönüllü ya da zorla, kısa veya uzun süreli
olarak değiştirmektir. E. S. Lee göçü, ikamet edilen yerin geçici veya kalıcı ola‐
rak değiştirilmesi olarak tanımlarken, Elias ve Scotson göç olgusuna farklı bir
boyut kazandırmıştır: Göç, yer değişikliğiyle beraber bir gruba ait olma hissinin
değişmesidir. Albrecht ise geçici ya da uzun süreli yer değiştirmelerin yarattığı
sosyal ve psikolojik koşulların değişimi olarak göçü tanımlar. Schrader göçü, şu
anki ikamet edilen yerin terk edilip, belirli bir uzaklıkta ikamet edilecek yeni bir
yere taşınma olarak tanımlamaktadır. Wagner göçü, yaşanan yerin her türlü
değişimi olarak adlandırırken, Ronzani ve Eizenstandt bunu, bireyin bir sosyal
sistemden öbürüne taşınması olarak tanımlarlar (Massey 1988: 390).
Bunların yanı sıra, son yıllarda çalışmak için 1960’lı yıllardan itibaren kentlere
göç edenler emekliliklerinde ya memleketlerine geri dönmekte ya da sahil kasa‐
balarına yerleşmektedirler. Son zamanlarda “planlanmış ya da planlanmamış
emekli topluluğu” olarak literatüre geçen ve gittikçe popülerleşen emekli gö‐
çünden söz edilmektedir. Harrisʹin bu konuyla ilgili kentleşme olgusuyla alakalı
olarak, gençlerin kırsal yaşam ve küçük kasabalardan, sanayi ve hizmet sektö‐
rünün yoğun olduğu büyük kentlere göç etmede avantajlı grubu oluşturduğu‐
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nu, yaşlıların göç ve iş arama riskini göze alamadığından geride kaldıklarını
belirtmektedir (Harris 2007: 75‐77).
Göç ve Göçmen Kimliği
Göç ile birlikte insanlar değer yargılarını, kültürünü, kimliğini yeni çevrelerine
götürmektedir. Göç eden insanlar, zaman içinde yeni çevreleri ile kültürel etki‐
leşime girmektedir. Zaman içinde kişilerde sorgulanması gereken bir aidiyet
sorunu ortaya çıkmaktadır. Aidiyetin oluşması için gereken bazı faktörler var‐
dır. Bunların en önemlisi insanların çevrelerinde mekanı içselleştirme sonucu
bir egemenlik alanı oluşturabilmesidir.
Bugün göç ve göçmenlik, ulusların iç ve dış politikalarının en temel sorunla‐
rından birisi haline gelmiştir. Kaya ve Şahin, küreselleşmeyle birlikte kendi ka‐
derini belirleyebilme yetisinde aşınma yaşayan ulus devletlerin denetleme kont‐
rol fonksiyonlarını büyük ölçüde yerine getirebildikleri yerin, kendi sınırları
olduğunu söylemektedir. Kaya ve Şahin’e göre ulus devletler kendilerini tehdit
altında hissettikçe sınırlarına daha fazla yüklenmektedirler öyle ki, göç politika‐
ları bugün sınır politikalarıyla özdeşleşmiş durumdadır (Kaya ve Şahin 2007: 422).
Castles ve Miller (2008), göçmen politikaları arasında bazı yakınlaşmaların
olduğunu iddia etmektedirler: Eski sömürgeci ülkeler daha kısıtlayıcı göçmen
politikalarına başvururken, eski misafir işçi ülkeler daha ılımlı politikalar uygu‐
lamaya başlamışlardır. Castles ve Miller, göçmenlerin bilinçlenmesinin göç poli‐
tikalarının en önemli etkilerinden biri olduğunu belirtirler. Kalıcı göçün kabul
edildiği ve göçmenlerin güvenli oturma statüsü ve tüm sivil haklardan yarar‐
landığı ülkelerde, göçmenlerin uzun dönemli bir perspektif sahibi olmaları
mümkündür. Castles ve Miller’a göre kısa süreli misafir mitinin geçerli olduğu
ülkelerde ise, göçmenlerin perspektifi kaçınılmaz olarak daha çatışmacı olacak‐
tır (Castles ve Miller 2008: 328‐329).
Bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturan özellikle “yaşlı ve emekli göçü” li‐
teratürde yer alan zorunlu göç, güvenlik nedeniyle yerinden edilme ve ekono‐
mik temelli olarak göç edilen ülkelerin “çekici faktörlerinin” avantajlarından
yararlanmayı amaçlayan göç hareketlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Öncelik‐
le “yaşlı ve emekli göçünün” zorunlu olmaması ve bireysel tercihlere dayanma‐
sı, bu kitlenin kendi istekleriyle yer değiştirmelerini ve başka bir yere yerleşme‐
lerinin nedenlerini ayrıca önemli hale getirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada
söz konusu olan “emekli ve yaşlı göçünün” bireysel hareketlilik ve turizm hare‐
ketliliğinin sonucunda ortaya çıkan bir olgu olarak değerlendirilmesi gereklidir
ve bu bağlamda “emekli göçü” turizmle ilişkili olarak incelenecektir.
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Turizm ve Turist Kavramı
Turizm teriminin gerçek kökeni ‘tour’ sözcüğü olup, İbranice ‘öğrenme, araş‐
tırma’ anlamına gelen ‘tarah’ sözcüğünden türemiştir. İbraniler olağan bir bi‐
çimde yaşanılan yerlerin dışındaki uzak yerleri görmek, oralarda oturan insan‐
ların ekonomik ve sosyal durumlarını incelemek üzere gönderilen kişilere turist
ve bunların eylemlerine de ‘turlamak’ derlerdi. Turlayıcılar gittikleri ülke veya
yörelerin kaynaklarını öğrenir, doğal güzelliklerini saptar, tarım ve hayvancılı‐
ğın durumunu inceler ve nüfusunu tahmin etmeye çalışırlardı. Ancak bu işleri
gizli yapmak zorunda oldukları için kimliklerini saklamak zorundaydılar. Bu
nedenle seyahat olayı zorluk, sıkıntı ve tehlike kısaca acı çekme anlamına gelen
‘travail’ sözcüğüyle ifade edilirdi (Erdoğan 1996: 8‐9’dan akt. Oktik 2007: 17).
Bormann tarafından da seyahat temelli olarak tanımlanan turizm, “dinlenme,
eğlence, ticari ve mesleki faaliyet amacı ile birçok halde de özel toplantılar veya
olaylar nedeniyle yapılan seyahatlerin tümü” olarak belirtilirken, turizmi betim‐
leyen en önemli kriterin “bu seyahatler sırasında daimi ikamet yerinden ayrılı‐
şın geçici olması, mesleki seyahatlerin de iş ve yerleşim yerleri arasında devam‐
lılık gösteren yolculuklar olmamasıdır” (Tunç ve Saç 1998’den akt. Berber 2003).
Turist de bu tanıma göre, belirli bir destinasyon merkezine veya bir destinasyon
merkezinden diğerine turistik amaçla ve belirli bir süre için mekan değiştiren
kişidir (Berber 2003). Walter Hunziker’in alıntısını aktaran Berber’e göre (2003),
turist, “ sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı hiçbir uğraşıda bulunma‐
mak koşulu ile belirli bir yerde geçici süre geçiren kişi” olarak tanımlayabilmek
mümkündür.
Sosyolojinin inceleme alanında bir sosyal fenomen olarak kabul edilen turizm,
modernizmle sıkı sıkıya ilintilidir. Cohen (1972)’e göre turizm, modern ve batılı
bir fenomen olarak değerlendirilmek konumundadır. Modern turizm ekono‐
mik, politik, sosyal ve kültürel çevre değiştikçe değişme gösteren bir kavram
olarak hem bir boş zaman faaliyeti hem de organize bir çalışma faaliyeti olarak
değerlendirilebilir. Urry’e göre çalışma ve boş zaman faaliyetlerinin aynı anda
bir grup için örgütlenmiş bir boş zamana dönüşmesi modern toplum yapısıyla
ilintilidir. Turist rolünü oynayan birey, ücretli bir çalışmanın sonucu, örgütlen‐
miş, belirli bir yeri ve süreci içeren bir geçişi ancak modernizmin sonucu yaşa‐
yabilir (Cohen 1972: 165; Urry 1990: 2’den akt. Oktik 2007: 20).
Turizm ve Yaşlı Turizmi
1980 yıllarından itibaren orta yaş üzerindeki bireyler daha özgür yaşayabilecek‐
leri yerleri keşfettiler. Bu yerler daha çok iklimin ve doğanın daha cömert oldu‐
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ğu, biz bilincinin, kaybolmayacak küçük dostlukların yaşanabileceği ama mo‐
dern yerlerdi. Daha geniş, rantı düşük yeni yerler boş zamanların değerlendiri‐
leceği mekanlar haline dönüştürülürken, kentlerde biriken sermaye ülkelerin
sahil kesimlerinde yeni yatırımlarla orta üst sınıfa yeni konut ve eğlence alanları
oluşturdu. Eş zamanlı olarak daha ucuz ülkelerde bu yatırımlar hızlanırken Av‐
rupa’da Akdeniz ülkelerinin alanları bu yatırımlarla tüketim kültürünün yeni
metaları haline dönüştüler. Özellikle bu ülkelerde arazi mülkiyetinin, ya kamu‐
sal alan ya da tarım alanı olması maliyeti düşürürken, bu alanlardaki ucuz işgü‐
cü de, sermaye birikimi sahipleri için oldukça karlı yatırım olanağının ön koşul‐
larını oluşturdu. İnşaat sektörünün gereksinimini karşılayacak sanayi dalları
hızla gelişerek bu ülkelerde gelişmenin iteleyici gücü haline dönüştüler. Doğa‐
nın bakir olduğu bu alanlarda devre mülkle başlayan ve daha sonra ikinci ko‐
nut alanlarına dönüşen sahil kasabaları bu yeni tüketim kültüründe hem bölge‐
nin gelişmesi hem de modern öznenin ihtiyacına yanıt verecek tüm koşulları
sağlamaktaydı (Oktik 2008: 48).
“Emekli ya da yaşlı” turistin bireysel hareketliliği sonucunda yerleşik olmaya
karar vermesi ile yaşlı turizmi, “emekli ve yaşlı göçü” formuna girmektedir.
Casado‐Diaz, Kaiser ve Warnes tarafından yapılan çalışmada, turistten göçmene
doğru yaşanan bu kavramsal değişim ve dönüşümü betimleyen durumlar, ya
da bu değişimi belirleyen kriterler arasında özellikle, yeni yerleşilen alanda ge‐
çirilen süre ile vatandaşı olunan ülke arasında yapılan karşılaştırma, yeni yerle‐
şilen yerin dilini konuşma becerisi ve yeni yerleşilen yerlerde Sivil Toplum Ku‐
ruluşlarına üyelik ve sosyal hayata ilişkin bütünleşme düzeyi belirleyici kabul
edilmektedir (Casado‐Diaz, Kaiser ve Warnes 2004). Dolayısıyla, turist olarak
ikinci konutta yaşamanın, yerleşikliğe dönüşümünün belirleyicileri yeni yerleşi‐
len yere daha fazla ait olabilme kaygısıyla gelişen davranış biçimleriyle tanım‐
lanmaktadır. Yeni yerleşilen yerin dilini konuşabilmek için çaba göstermek, ya
da yeni yerleşilen yerde yer alan Sivil Toplum faaliyetleriyle o yere ait kararlara
dahil olarak, uzun vadede bu mekanda var olabilme isteği, “turistten göçmene”
doğru değişimin yalın göstergeleridir.
Williams ve diğerleri (1997) özellikle yaşlı yabancı göçü ve turizm ilişkisini ve
uluslararası hareketlilikte net bir biçimde değişen sosyal ilişkileri inceledikleri
çalışmalarında, artan uluslararası yabancı göçünün dört temel nedenini şu şe‐
kilde tanımlamaktadırlar;
 Yaşam süresinin artması,
 Yasal emeklilik yaşının düşmesi sonucu, emeklilikle geçirilen
süre artmıştır. Sayıları artan biçimde insanlar artık, aktif iş ya‐
şamı sonrasında uzun yıllar yaşayabilmektedir.
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Bireylerin yaşam boyu süren kazançlarının ve sermaye birikim‐
lerinin artması ve bunun sonucunda, uluslararası göçler de da‐
hil olmak üzere, emeklilik stratejileri oluşturma ve bu amaç için
yeterli kaynaklara sahip olabilen birey sayısı,



Yaşam boyu kazanılan hareketliliğin artması sonucu, farklı me‐
kanlarda yaşam deneyimlerinin ve bu deneyimlere ilişkin bilgi‐
nin artması (Williams vd. 1997; 2000)

Rodriguez (2001) uluslararası göçlere ivme kazandıran ve bu çalışmanın araş‐
tırma birimini oluşturan bu göçmen grubunu dört özellikle tanımlamaktadır;


Bu grup emekliler ve yaşlılardan oluşmaktadır,



Bu grubun farklı ve belirgin hareketlilik biçimleri vardır; kalıcı
göç, geçici göç ya da basit hareketlilik,



Bu kişiler bireysel olarak bir turist davranış modeli ve sergile‐
mektedir (özellikle boş zamandan haz alma) ve tüketim, gayri‐
menkul pazarı ve hizmetler alanında farklı ekonomik boyutları
içlerinde barındırmaktadır.



Bu grup, belirli bir bölgede etki yaratmaktadır (Rodriguez 2001).

Türkiye’nin, Akdeniz ve Ege Bölgesiʹndeki sahil kasabaları önce ulusal sonra
uluslar arası alanda yaşlı ve emeklilerin yaşamlarının geri kalanını geçirilebile‐
ceği yerler olarak keşfedildi (Oktik 2007: 29). Bu yerleşim yerleri yerel, ulusal ve
uluslararası yaşlı nüfusu barındıran “modern huzur köyleri”ne dönüştü. Özel‐
likle gelişmekte olan ülkelerde paranın satın alma gücünün, emekli yabancıların
yaşadıkları ülkelerden daha düşük olması, emekli maaşlarının gelişmekte olan
ülkelerde daha değerli ve satın alma gücünün daha yüksek hale gelmesini sağ‐
lamaktadır. Ayrıca, ulus‐aşırı gayrimenkul şirketlerinin küreselleşme ile birlikte
genişleyen faaliyet alanları ve alıcı kitleleri genişletme çabaları da yabancı e‐
mekli göçünde emlak satışı noktasında önemli dönüşümler yaratmıştır.
Son yıllarda Muğla’yı ülke genelinde ekonomik olarak ön plana çıkaran temel
olgu turizmdir. 1970’lerde hızlanan turizm olgusu bölgedeki tüm toplumsal di‐
namikleri etkileyerek hızlı değişime neden olmaktadır.
ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ
TÜBİTAK projesinin bir yan çıktısı olan çalışmanın evrenini Muğla Köyceğiz ve
Dalyan’da yaşayan, zihinsel ve ruhsal sağlığı yerinde olup, konuşabilen, az da
olsa duyabilen ya da hiç duymadığı halde soru kağıdını yanıtlayabilecek 60 yaş
üzerindeki tüm yaşlılardan oluşmaktadır. Çalışma 01/06/2007 ile 01/08/2008 ta‐
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rihleri arasındaki 14 aylık süre zarfında yapılmış olup, bu süre içerisinde katı‐
lımlı gözlemlerin ve derinlemesine mülakatların yapılabilmesi amaçlanmıştır.
Örneklem seçiminde dışlama ölçütleri; test uygulamada işbirliğini bozacak şe‐
kilde bedensel rahatsızlığı olma (bu sebeple hastanede yatma vb.), bilişsel yeter‐
sizlik ve araştırma sırasında psikolojik bir rahatsızlık tanısıyla tedavi görüyor
olanlardır. Köyceğiz ve Dalyan’da yaşlıların örnekleme dahil edilmesinde Sağ‐
lık Ocağı ve Mahalle Muhtarlıklarından alınan bilgiler temel alınmıştır.
Araştırma alanı olarak seçilen Köyceğiz ve Ortaca’nın beldesi olan Dalyan’ın
nüfus dağılımına genel olarak bakıldığında bu iki yerleşim merkezinde de 60
yaş üzeri nüfus oranları Muğla geneli ile paralellik göstermektedir. Muğla’da
yaşlı oranı(13, 3), Türkiye’den(%10) daha fazladır.
Gerçekleştirilen TÜBİTAK projesinin örneklemini oluşturan Köyceğiz Merkez
ve Dalyan Merkez’in seçilmesinin gerekçesi, bu iki kasabanın hem nüfuslarının
beş bin civarında olması, hem de yaşlı nüfus oranlarının yüksek olmasıdır. Ya‐
şam Kalitesinde karşılaştırma kriteri olarak belirlenen yerli ya da yabancı yaşlı
olmak bu iki örneklemde de birbirinden soyutlanmış olarak görülmektedir.
Köyceğiz’de 60 yaş ve üstü yüzde 16,42 ile yerlilerden oluşmakta iken, Dal‐
yan’da yüzde 11,3 ile göçle gelen yılın büyük bir kısmını burada geçiren ya da
tamamen yerleşik yaşlılardan oluşmaktadır.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Dalyan ve Köyceğiz’deki Yerli ve Yabancı Yaşlıların
Sosyo-Demografik Özellikleri
Bu bölümde, altmış yaş ve üzerindeki toplam 460 yerli ve Dalyan’da 31 Köyce‐
ğiz’de 7 olmak üzere toplam 38 yabancıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK araştırma‐
sından çıktısından hareketle, Dalyan ve Köyceğiz’deki yerlilerle oraya göç ede‐
rek gelenler arasında karşılaştırma yapılmıştır.

Tablo 1. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Nereden Geldiklerine İlişkin Dağılımı
Gelinen Yer Konumu
Küçük Kasaba
Küçük Kent
Büyük Şehir
Metropol
Toplam

T.C. uyruklu
Kişi
Yüzde
129
47
68
25
50
18
26
10
273
100

Yabancı uyruklu
Kişi
Yüzde
13
34
8
21
12
32
5
13
38
100
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Tablo 1, katılımcıların Dalyan ve Köyceğiz’e nasıl bir yerleşim biriminden gel‐
diklerini sergilemektedir. Türkiye uyruklu katılımcıların %47’si küçük kasaba‐
lardan, %25’i ise küçük kentlerden gelmiştir. Büyük şehirlerden gelen Türk va‐
tandaşları da %18’lik bir dilimi oluştururken, metropollerden gelenler %10’luk
dilimi oluşturmaktadır. Yabancı uyruklu olup Dalyan ya da Köyceğiz’e yerle‐
şenlerin %32’si büyük şehirlerden gelerek buraya yerleşirken; küçük kasaba ve
kentlerden gelenler %55’lik dilimi oluşturmaktadır. Yapılan derinlemesine mü‐
lakatlarda İstanbul’dan Köyceğiz’e gelip yerleşen bir katılımcı “Burada yaşamın
anlamını anladık. Günümüzün çoğunluğu yollarda geçerdi. Hep yorgun ve sinirliydik.
Buraya gelince anladık. Özellikle gölün kenarında oturmak, hiç yollarda zaman geçir‐
memek neymiş öğrendik. Buradaki insanlar bunun farkında bile değil” derken yaşadı‐
ğı yerle bütünleştiğini belirtmektedir.
Tablo 2. Dalyan ve Köyceğiz’de Yaşayan T.C. Uyruklu Katılımcıların Doğum Yerlerine Göre Dağılımı
Doğum Yerleri

Kişi

Yüzde

Denizli

66

24

İstanbul, Ankara, İzmir

39

14

İstanbul Hariç Marmara Bölgesi

16

6

İzmir Hariç Ege Bölgesi

24

9

Ankara Hariç İç Anadolu Bölgesi

31

11

Akdeniz Bölgesi

24

9
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Tablo 3. Dalyan ve Köyceğiz’de Yaşayan Yabancı Uyruklu Katılımcıların Doğum Yerlerine Göre
Dağılımları
Dalyan
Kişi Yüzde
8
26
12
39
6
19
2
6
2
6
1
3
31
100

Doğum Yerleri
Almanya
İngiltere
Bulgaristan
İsviçre
İrlanda
Hollanda
Toplam

Köyceğiz
Kişi Yüzde
1
14
6
86
0
0
0
0
0
0
0
0
7
100

Tablo 3 Yabancı uyrukluların doğum yerine göre dağılımını göstermektedir. 38
yabancı uyruklu katılımcıdan İngiltere doğumlu toplam 18 kişi Dalyan’da
%39’luk, Köyceğiz’de de %86’lık dilimi oluştururken, Almanya doğumlu top‐
lam 9 katılımcı Dalyan’da %26, Köyceğiz’de ise %14’lük bir dilimi oluşturmak‐
tadır. Ayrıca 6 Bulgaristan, 2 İsviçre, 2 İrlanda ve 1 Hollanda doğumlu yabancı
uyruklu Dalyan ve Köyceğiz’de yaşamaktadırlar. Bulgaristan doğumlu olanlar
Türk kökenli olmayıp buraya kendi tercihleri doğrultusunda gelip yerleştikleri‐
ni belirtmişlerdir.
Tablo 4. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Yerleşme Nedenlerine İlişkin Dağılımı
Yerleşme Nedenleri

T.C. uyruklu
Kişi

Yabancı uyruklu
Yüzde

Kişi

Yüzde

Karadeniz Bölgesi

21

8

Aileme ve Çocuklarıma Yakın Bir Yerde Olmak

36

13

1

3

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

16

6

İklim ve Doğal Güzellikler

51

19

29

76

Doğu Anadolu Bölgesi

21

8

İş Nedeniyle

89

33

2

5

Rodos

15

5

Toplam

273

100

Tablo 2’de görülebileceği gibi Denizli doğumlu olanlar yerleşik katılımcılar ara‐
sında ilk sırada yer alırken, genel dağılımın yüzde %24’ünü oluşturmaktadır.
Bu sırayı %14 ile İstanbul, Ankara ve İzmir takip ederken, üçüncü sırayı Ankara
hariç İç Anadolu Bölgesi’nden gelenler oluşturmaktadır. Hem Dalyan hem de
Köyceğiz’de Rodos doğumlu olan toplam 15 katılımcıya rastlanmış, bu katılım‐
cıların mübadele sırasında Anadolu’ya geçtikleri öğrenilmiştir.

Doğal Afet
Evlilik
Hem Aileye Yakın Yerde Olmak Hem de İklim ve
Doğal Güzellikler
Hem İklim ve Doğal Güzellikler Hem de İş
Diğer
Toplam

2

1

0

0

50

18

2

5

3

1

0

0

2

1

0

0

40

15

4

11

273

100

38

100

Tablo 4’e göre, dışarıdan gelip yerleşen T.C. uyruklu katılımcıların %33’ü iş ne‐
deniyle geldiğini belirtirken, sırayı %19’luk bir payla iklim ve doğal güzellikle‐
rin çekiciliği, %18 ile evlenme yoluyla göç takip etmektedir. Yabancı uyruklu
katılımcıların %76’ı ise en çok bölgenin iklimi ve doğal güzelliklerini cazip gör‐
düklerini belirtmişlerdir. Bu bölgede turizmde çalışan ya da memuriyet nede‐
niyle bulunanların ebeveynleri çocuklarına yakın olmak için gelip yerleşmişler‐
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dir. Ayrıca kendileri de burada memur olan katılımcılar, emekli olduktan sonra
kendi memleketlerine gitmeyip buralara yerleşmişlerdir. Katılımcılardan ban‐
kadan emekli biri “Zaten biz emekli olduğumuzda ailelerimiz vefat etmişti. E, çocuk‐
larımızda bu bölgeden evlenip yerleşince; buraları da seviyoruz, eh, kalmak için her ne‐
den var dedik ve yerleştik” açıklamasını yaparken; bir başka memur emeklisi de
“burada kalmayıp da ne yapacaktık. Herkes zaten burada yaşamak istiyor; komşularımız
ve çevre hazır” açıklamasını yapmıştır. Yabancı uyruklu olup burada yaşamayı
tercih edenlerin çoğunluğu iklimi ve doğal güzellikleri gösterirken, evlilik ne‐
deniyle eşlerinin buralı olması sonucu burayı tercih ettiklerini belirtenler de i‐
kinci sırayı almaktadır. İrlandalı bir katılımcı, “eşim benim ülkeme yerleşmek
istiyordu. Ben burayı görünce ‘hayır, ben burada yaşamak istiyorum’ dedim ve yerleş‐
tik” demiştir.
Tablo 5. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Maddi Durumlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Dağılımı

İyi
Orta
Kötü
Toplam

T.C. uyruklu
Kişi
(%)
56
21
143
52
74
27
273
100

Yabancı uyruklu
Kişi
19
15
4
38

(%)
50
39
11
100

Dalyan ve Köyceğiz’de yaşayan 60 yaş ve üstü katılımcıların maddi durumları‐
nı nasıl değerlendirdiklerine ilişkin ayrıntılar Tablo 5’te görülmektedir. T.C. uy‐
ruklu katılımcıların yarıdan fazlası maddi durumlarını orta düzeyde görürken,
kendini maddi açıdan kötü durumda gören 74 kişi %27’lik dilimi, iyi durumda
gören 56 kişi ise %21’lik dilimi oluşturmaktadır. Yabancı uyruklu katılımcıların
yarısı, maddi durumlarının iyi olduğunu belirtirken, kendini maddi açıdan orta
durumda gören 15 kişi, kötü durumda olduğunu belirten dört kişi saptanmıştır.
Yapılan mülakatlarda yabancı uyruklulardan kötü yanıtını verenlerin ekonomik
durumu ile yerlilerin ekonomik durumu beklentiler açısından tamamen birbi‐
rinden farklıdır. Yabancı uyruklular daha çok seyahat etmek, tekne sahibi ol‐
mak gibi bir takım isteklerini gerçekleştiremediklerini belirtirken, yerli katılım‐
cıların bu tür beklentileri bulunmamaktadır.
Tablo 6. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Konut Durumlarına İlişkin Dağılımı

Ev sahibi
Kiracı
Diğer
Toplam

T.C. uyruklu
Kişi
(%)
216
79
40
15
17
6
273
100

Yabancı uyruklu
Kişi
(%)
35
92
3
8
0
0
38
100
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Dışarıdan gelen T.C. ve yabancı uyruklu yerleşenlerin konut durumlarına i‐
lişkin dağılımı Tablo 6’da görülmektedir. T.C. uyruklu 216 kişi ev sahibi oldu‐
ğunu belirtirken, 40 kişi kirada oturduğunu, “diğer” yanıtını verenler de çocuk‐
ları ya da aileleriyle birlikte yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yabancı uyrukluların
%92’sinin kendi evi vardır. Kendileri de “zaten ev aldığımız için buradayız” yanı‐
tını vererek Türkiye’yi seçme nedenlerini belirtirlerken, ev alma gerekçelerinde
de “…öncelikle sıcak bir iklimde yaşamak istiyorduk; alternatifler arasında havaalanına
yakın olması, doğası ve iklimi… Tabii ki alım gücümüze göre en lüksü olması seçimi‐
mizde en önemli etkendi” yanıtıyla evleri olmasa idi burada olamayacaklarını be‐
lirtmişlerdir. Kiracı olan üç katılımcı da “kiralar çok uygun. Neden ev alalım? Dile‐
diğimizde çıkar gideriz; ev satmak almak bir sürü formalite” yanıtıyla kiracı olmanın
bir yabancı için daha makul olduğu yönünde açıklama getirmişlerdir. Ancak ev
sahibi olanlar “bu ev bizim aile evimiz; çocuklarımız, arkadaşlarımız gelip bizi ziyaret
ediyor, mutluyuz” şeklinde ev sahibi olmanın önemini belirtmişlerdir.
Tablo 7. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Kendilerini Dış Tehlikelere Karşı Güvende Hissetmelerine
İlişkin Dağılımı

Hiçbir zaman
Bazen
Genelde
Her zaman
Toplam

T.C. uyruklu
Kişi
(%)
65
24
25
9
44
16
139
51
273
100

Yabancı uyruklu
Kişi
(%)
8
21
0
0
7
18
23
61
38
100

Tablo 7’de araştırmada yer alan katılımcıların kendilerini dış tehlikelere karşı
güvende hissedip hissetmediklerine ilişkin soru yer almaktadır. T.C. uyruklu
139 kişi her zaman, 44 kişi ise genelde güvende oldukları cevabıyla olumlu bir
tablo çizerken; 25 kişi kendini bazen güvende hissettiğini, 65 kişi ise hiçbir za‐
man güvende hissetmediğini belirtmiştir. Yabancı uyruklu katılımcıların da
%61’i, kendilerini her zaman güvende hissettiğini belirtmiştir. Güvende hisset‐
meyen sekiz kişi son birkaç yıldır Türkiye’de yaşayan kesimi oluştururken, ara‐
larında evleri genel olarak geniş bahçe içinde ve merkezden uzak yerleşim yer‐
lerinde olan yedi kişi, kendilerini genelde güvende hissettiklerini, komşularının
çok iyi olduğunu belirtmiştir.
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Tablo 8. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Bulundukları Yerden Memnun Olup Olmadıklarına İlişkin
Dağılımı

Memnunum
Memnun değilim
Toplam

T.C. uyruklu
Kişi
(%)
252
92
21
8
273
100

Yabancı uyruklu
Kişi
(%)
35
92
3
8
38
100

Tablo 8’de, katılımcıların yerleştikleri yeni yerdeki memnuniyet düzeyi öl‐
çülmüştür. T.C. uyruklu katılımcıların %92’si yerleştikleri yerde yaşamaktan
memnun olduklarını belirtmişlerdir. Yabancı uyruklulardan katılımcıların
%92’si de memnun olduklarını belirtirlerken; memnun olmadıklarını belirten 3
katılımcı da “çevreye değer verilmediğini, yerel yönetimlerin ve halkın hayvanlara iyi
davranmadığını”; bu nedenle memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 9. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Sağlık Kuruluşlarını Yeterli Bulup Bulmadıklarına İlişkin
Dağılımı

Evet
Hayır
Toplam

T.C. uyruklu
Kişi
(%)
147
54
126
46
273
100

Yabancı uyruklu
Kişi
(%)
22
58
16
42
38
100

Tablo 9’da dışarıdan gelip yerleşenlerin sağlık kuruluşlarını yeterli bulup
bulmadıklarına ilişkin dağılım yer almaktadır. T.C. uyruklu katılımcıların
%54’ü sağlık kuruluşlarını yeterli bulurken; katılımcıların kalan %46’lık dilimi
sağlık kuruluşlarını yetersiz bulmaktadır. Yabancı uyruklu katılımcıların %58’i
sağlık kuruluşlarını yeterli bulmaktadır. Yabancı uyruklu katılımcılardan birisi
Türkiye’de doktorların çok bilgili bulduğunu belirtmiş, şöyle aktarmıştır: “Tesa‐
düfen buradaki (sağlık ocağı) doktor göğsümde kitle buldu. Ben çok uzun senelerdir
Türkiye’de yaşıyorum ve sağlık sigortam yok. Ama beni Muğla’ya yollayıp orada ameli‐
yat ettiler ve tedavimi sürdürdüler. Çok iyi baktılar. Benim eşim de burada vefat etti. O
yüzden burası benim ülkem ama kendi ülkemde bu kadar iyi bakılamazdım. Hiç gecik‐
tirmeden tedavimi beş yıl önce yaptılar. Kendi memleketimde doktora gösterdiğimde çok
şaşırdı. Çünkü biz bu kadar iyi yapamazdık”. Ancak yerli katılımcılar kendilerinin
gerekli tedaviyi alamadıklarını; sağlık ocaklarında ayrıntılı olarak bakılamadık‐
larını vurgulamışlardır.
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Tablo 10. Dışarıdan Gelip Yerleşenlerin Beklentilerine İlişkin Dağılımı

Sağlık Hizmetleri ve Olanaklarının Arttırılması
Belediye Hizmetlerinin Arttırılması ve Bürokrasinin Hızlı
İşlemesi
Çevre Temizliği ve Düzeni
Altyapının Düzenlenmesi
Sosyal Faaliyetlerin Arttırılması
Turizmin Geliştirilmesi
Maddi Yardım İsteği
Eğitim Olanaklarının Arttırılması
İş İmkanları ve Olanaklarının Arttırılması
Beklentim Yok
Halkın Duyarlı/Samimi/Saygılı Olması
Yapılaşmaya İzin Verilmemeli
Diğer
Toplam

T.C. uyruklu
Kişi
(%)
16
6
26
10
25
27
5
7
22
7
8
104
13
0
13
273

9
10
2
3
8
3
3
38
5
0
5
100

Yabancı uyruklu
Kişi
(%)
2
5
7
18
5
1
0
0
0
0
0
16
2
5
0
38

13
3
0
0
0
0
0
42
5
13
0
100

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Küçük kasaba ve kentlerde yaşayan, yaşlı olarak kabul edilen 60 yaşın üzerinde
olan insanların yaşam kalitesini ölçmeyi amaçlayan TÜBİTAK araştırmasında,
göçle Köyceğiz ve Dalyan’a yerleşen %30 civarındaki emekli yaşlıların kentler‐
den buraya göçle gelenler olduğu tespit edilmiştir. Yabancı uyruklu yaşlıların %
47’si İngiltere’den % 24’ü Almanya’dan gelerek bu bölgeye yerleşmiş, kendile‐
rine ait mülkleri olan yaşlılardır.
Göçle gelen yaşlıların göç etme nedenleri, iş olanakları nedeniyle (memur,
bankacı vs) gelerek buraya yerleşme, doğa ve iklimin cazibesi gibi nedenler ön
sıradadır. Yabancı uyruklularda ise daha çok iklim ve yaşam koşulları seçme
nedeninde belirleyicidir.
Bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturan, küçük kent ya da kasabalara son‐
radan gelip yerleşen kişilerin turist mi göçmen olduğu tartışmasında, yabancı
yerleşimcilerin, özellikle sonradan yerleşilen yerde uzun süreli ikameti belirle‐
yici durumda olduğu iddia edilebilir. Uzun süreli ikamet beraberinde konut
sahipliğini getirmektedir ve araştırmaya katılan yabancı yerleşimcilerin %92’si
araştırma konusu bölgede ev sahibi durumdadır. Dolayısıyla, turizmi tanımla‐
yan kısa süreli hareketlilik olgusu bu çalışmada belirlenmemiştir. Aksine, yerle‐
şik olma durumu konut sahibi olarak daha uzun süreli yerleşikliğe dönüşmüştür.
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Yaşanılan yere vatandaş olarak daha fazla ait olma duygusunun getirdiği ö‐
zellikle idari beklentiler ve sorunlara ilişkin farkındalık turist olma olgusunun
dışında, dikkat çekici biçimde yüksektir. Belediye hizmetlerinin yetersizliği, bü‐
rokrasinin hantal yapısı ve çevresel tahribatlara ilişkin farkındalık düzeyi ya‐
bancı yerleşimcilerde daha yüksek olarak belirlenmiştir. Farkındalık düzeyinin
yüksek olması eğitim durumuyla da ilişkilendirilebileceği gibi, uzun süreli ola‐
rak bir yerde yaşama pratiğinin sonucu olarak yaşanılan bölgeye ve yapıya iliş‐
kin artan bilgi düzeyinin de bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Turistik ha‐
reketliliklerde bu tarzda bir farkındalık ve bilgi düzeyinin oluşması, mekânda
bulunma süresinin kısalığına paralel olarak daha düşük olarak ortaya çıkmaktadır.
Köyceğiz’e ve Dalyan’a göç eden yerli ve yabancı uyruklu katılımcılar yerel
yönetimden memnun olmadıklarını, belediye başkanlarının hiçbir hizmeti ver‐
mediğini, yerel olmayan halka kötü davrandıklarından söz etmişlerdir (Oktik
2008: 132‐135). Köyceğiz ve Dalyan’a dışarıdan gelip yerleşenlerle yapılan gö‐
rüşmelerde, katılımcılar tarafından özellikle iklim ve doğa koşullarının belirle‐
yiciliği vurgulanmıştır. Dışarıdan gelen kişilerle yapılan görüşmelerde, sakin ve
huzur dolu ortamın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için Köyceğiz ve
Dalyan’a yerleştikleri belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, yabancı yerleşimciler de
aynı şekilde her iki bölgenin doğal güzelliklerinin kendilerini çok etkilediğini
vurgulamaktadırlar. Özellikle dışarıdan gelen yerleşimcilerin ve yabancıların
çevresel ve toplumsal konularda daha duyarlı oldukları görüşmelerden elde
edilen önemli bulgulardandır. Yerleşik hale geçen katılımcılar, çevre koruma
dernekleri ya da hayvan koruma dernekleri gibi sosyal ilişkilerin ön planda ol‐
duğu birçok faaliyete katılmakta ve hatta bu faaliyetlere öncülük etmektedirler.
Dolayısıyla, bu kişilerin yaşları ilerlemiş olmasına rağmen yaşama bağlılıkları
ve bir şeyler uğruna mücadeleleri devam etmektedir. Bireysel olarak varlıkları
hala devam ettiği gibi, toplumsal açıdan da farkındalıkları ve etkileşim düzeyle‐
ri çok yüksektir. Ancak, bu noktada belirtilmesi gereken, dışarıdan yerleşen bu
grubun gelir düzeyinin yerli halka karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu
gerçeğidir. Yaşamlarını sürdürmek için herhangi bir ekonomik kaygıları olma‐
yan yerleşikler, tüm enerjilerini sosyal faaliyetlerine ve sosyal ilişkilerine har‐
camaktadır (Oktik 2008: 137).
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ÖZ
Sinema ve turizm birbirinden çok farklı iki alan gibi gözükse de aslında birbirine çok
yakın iki alandır. Disiplinlerarası çalışmalar bağlamında iletişim ve propaganda olguları
sinema ve turizmin ortak paydalarıdır. Türk sineması 1960’lardaki 200 filmin üretildiği
altın dönemine rağmen çeşitli nedenlerle endüstri olamamış ve sektör olarak kalmıştır.
Sinemanın genelde eğlence aracı olarak ele alınması, senaryo, anlatım ve teknik alandaki zaaflar ve pazarlama eksikliği de yurt dışına açılma çabalarını engellemiş ve Türk
sineması genellikle içine kapalı ve yerel bir sinema olarak kalmıştır. Turizm sektörü ise
1980’lerde gelişmeye başlamış ve Türk turizmi günümüzde dünyanın önde gelen turizm aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ancak Türk turizminin de kendi içinde bazı sorunları vardır ve bu sorunlar giderildiğinde daha iyi bir konuma gelebilecek kapasiteye
sahiptir. Bu çalışmada Türk sinemasının ve turizmin planlı ve bilimsel bir çalışma sayesinde nasıl daha başarılı ve verimli iki sektör haline gelebileceğinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda Türk Sinemasının tarihsel gelişimi içinde dışa açılma çabaları ve potansiyeli araştırılmış, ülkemizin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerini kullanarak daha etkili ve güçlü hale geleceği ortaya çıkmıştır. Turizm sektörünün ise başarılı konumuna rağmen rakipleriyle mücadele alanında Türk sinemasıyla yapacağı
disiplinlerarası ve bilimsel bir işbirliğiyle daha etkin hale geleceği saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: İletişim, propaganda, Türk sineması, turizm
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kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü olarak da ele alınmakta‐
dır (Türkçe Sözlük 2005).
Bu bağlamda farklı kültürleri, yerleri, yaşam biçimlerini görmek, anlamak ve
tanımak sinema ve turizmin ortak paydası olarak görünmektedir. Böylece ileti‐
şim ve propaganda olguları sinema ve turizmi anlamada ve çözümlemede ön
plana çıkmaktadır. Bu çalışmada kendi içinde bazı sorunları, avantajları ve de‐
zavantajları olan Türk sinemasının ve Türk turizminin işbirliği içinde sorunları‐
nı çözebileceğinin bilimsel yöntemlerle ispatlanması amaçlanmaktadır.
Sinema ve turizmin bir ülkenin önemli ekonomik güçleri olduğu var sayı‐
mından yola çıkarak, bir devlet politikası olarak her iki sektörün de desteklen‐
mesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çalışmada ilk önce her iki sektörün tarihsel
gelişimine yer verildikten sonra, avantajları ve dezavantajları araştırılacaktır ve
ülkemizin sinema ve turizm potansiyelini neden gerektiği gibi kullanamadığı
ön plana çıkartılacaktır. Daha sonra ise Türk sinemasının ve turizminin iletişim
ve propaganda olguları bağlamında ne gibi çalışmalarda bulunduğu ve söz ko‐
nusu çalışmaların analitik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağ‐
lamda sinema ve turizm arasında günümüze kadar yapılan ortak çalışmalar e‐
leştirel biçimde ele alınacak ve çeşitli çözümler önerilecektir.
AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada veri toplama ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda
sinema, turizm, iletişim ve propaganda kavramları irdelenmiş, sinema ve tu‐
rizm sektörleri tarihsel gelişimleri içinde ele alınmıştır. Diyalektik yaklaşımla
her iki sektörün de olumlu ve olumsuz yanları ele alınmış, analitik yaklaşımla
da olası işbirliğinin nasıl olması gerektiği ve buna bağlı sonuçlar ortaya konulmuştur.

GİRİŞ

BULGULAR VE YORUM

Son yıllarda, “kültürel çalışmalar” ve “disiplinlerarası çalışmalar” bağlamında
birbirinden farklı ve bağımsız alanlar birlikte incelenmeye ve araştırılmaya baş‐
lanmıştır. Sinema ve turizm ilk bakışta çok farklı alanlar olarak görülmektedir.
Sinema 20.yüzyılın sanatı ve yedinci sanat olarak değerlendirilen ve geniş kitle‐
leri etkileyen dinamik bir sanat dalıdır (Bordwell vd. 2009). Sinema filmleri yak‐
laşık 100 yıldan beri insanları etkilemek için kullanılır. Filmler aynı zamanda
geniş kitlelere enformasyon ve düşünce iletirler, aynı zamanda göremeyeceği‐
miz yerleri ve yaşam tarzlarını gösterirler (Bordwell vd. 2009). Turizm ise kav‐
ram olarak, dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi olarak
tanımlanırken, bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik,

Tanımlar
İletişim en yalın anlamıyla; bilgi, düşünce ve davranışların aktarılması süreci‐
dir. Bu süreçteki temel öğeler, ileti, kaynak ve bu iletiyi tüketen hedef kitledir
(İlal 1997). Propaganda ise, bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıt‐
mak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen
çalışmalar bütünüdür (Türkçe Sözlük 2005).
Sinema ve turizm, iletişim ve propaganda bağlamında ele alınmaları gereken
iki alandır. Türk sineması ve turizminin zayıf yönlerinden biri de bu iki olguyu
yeterince değerlendirememesidir. Turizm ve sinema alanlarında sorunların çö‐
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zülmesi için bir aydınlanmanın yaşanması gerekmektedir. Bu bağlamda her iki
sektördekiler kendi aralarında ve toplumla genel iletişim sorunu yaşadıklarını
kabul etmeli, kendi aralarında ve toplumla ilgili var olan önyargılarını aşmaları
gerekmektedir.
Dünyada Turizm
Turizm son zamanlarda tüm dünyada popüler bir sektör haline geldi. 2008 yı‐
lında 900 milyondan fazla insan turist oldu ve 944 milyar dolarlık harcama yap‐
tılar. Turizm, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır,
Yunanistan ve Tayland gibi ülkelerle, Bahamalar, Şeyseller, Fiji ve Maldivler
gibi ada halkları için hayati önem taşımaktadır. Mal ve hizmet sektörüne gelen
yoğun para akışının yanı sıra istihdam olanaklarıyla, turizmle bağlantılı diğer
sektörleri de canlandırmaktadır. Bu sektörler; ulaşım (uçak, seyahat gemileri,
taksiler), ağırlama hizmetleri (oteller, tatil köyleri), eğlence alanlarıdır (eğlence
parkları, kumarhaneler, alışveriş merkezleri, sinemalar, tiyatrolar). Dünya Tu‐
rizm Örgütü raporuna göre dünya turizm alanında önde gelen ülkeler arasında
Fransa, 80 milyon yabancı turistle ilk sırada yer alırken, Türkiye 25 milyon tu‐
ristle sekizinci sırada yer almaktadır. Turizm gelirleri bağlamında ise ABD 110
milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Türkiye 22 milyar dolarla dokuzuncu sıra‐
da yer almaktadır. Bunların yanı sıra turizm alanındaki diğer önemli verilerden
biri de en çok ziyaret edilen kentlere ait verilerdir. Bu bağlamda Paris 15 milyon
ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken İstanbul 7 milyon turistle yedinci sırada yer
almaktadır. Bu veriler Türkiye’nin ve İstanbul’un turizm alanındaki en büyük
rakiplerinden birinin Fransa (Paris) olduğunu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda
Fransa’nın, Türkiye’nin AB (Avrupa Birliği) sürecinde neden en büyük muhale‐
feti yaptığı ortaya çıkmaktadır (Tourism 2010).
Turizm alanındaki önemli kavramlardan boş zaman turizmi, insanların yurt
içinde veya dışında bir yerden bir yere gezmek, eğlenmek, dinlenmek için ger‐
çekleştirilen bir aktivitedir. Bunların yanı sıra kış turizmi, kitle turizmi de tu‐
rizm olgusu bağlamında önemli alanlardır. 2000’li yıllara gelindiğinde turizm
olgusu daha kapsamlı olarak, uzmanlaşma alanlarına göre de sınıflandırılmak‐
tadır. Bu bağlamda, kültür turizmi, çevre turizmi, coğrafi turizm, tıp turizmi,
dini turizm, vahşi yaşam turizmi vd. son zamanlarda öne çıkan alanlardır.
Türkiye’de Turizm
Türkiye üzerine yapılan en kapsamlı çalışmalarından biri olan “Cumhuriyet
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi”nde çeşitli yazarlar Türk turizminin tarihsel ge‐
lişimine ayrıntılı biçimde değinmektedir. Bu bağlamda Türk turizminde yıllık
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gelirin 1981–1993 yılları arasında 370 milyon dolardan 4 milyar dolara, turist
sayısının da 1.6 milyondan 7 milyona çıktığı belirtilmektedir. Turizmde yatak
kapasitesinin artışına paralel olarak, pazarlama, hava taşımacılığı, turizm eğitim
ve teknik altyapı aynı oranda gelişmemiştir. Ağırlık yabancı tur operatörlerin‐
dedir ve buna bağlı olarak da gelir payının çoğu onlardadır. Yetişmiş eleman
azlığı da bu dönemde öne çıkmaktadır. Bölgeler arası dengesizlik, plansız teş‐
vikler, turizm potansiyelinin kullanılamaması, belirli bölgelerde, yerlerde, tür‐
lerde ve aylarda yığılma en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Aynı dö‐
nemde turizmi geliştirmek ve canlandırmak için çeşitli teşvik kanunları yürür‐
lüğe girdi. Turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı 1980 yılında
yüzde 0,6 iken, 1993 yılında yüzde 2,3’e yükseldi (Göymen 1996).
Bahattin Yücel, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetmiş yılı aşan geçmişinde, dünya
ile bütünleşme çabalarının en fazla öne çıktığı sektörün turizm olduğunu vur‐
gulamaktadır. Yücel, 1980’lerdeki kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçişin de
turizmin canlanmasında etkili olduğunu ifade ederken, sadece dışarıdan gele‐
cek turistlere yönelik anlayışın yanlışlığına dikkat çekmektedir. Bu durum iç
pazar olgusunun hesaplanmayışının en büyük göstergesidir. Yazar, düşük fiyat
politikasının Türkiye’yi cazip hale getirdiğini ifade ederken, ülkemizin diğer
Akdeniz ülkeleri gibi tatil turizmine ağırlık verdiğini belirtir. Buna bağlı olarak
kültür turizmi büyük ölçüde göz ardı edilmiştir (Yücel 1996).
Türk sinemasında olduğu gibi turizm alanında da “imaj sorunu” bulunmak‐
tadır. İmaj sorunu sinemanın ve turizmin gelişmesindeki en büyük engellerden
biridir. Günümüzde olduğu gibi 1990’larda da gündemdeki en önemli sorunlar;
“Kürt Sorunu”, “İnsan Hakları”, “Demokratikleşme” gibi konulardır. Buna bağ‐
lı olarak da Türkiye’ye, kültürlü ve paralı turistlerin yerine, çok ucuz fiyatlara
özendirilen, kültür programlarına rağbet etmeyen turistler gelmektedir. Aynı
dönemin olumlu özellikleri arasında ise, iç piyasaya yönelik ilgiyle birlikte kül‐
tür, yürüyüş ve bisiklet turlarının artması yer almaktadır (Gencosman 1996).
2000’li yıllarda yayınlanan başka bir çalışmada turizmin 49 farklı alt sektörün
üretiminden faydalandığı belirtilirken, turizmin GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)
içindeki payının 16 milyar dolarla yüzde 5’e yükseldiği ifade edilmektedir (Ör‐
nek 2005).
Yerli ve yabancı turist alışkanlıkları ve eğilimleri hakkında önemli verilerden
biri de müze ve ören yerleri ziyaretçi sayılarıdır. Müze ziyaretçileri sayısı 1998
yılında toplam 8.9 milyon (Yerli Turist: 4.3 milyon –Yabancı Turist: 4.6 milyon)
iken, 2007 yılında 12.1 milyona yükseldi. Yerli turist sayısı 6.3 milyon’a yükse‐
lirken, yabancı turist sayısı 5.8 milyon’a yükselmiştir (TÜİK 2007). Buna göre
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yerli turist oranı %50 kadar artarken, yabancı turist sayısı da %40 kadar artmış‐
tır. Müze ve ören yerleri ziyaretçilerinin birlikte değerlendirildiği verilerde ya‐
bancı turistler ön plan çıkmaktadır. 2007 yılında müze ve ören yerlerini toplam
18 milyon kişi ziyaret etmiş ve bunlardan 10 milyon kadarını yabancı turistler
oluşturmuştur. Ören yerlerini 1.7 milyon yerli turist ziyaret ederken, yabancı
turistler 4.2 milyon kişiyle ören yerlerine olan ilgilerini göstermişlerdir (TÜİK
2007). Bu veriler yabancı turistlerin tarihi yerlere, antik eserlere daha çok ilgi
gösterdiğini ispatlamaktadır. Bu bağlamda mevcut ören yerlerinin korunması
ve yeni ören yerlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Turizm alanında diğer verilerden biri de 2009 yılında turizmin ve seyahat
endüstrisinin 27 milyar dolar direkt, 64 milyar dolar da indirekt katkı sağladığı‐
dır. 2019 yılında direkt katkının 50 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Söz
konusu gelirde ön plana çıkan popüler turizm bölgeleri Antalya ve Muğla otel
arzının çoğunluğuna sahiptir. Şehir otelleri kapsamında İstanbul, Ankara ve
İzmir gibi büyük metropoller de pazarın çoğunluğuna sahip durumdadır. Ha‐
len dünyanın 10 büyük otel zincirinin 9’u farklı markalarıyla Türkiye’de faaliyet
göstermektedir (emlakkulisi.com).
Türk Sineması
Sinema sanatı doğuşundan itibaren, fizik, kimya ve mühendislik bilimlerinin
yanı sıra, psikoloji, antropoloji, tarih, felsefe ve sosyoloji gibi bilim dallarının
yanı sıra diğer sanat dallarından faydalanmıştır ve faydalanmaya devam ede‐
cektir. Bu da sinemanın uzmanlaşma, kurumsallaşma olgularından ayrı düşü‐
nülemeyeceğini göstermektedir.
Türk Sineması I. Dünya Savaşından itibaren ordu ve devlet destekli belgesel‐
ler ve konulu filmler çekmeye başlamıştır. Tiyatro sanatçısı Muhsin Ertuğrul, ilk
özel yapım evleri Kemal Film ve İpek Film’de çeşitli filmler çekmiş ve bu dö‐
neme “Tiyatrocular Dönemi (1922–1939)” denmiştir. Daha sonra ise genellikle
yurt dışında eğitim görmüş yönetmenlerin çoğunlukta olduğu “Geçiş Döne‐
mi”nde (1939–1950) ise film sayısı ve film şirketi sayısı hızla artmaya başlamış‐
tır. 1950’li yılların başından itibaren Lütfi Akad, Metin Erksan, Memduh Ün,
Atıf Yılmaz gibi yönetmenler ortaya çıkmış ve bu döneme “Sinemacılar Döne‐
mi” denmiştir. 1960’larda film sayısı 200’leri geçmiş ve sadece İstanbul’da seyir‐
ci sayısı 30 milyonlara ulaşmıştır. Böylece “Yeşilçam Sineması” denen olgu or‐
taya çıkmıştır. Aynı dönemde 1961 Anayasası’nın da etkisiyle “toplumsal ger‐
çekçi” olarak nitelendirilen, siyasal ve toplumsal sorunlara değinen filmler üre‐
tilmiştir. 1970’lerde başını Yılmaz Güney’in çektiği siyasi filmler çoğalmış, 1980
darbesiyle yeniden apolitik bir döneme geçilmiştir. Aynı dönemde Türk sine‐
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ması sanatsal ve ekonomik açıdan bir krize girmiş ve 1990’larda yeni yönetmen‐
lerin ortaya çıkmasıyla, teknik olanaklarında çoğalmasıyla yeni anlatım tarzları
ortaya çıkmıştır. Bir tür geçiş dönemi yaşayan Türk sinemasında 2000’li yıllarda
film sayısı hızla artmaya başlamış ve seyirci sayıları yine milyonlara ulaşmıştır
(Scognamillo 2004).
Türk Sinemasında Dışa Açılma Çabaları ve Batı Sinemasıyla Olan İlişkisi
Sinema sanatı doğası gereği, hikâye yapısına ve bütçesine bağlı olarak stüdyo‐
larda (iç mekan) ve doğal ortamda (dış mekan) üretilebilen bir sanattır. Başta
Hollywood olmak üzere diğer ülke sinemaları, filmlerini genellikle tam dona‐
nımlı ve devasa stüdyolarda üretmişlerdir. Türk sineması kurulduğu ilk yıllar‐
dan günümüze kadar henüz bir endüstri olamamıştır ve 2000’li yıllarda Batılı
standartlarda çok az sayıda stüdyoya sahiptir. 1920’lerin başında düzenli film
üretimine geçen Türk sineması için az sayıda film için az sayıda stüdyo yeterli
gelmekteydi. Ancak 1950’lerde ve 1960’larda film sayısı 100‐200’e ulaşınca stüd‐
yolar yetersiz kalmaya başladı. Teknik bir sorun olarak görülen bu gerçeklik
filmlerin çoğunlukla dış mekanlarda yani doğal ortamlarda çekilmesine yol açtı.
Sinema şirketlerinin büyük çoğunluğu İstanbul’da olduğundan, İstanbul da si‐
nemanın merkezi durumuna gelmiş ve toplam sayısı 6000’i geçen Türk filmleri‐
nin çoğunluğu İstanbul’da çekilmiştir. Bunun yanı sıra Jules Dassin’in yönettiği
1964 yılı yapımı Topkapı gibi bazı uluslararası filmler de İstanbul’u mekan ola‐
rak kullanmıştır.
Mehmet Öztürk, “Sinemasal Kentler” adlı eserinde, kentin, uygarlıkların en
zengin ifadelerini içinde barındırıp yeni biçimlerle yeniden üretme yeteneğine
sahip olduğunu belirtir. Bunu da ticari ilişkilerden sosyal dönüşümlere, şehirci‐
likten, sahne sanatlarıyla diğer kültürel biçimlere ve gündelik yaşamın en ince
ayrıntısını yansıtarak yapar. Bu bağlamda modern bir kültür biçimi olan sinema
da kente ve kapsadığı tüm olgulara eşlik eden bir sanat olarak ön plana çıkar.
Bununla birlikte salonlarla sınırlı kalmayan ve kamusal alana taşan sinema aynı
zamanda, modern ve toplumsal bir aktördür (Öztürk 2005).
İstanbul bu bağlamda en ünlü ve güzel “Sinemasal Kentler”den biridir.
“2010 Kültür Başkenti” seçilen İstanbul 16 Ocak 2010 tarihinde unvanını resmen
almış ve önceden planlanmış çeşitli etkinlikler sergilenmeye başlamıştır. Söz
konusu projenin bütçesi ve planlanan etkinlikler için medyada çeşitli haberler
yayınlanmış ve organizasyonda görevli bazı üst düzey yetkililer istifa etmiştir.
Projeyi yürütenler yayınladıkları bildiriyle 400 kadar projeye 300 milyon TL ay‐
rıldığını ve etkinliğin şeffaf biçimde yürütüldüğünü ifade etmişlerdir
(istanbul2010.org). Yapılması planlanan etkinlikler incelendiğinde sinemanın
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geri planda kaldığı ve yine Türk sinemasına ve turizmine ivme kazandıracak
büyük bir fırsatın kaçırıldığı görülmektedir.

biri de Giovanni Scognamillo tarafından yazılan “Batı Sinemasında Türkiye ve
Türkler” adlı çalışmadır.

Yayınlar

Scognamillo, eserinde Batılı sinemacıların bazı dönemlerde akın akın Türki‐
ye’ye geldiğini, Türkiye’yi keşfettiklerini, ülkemizi tanıttıklarını ve yabancı
sermaye akışı sağladıklarını ifade eder (Scognamillo 1996). Yazar, Batı sinema‐
sında Türk imgesinin nasıl ele alındığını, hangi nedenlerle ve amaçlarla yansı‐
tıldığını kapsamlı biçimde incelemektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son za‐
manlarından 1990’lara kadarki dönemde Türkiye’deki yabancı kaynaklı film
çalışmalarından söz ederken, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen belgesel ve
sinema filmlerinin çokluğu dikkati çekmektedir. 1960’lardan verilen bir örnekte
dönemin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve bu kuruma bağlı Foto Film Dairesinin
yabancı film şirketlerinin projelerinin gerçekleşmesi için gösterdiği çabalar göze
çarpmaktadır (Scognamillo 1996). Yapımcılığını ünlü İtalyan yapımcı Dino De
Laurentis’in yaptığı Siyah Melek (L’Angelo Nero) adlı film için ön anlaşma im‐
zalayan dönemin Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş, 15 milyon dolar‐
lık bütçeye sahip olan 1453 yılında geçecek filmin dünyada yanlış tanınan Os‐
manlı Türklerinin gerçek yüzünün gösterileceğini ifade etmektedir. Göğüş ayrı‐
ca, proje çerçevesinde İstanbul’u ve çevresini tanıtan iki adet renkli propaganda
filminin gerçekleştirileceğini belirtir. Bakan, Türkiye’nin turistik değerler ka‐
zanması ve tanıtılmasını sağlayacak Siyah Melek filminin çekimleri için gerekli
kolaylıkların sağlanacağını ifade eder (Scognamillo 1996). Ancak film çeşitli ne‐
denlerle gerçekleştirilemez.

1990’ların sonunda ve 2000’li yılların başlarında İstanbul Türk sineması için tek
çekim mekanı olmaktan çıkmış, taşra da kullanılmaya başlanmış, aynı zamanda
sinemanın dışa açılma çabaları çoğalmaya başlamıştır. Bu bağlamda Türsak
Vakfı 2000 yılında “Filming Guide” (The Ten Colours of Asia Minor‐A Film
Production Guide to Turkey) adlı kapsamlı bir rehberi yayınlamıştır. Türki‐
ye’nin önde gelen belgeselcilerinden Süha Arın’ın editörlüğünde hazırlanan e‐
ser İngilizce olarak yayınlanmıştır. Filming Guide’de Türkiye’nin tarihi ve turist
mekanları on ana bölüme ayrılmıştır: Blue (Mavi), Green (Yeşil), Yellow (Sarı),
White (Beyaz), Modern, Forgotten (Kayıp), Sacred (Kutsal), Remembered (Eski),
Living (Yaşayan) ve Mixed (Karma). Her bölümde büyük boy ve renkli fotoğraf‐
lar kullanılmıştır. Bunun yanı sıra tanıtılan her mekan için; ulaşım bilgileri, orta‐
lama sıcaklık, yağış ve güneşli gün miktarları verilmiştir. Kitapta ayrıca tüm
kentlerdeki belli başlı resmi kurumların, özel şirketlerin, turizm ve otelcilikle
ilgili kuruluşların ve sinema sektörünün önde gelen derneklerinin, film şirketle‐
rinin iletişim bilgilerine yer verilmiştir (Arın 2000).
Filming Guide’a benzer bir çalışma olan “Bursa –Doğal Bir Film Platosu”
2009 yılında, 4.Uluslararası İpek Yolu Film Festivali kapsamında yayınlandı.
Dört ana bölüme ayrılan kitapta, “Bursa’nın Sinema Dünyası”, “Bursa’da Çeki‐
len Filmler”, “Doğal Film Platoları” ve “Film Endüstri Rehberi” başlıkları altın‐
da Bursa’nın tarihi, turistik ve coğrafi özellikler ve avantajları kapsamlı bir bi‐
çimde ele alınmıştır. Kitapta, Bursa’nın görsel açıdan zengin birçok doğal film
mekanı bulunduğu, bir çok ilçesi ve köyünde geleneksel yaşamın sürdürüldü‐
ğü, denizi, gölleri, dağlarıyla ve İstanbul’a olan yakınlığıyla her türlü belgesel,
dizi ve sinema filmi çekimi için en uygun kentlerden biri olduğu vurgulanmak‐
tadır (Cengiz 2009).
Film Çalışmaları
Türkiye ve bilhassa İstanbul, 20.yüzyılında başlarından itibaren birçok sinema‐
cının ve film şirketinin ilgi alanında olmuştur. Genellikle oryantalist bakış açı‐
sıyla, Türkiye sınırlarında çok sayıda yabancı film çekilmiştir. Bazen de Türkiye
ya da İstanbul sadece dekor olarak kullanılmış, çeşitli zorluklar (çekim izinleri,
ulaşım ve maliyet sorunları gibi) nedeniyle çekimler stüdyolarda ya da Türki‐
ye’ye benzer mekanlarda çekilmiştir. Bu konuyla ilgili Türkçe literatürde sınırlı
sayıda çalışma yer almaktadır. Bu konudaki en önemli referans kaynaklarından

Giovanni Scognamillo, kitabın sonuç bölümünde Türkiye’deki yabancı şir‐
ketlerin film çekme çabalarını özetlerken 1920’lere kadarki dönemde Türkiye’yi
temsil eden İstanbul’un egzotik bir kent olarak yansıtıldığını ifade eder. Roman‐
tik bir yaklaşımla ele alınan İstanbul doğulu bir kenttir, tekin değildir ve Batılı‐
lar için tehlikelidir. Türkiye’de 1920’lerde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm,
ülkeyi ele alan filmlerde Hollywood ve diğer Batılı sinemacılar tarafından uzun
süre yansıtılmaz. Batı sinemasının bu Oryantalist yaklaşımı aynı zamanda kendi
seyircisini tatmin etmek ve eğlendirmeyi amaçlayan bilinçli bir seçimdir
(Scognamillo 1996). Scognamillo, söz konusu filmlerde 1950’lere kadar egzotiz‐
min hakim olduğunu, 1960’larda ise egzotizmin zorunlu olarak çağdışı kaldığı‐
nı ve artık modern mekanların kullanıldığını ifade eder. Yazar, Türkiye’de ge‐
çen ya da Türkiye’yi anlatan filmlerde gerçek Türkiye’yi aramanın olanaksız
olduğunu, çünkü ülkeyi bir dekor olarak ele alan Batılı sinemacıların gerçek
Türkiye’yle ilgilenmediğini iddia eder. Ele alınan gerçekler ise belirli bir süzgeç‐
ten geçirilen ve yönlendirilen gerçekler olduğunu belirtmektedir. Bununla bir‐
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likte Türkiye ve İstanbul 1980’lerde ve 90’larda eski sinemasal ilginçliğini kay‐
betmiştir (Scognamillo 1996).
Mehmet Arslantepe de Scognomillo’yu destekler biçimde, Türkiye’de çekilen
yabancı filmlerde, bilhassa tarihi filmlerde belli bir ideolojinin hakim olduğunu
ifade eder. Sinema kendi gerçekliğini kurarken, Batılı sinemacılar değişimleri
yansıtmak yerine eğlendirme amacı gütmektedir. Türk imgesi söz konusu film‐
lerde ilk yıllardan beri belli bir klişeye bağlı olarak sürdürülmektedir.
Arslantepe’ye göre Batı sineması başka kültürleri ele alırken topluma hakim
olan yargılar üzerinden, gerçeği değiştirerek gerçek dışı hikâyeleri tercih etmek‐
tedir (Arslantepe 2007).
Türk sinemasının başarılı yapımcılarından biri olan Hulki Saner, tecrübeleri‐
ne dayanarak gelişmiş ülkelerin sinema konusundaki politikalarından bahset‐
mektedir. Saner, Fransa gibi ülkelerin filmlerini dünyaya kendi filmlerini da‐
ğıtmak istedikleri zaman önce propagandistlerini gönderip propaganda teşkilat‐
larını kurduklarını belirtmektedir. Bu bağlamda film dağıtımının devlet politi‐
kası içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla oluşturulan kurumlar
sadece film dağıtımıyla uğraşır. Amerika da bu alanda en faal ülkelerden biri‐
dir. MPAA (Motion Pictures Association of America) adlı kuruluş sinema film‐
leri ve müzikleriyle dünya çapında bir Amerikan imajı yaratmaktadır.
Saner, ülkemizde böyle bir imaj oluşmadığını, filmciliğin Türkiye’de genel‐
likle güldürme ve eğlendirme faaliyeti gibi ele alındığını ifade eder. Devlet ve
birçok hükümet sinemanın korunmasına ve desteklenmesine yönelik yasalar
çıkarmamıştır. Saner’e (1996) göre Türk hükümetleri, filmciliğin tüm dünyada
imaj yaratma ve ülke lehine propaganda yapma gücüne inanmadıkça Türk
filmciliğinin gelişmesi ve dışa açılması imkansızdır.
1990’ların başında Amerikan Film Şirketlerinin Türkiye’de temsilcilik kur‐
malarıyla Türkiye ve İstanbul, Batı sineması için yeniden cazip hale gelmiştir.
Bu bağlamda Amerikalı ünlü yapımcı ve yönetmeni George Lucas’ın The Young
Indiana Jones Chronicles adlı televizyon dizisinin bazı bölümleri Türkiye’de
çekilmiştir. 1999 yılı yapımı James Bond filmi Dünya Yetmez’in (The World is
not Enough) bazı bölümleri de İstanbul’da çekilmiştir. Bunların yanı sıra 2006
yapımı ABD filmi The Net 2.0 ve ABD‐Alman‐İngiliz ortak yapımı The
International (2009) İstanbul’u mekan olarak kullanmıştır. Ayrıca günümüzde
uluslararası alanda kabul gören ve İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan
Özpetek’in ilk filmi olan Hamam’ın (1997) büyük bölümü, ikinci filmi Harem
Suare’nin (1999) bir kısmı İstanbul’da çekilmiştir. Bu bağlamda her iki film de
İtalya ve Türkiye arasındaki turizmi bir ölçüde canlandırmıştır.
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2005 yılında uluslararası haline gelen Antalya Film Festivali, 2006 yılında
“Film Market” adlı bir projeyi hayata geçirmiştir. Adı daha sonra “Avrasya Film
Market” olarak değiştirilen etkinlik 2009 yılına kadar devam ettirilmiş ve festi‐
val kapsamında uluslararası yapımcılar Antalya’ya davet edilmiş, yerli ve ya‐
bancı filmlerin satışı ve dağıtımı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ancak daha
önce bahsedildiği üzere Türkiye’deki kurumsallaşma ve devamlılık alanındaki
zaaflar ve başarısızlıklar sonucu 2009 yılındaki yerel seçimlerden sonra festival
yönetimi değişmiş ve “Film Market” sona ermiştir.
1988 yılında Avrupa sinema endüstrisini desteklemek amacıyla kurulan ve
günümüzde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 üyeye sahip “Eurimages”
adlı kurum da sinema alanında önemli bir kurumdur. Söz konusu kurum üyele‐
rinden aldığı fonları, belli şartlar çerçevesinde, yapılacak ortak film çalışmaları
için yine kendi üyelerine dağıtmaktadır. Türk sinemacıları 1990’lardan günü‐
müze belli oranda destekler almış ve çok sayıda (Sen De Gitme, Kuşatma Altın‐
da Aşk, İstanbul Kanatlarımın Altında, Usta Beni Öldürsene, Balalayka, Yumur‐
ta, Bal vd.) film üretmişlerdir (Mission&Objectives, 2010). Bunların yanı sıra
SESAM (Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) ve Ankara Sinema
Derneği gibi kurumlar, Berlin ve Cannes Festivalleri sırasında “Türk Sineması
Standları” kurarak Türk sinemasını tanıtmaya çalışmaktadırlar.
Yukarıda bahsedilen çalışmaların yanı sıra yurt içi destekli projeler de ger‐
çekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde 2000’li yılların başında oluşturulan
“Film Evleri Projesi” İstanbul Kültür Üniversitesi’nde devam ettirilmiş ve Sanat
ve Tasarım Fakültesi tarafından 2006 yılında Mardin’de, 2007 yılında ise Gazi‐
antep’te gönüllülere ücretsiz sinema eğitimi veriliştir. Ayrıca bu şehirlerde yerli
ve yabancı film ekiplerine yardımcı olarak ve film çekimlerine katkıda buluna‐
cak “Film Evleri”nin temeli atılmıştır.
Son dönemlerde ise televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde: Mardin (Sı‐
la, Deli Yürek ), Nevşehir (Asmalı Konak), Antakya (Asi ) ve İzmir (Kavak Yel‐
leri) gibi kentler popüler çekim mekanları haline gelmiş ve adı geçen kentlerin
ekonomilerinin canlanmasına katkıda bulunulmuştur.
SORUNLAR VE ÖNERİLER
Çalışma kapsamında sinema ve turizm sektörlerinin avantajları ve dezavantaj‐
ları, olumlu‐olumsuz, güçlü ve zayıf yanları ele alındı. Yaşanan sorunların te‐
melinde bize göre eğitim yatmaktadır. Sinema ve turizm bilinci ilkokullarda
verilmeye başlanmalıdır. Aynı medya‐okur yazarlığı dersleri gibi sinema ve tu‐
rizm okur yazarlığı dersleri Mili Eğitim Bakanlığı müfredatına girmelidir. Böy‐
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lece Türk insanı çocukluğundan itibaren sinema ve turizmle iletişime ve ilişkiye
geçmiş olacaktır. Sinema ve turizmin bir ülkenin, kültürel, sanatsal ve ekonomik
gelişimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kavrayacaktır. Bu sektörlerin içinde
yer alabileceği gibi, bilinçli bir sinema seyircisi, vatandaş ve turist olarak daha
iyi bir sinema ve turizm sektörünün oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Batının üstünlüğü, aydınlanma ve bununla bağlantılı diyalektik düşüncenin
hakimiyeti ve uzmanlaşmanın yaygınlığıdır. Kurumlaşma ve markalaşma da bu
kavramlarla bağlantılıdır. Marka bağımlılığı, müşteriyi elde tutma ve yaşam
boyu müşteri değeri gibi kavramlar, marka yönetimi ile ilgili önemli ölçütler
olarak 1980’li ve 1990’lı yıllarda ortaya çıktıkça, alıcı ve satıcı ilişkisi gündemin
merkezine kaydı. Bir markanın dört öğesi; tatmin, işbirliği, ilişki ve öyküdür
(Moon vd. 2003).Türk sineması ve turizmi halkla ilişkiler ve marka yaratımı a‐
lanındaki uzmanlarla işbirliği yaparak kendilerini birer marka yapmak için çaba
göstermelidir.
Sinema ve turizm alanında başarı sağlamak için ayrıca belirli bir devlet poli‐
tikasının benimsenerek, herhangi siyasi parti ve ideolojiye bağlı olmayan özerk
yapıda kurumlara ve bu kurumları denetleyen yine özerk kuruluşlara gereksi‐
nim vardır. Japonya’da buna benzer bir kurum “Görsel Endüstri Teşvik Kuru‐
mu”dur. Kısa adı VIPO olan kurum, Japonya’daki film, televizyon, müzik, ani‐
masyon ve oyun endüstrisini desteklemek, uluslararası alanda rekabetini güç‐
lendirmek ve Japon ekonomisini güçlendirmek için çeşitli özel kurum ve kuru‐
luşların meydan getirdiği bir oluşumdur (VIPO 2010) . Türkiye’de ise Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu gibi resmi kuruluşlara ek olarak
sinema ve turizm alanındaki çalışmaları organize edebilecek bir Kültür Ofisi
kurulabilir.
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daha çok gezer olmuş ve gezdikçe de bilgileri daha da artmıştır. Bunun köke‐
ninde başka kültürlere ilgi de yatmaktadır. Boş zaman kavramı “Endüstri Top‐
lumu”yla ortaya çıkmış bir kavramdır. Sanayileşmeyle artı değer kavramı o‐
luşmuş ve yoğun çalışma temposuna giren insanlar ve toplumlar için “dinlen‐
me” ve “boş zaman” daha önemli hale gelmiştir. Modern toplumlarda insanlar
tatillerini yurt içinde ve dışında kullanmayı tercih eder. Başka kültürleri tanır‐
lar, farklı yaşam tarzlarını görürler, çeşitli alışkanlıklar kazanır, yeme içme kül‐
türü edinirler. Bunun yanı sıra “kongre ve fuar turizmi”yle de bilgi ve teknoloji
alışverişi gerçekleşir. Geniş anlamda düşünüldüğünde turizm halkla ilişkiler ve
tanıtımın bir parçasıdır. Turizm iyi yönetildiğinde ekonomik güç haline gelir ve
etkili bir propaganda ve iletişim aracı haline gelir.
Turizm 2000’li yıllarda tüm dünyada popüler bir sektör haline geldi. 2008 yı‐
lında 1 milyara yakın insan turist oldu ve 944 milyar dolarlık harcama yaptılar.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke için turizm büyük önem taşımak‐
tadır. Turizm mal ve hizmet sektörüne yoğun para akışı sağlarken, istihdam
olanaklarıyla, turizmle bağlantılı diğer sektörleri de canlandırmaktadır.
Uluslararası turizm verilerinde Türkiye’nin ve İstanbul’un dünya turizm a‐
lanında ön sıralarda olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın daha önceki bö‐
lümlerinde belirtildiği üzere, dünya çapında Fransa, 80 milyon yabancı turistle
ilk sırada yer alırken, Türkiye 25 milyon turistle 8.sırada yer almaktadır. Turizm
gelirleri bağlamında ise ABD 110 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Türkiye
22 milyar dolarla 9.sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra Paris 15 milyon ziya‐
retçiyle ilk sırada yer alırken, İstanbul 7 milyon turistle yedinci sırada yer al‐
maktadır.

SONUÇ

Dinamik ve hareketli bir sektör olan Türk turizmi 1980’lerden sonra çeşitli
sorunlarına rağmen gelişmeye ve büyümeye başlamış ve geniş istihdam olanak‐
ları sağlamıştır. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar ve doğru yatırımlarla da‐
ha başarılı bir sektör haline gelebilecek olan Türk turizmi çoğunlukla dış turiz‐
me ağırlık verirken, günümüzde iç turizme de yönelmiştir. 2009 yılı rakamları
turizmin Türkiye ekonomisi içinde giderek daha önemli hale geldiğini ispatla‐
maktadır. DTZ Pamir & Soyuer firmasının 2009 yılı itibariyle Türkiye’deki otel‐
ler üzerine yaptığı çalışma önemli veriler sunmaktadır. Bu verilere göre turiz‐
min ve seyahat endüstrisinin Türk ekonomisine 27 milyar dolar direkt, 64 mil‐
yar dolar da indirekt katkı sağlamaktadır (emlakkulisi.com 2010).

Turizm modern çağın ve ekonominin önemli olgularından biridir. Ulaşım ve
haberleşme teknolojilerinin gelişimiyle insanlar yurt içinde ve dışında daha çok
yolculuk etmeye başlamıştır. Coğrafya ve tarih bilgilerinin artmasıyla insanlar

Sinema sanatı ve bilimi, endüstri toplumunun eseridir. Sinema; mekan, za‐
man ve kişilerden oluşur. Filmlerde kapalı mekanların yanı sıra kentler, kasaba‐
lar ve köyler gibi dış mekanlar da kullanılır. Filmlerin izlemesinde, sevilmesin‐

Bunun yanı sıra, devlet –özel sektör‐sivil toplum kuruluşları bir araya gele‐
rek sinema ve turizmde ortak çalışmalarda bulunmalı, projeler üretmelidir. Si‐
nema ve turizm karmaşık yapıda alanlardır. Her iki alanda çeşitli uzmanlıklara
ve disiplinlerarası çalışma ve işbirliğine gerek vardır. Bu amaçla, “Sinema ve
Turizm Kurultayları”, “Sinema ve Turizm Forumları” ve “Sinema ve Turizm
Festivalleri” düzenlenebilir. Böylece bilimsel ve akademik işbirliği ve yoğun
sivil katılımla önemli adımlar atılabilir.
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de ya da sevilmemesinde, ilgi çekmemesinde mekan önemli rol oynar. Sinema
insanların görmek istediği, gitmek istediği mekanları, yerleri gösterir.
Türk sinemasının endüstri olamamasıyla bağlantılı olan stüdyo azlığı ve ye‐
tersizliği nedeniyle filmlerin çoğu doğal mekanlarda çekilmiştir. Filmlerin çoğu
İstanbul’da çekildiği için başrolde aslında İstanbul vardır. Anadolu’daki insan‐
ların bir kısmı büyük şehirden etkilenip İstanbul’a gelmiştir. İç göç sonucu kır‐
sal kesimden İstanbul ve diğer kentlere yoğun ilgi olmuştur ve söz konusu kent‐
lerin ekonomisi güçlenmiştir. 1960’larda “Yeşilçam” olarak nitelendirilen Türk
Sineması’nın yoğun ilgi görmesinde yıldız oyuncular kadar İstanbul’un da bü‐
yük payı vardır. İmparatorluklar kenti olan İstanbul, tarihi, coğrafi ve ekonomik
cazibesiyle kitlelerin dikkatini çekmiştir. Türk sinemacıları komşu ülkelerle or‐
tak çalışmalar yapmış, İstanbul’da ve ortaklık yapılan ülkelerin çeşitli kentle‐
rinde geçen filmler de üretilmiştir. Batılı toplumlarda olumlu ya da olumsuz bir
Türkiye ve Türk kimliği oluşmuştur ve oluşmaya devam etmektedir. Geceyarısı
Ekspresi (Midnight Express, Alan Parker, 1978) filmi sinemanın olumsuz etkisi
ve propagandası üzerine önemli örneklerden biridir. Filmin olumsuz etkileri
yaklaşık 30 yıl sonra bile henüz ortadan kaybolmamıştır.
Türk halkı ve sinema seyircisinin zihninde ve bilinçaltında yıllar boyunca
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya’ya ve diğer ülkelere ait çeşitli algılar
oluşmuştur ve bunların büyük bir bölümü sinema sayesinde meydana gelmiş‐
tir. Hiç görmedikleri yabancı kentleri hayranlıkla izlemiş ve bir kısmı da seyret‐
tikleri filmlerden sonra söz konusu kentleri görmek, tanımak istemiştir. Son dö‐
nemde yurt dışına yönelik turların sayılarının hızla artmasında sinema olgusu
göz ardı edilemez. Bu bağlamda yine sinema‐turizm ilişkisi ve bağlantısı ortaya
çıkar. Bunun yanı sıra sinema ve turizmi ilkokul çağındaki çocuklara doğru şe‐
kilde anlatmak ve öğretmek bilinçli nesilleri yetiştirmenin de gereğidir.
Bu bağlamda Türkiye kendi sinema ve turizm potansiyelini ülke tanıtımında
ve dış dünyada kamuoyu yaratmada etkin biçimde kullanmalıdır. Sinema hem
sanat hem de bilimdir. Her iki olgu da gerektiği ve güçlü şekilde kullanıldığın‐
da olumlu sonuçlar elde edilebilir. 2000’li yıllarda film sayısı ve seyircisi artan
Türk sineması dışa açılmada çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun aşılması için
son dönemlerde, yerel değerlerini evrensel değerlere dönüştürerek uluslararası
alanda başarılı olan ülke sinemalarını örnek alınmalıdır. Hikâye seçimi ve anla‐
tımı konusunda geçmişteki sorunları aşan Türk Sineması günümüzde popüler
sinema ve bağımsız sinema gibi ayrımla karşı karşıyadır. Daha önce belirttiği‐
miz süre genellikle ana mekan olarak genellikle İstanbul’u kullanan Türk sine‐
ması 1990’ların sonlarından itibaren taşrayı, kırsal kesimi de kullanmaya başla‐

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

856

mıştır. Bu görsel anlamda tazelik, değişiklik yaratmakta ve bu bağlamda seyirci
algısı da değişmeye başlamıştır. Yakın zamandaki Asmalıkonak (Kapadokya),
Sıla (Mardin), Asi (Antakya) gibi dizilerde bu durumu gözlemlemek mümkündür.
Sonuç olarak iki dinamik sektörün gelişebilmesi için kapsamlı bir işbirliğine
gereksinimleri vardır. Bunun için uzmanlaşma, kurumlaşma ve markalaşmaya
ihtiyaç vardır. Bu alandaki mevcut yasaların ve kuruluşların iyileştirilmesi ve
daha etkili ve güçlü yasa ve kurum ve kuruluşların oluşturulması gerekmekte‐
dir. Böylece her iki sektör de güçlenecek, uluslararası platformlarda daha etkin
hale gelecekler, Türk ekonomisine ve sanatına büyük katkıda bulunabileceklerdir.
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ÖZ
Uluslararası Eko Turizm Topluluğu eko turizmi “çevreyi korumayı ve yerel halkın refah
düzeyini arttırmayı amaçlayan ve doğal alanlara yapılan sorumlu seyahatler” olarak tanımlamaktadır (www.ecotourism.org). Bu bağlamda eko turizmin iki önemli belirleyici
özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “doğal çevrenin sürdürülebilir kullanımının
sağlanarak korunması” ilkesine bağlı kalınmasıdır. İkincisi ise, “yerel kültüre saygı gösterilmesi ve yerel halkların eko turizmden fayda sağlamasının gözetilmesi” şeklinde ifade edilebilir. Doğal ve kültürel çevreye duyarlı bir seyahat ve konaklama biçimi olan
ve küçük gruplar halinde yapılan eko turizm bakımından Meriç Deltası ve çevresinin
önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu araştırmada Meriç Deltası ve çevresinde potansiyel arz eden ve eko turizm kapsamına giren rekreasyonel faaliyetler ortaya konulmakta, potansiyellerden yararlanma imkânları ve eko turizmin harekete geçirilmesi
için yapılması gerekenler üzerinde durulmaktadır.
Anahtar sözcükler:
Hisarlıdağ ve Enez

Eko

turizm,

sürdürülebilirlik,

yerel

halk,

Meriç
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ğu (TIES) eko‐turizmi “çevreyi korumayı ve yerel halkın refah düzeyini arttır‐
mayı amaçlayan ve doğal alanlara yapılan sorumlu seyahatler” olarak tanımla‐
maktadır (www.ecotourism.org). Eko turizm günümüzde en hızlı büyüyen tu‐
rizm çeşitlerinden biridir. Özellikle çevreci kuruluşların yarattığı kamuoyu genç
ve aydın kesimin doğa ile bütünleşme, renkli kültürler ile bir araya gelme tut‐
kusu bu turizm türünün geleceğinin parlak olduğunun göstergeleridir
(Selimoğlu 2004).
Turizmin çevreye karşı duyarlı ve bilinçli olması gerekliliği; günümüzde kla‐
sik turizm anlayışına göre alternatif turizm, kitle turizmine göre yumuşak tu‐
rizm (soft tourism), çevreye karşı duyarlılığından dolayı eko turizm, özellikle‐
rinden dolayı bilinçli turizm adları verilen bir turizm şeklini gündeme getirmiş‐
tir (Doğaner 1994). Eko turizm; turistlerin gittikleri ülkeyi gerçek doğal orta‐
mında, yerel yaşam biçimleriyle birlikte yaşayarak tanımalarını, yeni bilgi ve
deneyimler edinmelerini sağlamaktadır. Uygulandığı yörelerde turizmi planlı,
ölçülü, yerel idarelerin kontrolü altında, çevreye saygılı ve yavaş geliştiren bu
turizm şekli; yeni yapılanma yerine mevcut yapıların (köy, çiftlik, yayla evleri
vb.) yeniden kullanımını teşvik eder ve yöresel ekonomik uğraşları (tarım, el
sanatları vb.) korur ve geliştirir. Eko turizmde esas olan, doğal alanların ve kır‐
sal kesimlerin geleceğin turizm alanları olarak, turizmin çevresel etkilerinden
korunması ve turistlerin çevresel sorunları olmayan ortamlarda, doğa içinde
turistik faaliyetlere katılmasıdır (Doğaner 1993‐1996).

Deltası,

GİRİŞ
Meriç Deltası ve çevresi doğal ve kültürel özellikleri nedeniyle zengin bir eko
turizm potansiyeline sahiptir. Eko turizm potansiyeli açısından bu deltayı ele
almadan önce, eko turizm kavramı üzerinde durulması gerektiği inancındayım.
Kitle turizmine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz etkilerin ciddiyetinin far‐
kına varılması ile birlikte eko turizm vb. alternatif turizm çeşitleri/yaklaşımları
ön plana çıkmaya başlamıştır (Page ve Dowling 2002). Geleneksel destinasyon‐
lardan (deniz‐kum‐güneş) uzaklaşma ve dünya turist profilleri ve tüketim
kalıplarındaki değişiklikler doğal, tarihi ve kültürel çevrenin koruma ve
kullanma dengesi içinde kullanımını öngören “yumuşak turizm”, “eko turizm”
ve “sürdürülebilir turizm” gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden ol‐
muştur. Bir başka deyişle eko turizmin, kitlesel turizmin olumsuz etkilerine kar‐
şı bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Uluslararası Eko Turizm Toplulu‐

Eko turizm, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin işlettiği küçük tesis‐
lerde, geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef almaktadır.
Eko turizm amacına uygun gerçekleştirildiği takdirde, hassas ekosistemlerin
korunması ve bu bölgelerin içerisinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo‐
ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır (Altıparmak 2002). Eko
turizmin temel karakteristikleri şunlardır: 1‐ Doğa temelli olması, 2‐ Bio‐
çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, 3‐ Yerel toplumların refahını des‐
teklemesi, 4‐ Olumsuz çevresel ve sosyo‐kültürel etkilerin minimuma indir‐
genmesi için aktivitelerini hem turistler hem de yerel halkın sorumluluğunda
düzenlenmesi, 5‐ Yenilenemez kaynakların minimum kullanımını gerektirmesi,
6‐ Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkanlarının üretilmesini
öngörmesi (Yücel, 2002). Eko turizm kapsamına giren başlıca rekreasyonel faa‐
liyetler arasında; kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemciliği, manzara gözlem‐
ciliği, trekking, dağcılık, yamaç paraşütü, mağara gezisi, yayla turizmi, bisiklet
turları, foto safari, atlı doğa yürüyüşü, jeep safari turları, sportif olta balıkçılığı,
kamp‐karavan turizmi, yelken ve rüzgar sörfü sayılabilir.
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Eko turizm bir planlamaya bağlı olarak yapılmadığı takdirde, bölgede ger‐
çekleşen turizm faaliyetlerinin kitle turizminin verebileceği etkiye eşdeğer bir
olumsuz etki yaratabilir (Kahraman ve Türkay 2004). Her ne kadar eko turizm
insanın değiştirmediği ve büyük nüfus kitlelerinden uzak alanlara yönelen bir
turizm türü olsa da, talebin artmasıyla turizmle bağlantılı konaklama, benzeri
yapılaşmayı beraberinde getirmekte ve çevre bozulmasının ilk işaretleri sayılan
bu tür yapılaşma da yerel habitatlara zarar vermektedir. Teorik olarak, “bir tu‐
ristin istenmeyen ekolojik sonuçlar meydana getirebilme miktarıyla, bu sonuç‐
ların faaliyetin ne kadar azaltılmasıyla düzelebileceği” hesaplanabilmektedir.
Özellikle kolay bozulabilir çevreler (kumullar ya da ormanlık alanlar) daha az
taşıma kapasitesine sahiptirler. Buna karşılık, uygulamada turistlerin yaratabi‐
lecekleri olumsuz etki, sayıları kadar davranışlarına da bağlı olduğundan, ger‐
çek bir hesaplama yapmak mümkün değildir. Eğer turistlerin olumsuz etkileri
doğanın kendisini yenileme hızından daha fazla olursa, birikimli etki de bir‐
denbire büyük ölçekli bir çevre değişimi ya da sorununa dönüşebilir (Özgüç
2003).
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Çünkü Hisarlıdağ’ın önemli bir bölümü Gala Gölü Milli Parkı içerisinde yer al‐
maktadır.

ÇALIŞMANIN AMACI, VERİ VE YÖNTEM
Bu çalışma; Meriç Deltası (Türkiye sınırları içinde kalan bölümü) ve çevresinin
eko turizm potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu delta ve çevresin‐
de eko turizmin doğal ve kültürel değerleri nasıl koruyacağının ortaya konul‐
ması yanında koruma‐kullanma dengesine dayalı planlanması sürecinde eko
turizmin başlıca seçenek olduğunu gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Ça‐
lışma için gerekli veriler; Meriç Deltası ve çevresinde gerçekleştirilen arazi ça‐
lışmaları, Enez mülki idare yöneticileri, Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatı‐
rımcılar Derneği Başkanı ve köy muhtarları ile yapılan anket ve mülakatlar ile
toplanmıştır. Bu çalışma, tarama temelli bir araştırmadır.
Araştırma Alanının Lokasyon Özellikleri
Araştırma alanı Trakya’nın güneybatısında Meriç deltası ve yakın çevresini içi‐
ne almaktadır. Araştırma alanı idari anlamda Edine İli sınırları içerisinde yer
almaktadır (Şekil 1). Arazi çalışmalarına göre; Meriç Nehri’nin kendi deltasına
girmeden önce iki kola ayrıldığı Çatal mevkiinden kuzeyde Ergene Irmağı’nın
Meriç Nehri’ne karıştığı mevkiye kadar olan bölgeyi “Aşağı Meriç Taşkın Ova‐
sı”, Çatal Mevki ile kıyı arasında yer alan yöreyi ise “Delta Ovası” olarak ayır‐
mayı morfolojik bakımdan doğru bulmaktayız. Araştırma kapsamına sadece
Meriç Delta ovası ve deltayı doğudan çevreleyen Hisarlıdağ alınmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma Alanının Lokasyon Haritası

Meriç Deltası ve Çevresinin Turizm Kaynakları
Hem coğrafi çevrenin hem de turizmin sürdürülebilirliği için, bir alanın turizme
açılmadan “turizm potansiyeli”nin saptanması şarttır. Turizm potansiyelinin
ölçümüyle güçlü ve zayıf yönleri tanımlanabilen coğrafi çevrede, fırsatlar ve
riskler yakalanarak turizmin nerede, ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda geliş‐
tirilebileceği ortaya çıkmaktadır. Coğrafyayı koruyarak, ama turizmi de devamlı
kılarak, her ikisini uyumlu biçimde geleceğe taşıyabilmek için stratejik planlama
vazgeçilmez olduğuna göre, onun da vazgeçilmezi ve ilk yapılması gerekeni
turizm potansiyelini doğru biçimde belirlemekten geçmektedir (Soykan 2003).
Meriç Deltası ve yakın çevresinin eko turizm potansiyelinin kaynaklarını yakın‐
dan tanıyalım.
Doğal Kaynaklar
Delta Ovası
Aşağı Meriç Vadisi taban dolgusunun oluşumunda gerek flüviyal, gerekse
talassojen vetireler ve tortular müştereken rol oynamış ve bunun neticesinde
Flandır Transgresyonu esnasında Ergene kavşağına kadar sokulan oldukça de‐
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rin bir deniz kolu zamanla doldurularak bugünkü görünümün meydana gelme‐
sine sebep olmuştur (Göçmen, 1977). Meriç Delta Ovası; tabanını Ege kıyısının,
tepesini ise Çatal Mevkiinin teşkil ettiği bir üçgeni andırır. Özellikle lagün gölle‐
rinin kuzeyinde ve Meriç’in doğu ve batı kolları arasında uzanan Yukarı Delta
ile Aşağı Delta kolaylıkla birbirinden ayrılmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Meriç Deltası ve Çevresi’nde Morfolojik Yöreler

Yukarı Delta ve Çevresi
Meriç Nehri’nin geniş alüviyal ovası içinde iki ana kola ayrıldığı Çatal kesimi,
yukarı deltanın başladığı alana tekabül etmektedir. Yukarı delta lagün gölleri
kuzeyine kadar devam eder (Şekil 2). Meriç Deltası eski lagün içinde oluşmaya
başlamış ve kısa bir devrede bütün bu sahayı doldurarak şimdiki durumuna
gelmiştir. Her iki kola ait muhtelif dağıtıcı kollar delta yapısını açık olarak gös‐
termektedir. Hala kalıntıları bulunan eski lagünler ve bunlar içinde sivri burun‐
lar teşkil edecek şekilde gelişmiş eski kollara ait delta çıkıntıları tarif ettiğimiz
bu alanın “Yukarı Delta” olarak ayırt edilmesine dayanak teşkil eder (Göçmen
1977). Yukarı deltada eski mecra parçaları, delta dolgusunun birikimi sırasında
Meriç’in denize döküldüğü ağız kısmının sık sık değiştiğini göstermektedir.
Deltanın bu kesiminde Meriç Nehri boyunca uzanan sedde yolu halkın kulla‐
nımına açılabilir ise, nehir boyunca kuzeye doğru bisiklet ve foto safari, doğa
yürüyüşü ve manzara seyri yapılabilir.
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Yukarı deltanın doğusunda “Aşağı Meriç Taşkın Ovası”nın bir parçası du‐
rumunda bulunan “Gala Gölü‐Pamuklu Gölü ve Aşağı Kocadere Tabanı Kesi‐
mi” yer almaktadır. Bu alt yöre önemli bir eko turizm potansiyeline sahiptir
(Şekil 2). Art bataklık depolarıyla kaplıdır. Göl mevkii olarak adlandırılmakta
ve büyük ölçüde çeltik ziraatine açılmıştır (göller ve çevresi bataklık alanlar ha‐
riç). Hisarlıdağ’ın batı ve kuzey kesimi ile Gala ve Pamuklu Gölleri, Gala Gölü
Milli Parkı alanı içerisinde yer almaktadır.
Gala Gölü; Meriç Nehri’nin doğusunda ve Enez’in 10 km kadar kuzeydoğu‐
sunda bulunan bir alüviyal set gölüdür. Meriç Deltası sulak alanındaki en ö‐
nemli göldür. Sulak alanda bulunan diğer bir göl de Pamuklu Gölü’dür (188
ha). Göller geniş bataklıklarla çevrilidir ve bu alanların bir kısmı yaz mevsimin‐
de kurur. Pamuklu ve Gala göllerinin sularının nitelikleri mevsimlere göre deği‐
şir, kışın tatlı olan göl suyu, yazın ise tuzlanabilmektedir. Gala Gölü ve göl ile
bağlantılı bataklık alanların, göller de dâhil olmak üzere toplam alanı 9.200
ha’dır. Gala Gölü, Büyük Gala Gölü (617 ha) ve Küçük Gala Gölü olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır. Bu iki göl ile Pamuklu Gölü, havzadaki taşkınlar
sırasında tek bir göl durumuna geçebilmektedir. Göl, çevresinde bulunan çeltik
tarımı alanlarının önemli düzeydeki drenaj suları ile yaz mevsiminde beslen‐
mekteydi. Ancak drenaj sularının göl flora ve faunasına verdiği zararlar nede‐
niyle bu suların göle ulaşması önemli ölçüde engellenmiştir (DSİ 2003).
Göller; su altı ve üstü bitkilerce oldukça zengin olup, göçmen kuşların başlı‐
ca uğrak ve barınma alanıdır. Meriç Deltası’ndaki tüm göllerin mülkiyeti devle‐
tin tasarrufundadır. 1991’de ilan edilen 2.369 ha’lık “Tabiatı Koruma Alanı”nın
mülkiyeti Orman Bakanlığı’na aittir. Göl çevresindeki alanların büyük bölümü
hazine ve vakıflara aittir ve özel kişilere kiralanmaktadır (DSİ 2003). 05.03.2005
tarih ve 25746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/8547
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu göl ve çevresi “Gala Gölü Milli Parkı” ola‐
rak tesis edilmiştir. Bu karar, göl ve çevresinin yapılaşmadan uzak tutulması
bakımından büyük önem taşımaktadır.
Gala Gölü, eko turizminin gelişimine imkân tanıyan olanaklara sahiptir.
Göçmen kuşlar yanında yaz‐kış sürekli konaklayan kuşlarla önemli bir kuş cen‐
netidir. Gala Gölü; ornito turizm (kuş gözlemciliği) yanında amatör balıkçılığa
dayalı çekim merkezi olabilecek bir göldür. Alan koruma eğitimi açısından bü‐
yük önem taşımaktadır. Göl çevresi, doğa yürüyüşleri, foto safari ve bisiklet tur‐
ları için son derece elverişlidir.
Gala Gölü, hemen doğusunda yer alan Hisarlıdağ ile birlikte önemli bir eko
turizm çekim alanı olma özelliğine sahiptir. Hisarlıdağ üzerinde yer alan köy‐
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lerde kır turizmi potansiyeli yüksektir. Yukarı deltayı doğudan sınırlandıran ve
alçak plato yüzeyinde 400 m’nin üzerindeki yükseltisiyle, (Çapı kuzey‐güney
yönünde 10 km, doğu‐batı yönünde 15 km’yi bulmaktadır.) volkanik Hisarlıdağ
kütlesi, çevrenin, yapı ve morfoloji bakımından en zengin yöresini teşkil etmek‐
tedir (Göçmen, 1977). Hisarlıdağ, eko turizm potansiyeli yüksek bir alt yöredir.
Gala Gölü’ne kuş gözlemciliğine gelecek olan ziyaretçiler; Hisarlıdağ’da trek‐
kinge katılabilir, doğa fotoğrafçılığı yapabilir, Saros Körfezi kuzey kıyıları ile
Meriç Deltası’nı (Gala Gölü’nü) görebilme, fotoğraflayabilme ve filme alma im‐
kânını yakalayabilirler. Hisarlıdağ’ın yamaç paraşütü potansiyeli de yüksekti.
Ancak bu dağın doğu kıyılarına rüzgar türbinlerinin inşa edilmesi yamaç para‐
şütü potansiyelini ortadan kaldırmıştır.
Aşağı Delta
Lagün gölleri kuzeyinden Enez Körfezi kıyısına kadar olan kesimi aşağı delta
olarak ayırabiliriz (Şekil 2). Ardel; Meriç Deltası için “çok yakın bir zamanda
teşekkül etmiş bir delta intibaını vermektedir” demektedir. Gerçekten ağızda ve
ona yakın yerlerde mevcut irili ufaklı göller Enez’in yanı başında Dalyan Gölü,
Taşaltı ve Işık Gölü, Yunan topraklarında kalan dört küçük göl, Enez’in kuze‐
yinde kalan Büyük Gala Gölü dolgunun henüz tamamlanmadığını göstermek‐
tedir. Gerçekten de deniz çok yakın bir zamanda bölgeden çekilmiştir. Flandrien
Transgresyonu’nun çok içerlere kadar uzandığı muhakkaktır (Ardel 1959). Son
Transgresyon’da Meriç’in aşağı çığırına tekabül eden alçak kıyı ovasının bir
haliç durumuna geçtiği anlaşılmaktadır (Ardel 1960). Çünkü deltaik karakter
Ergene kavşağına kadar uzanır. Ayrıca şelf üzerinde çok belirgin bir denizaltı
deltasının mevcudiyeti, bu sahada delta teşekkülünün çok daha eski tarihlere
kadar indiği ve bir bakıma üst üste iki deltanın söz konusu olduğunu ifade e‐
der. Aşağı Delta, Meriç kollarına ait uzama lobları ile tuzlu marşlar ve henüz
dolmamış bulunan lagünlerin gruplaşma alanını içine alır. Bu kesim, güney‐
kuzey yönünde 4‐5 km genişlikte kıyıya paralel bir alanı kapsar (Göçmen 1977).
Meriç Nehri doğu kolu, Çatal mevkiinden itibaren küçük menderesler oluş‐
turarak Meriç Deltası’nın en büyük çıkıntısını oluşturarak Enez Körfezi’ne ula‐
şır. Enez’in güneyinde birbirinden kıyı oklarıyla ayrılmış bulunan lagün gölleri
yer almaktadır. 1963 yılından bu yana Meriç’in Doğu Kolu’nda yeterli akımın
bulunmaması bu kolun kıyıdaki biriktirme faaliyetini durdurmuştur. Meriç’in
sularının büyük ölçüde batı koluna bırakılıncaya kadar olan dönemde doğu ko‐
lunun delta kıyısında büyük bir çıkıntı halinde büyümesi, zaman içinde tarihi
Enez Limanı’nın alüviyonlarla dolmasına yol açmıştır. Meriç Nehri doğu ko‐
lunda önemsiz derecede bir akımın bulunması, lagün göllerini körfezden ayıran
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kıyı oklarının erimesine yol açmaktadır. Bunu önlemek için kıyı okları blok taş‐
larla korunmaya alınmıştır. Meriç Nehri’nin doğusunda ve aşağı delta kıyısında
yer alan Bücürmene, Dalyan ve Taşaltı lagün gölleri sınırlı ölçüde eko turizme
konu olmaktadır. Lagün gölleri yaz mevsiminde amatör balıkçılığa sahne ol‐
maktadır. Bu göllerin doğu kıyıları; doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve foto
safari açısından son derece elverişlilik taşır. Lagün göllerini Enez Körfezi’nden
ayıran kıyı okları kıyı turizmine elverişlidir ve yaz mevsiminde rekreasyonel
faaliyetlere konu olmaktadır. Lagün gölleri av sezonunda avcıları kendine çek‐
mektedir. Ancak sınırlı bir avcılığa izin verilmelidir. Lagün gölleri doğal sit ala‐
nı olarak koruma altına alınmıştır.
Enez, 19. yüzyıl ortalarına kadar korunaklı ve iki limanı olan bir kıyı kenti
konumundaydı. Ancak daha sonra Meriç Nehri’nin birbirini izleyen taşkınlarıy‐
la gelen malzeme limanın işlevine son vermiştir. Özellikle 20. yüzyıl başların‐
dan itibaren dolma süreci çok hızlanmış, deniz ulaşımına kapanan Antik Enez
Limanı denizden 3 km içerde kalmıştır.
Kültürel Kaynaklar
Meriç Deltası ve çevresi, yerleşme tarihi oldukça eskiye inen Trakya’daki ilk
yerleşim alanlarından biridir. Avrupa ile Asya kıtaları arasında bir geçiş güzer‐
gâhı olan Trakya bölgesi, tarih boyunca değişik kavimlerin yönetiminde kalmış
ya da sürekli mücadele sahası olarak sık sık el değiştirmiştir. Enez‐Keşan kara‐
yolu üzerindeki Hoca Çeşme Höyüğü’nde yapılan kazılarda, bu yerleşmenin
bölgenin şimdiye kadar bilinen en eski köy yerleşmesi olduğu ortaya çıkarılmış‐
tır. Bu yerleşmenin MÖ 5300 yıllarında kurulduğu, buluntuları ile Anadolu’nun
Son Neolitik Çağ buluntuları ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Balkanlara
gelen belki de ilk tarımcı köy topluluğunun yaşadığı bir yerleşmedir (Başaran
1996). Araştırma alanının geçiş güzergâhı üzerinde bulunması yanında iklim,
toprak, su ve sulama koşulları bakımından elverişli şartlar arz etmesi yerleşme
tarihinin oldukça eskiye inmesinde etkili olmuştur.
Enez ve çevresinde Neolitik Çağ’dan itibaren yerleşmenin olduğu kanıtlan‐
mıştır. Enez akropolünde yapılan kazılar derinleştirildiğinde Arkaik, Klasik ve
Helenistik olmak üzere üç ayrı kültür evresine rastlanılmıştır. Akropolde yapı‐
lan açmaların tümünde Klasik Çağ tabakasının hemen üzerinde Helenistik Çağ
ile tarihlenen kalın bir tabaka yer almaktadır. Akropoldeki açmalarda Roma
Çağı ile tarihlenen 3. kültür katı, kalınlığı az olan ve sınırları kesin çizgilerle be‐
lirlenemeyen bir tabaka ile temsil edilmektedir. Bizans ve özellikle Orta Çağ ile
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tarihlenen çok önemli dini ve siyasi yapı kalıntıları mevcuttur (Yüksel ve Başa‐
ran, 2007). Çok sayıda Osmanlı dönemi eseri de barındırmaktadır.
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Meriç Deltası ve Çevresinde Eko Turizm Potansiyeli
Meriç Deltası ve yakın çevresi sahip olduğu flora ve fauna çeşitliği nedeniyle
zengin bir eko turizm potansiyeline sahiptir. Delta ve yakın çevresinde yapılan
ve yapılması önerilen eko turizm faaliyetleri aşağıda açıklanmaktadır.

Tablo 1. Araştırma Alanında Yer Alan Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlar
Adı

Yeri

Özellikleri

Enez Kalesi
Roma Metropolü
Gaziömer Bey Mah. Selimiye Sok.

Enez-Merkez
Enez-Merkez
Enez Merkez

(21.11.1991/1005) I. Derece Ark. Sit
(21.11.1991/1005) II. Derece Ark. Sit.
I. Derece Ark. Sit

Büyük ve Küçük Sancaktepe ile Çataltepe Tümülüsleri

Enez-Merkez

(21.11.1991/1005) I. Derece Ark. Sit.

Saros Körfezinin Keşan ve Enez kıyıları

Keşan-Enez

(19.09.1996/3379) I- II. Derece Doğal
Sit

Büyük Gala Gölü
Enez-Dalyan-Taşaltı-Işık ve Tuzla Gölleri

Enez
Enez

Enez Gala Gölü

Enez-İpsala arası

07.05.1992/ 1121 I. Derece Doğal Sit
(07.05.1992/1121) II. Derece Doğal
Sit
(15.02.1991/834) I. Derece Doğal Sit

Yeniceköy Manastır Mevkii
Hocaçeşme Höyüğü

Enez-Yeniceköy
Enez-Yeniceköy

(21.11.1991/1005) I. Derece Ark. Sit.
(21.11.1991/1005) I. Derece Ark. Sit.

Kaynak: Edirne Valiliği, Edirne İl Çevre Durum Raporu 2006 ve Edirne İl Yıllığı 2005.

Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca araştırma alanında
belirlenmiş dört doğal ve altı arkeolojik sit alanı (Tablo 1) yer almaktadır. Meriç
Deltası’nda I ve II. derece doğal sit alanları yer almaktadır. Enez’in tamamı III.
derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş olup, Bizans‐Osmanlı Mezarlığı,
Helenistik Roma Çağı nekropolü, antik liman, Enez kalesi ve mağara alanları I.
derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Kaldı ki bunun dışında bir ta‐
kım taşınmazlar ve mezarlıklar tescil edilmiş ve korunmaya alınmıştır. Taşaltı,
Tuz, Dalyan ve Işık Gölü ile Enez’den Meriç Nehri’ne kadar uzanan alan II. de‐
rece doğal sit alanı kapsamında yer almaktadır. Enez’in turizm kenti kimliği
kazanması adına doğal ve arkeolojik sit alanlarının daraltılmaması ve bu alanla‐
rın düzenlenerek turizme kazandırılması gerekmektedir.
Bununla birlikte bugün Ainos (Enez) antik kenti (kalesi, şapel, mezar odaları,
mahzenler), Taşaltı Nekropolisi, Çataltepe Tümülüsü, Çakıllık mevkiinde orta‐
ya çıkarılan MÖ 5. yüzyıla ait bir nekrepol ve “Pan Mağarası” adı verilen bir
mezar şapeli, Enez ve çevresinin arkeolojik turizm değerini arttırmaktadır. Enez
Gazi Ömer Bey Mahallesi’ndeki Roma Villası ile Roma yolu da ilgi çekici arkeo‐
lojik zenginlikleridir. Araştırma alanında Enez’in girişinde sağ tarafta yer alan
su terazisi yanında; Has Yunus Bey Türbesi, Osmanlı Mezarlığı, bazilika ve
Osmanlı kervansarayı ise diğer tarihi ve kültürel kaynaklardır.

Kuş Gözlemciliği
Gala Gölü ve çevresi göller ile kıyı oku veya kıyı kordonuyla denizden ayrılan
lagünler bir kuş konaklama ve barınma alanıdır. Kuş cenneti olarak da nitelen‐
dirilen bu sulak alan ekosistemi, Meriç Deltası’nın eko turizm potansiyelini art‐
tırmaktadır. Meriç Deltası ve dahilinde Gala Gölü uluslararası kriterlere göre
ülkemizdeki 16 adet “A sınıfı Sulak Alan”dan biridir (Erdem 1994). Meriç Del‐
tası’nda 134‐146 arasında değişen kuş varlığı tespit edilmiştir. Meriç Deltası su‐
lak alanlarında son yıllarda kuş tür ve topluluklarında çok önemli artışlar oldu‐
ğu kaydedilmektedir.
Meriç Deltası’nda alüviyal set gölleri ile lagün gölleri yerli ve göçmen kuşla‐
rın konaklama, kuluçka ve bazı türlerin de kışlama alanıdır (Foto 1, 2 ve 3). A‐
raştırma alanında kuş varlığı bakımından ön plana çıkan en önemli göl, Gala
Gölü’dür. Gala Gölü, 1991 yılından bu yana çeşitli statülerde koruma altına a‐
lınmıştır. Gala Gölü sahip olduğu flora ve fauna zenginliğinin yanında; yerli ve
göçmen kuşların konaklama, kuluçka ve kışlama alanı olması nedeniyle milli
park olarak ilan edilmiştir. Gala Gölü’nün milli park olarak ilan edilmesi sonra‐
sında kuş gözlemciliği için gerekli altyapıya kavuşturularak eko turizme açıl‐
ması planlanmaktadır. Enez’in hemen güneyinde yer alan Dalyan Lagün Gölü
ile Meriç Nehri arasında yer alan sulak alan da göçmen ve yerli kuşların önemli
bir barınma ve beslenme alanı olmasına rağmen, askeri yasak bölge olması ne‐
deniyle bu sahaya girişler sınırlıdır.
Meriç Deltası’nda 134‐146 arasında değişen kuş türü tespit edilmiştir. Ertan
(1994), Meriç Deltası’nda 1985‐1992 döneminde yaptığı gözlemler neticesinde
146 kuş türü tespit etmiştir. Kaya ve Kurtonur (2003) tarafından yapılan bir a‐
raştırmada, Gala Gölü’nde 134 tür kuş tespiti yapılmıştır. 134 kuş türünden 64
türün yaz göçmeni, 26 türün kış göçmeni, 29 türün yerli türler olduğu ifade e‐
dilmekte; 15 türün bir iki kez görüldüğü ve 20 türün de yörede ürediği belir‐
lenmiştir (Kaya ve Kurtonur 2003). Meriç Deltası’nın Yunanistan’da kalan daha
büyük bölümü, Yunanistan’ın en önemli kuş barınma ve üreme alanıdır. Alan‐
da en az 304 kuş türü bulunduğu, bunlardan birçoğunun Yunanistan, Güney‐
doğu Avrupa ve tüm batı palearktik kuşak için “ender” türler olduğu kayde‐
dilmektedir (DSİ 2003).
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Foto 1. Gala Gölü Önemli Bir Kuş
Varlığını Barındırmaktadır
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Foto 2. Gala Gölü Göçmen Kuşların Uğrak
Alanıdır
Şekil 3. Meriç Deltası ve Çevresinin Turizm Haritası (Yaşar 2009’dan değiştirilerek)

Doğa Eğitimi

Foto 3. Meriç Deltası Kuşlar İçin Önemli Bir Beslenme ve Konaklama Alanıdır

Doğa Yürüyüşü (Trekking) ve Bisiklet Safari
Meriç Nehri boyunca uzanan sedde yolu halkın kullanımına açılabilir ise, Meriç
Nehri boyunca kuzeye doğru doğa yürüyüşü ve bisiklet etkinlikleri yapılabilir.
Ayrıca Gala Gölü civarına gelindiğinde bu gölün doğu kıyılarına geçilerek, eko
turizm kapsamında çeşitli rekreasyonel faaliyetlerde bulunmak mümkündür
(Şekil 3). Gala Gölü’nün doğu kıyıları boyunca doğa yürüyüşü, amatör olta ba‐
lıkçılığı ve bisiklet safari yaparak Enez’e dönmek mümkündür. Ya da gölün do‐
ğu kıyılarından Hisarlıdağ’ın zirvelerine doğru doğa yürüyüşleri gerçekleştiri‐
lebilir. Göl kıyılarından Hisarlıdağ’ın zirvelerine uzanan yürüyüş güzergâhları‐
nın oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca lagün gölleri doğu kıyıları da doğa
yürüyüşleri ve bisiklet safari için son derece elverişlidir. Ancak sözü edilen
rekreasyonel faaliyetlere sınırlı ölçüde sahne olmaktadır.

Enez’in güneyinde yer alan Dalyan ve Işık lagün gölleri ile bu şehri doğudan
çevreleyen Taşaltı Lagün Gölü II. Derece doğal sit alanı iken, Gala Gölü, “Tabia‐
tı Koruma Alanı” (1991‐2005 arası), “Milli Park” (2005’ten bu yana) ve “I. Derece
Sit Alanı” statülerindedir. Bu göller, korunan alanlarda gerçekleştirilen eko tu‐
rizm etkinliklerine son derece elverişlidir. Ekoloji temelli doğa eğitimi çalışma‐
ları kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin ve halkın çevre
eğitimi çalışmalarında bulunabilecekleri bir alandır. Meriç Deltası; zengin flora
ve faunası yanında akarsu ve kıyı topografyası üzerine bilimsel amaçlı çalışma‐
lara sahne olabilecek zenginliğe sahiptir. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “E‐
koloji Temelli Doğa Eğitimi” çalışmalarına sahne olmuştur.
Foto Safari
Araştırma alanı foto safari açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Lagün göl‐
leri (Foto 4 ve 6) ile bu gölleri denizden ayıran kıyı okları, Meriç Nehri (Foto 5),
Gala Gölü ve Hisarlıdağ foto safari için büyük bir zenginlik sunmaktadır. Akar‐
su topografyası, kıyı topografyası, göllerde barınan göçmen kuşlar ve
Hisarlıdağ’daki zengin bitki örtüsü foto safari için eşsiz enstantaneler sunmak‐
tadır. Doğal hayat ve habitat zenginliğine ilişkin zengin bir foto koleksiyonu
yapabilmek mümkündür.
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da su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. Bu da balık popülasyonunda artışlara yol
açmaya başlamıştır.

Foto 4. Işık Gölü Kıyı Okundan Enez’in Görünüşü Foto 5. Meriç Nehri Doğu Kolu

Dalyan, Işık ve Taşaltı lagün göllerinde S.S. Enez Su Ürünleri Kooperatifi ta‐
rafından ticari balıkçılık yapılmakta ve her sezonda 25‐35 ton arasında değişen
çeşitli balıklar avlanmaktadır. Araştırma alanında Dalyan, Işık ve Taşaltı lagün
gölleri ile Gala Gölü amatör olta balıkçılığına son derece elverişlidir. Kıyı turiz‐
minin yoğunlaştığı yaz aylarında Işık (Foto 7) ve Taşaltı lagün göllerinde ama‐
tör olta balıkçılığı faaliyetleri görülmektedir. Gala Gölü’nün 2005 yılında milli
park ilan edilmesi sonrasında bu gölde balıkçılık faaliyetleri yasaklanmasına
karşın, amatör balıkçılık faaliyetlerine açılması beklenmektedir.

Foto 7. Işık Lagün Gölü Amatör Olta Balıkçılığına Sahne Olmaktadır

Manzara Seyri
Foto 6. Hisarlıdağ Zirvesinden Meriç Deltası’nın Görünümü

Amatör Olta Balıkçılığı
Gala Gölü’nde farklı dönemlerde yapılan çalışmalarda 20 balık türü tespit edil‐
miştir. Türlerin 15 adedi tatlı su; 5 adedi de göçmen balıklardır. Tatlı su balık
türlerinden 4 adedi (sazan, turna, yayın ve sudak); göçmen türlerden 3 adedi
(yılan balığı, deniz levreği ve haskefal) ekonomik olarak avlanan türlerdir. Göl‐
de balık dışında kerevit de bulunmaktadır (DSİ 2003). Gala Gölü’nde balık avcı‐
lığı ile ilgili istatistikler, üretimin sürekli olarak azaldığını göstermekte ve balık
üretimi ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkmaktadır. Gözlemlerime dayalı ola‐
rak bu durumun başlıca nedenleri arasında; su kirliliğindeki artış, av yasakları‐
na uyulmaması, aşırı avlanma, su rejimindeki değişiklikler ve Meriç nehri ağzı‐
nın tıkanması sayılabilir. Ayrıca Gala Gölü ve buna bağlantılı göllerde 1 Nisan‐
15 Haziran, Meriç nehrinde 1 Nisan‐30 Nisan tarihleri arasında her türlü su ü‐
rünleri avcılığı yasaktır. Gala Gölü’nün milli park olarak ilan edilmesi sonrasın‐

Meriç Deltası’na ilişkin en güzel manzara seyri üç noktadan yapılabilir. Bunlar‐
dan birincisi Enez kalesinden bu kalenin hemen güneyinde uzanan lagün gölle‐
ri, Meriç Nehri ve deltasının Yunanistan’da kalan bölümü çok net bir şekilde
görülebilmekte ve manzara seyri yapılabilmektedir. İkinci olarak, Gala Gö‐
lü’nün hemen doğusunda yer alan Hisarlıdağ’ın batı eteklerinde yer alan yan‐
gın gözetleme kulesinden Gala Gölü ve Meriç Deltası’nın bir bölümüne ilişkin
çok güzel bir manzara seyri yapılabilmektedir. Üçüncüsü ise Hisarlıdağ’dan
yapılabilir. Hisarlı Köyü’nün hemen yakınındaki zirveden Meriç Deltası’nın
ülkemizde ve Yunanistan’da kalan bölümü (sis olayının görülmediği günlerde)
çok net bir şekilde görülmektedir. Hisarlıdağ’dan Enez, Gala Gölü (Foto 8),
Saros Körfezi kuzey kıyıları (Foto 6 ve 9) ve lagün gölleri (Foto 10) net bir şekil‐
de görülmektedir. Manzara seyri yanında delta fotoğraflanabilir, filme alınabilir
ve doğa eğitimi çalışmaları yapılabilir.
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campestre (ova akçaağacı) karışır (Dönmez 1990). Bu kesimde meşe ormanları
tahribe uğramıştır.

Foto 8. Gala Gölü Foto

Foto 9. Saros Körfezi kuzey kıyılarından Semadirek
Adası net bir şekilde görülebilmektedir.

Foto 10. Enez Kalesinden Lagün Gölleri Güzel Bir Görüntü Vermektedir

Botanik Turizmi
Maki, Trakya’nın güneyinde Tekirdağ ile Enez arasındaki kıyı bölgesinde, meşe
ile kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yelerde yaygındır. Maki, ormanların
kıyıya kadar indiği yerlerde orman altını teşkil eder. Bu kesimde maki, kıyıdan
itibaren 300‐350 m yüksekliğe kadar çıkar. Enez’in kuzey doğusunda
Hisarlıdağ’ın batı ve güney yüzlerinde 350 m yüksekliğe kadar görülürler.
Hisarlıdağ’ın, Gala Gölü kıyılarından itibaren batı yüzleri Phillyrea latifolia (ak‐
çakesme), Quercus coccifera, Rosa sempervirens (gül), Paliurus aculeatus (kara‐
çalı), Cistus (laden) ve Crataegus monogyna’lardan (geyik dikeni) ibaret bir çalı
formasyonu ile kaplıdır. Bunların boyları 2‐3 m civarındadır. 100 m’den itibaren
sahaya daha ziyade Phillyrea latifolia hâkim olur ve diğer elemanlar azalır.
Hisarlıdağ’ın batı yüzünde maki elemanlarının varlığı Meriç oluğu boyunca
Akdeniz etkisi ile ilgisi olsa gerekir (Dönmez 1990). Güney bakıda Yazır civa‐
rında 160 m yükseltide Saçlı Meşe (Quercus cerris) de orman toplumuna
karışmaya başlar (Kantarcı 1989). Maki elemanları Hisarlıdağ’ın güney etekle‐
rinde de görülmesine rağmen, kuzey yüzlerinde ise tamamıyla ortadan kalkar.
Hisarlıdağ (423) ve Çandır Dağı’nın (361) kuzey ve doğusunda geniş ölçüde Q.
cerris (Saçlı meşe) ormanlarının yayılma sahasıdır. Meşeler, kuzeyde ve doğu
kesimde 7‐8 m boyunda ve saf birlikler halindedirler. Araya az miktarda Acer

Tortu ile dolmuş olan ve derinliği çok azalmış olan Küçük Gala Gölü, başat
olarak Kamış (Phragmites austrialis) olmak üzere su üstü bitkileriyle kaplan‐
mıştır. Büyük ve Küçük Gala Gölleri’nde tatlı su ekosistemi olarak şu bitki tür‐
leri bulunmaktadır: Phragmites communis (kamış), Thypa latifolia (hasır sazı),
Scirpus=Schoenoplectus lacustris (sandalya sazı), Myriophyllum verticillatum,
Nymphaea alba (nilüfer), Potamogeton fluitans (su sümbülü), Ceratophyllum
demersum (karaboynuzlu yaprak), Potamogeton pectinatus (dipotu),
Ranunculus trichophyllus, Alisma plantagago‐aquatica (suoku) ve ipliksi yeşil
algler. Yarı karasal ekosistemlerinde, Alisma plantago‐aquatica (suoku),
Botomus umbellatus (su menekşesi), Cyperusrex sp.(venüsotu), Agropyron
repens (ayrık), Ecinochlea sp (darıcan), Panicum purpureccusi (yabani darı),
Carex sp.(ayak otu), Equisetum sp. (atkuyruğu), Thypa latifolia (hasır sazı),
Scirpus=Schoenoplectus lacustris (sandalya sazı), Potamogeton fluitans (su
sümbülü) ve Potamogeton natans (kandıra) türleri yaygın olarak bulunmaktadır
(Şişman, Yılmaz ve Etli 2002; Kantarcı 1989). Meriç Irmağı ve İpsala seddesi ara‐
sında sucul ve yarı karasal ekosistemlerde Ak kavak (Populas alba), Söğüt türle‐
ri (Salix spp.), Karaağaç (Ulmus campestre) ve Ilgın (Tamarix germanica) yaygın
olarak görülen türlerdir.

Foto 11 a ve b. Gala Gölü Sualtı ve Suüstü Bitkilerce Zengindir

Foto 12. Hisarlıdağ’ın Batı Yüzleri Zengin Bir Maki Bitki Örtüsü İle Kaplıdır

Bildiriler

873

874

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Araştırma alanında günübirlik rekreasyonel aktivitelerin gerçekleştiği alan‐
lardan biri de piknik alanlarıdır. İnsanların rekreasyonel gereksinimlerini karşı‐
ladığı ve kırsal rekreasyonel aktivitelerden biri olan piknik alanları ise
Hisarlıdağ’daki ormanlık alanlarda yer almaktadır. Hisarlıdağ’ın zengin bir bit‐
ki örtüsüne sahip olması ve Meriç Deltası’na hâkim konumu ve bu dağdan del‐
taya ilişkin panaromik bir görüntü elde edilmesi, günübirlik rekreasyonel faali‐
yetlere sahne olmasını sağlamaktadır. Geleneksel bir şekilde her Mayıs ayında
gerçekleştirilen Dallık eğlenceleri, Enez sakinleri tarafından Hisarlıdağ’da ger‐
çekleştirilmektedir.
Meriç Deltasında Eko Turizm Potansiyelini Olumsuz Yönde
Etkileyen Faktörler
Gala Gölü’nde Yaşanan Çevresel Sorunlar
Şekil 4. Meriç Deltası Sulak Alan Koruma Bölgeleri

Meriç Deltası Sulak Alanı [40º 47’ K‐26º 14’ D (9200 ha)] Türkiye’deki “Uluslara‐
rası Önemi Olan” 16 adet “A Sınıfı” sulak alandan biridir (Şekil 4). Türkiye ve
Yunanistan arasında paylaşılmış olması ve deltayı oluşturan Meriç Irmağı ve
kollarının komşu ülkelerden ülkemize girişi, alanı diğer sulak alanlardan ayıran
özelliklerdir. Deltadaki Meriç Irmağı, sürekli tatlı su gölleri, sürekli ya da mev‐
simsel tuzlu/acı göller ve mevsimsel tuzlu bataklıklar ile kıyısal acı su lagünleri,
sulak alan flora ve faunasına büyük bir “çeşitlilik” sağlamaktadır. İklimi ılı‐
mandır; çevresinden önemli ölçüde yalıtılmış durumdadır ve kuşların ana göç
yolları üzerindedir. Bütün bu nitelikler “biyolojik zenginlik”lerin nedenidir.
Delta; plankton (54 cins bitkisel, 21 cins hayvansal); dip canlısı (47 tür), 39 tür su
bitkisi; tatlı ya da tuzlu sularda yaşayan balık türleri (toplam 20 tür, 15 adedi
tatlı su, 5 adedi göçmen) açısından zengindir. En önemli niteliği kuş türleri (134‐
146 tür arası) açısından zengin oluşudur (DSİ 2003). Deltada göçmen ve yerli
kuşlar konaklamaktadır. Deltanın Yunanistan’da kalan bölümü 1975 yılından
bu yana “Uluslararası Önemi Olan Sulak Alan” (Ramsar Alanı), “Özel Olarak
Korunan Alan”, “Önemli Kuş Alanı” ve “Özel Koruma Alanı”; Türkiye’deki
bölümü “Önemli Kuş Alanı”, “Tabiatı Koruma Alanı” (1991‐2005 arası) ve “Sit
Alanı” statülerindedir. Gala Gölü ve çevresi (05.03. 2005’den bu yana), “Gala
Gölü Milli Parkı” olarak tesis edilmiştir. Bu karar, daha önceki kararlarda oldu‐
ğu gibi, göl ve çevresinin çevresel tehditlerden uzak tutulması bakımından ha‐
yati önem taşımaktadır.

Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü (Ulusal
Sulak Komisyonu Adına; M. Kemal Yalınkılıç)‐2008

Foto 13. Meriç Deltası’nın Türkiye’de Kalan Bölümünün En Büyük Gölü; Gala Gölü’dür

Araştırma alanında yer alan başlıca göller; Büyük ve Küçük Gala Gölü, Pa‐
muklu Gölü ile Ege Denizi kıyısındaki Dalyan, Taşaltı ve Işık Gölü’dür. Gala
Gölü, Enez’in 10 km kadar kuzeydoğusunda bulunan bir alüviyal set gölüdür
(Foto 13). Aşağı Meriç Deltası sulak alanındaki en büyük göldür. Göller geniş
bataklıklarla çevrilidir, yazın büyük bir bölümü kurur. Gala Gölü, Büyük Gala
Gölü (Çeltik Gölü) ve Küçük Gala Gölü olmak üzere iki bölümden oluşmakta‐
dır. Bu iki göl ile Pamuklu Gölü havzadaki taşkınlar sırasında tek bir göl duru‐
muna geçebilmektedir (DSİ 2003). Gala Gölü, Meriç Nehri ve Ege Denizi’ne göl
ayağı ile bağlantısı olan bir göldür. Su derinliği ise değişkendir. DSİ tarafından
tesisler yapılmadan önce Gala ve Pamuklu gölleri de Meriç Nehri’nin taşkın ve
rusubi tesiri altında kalmakta idi. Ancak 1962‐1965 yıllarında DSİ teşkilatınca
inşaatı tamamlanan Ergene ve İpsala seddeleri ile bu tesir bertaraf edilmiştir. Bu
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hali ile gölün su toplama alanı 469 km²’dir. Küçük Gala Gölü, göl olma vasfını
erozyonla dolduğu için kaybetmiş ve yaz aylarında tamamen kuruyabilmekte‐
dir. Gala Gölü tahliyesini, Meriç Nehri seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda
taş yarma kanalı vasıtasıyla sağlamaktadır. Taş yarma kanalından maksimum
45.00 m³/sn su tahliye edilmektedir. Gala Gölü’ne gelen taşkınlar Gala Gölü de‐
şarj kanalı ile 10 gözlü menfez ve balık geçidi menfezlerinden veya taş yarma
kanalı vasıtasıyla yapılmaktadır. Meriç Nehri seviyesi Gala Gölü seviyesinden
yüksek olduğu zaman deşarj taş yarma kanalından, tersi olduğunda menfezler‐
den yapılmaktadır (Edirne İl Çevre Durum Raporu, 2006).
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Gala Gölü çevresinde tarımsal etkinliklerin yoğunlaşmasına bağlı olarak, ar‐
tan gübre ve tarımsal ilaç kullanımı ve drenaj sularının sulak alana verilmesi,
gölde tarımsal orijinli kirliliğe yol açmaktadır. Sulamada kullanılan Me‐
riç+Ergene Irmağı suları (sınır ötesi kökeni de olan), hem tarım alanlarında ve
hem de gölde endüstriyel ve evsel kirliliğe neden olmaktadır. Sulak alanda do‐
ğal olarak görülen mevsimlik tuzluluk artışları, drenaj suları ve deniz sularının
membaya doğru ilerlemesine paralel olarak artmıştır. Tuzluluk artışları özellikle
kurak dönemlerde çok yüksek boyutlara ulaşmaktadır (DSİ 2003). Birçok balık
türü bu yüksek tuz konsantrasyonu nedeniyle ölmekte ya da olumsuz yönde
etkilenmektedir. Göle drenaj suları ile gelen nitrat ve fosfor tuzları, kökü ve
gövdesi su içinde bulunan yeşil bitkilerin hızla çoğalmasına yol açmaktadır. Ö‐
len bitkiler birikerek ve su yüzeyine çıkarak adacıkların oluşumuna neden ol‐
maktadır. Ölen bitkilerin hızla bozulmaları dip çamurunun kokuşmasına yol
açmaktadır. Ayrıca göle drenaj suları ile gelen katı maddeler, gölde hızla çoğa‐
lan ve ölen yeşil bitkiler gölü sığlaştırmaktadır. Ağır metaller gölde bataklık‐
laşmaya neden olmaktadır.
Gala Gölü’nü olumsuz yönde etkileyen çevresel tehditler şunlardır (DSİ 2003):
1‐

Meriç Deltası’nın daha iyi kullanımına yönelik planlanması sürecinde
Meriç yatağının değiştirilmesi ve seddelerin yapımına bağlı olarak göle
su girişlerinin büyük ölçüde kısıtlanmış olması,

2‐

Drenaj sularının göle verilmesine bağlı olarak suni gübre ve tarımsal
ilaç kalıntılarının göle ulaşması neticesinde su kalitesinin bozulması, su
bitkilerinin yoğunluklarının artması ve balık popülasyonunun küçülmesi,

3‐

Havzada yaşanan erozyon sonucunda, kanal ve yüzey suları aracılığıy‐
la taşınan alüvyonların gölde birikmesi ve gölün sığlaşması,

4‐

“Cimra Pompa İstasyonu” ile İP‐1 ana drenaj kanalından göle gelen su‐
lar ile göl düzeyinin düşük olduğu dönemlerde göl ayağından gelen
“deniz” sularının Gala Gölü su niteliğini bozarak kötüleştirmesi (DSİ
2003).

Şekil 5. Gala Gölü, Lagün Gölleri ile Drenaj Kanalları ile Seddeler

Gala Gölü’ne su ve balık girişi Meriç Nehri ile Gala Gölü ayağında bulunan
10 gözlü menfez ve bu menfezin hemen yakınında bulunan (20 m kadar) balık
geçidince sağlanmaktadır (Şekil 5). Gala Gölü ile Enez kıyısındaki lagün gölleri‐
ni birleştiren drenaj kanalı 4 km uzunluğundadır. Böylece lagün gölleri, Ege
Denizi ile bağlantı sağlamaktadır. Ayrıca Meriç Nehri ile de bağlantılıdır. Bu
bağlantı beraberinde su sirkülasyonu sağlamaktadır. Gala Gölü’nü besleyen
başlıca su kaynakları İP‐1 drenaj kanalı (Basamaklar Deresi), Muzalı Deresi,
diğer küçük dereler ve göl yüzeyine düşen yağışlardır. Göl, çevresinde bulunan
sulu tarım alanlarının drenaj suları ile yaz mevsiminde beslenmektedir (DSİ 2003).
Tablo 2. Gala Gölü’ne Gelen Toplam Akımlar (hm³)
İp-1 Kızkapan

Hisarlıdağ

Yağış

Toplam

Yağışlı

Dönemler

225.83

5.13

17.80

248.76

Kurak

59.89

3.56

15.10

78.55

Ortalama

140.18

4.16

16.41

198.96

Islak-Kurak (%)

26.52

69.48

84.84

31.58

Ort. Kur. (%)

42.72

85.66

92.04

39.48

Kaynak: DSİ 2003: 35.

Meriç Deltası’nda sulak alanın çevresel niteliklerindeki bozulmalar, 1960’lı
yıllarda Türk‐Yunan işbirliği ile uygulamaya başlanan taşkın koruma, kurutma
ve sulama amaçlı, “Meriç ve Kolları Islahı Projesi” (Harza Projesi) ile başlamış‐
tır. Uygulamalar deltadaki sulak alanın “su rejiminde değişikliklere, sulak alan
kayıplarına ve tarımsal kökenli su kirliliği sorunlarına” neden olmuştur (DSİ
2003).
Gala Gölü’nde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak sürdürülen Ga‐
la Gölü Milli Parkı Projesi’nden olumlu sonuçlar alınmaya başlamıştır. Gala Gö‐
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lü’ne giren faunanın (başta yılan balıkları) korunması amacıyla çift seddeli dre‐
naj kanalları yapılarak göle kirli suların girmesi büyük ölçüde önlenmiştir. Pro‐
je’nin bir diğer amacı da kurak dönemlerde göle su verilmesini sağlamaktadır.
Bu çalışmalar, gölün ekolojik yapısını her geçen gün daha da güçlendirmekte‐
dir. Gala Gölü’nün doğu kıyılarını toprak bir karayolu izlemektedir. Yaz mev‐
siminde göl sularının azalması, ortasından bir toprak yolun aktif hale gelmesine
yol açmakta ve Meriç sedde yoluna bağlanmaktadır (Foto 14). Gölü bölen bu
karayolu gölün daha fazla çevresel etkilere maruz kalmasına yol açacaktır ki, bu
son derece yanlıştır.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

ve Uygulama İmar Planı ile ilgili sorunların giderilmesiyle yat ve feri‐
bot seferlerine açılması planlanmaktadır.

Foto 15. Işık Lagün Gölü’nün Hemen Kıyısında Enez Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı
Yer Almaktadır. İnşa yeri yanlış seçilmiştir

2.

Foto 14. Gala Gölü’nün Yaz Mevsiminde Sığlaşması Tam Ortasından Bir Toprak Yolun
Aktif Hale Gelmesine Yol Açmaktadır

Meriç Deltası Lagün Göllerinde Yaşanan Çevresel Sorunlar
Meriç Nehri doğu kolunun Enez Körfezi’ne döküldüğü mevkiinin hemen doğu‐
sundaki lagün göllerinin toplam alanı 510 ha olup, bunlardan Dalyan+Taşaltı
lagün gölleri 410 ha, Bücürmene (Işık) Lagün Gölü 102 ha ve tuz gölleri (3 adet)
8 hektardır. Lagünleri denizden ayıran kıyı oklarının kıyı turizminde önemli bir
yeri bulunmamaktadır. Lagünler, amatör olta balıkçılığı gibi rekreaktif faaliyet‐
lere konu olabilmektedir. Lagünler av sezonunda Trakya’dan avcıları çekerek
av turizmine konu olmaktadırlar. Lagün gölleri çevresi (Dalyan Gölü batı kıyı‐
ları hariç), amatör olta balıkçılığı, foto safari, bisiklet turları, doğa yürüyüşleri
ve doğa eğitimi çalışmalarına son derece elverişlidir. Lagün göllerini etkileyen
çevresel tehditler ise şunlarıdır:
1.

Işık Lagün Gölü’nün hemen doğu kıyısına Enez Yat Limanı ve Balıkçı
Barınağı inşa edilmiştir. Meriç Deltası Sulak Alan Koruma Bölgeleri kı‐
yısında yer alması nedeniyle 1992 yılından bu yana atıl bir durumda
kalmıştır (Foto 15). Enez Limanı 2008 yılında Ulusal Sulak Alan Ko‐
misyonu’nca özel hüküm bölgesi ilan edilmiştir (Şekil 4). ÇED Raporu

Gala Gölü sularının farklı kaynaklardan gelen sular aracılığıyla kirlen‐
diği yukarıda açıklanmıştı. Gala Gölü’nün fazla ve kirli sularının
taşyarma kanalı vasıtasıyla lagün göllerine boşalması, hem lagün gölle‐
ri sularını kirletmekte, hem de göllerin sığlaşmasına yol açmaktadır.
Lagün gölleri sularının kirlenmesi göl flora ve faunasını olumsuz yön‐
de etkilemektedir. Gölde balıkçılığa önemli bir darbe vurmaktadır. Bu‐
nunla birlikte, Enez Altınkum kıyılarında yer alan 3.210 civarında ikin‐
cil konutun altyapısı bulunmamaktadır. Evsel sıvı atıklar fosseptiklere
verilmektedir. Fosseptiklerden vidanjörlerle alınan evsel atık sular, E‐
nez Tuzla Gölleri doğusunda yer alan çöp deponi alanına boşaltılmak‐
tadır. Evsel sıvı atıklar kısa bir sürede bu ve Taşaltı Lagün Gölü’ne u‐
laşmaktadır. Bu göllerden de Dalyan Lagün Gölü’ne ulaşmaktadır (Fo‐
to 16). Katı ve evsel sıvı atıkların boşaltıldığı alanın çok uzak ve uygun
bir alana taşınması gerekmektedir. Ayrıca Enez ile Altınkum ikincil
konutlar alanını birbirine bağlayan karayolu Taşaltı Lagün Gölü ve E‐
nez Tuzla Göllerinin Dalyan Lagün Gölü’ne bağlandığı noktanın üze‐
rinden geçirilmiştir (Foto 17). Dolayısıyla göllerin doğal bağlantıları or‐
tadan kaldırılmıştır. Karayolu göllerin maruz kaldığı çevresel tehditleri
arttırmıştır. Öyle ki, ikincil konutlar inşaat alanlarından getirilen hafri‐
yatlar tuzla göllerini hızla küçültmektedir.
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Foto 16. Enez Katı Atık ve Altınkum Yalı Yerleşmesinin Evsel Sıvı Atıklarının
Döküldüğü Çöp Deponi Alanı Lagün Göllerini kirletmektedir

a

b

Foto 18 a ve b. Meriç Nehri Doğu Kolunun Alüvyon Taşıyamaması Işık Lagün Gölü
Kıyı Okunun Erimesine Yol Açmaktadır. Kayalarla Erime Önlenmeye Çalışılmaktadır

Av Turizmi

Foto 17. Enez Tuzla Gölleri’nin Dalyan Lagün Gölü ile Bağlantısı Ortadan
Kaldırılarak Üzerinden Karayolu Geçirilmiştir

3. Meriç Nehri doğu koluna Türk‐Yunan ortak projesi olan Taş Kapama’nın
inşa edilmesi, Çatal Mevkiinde (Şekil 2) suların büyük ölçüde Meriç Nehri batı
koluna aktarılmasını sağlamaktadır. Bu durum Meriç Nehri doğu kolundan ge‐
çen debinin çok azalmasına yol açmıştır. Dolayısıyla Meriç Nehri doğu kolunun
yeterince alüvyon taşıyamaması, Işık Lagün Gölü’nü Enez Körfezi’nden ayıran
kıyı okunun dalga ve akıntıların etkisiyle erimesine yol açmaktadır. Göl suları
ile deniz sularının birleşmemesi için iyice incelen kıyı oku blok kayalarla koru‐
ma altına alınmıştır (Foto 18a ve b).

Araştırma alanında eko turizme tamamen karşıt olan av turizmi de yapılmakta‐
dır. Gala Gölü milli park olarak ilan edildikten sonra av turizmine kapatılmıştır.
Ancak gölün batı ve doğusunda yer alan çeltik tarlalarında av sezonunda avcı‐
lık devam etmektedir. Bu da gölde korumacılığı anlamsız kılmaktadır. Enez’in
güneyinde yer alan lagün göllerinde av turizmini kısıtlayan herhangi bir önlem
bulunmamaktadır. Dolayısıyla sezon başladığında yüzlerce avcıyı kendine
çekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Meriç Deltası, ülkemizde uluslararası boyutta 16 adet “A Sınıfı” sulak alandan
biridir. Bu deltayı oluşturan Meriç Irmağı, sürekli ya da mevsimsel tuzlu/acı
göller ve mevsimsel tuzlu bataklıklar ile acı su lagünleri, sulak alan flora ve fa‐
unası bakımından deltaya büyük bir çeşitlilik sağlamaktadır. Çevresinden ö‐
nemli ölçüde yalıtılmış durumda bulunan Meriç deltası, göçmen kuşların ana
göç yolları üzerindedir. Delta’da yer alan göller balık türleri bakımından zen‐
gindir. Deltada göçmen ve yerli kuşlar konaklamaktadır (134‐146 tür arası). Del‐
tanın Yunanistan’da kalan bölümü 1975 yılından bu yana Ramsar Alanı iken,
Türkiye’deki bölümü ise “Önemli Kuş Alanı”, “Tabiatı Koruma Alanı” (1991‐
2005 arası) ve “Sit Alanı” statülerindedir. Gala Gölü, 2005’den bu yana “Gala
Gölü Milli Parkı” adı altında koruma altına alınmıştır. Gala Gölü Milli Parkı sı‐
nırları içerisine Hisarlıdağ’ın batı ve kuzey bölümü de alınmıştır. Meriç Deltası
güneyinde yüzölçümü 510 hektarı bulan lagün gölleri yer almaktadır. Doğal sit
alanıdır.
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Meriç Deltası, yukarıda sıralanan özellikleriyle zengin bir eko turizm potan‐
siyeli taşımaktadır. Ancak eko turizme sınırlı ölçüde sahne olmaktadır. Saros
Körfezi kuzey kıyılarında giderek gelişen kıyı turizmi, Meriç Deltası’nın eko
turizm alanlarına doğru tedrici bir şekilde kaydırılabilir. Meriç Deltası ve yakın
çevresinde; kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşleri ve bisiklet safari, doğa eğitimi,
foto safari, amatör olta balıkçılığı, manzara seyri ve botanik turizm gibi eko tu‐
rizm kapsamına giren rekreasyonel faaliyetler gerçekleştirilebilir. Ancak sözü
edilen rekreasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için mutlaka altyapının
geliştirilmesi gerekmektedir. Meriç Deltası’nda eko turizmin harekete geçirile‐
bilmesi için getirdiğimiz öneriler şunlardır:
1

3.

4.

5.

6.

Araştırma alanında turizme yönelik her türlü planlamanın doğal, tarih‐
sel ve kültürel çevreyi koruyucu ve geliştirici bir çerçeve taşıması zorun‐
ludur. Doğal kaynakların sürdürülebilir turizm çerçevesinde kullanımı‐
nın sağlanması gerekmektedir.
Meriç Deltası ve çevresinin taşıma kapasitesini aşmadan, turizmin bü‐
yüme hızını kontrol altında tutarak ve turizm kaynaklarını koruyucu
bir anlayışla turizm geliştirilmelidir. Bunun yöntemi ise eko turizmdir.
Araştırma alanında eko turizmden yerel halkın olumlu yönde etkilen‐
mesi için otel odaklı turizm gelişmesinden ziyade, kır pansiyonculu‐
ğun yaygınlaştırılması gerekmektedir. Kır yerleşmelerinde de kır pan‐
siyonculuğu ve agro turizme ağırlık verilmelidir. Köylerdeki eski taş
konutlar koruma altına alınmalı ve bu konutlar restore edilerek pansi‐
yon olarak hizmet vermelidir. Turizme yerel halkın katılımını sağlaya‐
cak el sanatları ve yöresel ürünlerin üretimi gerçekleştirilmelidir. Bu
gelişme kadın istihdamını da arttıracaktır.
Araştırma alanında eko turizm gibi doğa amaçlı turizm türlerinin geliş‐
tirilmesine ağırlık verilmelidir. Doğa turizmin yapıldığı ve gelişeceği
bu alanlarda trekking hatları ve kamp alanları oluşturulmalıdır. Bu‐
nunla birlikte doğa turizmine açılan alanlara wc, çeşme, mesafe ve yön
levhaları konulmalı ve inşa edilmelidir.
Meriç Deltası sulak alanları ve özellikle de Gala Gölü ile ilgili sorunları
çözüme kavuşturacak projeler hayata geçirilmelidir.
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ÖZ
Bu araştırmanın amacı, Veri Zarflama Yöntemi kullanılarak termal otel işletmelerinin
finansal etkinliğini belirleyebilmektir. Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli Termal turizm merkezlerinden olan Afyonkarahisar’da faaliyette bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinin finansal etkinliği, belirlenen çeşitli girdi ve çıktı değişkenleriyle ortaya konulmuş
ve araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır. Gerçekleştirilen Veri Zarflama
Analizi sonucunda, araştırma kapsamındaki dört tane 5 yıldızlı termal otel işletmesinin
ikisinin finansal açıdan etkin, ikisinin ise etkin olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Termal otel işletmeleri, finansal etkinlik, veri zarflama analizi.

GİRİŞ
İstenilen çıktı miktarını en az düzeyde girdi kullanarak elde etmeyi amaçlayan
bir kavram olan etkinlik, işletmelerin var olan girdiden gerçekten ihtiyaç duyu‐
lan çıktının sağlanma derecesini ve mevcut kapasitenin kullanılma durumunu
göstermektedir (Köksal ve Aksu 2005). Herhangi bir işletmedeki etkinlik ölçü‐
mü temel olarak, çıktının girdiyle ilişkisini ve kaliteye kıyasla, kaynakların kul‐
lanılma derecesini açıklamakta önemli bir veri kaynağıdır. Bu yolla, mevcut
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göstergelere bakılarak verimsizliğin nerelerden kaynaklandığı belirlenebilmek‐
tedir (Prokopenko 1998).
Kullanıldığı iş kolları ve dönemlerine göre farklı sonuçlar elde edilen etkin‐
lik ölçümünde yararlanılan çeşitli yöntemler vardır. Gerek üretim gerekse hiz‐
met işletmelerinde kullanılan söz konusu bu yöntemler genel olarak, oran
(rasyo) analizi yaklaşımı, parametrik programlama yaklaşımı ve veri zarflama
analizi yaklaşımıdır (Köksal ve Aksu 2005). Bu çalışmada bir etkinlik analizi
yöntemi olan veri zarflama analizi yöntemi kullanıldığından, ağırlıklı olarak bu
yöntem üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, Veri Zarflama Analizi (VZA),
benzer işler yapan çoklu girdi ve çıktıya sahip birimlerin göreli etkinliklerini
değerlendirmek için kullanılan, parametrik olmayan doğrusal programlama
tabanlı bir yöntemdir (Karacaer 1998) Bu anlamda veri zarflama yönteminde
model genelde girdiye yönelik olarak veya çıktıya yönelik olarak oluşturulabilir
(Yolalan 1993). Ancak hangisi olursa olsun, model doğrusal programlama for‐
muyla ifade edilerek bilinen doğrusal programlama çözüm yöntemleriyle çözü‐
lebilmektedir (Seiford ve Thrall 1990). VZA’yı benzer amaçlı diğer yöntemler‐
den ayıran temel özellik, çok sayıda girdi ve çıktının ağırlıklı bir yapıya dönüş‐
türülemediği durumlarda, karar vericinin sübjektif kriterlerle belirlemek zo‐
runda kalacağı ağırlık atamaları nedeniyle oluşacak hatalı sonuçlardan uzaklaş‐
tırarak bir değerlendirme yapılabilmesidir. Analiz sonucunda, her karar nokta‐
sının etkinlik değeri, etkin olmayan karar noktalarının hangi girdi/çıktı oranla‐
rında etkinliklerinin nasıl arttırılabileceği (senaryolar) ve referans olarak kulla‐
nılabilecek karar noktalarına ilişkin bilgiler elde edilir. Karacaer 1998).A
Veri Zarflama Analizi, Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından,
Farrellʹın (1957) sınır üretim fonksiyonları kavramına dayanılarak kamu prog‐
ramlarına katkıda bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşların teknik verimliliği‐
ni ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. VZA, her bir karar verme biriminin (KVB)
göreli verimliliğini, gözlemlenen girdi ve çıktılardan, ağırlıklı çıktıların ağırlıklı
girdilere oranını hesaplayarak belirler. Her bir karar verme birimine ait her bir
girdi ve çıktı için, bir optimizasyon prensibi çerçevesinde [simplex metodu)
tekrarlanarak ağırlıklar seçilir. Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) farklı karar
birimleri için ortak ağırlıklar belirlemenin zorluklarını görerek, her bir birimin
diğer birimlerle karsılaştırıldığında kendisini en iyi durumda gösteren bir ağır‐
lıklar kümesi benimsemesinin uygun olacağını öne sürmüşlerdir. Tüm birimle‐
rin kendilerini etkin yapacak ağırlıkları seçerek taraflı olmalarının önüne geç‐
mek için, probleme iki kısıt eklenmiştir. Bu kısıtlardan ilkine göre KVB‘leri a‐
ğırlıklarını öyle seçmelidirler ki, seçtikleri ağırlıklar kullanılarak diğer KVB’nin
etkinliği ölçüldüğünde hiçbir KVB’nin etkinliği %100ʹü geçmemelidir. İkincisi‐
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ne göre de, hiç bir ağırlık negatif değer taşımamalıdır. Bu kısıtlar sonucu, ağır‐
lıklarını serbestçe seçebilen karar verme birimleri, aslında aynı optimal ağırlık
setini seçmektedirler. Bir VZA yaklaşımının performans ölçmede elde ettiği so‐
nuçları genel olarak (Ulucan 2002: 188; Aslankaraoğlu 2006):

nucunda zincir otellerin bağımsız otellerden daha verimli olduğu tespit edil‐
mekle birlikte, bu durumun hizmet kalitesi yönünden bağımsız otellerin eksik‐
liklerinden kaynaklanmamakta olduğunun altı çizilmekte ve zincir otellerin ta‐
nınırlığının yüksek olmasının etkili olduğu vurgulanmaktadır.

 Etkin karar verme birimleri,
 Etkin olmayan karar verme birimleri,
 Etkin olmayan karar verme birimleri tarafından kullanılan fazla kaynak
miktarları,
 Etkin olmayan karar verme birimlerinin su anki girdi düzeyleri ile üret‐
meleri gereken çıktı düzeyi (çıktılarını artırmaları gereken düzey),
 Etkin olmayan karar verme birimlerinin, etkin referans setini oluşturan
birimler, şeklinde sıralamak mümkündür.

Türkiye’de de Doğu Anadolu bölgesindeki dört ve beş yıldızlı konaklama is‐
letmelerinin etkinlik ölçümleri, yerleşim yeri bazında VZA paket programı kul‐
lanılarak yapılmıştır (Erciş ve Gülcü 2002). Yine, Köksal ve Aksu (2005) tarafın‐
dan, Antalya bölgesinde faaliyette bulunan bağımsız ve zincir otel işletmeleri‐
nin etkinliklerini veri zarflama analizi ile ortaya konulmuş ve karşılaştırılmıştır.
Emir ve Özgür (2006), Akdeniz ve Ege kıyılarında faaliyet gösteren konaklama
işletmeleri üzerinde gerçekleştirdikleri etkinlik ölçümüne ilişkin araştırmaların‐
da VZA’ni kullanmışlardır (Emir ve Özgür 2006). Karacaer (1998), Antalya yö‐
resindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki toplam etkinlik ölçümünü veri zarflama ana‐
lizi uygulayarak ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Babacan ve Özcan (2009),
Alanya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin göreli etkinliklerini belirmede
veri zarflama analizinden faydalanmışlardır.

Elbette veri zarflama yönteminin her zaman en doğru ve en iyi yöntem ol‐
duğu söylenemez. Diğer taraftan, çok sayıda farklı girdi ve çıktıyı kullanarak
üreticinin verimlilik ve etkinliğini belirlemek için kullanılabilecek önemli yön‐
temlerden birisidir. Analizin temelinde benzer türden karar birimlerinin üretim
etkinliklerinin değerlendirilmesi yer almaktadır. (Yılmaz, Özdil ve Akdoğan
2002). Analize konu olacak karar birimlerinin aynı hedefe yönelik benzer işlev‐
ler görmesi, aynı pazar şartlarında çalışması ve gruptaki bütün birimlerin ve‐
rimliliklerini nitelendiren unsurların yoğunluk ve büyüklüklerindeki farklılıklar
hariç aynı olma şartları aranır (Karsak ve İşcan 2000).
Faaliyet türü ne olursa olsun özellikle işletme faaliyetlerindeki etkinliğin öl‐
çümü, performans göstergelerinin belirlenmesi ve gelecek eğilimlerine yön
verme bakımından önemlidir. Bu doğrultuda hizmet işletmeleri olarak turizm
işletmelerinin etkinliklerinin belirlenmesine yönelik olarak da ilgili literatürde
gerçekleştirilen çalışmalara ve daha da özel olarak birçok farklı ülkede otel iş‐
letmelerindeki performansın ölçülmesine yönelik çalışmalara rastlamak müm‐
kündür. Örneğin ilgili literatür incelendiğinde, Hindistan’da otel ve restoran‐
larda (Sanjeev 2007), Portekiz’de küçük otel zincirlerinde (Barros ve
Mascarenhas 2004), bir özel otelde (Reynolds 2003), VZA kullanarak performan‐
sın önemli bir bileşeni olan etkinlik analizlerinin gerçekleştirildiği çalışmalara
rastlamak mümkündür.
Hwang ve Chang (2003) Tayvan’da bulunan 45 uluslararası otel işletmesinin
yönetim etkinliğini veri zarflama analizi kullanarak belirlemişlerdir. Çalışmada
çıktı olarak oda kullanım geliri, yiyecek içecek geliri ve diğer gelirler; girdi ola‐
rak ise tam zamanlı çalışan sayısı, oda sayısı, yemek bölümü toplam alanı ve
operasyon masrafları veri olarak kullanılmaktadır. Söz konusu çalışmanın so‐

Konuyla ilgili olarak Tümer (2008), gerçekleştirmiş olduğu doktora tezinde,
Türkiye’nin tatil bölgelerinde bulunan otel işletmelerinin performanslarını ölç‐
meyi amaçlamış ve bu doğrultuda, Türkiye’de bulunan 28 tatil otelinin teknik
etkinliğini (2004 ve 2005 yılları için), veri zarflama yöntemi ile ortaya koymuş‐
tur. Söz konusu araştırmada, veri setinde bulunan oteller arasında daha küçük
olanların daha etkin oldukları ve satılan oda başına düşük yiyecek ve içecek
maliyetine sahip otellerin diğerlerine kıyasla daha etkin olduğu sonucuna ula‐
şılmıştır. Araştırmada dikkat çeken bir sonuç da, 4 yıldızlı ve/veya münferit is‐
letilen oteller, 5 yıldızlı ve /veya otel zincirleri altında işletilen otellere kıyasla
daha yüksek etkinlik derecelerine sahip olduğudur.
Otel işletmelerinde VZA kullanılarak gerçekleştirilen etkinlik ölçümlerinde
temel alınan değişkenler işletme büyüklüğüne ve pazarda odaklandığı hedef
kitleye göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak konuyla ilgili gerçekleşti‐
rilen çalışmalarda (Karacaer 1998; Erciş ve Gülcü 2002; Köksal ve Aksu 2005;
Yılmaz 2005; Emir ve Özgür 2006; Shen 2006; Tümer 2008; Babacan ve Özcan
2009; Botti, Briec ve Cliquet 2009; Perrigot, Cliquet ve Piot‐Lepetit 2009) söz ko‐
nusu bu değişkenler otel işletmeleri için; yatırım maliyeti, personel sayısı, yıllık
işletme gideri, net kar, işletme doluluk oranı, müşteri tekrar oranı, oda gelirleri
ve giderleri, yiyecek‐içecek gelirleri ve giderleri, animasyon ve diğer gelirler ve
bunlara harcanan giderler, oda sayısı vb. olarak ele alınmaktadır. Diğer taraftan
bu çalışma termal otel işletmeleri üzerine odaklandığından, söz konusu bu de‐
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ğişkenlere ilave olarak; kür merkezi gelir ve giderleri de değişken olarak alın‐
mıştır. Daha ayrıntılı olarak bu araştırmada termal otel işletmelerine ilişkin
VZA’ne tabi tutulan tüm girdi ve çıktı değişkenlerini gösteren tablo aşağıda ve‐
rilmiştir.
Tablo 1. Termal Otel İşletmelerinin Finansal Ekinlik Analizlerin Belirlenmesinde Esas Alınan
Değişkenler
Girdiler
Yatırım Maliyeti
Personel Sayısı
Yıllık İşletme Gideri
Oda Sayısı
Kür Merkezi Gideri
Yiyecek-İçecek Giderleri

Kısaltmalar
Ym
Ps
Yig
Os
Kmgid
Yigid

Çıktılar
Net Kar
Doluluk Oranı
Müşteri Tekrarı Oranı
Oda Gelirleri
Kür Merkezi Gelirleri
Yiyecek-İçecek Gelirleri

Kısaltmalar
Nk
Do
Mto
Og
Kmgel
Yigel
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Gerçekleştirilen bu çalışmada, termal otel işletmelerinin etkinliğinin belir‐
lenmesi girdi odaklı düşünüldüğünden CCR yöntemi tercih edilmiştir. Yönteme

h

göre, j. karar biriminin etkinliği j ise amaç, bu değerin maksimizasyonu olma‐
lıdır. Bu durumda amaç fonksiyonu girdi odaklılık varsayımı altında (1) formü‐
lündeki gibi ifade edilebilir (Tarım 2001):
n

Enbh j 

u y
r 1
m

r

r

v x
i 1

(1)

i i

Kısıtlar ise (2) formülündeki gibi gösterilebilir.
n

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR
Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmelerinin etkinlik analizleri zaman zaman
çeşitli göstergeler kullanılmak suretiyle ortaya konsada, yürütülen söz konusu
araştırmalar içerisinde termal turizme yönelik faaliyette bulunan otel işletmeleri
üzerinde gerçekleştirilen böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan bu
araştırma, Türkiye’nin en önemli termal turizm merkezlerinden biri olan
Afyonkarahisar’da faaliyette bulunan oteller üzerinde gerçekleştirilerek özellik‐
le bu konudaki kısıtlı literatüre ve söz konusu işletmelerin mevcut etkinliklerini
artırmada yapılacaklara/yapılması gerekenlere katkıda bulunulması hedeflen‐
miştir. Bu kapsamda bu araştırmanın kapsamını, Afyonkarahisar’da faaliyette
bulunan dört tane 5 yıldızlı termal otel işletmesi oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamına alınan söz konusu otel işletmelerinin tamamına ulaşılmış olup, he‐
deflenen veriler bizzat araştırmacılar tarafından, ilgili otel yetkilileri ile (genel
müdür veya yardımcısı) yüz yüze görüşmek suretiyle elde edilmiştir.
Veri Zarflama Analizinde kullanılan yöntemler, girdi ya da çıktı odaklı ola‐
rak çözülebilir. Burada girdi odaklılık, çıktı miktarlarının sabit tutularak girdi
miktarlarında meydana gelecek değişimlerin incelenmesi, çıktı odaklılık ise gir‐
di miktarlarının sabit tutularak çıktı miktarlarında meydana gelecek değişimle‐
rin incelenmesi olarak tanımlanmıştır. Veri Zarflama Analizinde temel olarak üç
yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler; CCR (Charnes‐Cooper‐Rhodes) Yön‐
temi, BCC (Banker‐Charnes‐Cooper) yöntemi ve toplamsal yöntemdir. Bu yön‐
temlerin tümünde, girdi ya da çıktı odaklılık dikkate alınmak şartıyla kesirli
programlama‐doğrusal programlama dönüşümü kullanılabilir.

u y
r 1
m

r

v x
i 1

r

1

i i

ur  0

(2)

vi  0
Yukarıda da değinildiği gibi kesirli programlama setinin çözümü doğrusal
programlamaya göre güçtür. (1) ve (2) formülleri doğrusal programlama mantı‐
ğı ile ifade edildiğinde (3) ve (4) formülleri elde edilebilir.
n

Enbh j   ur yr

(3)

r 1

m

v x
i 1

i i

1

n

m

r 1

i 1

 ur yr   vi xi  0

(4)

ur , vi  0
(3) ve (4) formülleri girdi odaklılık durumu için düzenlenmiştir. Eğer çıktı
odaklılık durumu için CCR yöntemi kullanılacaksa bu durumda doğrusal prog‐
ramlama modeli (5) ve (6) formüllerindeki gibi olacaktır.
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i 1

  ur yr   vi xi  0

(6)

ur , vi  0
İster girdi odaklı ister çıktı odaklı düşünülsün, bir karar verici karar noktala‐
rının etkinliklerine CRR yöntemiyle karar vermek istiyorsa, yukarıda tanımla‐
nan modeli bütün karar noktaları için uygulamalıdır. Kurulan model her bir
karar noktası için çözüldüğünde her bir karar noktası için toplam etkinlik ölçüt‐
leri elde edilecektir. Bu ölçütleri 1’e eşit olması karar noktaları için etkinliği, 1’
den küçük olmaları ise karar noktalarının etkinsizliğini gösterir. Bu çalışmada
kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri ve değerlerini içeren Tablo aşağıda sunul‐
muştur.
Tablo 2. Araştırma Kapsamındaki Termal Otel İşletmelerine Yönelik Gerçekleştirilen (Veri Zarflama
Analizinde Kullanılan) Girdi Odaklı Etkinlik Sonuçları
Oteller

X1
(NK)

X2
(YM)

X3
(PS)

X4
(YİG)

Otel A

4.500.000 TL

50.000.000 TL

270

5.500.000TL

Otel B

3.500.000 TL

40.000.000 TL

295

Otel C

1.300.000 TL

30.000.000 TL

240

Otel D

913.021 TL

40.000.000 TL

62

6.500.000
TL
7.450.000
TL
3.192.368
TL

891

Dikkate alınan termal otel işletmelerinin, yatırım maliyeti, personel sayısı,
yıllık işletme gideri, kür merkezi gideri, yiyecek‐içecek gideri ile oda sayısı girdi
olarak dikkate alınmış olup yıl sonu net karı çıktı olarak kullanılmıştır. Amaç,
girdi olarak kullanılan değişkenleri optimum değerleri altında maliyeti maksi‐
mize edecek değerlere ulaşmaktır. Bu koşullar altında Otel A ve otel B’nin etkin
(Amaç fonksiyonunun değeri 1 olarak elde edilmiştir), otel C ile otel D’nin etkin
olmadığı (Amaç fonksiyon değeri 0 olarak bulunmuştur) sonucuna ulaşılmıştır.

(5)

i 1

n

Bildiriler

X5
(KMGİD)
600.000
TL
750.000
TL
450.000
TL
165.640
TL

X6
(YİGİD)
2.300.000
TL
2.000.000
TL

X7
(OS)

Sonuç

329

Etkin

306

Etkin

850.000 TL

300

542.040 TL

195

Etkin
Değil
Etkin
Değil

Analizde girdi odaklı CCR modeli uygulandı. Girdi odaklı modelin amaç
fonksiyonunun mevcut girdileri mimimize etmesi tasarrufu göz önüne sermesi
yönüyle önemlidir. Çünkü bu model en az girdiyle üretme amacına yöneliktir.
Bu sebeple de tasarruf eğilimli bir model özelliği taşımaktadır. Araştırmada be‐
lirtilen bu model kapsamında verilerin çözümlenmesinde WINQSB 2.1 paket
programından faydalanılmıştır.

Dikkate alınan değişkenlerin genelde finansal göstergeler olduğu göz önüne
alındığında, bu bulgular, araştırma kapsamındaki termal otel işletmelerinden
ikisinin finansal bakımdan etkin diğer ikisinin ise finansal bakımdan etkin ol‐
madığı şeklinde yorumlanabilir.
SONUÇ
Otel işletmeleri nihai olarak ticari bir işletmedir. Dolayısıyla ticari bir işletme
olan otel işletmeleri dönem dönem finansal performanslarını gözden geçirmeli‐
dirler. Söz konusu bu çalışmalar, ilgili işletmelere yatırımın geri dönüşünde
herhangi bir sapmanın olup olmadığı noktasında da önemli ipuçları vermekle
birlikte, rakip işletmelere oranla mevcut pazarda hangi noktada olduğunu ve
rakiplerinin önüne geçmek için hangi noktalarda iyileştirme yapması gerektiği
noktasında katkı sağlayacaktır. İşte bu noktada işletmeler yürütmüş oldukları
faaliyetlerin etkin olup olmadığını belirlemek durumundadırlar. Veri zarflama
analizi de söz konusu bu işletmelerin etkinlik analizlerini belirlemede kullanabi‐
lecekleri önemli bir tekniktir.
Bütün bunlara rağmen veri zarflama analizi belli bir döneme ait verileri kul‐
lanarak etkinliği ölçmektedir. Bu durumun işletmelerin etkinliğini ölçmede reel
bir gösterge olmayacağı, çünkü kullanılan değişkenlerin zamana göre değerle‐
rinin değişmesinin etkinlik üzerine rolü olduğundan, çalışmaların belli bir anı
değil birbirini ardışık olarak takip eden zaman sürelerini dikkate alınarak belir‐
lenmesi uygun olacaktır. Bu kısıtlar ölçüsünde Afyonkarahisar’da faaliyet gös‐
teren 5 yıldızlı termal otel işletmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda
veri zarflama yöntemi kullanılarak finansal etkinlik ölçümü gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, araştırma kapsamına giren
iki otelin finansal açıdan etkin, diğer ikisinin ise etkin olmadığı belirlenmiştir.
Konuyla ilgili gerçekleştirilecek araştırmalarda gerek araştırma kapsamının, ge‐
rekse veri zarflama analizine tabi tutulacak girdi‐çıktı değişkenlerinin çoğaltıla‐
rak araştırmaların yürütülmesi, araştırma sonuçlarının daha geniş kesime genel‐
lenebilmesi ve ilgili literatüre katkı sağlaması açışından önemli görülmektedir.
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ÖZ
Son 30 yılda dünya ekonomisi birçok krizle karşılaşmıştır. En sonuncusu ABD’de yaşanan Mortgage krizidir ve bu kriz kısa sürede küresel mali kriz haline gelmiştir. Küresel
mali krizi talep daralması, resesyon ve deflasyon izlemiştir. Turizm sektörü de bu krizden payına düşeni almıştır. Bu çalışmada 2008 küresel mali krizinin Türkiye ve Dünya
turizm sektörü üzerine etkileri incelenmiş ve turizm sektörünün krizden çıkışını sağlayacak politika önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Küresel mali kriz, durgunluk, turizm sektörü.

GİRİŞ
Sürekli büyüyen bir ekonomi ürettiği artık açısından sürekli yeni talep kaynak‐
ları bulmak zorundadır. Talep daralmaya başladığında, ekonomi artığın emil‐
mesi sorunu ile karşı karşıya kalır. Dolayısıyla, bunalım dönemlerinde piyasalar
sağlıksız biçimde çalışır. Tüketim artışındaki zayıflama büyük şirketlerin aşırı
üretimden kaçınmaları nedeniyle üretken kapasite kullanımında kesintilere yol
açar ve yatırım fırsatlarındaki kuruma nedeniyle finansal ürünlere yönelik talep
artar. Sermaye birikimi sürecinin malileşmesi olarak adlandırılan bu süreç, de‐
netimi sağlıklı yapılmayan finansal kuruluşların yüksek borçluluğa dayalı aşırı
kar hedefi nedeniyle finans sektörünün kırılganlığını artırmıştır. Finansal piya‐
salarda başlayan durgunluk, sonraki dönemde gayrimenkul sektöründe riskli
konut kredilerine dayalı yatırım gerçekleştiren finansal kurumların bütün piya‐
saları tedirgin eden gelişmeler yaşamasına neden olmuştur.
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Alışılanın aksine gelişmiş ülkelerde hızla yayılan mali kriz, kısa zamanda
küresel bir boyut kazanmış ve Türkiye ekonomisindeki kriz beklentilerini ar‐
tırmıştır. Küresel mali krizin derinleştirdiği talep daralması ve bozulan kredi
mekanizması, Türkiye ve Dünya ekonomisinde pek çok sektörü olduğu gibi tu‐
rizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmelerin işsizlik ve
negatif ekonomik büyüme ile devam ettiği düşünüldüğünde turizm sektöründe
görülen gelir azalışı anlam kazanmaktadır. Krizle birlikte hane halkı gelirinin
azalması ve TL’nin revalüasyonu Türkiye’de turizm sektörünün gelirlerinin
düşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde kriz kav‐
ramının teorik çerçevesi ortaya konularak devamında Dünya ve Türkiye için
kısa bir kriz analizi yapılmaktadır. Son bölümde ise 2008 yılında başlayan küre‐
sel mali krizin Dünya ve Türkiye turizmi üzerindeki etkileri incelenmektedir.
KÜRESEL MALİ KRİZİN KÖKENLERİ
İktisadi kriz, önceki genişlemenin artık aynı temel üzerinde sürmesinin imkan‐
sız hale geldiği bir dönem olarak tanımlanır (Altıok 2009). Çoğunlukla konjonk‐
tür teorileri içerisinde ele alınmış ve iktisadi dalgaların çöküş evresi olarak ince‐
lenmiştir. Gerek üretimin eritilememesi gerekse sermayenin karşılığının alına‐
maması, kar beklentilerini karamsarlaştırır ve borsayı çökertir. Bu konjonktürün
dönüm noktasıdır, yani krizdir (Yılmaz vd. 2005).
Bir ekonomi doğal bir eğilimle güçlü bir mali yapıdan kırılgan bir mali yapı‐
ya doğru gider. Hızlı ekonomik gelişme riskli davranışları teşvik eder, bu spe‐
külatif davranışlar ekonomide balonun şişmesi aşamasını yaratır. Sonuçta çok
borçlu bir ekonomi ortaya çıkar. Bunun sonucu balonun patlaması ve ekonomi‐
nin gerileme sürecine girmesidir (Bulutay 2009). Dolayısıyla finansal kriz, iş
döngülerinin zirveleriyle ilişkilidir. Zirveye yol alırken ortaya çıkan likidite bol‐
luğu nedeniyle gayrimenkul ya da likit olmayan menkul kıymetlerin talebi artar
ve ekonomi borçlanır. Banka kredilerindeki genişleme ile beslenen balon, spe‐
külasyon dürtüsünün artışıyla birlikte mal üretme kapasitesinde veya mevcut
finansal varlık üzerinde baskı oluşturur. Spekülatif yükseliş sürdükçe faiz oran‐
ları ve fiyatlar artmaya devam eder. Panik evresinde ise durum tersine işler ve
likiditeye ya da borcun geri alınmasına hücum başlar. Kırılganlığı artıran bir
işaret, zor durumdaki bir şirket ya da bankanın batmasıdır. Bu gelişmeler, liki‐
diteye hücumun mal ve senetlerin üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurması ve bazı
spekülatif borçluların kredilerini ödeyemez duruma düşmesi anlamına gelir.
Mallardan ve senetlerden şiddetli çekilme, bankaları bu tür varlıkların teminatı
karşılığında kredi vermekten uzaklaştırır. Gelişmiş kapitalist ekonomilerin, te‐
meldeki birikim süreci tarafından desteklenmeyen daha da kırılgan mali yapıla‐
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ra doğru kaymaları, mali krizleri ortaya çıkaran temel unsurdur (Kindleberger
2008).
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Tablo 1. ABD Ekonomisinde Önemli Göstergeler (%)
1961-1970

1971-1980

4,2

3,2

1981-1990
3,3

1991-2000
3,3

2001-2007
2,4

85,1

82,7

79,8

82,2

77,9

2008 Küresel Mali Krizi

İktisadi Kalkınma

Dünya ekonomisinde 1940’ların sonundan 1970’lerin başına kadar süren geniş‐
lemenin anahtarı kar oranları eğrisi olmuş, gelişmiş ekonomilerin yüksek kar
hadleri büyük miktarda artık yaratmalarının temelini teşkil etmiştir. Bu süreç,
yüksek yatırım hızlarını ve hızlı sermaye birikimini teşvik etmiş; hem yatırım
talebinin hem de tüketim talebinin artış ivmesi hızlanmıştır. 1960’ların ikinci
yarısında Batı Avrupa ve Japonya’daki düşük fiyatlı üreticilerin dünya pazarına
girmesiyle, ABD ekonomisindeki sanayiciler aşırı yatırım yapmış duruma düş‐
müşlerdir. Böylece uluslararası imalat sektöründe aşırı kapasite ve aşırı üreti‐
min işareti olan azalan toplam kar haddi ortaya çıkmıştır. Sonuç ise 1970’lerden
itibaren büyük şirketlerin karlar üzerindeki emek maliyetlerini hafifletmesi ol‐
muştur. 1980’lerin başında imalat sektörünün derin bir krize girmesiyle, serma‐
ye yön değiştirmiş ve mali işlemlere kaymıştır (Brenner 2007).

Reel GSYH Artışı

4,4

3,3

3,1

3,1

2,6

İstihdam Artışı

1,8

2,4

1,8

1,4

0,9

Reel Ücret Artışı

1,2

- 0,6

- 0,4

0,5

0,4

Şirket Karları Oranı

10,1

7,7

6,6

7,7

8,1

S&P Fiyat-Kazanç Oranı

17,6

11,4

12,8

23,0

26,2

Hane Halkı Kazanç Oranı

8,5

9,7

8,7

4,7

1,4

67,9

68,3

77,1

94,5

122,0

1980’lerde finans kurumlarında artan serbestleşme, bankaları gereksiz kapa‐
site yatırımı yapan firmalara kredi vermenin yanı sıra, hiçbir üretkenliği olma‐
yan yüksek kar amaçlı faaliyetlere de kredi vermeye itmiştir. Bu şekilde banka
odaklı finansal piyasalardan piyasa odaklı finansal piyasalara geçiş yapısal an‐
lamda finans sektörünü değişime uğratırken, bankalar dışardan yüksek oranda
borçlanmıştır (Somel 2009). Diğer bir önemli gelişme, ABD’nin Japon ve Alman
hükümetleriyle 1995 yılında yaptığı Ters Plaza Anlaşması olmuştur. Bu düzen‐
leme, ABD’nin rekabetçi ve ihracata dayalı dış ekonomi politikasını ters yüz et‐
miştir. Bununla birlikte giderek artan ithalat, beraberinde aşırı büyüyen dış tica‐
ret ve cari işlem açıklarını getirmiştir. Yurtdışı yatırımcılara bağımlılık artmış ve
karlılığın azalmasıyla borsada bir düzeltme hareketinin yıkıcı sonuçlarının gel‐
mesi kaçınılmaz olmuştur (Brenner 2007). Böylece, iktisadi yazında bilgisayar
köpüğü (dot‐com) veya “yeni ekonomi” köpüğü olarak adlandırılan balonun
2001 yılında patlamasıyla birlikte ABD ekonomisi resesyona sürüklenmiştir.

Endüstriyel Kapasite Kullanımı

Hane Halkı Borç Gelir Oranı

Kaynak: Neoliberalizm ve Kriz. Bir Geçiş Evresi: ABD, Çin, Rezerv Tavanı ve Neoliberalizmin Çöküşü,
2008, s. 107.

FED o dönemde resesyondan çıkışın yolu olarak faiz oranlarında indirime
gitmeyi, yani gevşek para politikasını uygun görmüştür. Resesyon korkusu ne‐
deniyle düşürülen faiz oranları ve bankaların rezerv gereklerindeki değişiklik‐
lerle beslenen sermaye, kitlesel boyutlarda konut piyasasına akarken mortgage
borçları artmıştır. Böyle bir ortamda, bazı finansal kuruluşların kredibilitesi za‐
yıf olan kişilere mortgage kredisi vermeye başlaması ile gayrimenkul sektörüne
ilişkin sorunların temeli atılmıştır. ABD ekonomisi, borçlandırma kanalıyla tü‐
ketim ve yatırım harcamalarını yükselterek toplam talebi arttırmayı; sermaye‐
nin finansal sektör üzerinden yeniden değerlenmesiyle reel sektördeki kar sıkı‐
şıklığını aşmayı amaçlamıştır (Durmuş 2009). 2004 yılında enflasyonla mücadele
kapsamında FED’in politikasını değiştirmesiyle faiz oranları yükselmeye baş‐
lamış ve bu durum özellikle değişken faizli mortgage kredilerinin geri dönü‐
şünde sorunlar çıkmasına neden olmuştur. 2008 yılı Şubat ayında eşik‐altı kre‐
dilerin % 21,5’i ödeme sorunuyla karşılaşmıştır. Bankalar daha fazla kredi vere‐
bilmek için, bu riskli gruba verilen kredilerden doğan alacaklarını teminat gös‐
tererek emlak tahvilleri çıkarıp, bunları piyasadaki benzerlerine göre daha yük‐
sek faizle, riskli yatırımlardan yüksek karlar elde etmeyi hedefleyen hedge fon‐
lara satmışlardır (Susam ve Bakkal 2008).
Riskli konut kredisine dayalı yatırım araçlarının ve bunlara yatırım yapan
finansal kuruluşların kredi derecelerinin düşürülmesi, bu yatırımların ve firma‐
ların değerlerinin hızla erimesine neden olmuştur. Ürünlerin nakde dönüştü‐
rülmesinde yaşanan sıkıntılar ve yatırımcıların paralarını geri alma isteği ile
piyasalar likidite krizine sürüklenmiş, Lehman Brothers’ın iflasını takip eden
gün American International Group (AIG) ismiyle dünyanın en büyük sigorta
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şirketinin hisse senetlerinin % 60 değer kaybetmesi bütün dünyada deprem et‐
kisi yaratmıştır. Bir anda küresel likidite krizine dönüşen Mortgage Krizi, dün‐
ya genelinde azalan talep ve bozulan beklentilerin tüketim üzerindeki olumsuz
etkisi nedeniyle küresel durgunluk haline bürünmüştür (Ünal ve Kaya 2009).
Bu bağlamda, küresel mali krizin nedenlerini; gevşek para politikası, finansal
piyasalarda risklerin olduğundan küçük değerlendirilmesi, şirket yönetimleri‐
nin başarısızlığı, hane halklarının az tasarruf edip çok borçlanması ve federal
bütçe açıkları gibi gerekçelerle özetlemek mümkündür. İlk üç gerekçe, finans
kurumlarında aşırı kaldıraçlamaya yol açmış ve borsa balonuna neden olmuştur
(Aydoğuş 2009). Ancak, sorunun temeli daha derinlerdedir. Bu temel, reel eko‐
nomideki düşük büyüme oranı deneyiminde aranmalıdır. Çünkü bu gelişmeler,
sermayenin yaşadığı sorundan çıkışı sağlayacak kaldıraç gücün bulunması sü‐
recinde borçların ve spekülatif kazançların artmasıyla, malileşmeyi beraberinde
getirmiştir (Foster ve Magdoff 2009). Reel ücretlerin baskılanması ya da ekono‐
mik büyümenin altında kalışı ve artan tüketici borçlarıyla bozulan hane halkla‐
rının iktisadi koşulları talebi olumsuz etkilemiştir. Bu süreç ekonomiyi
resesyona sürüklerken, ABD ekonomisindeki kreditörlerin dünya nakit havu‐
zundan kaynak sağlamak adına bu menkul kıymetleri tüm dünyaya satmaları
söz konusu gelişmelere küresel bir nitelik kazandırmıştır.
Tablo 2. Uluslararası Temel Ekonomik Göstergeler (%)
%
GSYH
Büyüme
Hızı

Enflasyon

İşsizlik

Ülkeler

2002
1,8

2003
2,5

2004
3,6

2005
3,1

2006
2,7

2007
2,1

2008
0,4

2009
-2,7

Japonya

0,3

1,4

2,7

1,9

2,0

2,3

-0,7

-5,4

AB-15

1,9

1,6

3,0

2,6

3,6

3,2

0,5

-4,2

GOÜ

3,9

5,7

6,5

6,1

6,7

6,5

3,7

1,7

ABD

1,6

2,3

2,7

3,4

3,2

2,9

3,8

-0,4

Japonya

-0,9

-0,3

0,0

-0,3

0,3

0,0

1,4

-1,1

AB-15

2,6

GOÜ

8,0

6,0

5,1

5,7

5,8

6,4

9,6

5,5

ABD

5,8

6,0

5,5

5,1

4,6

4,6

5,8

9,3

Japonya

5,4

5,3

4,7

4,4

4,1

3,8

4,0

5,4

AB-15

6,5

6,9

7,1

7,1

6,7

6,2

7,5

9,9

GOÜ

11,9

12,0

11,3

10,9

10,1

9,3

9,0

--

ABD

2,3

1,9

2,1

2,3

2,1

3,4

0,3

Kaynak: DPT, Uluslararası Ekonomik Göstergeler 2009, http://ekutup.dpt.gov.tr/ueg/2009/2009.asp ve
IMF, World Economic Outlook 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.pdf.
* Enflasyon oranı, tüketici fiyatları yıllık artış oranını yansıtmaktadır.
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Türkiye’nin Krizi
2001 yılında Türkiye’de yaşanan finansal krizden bankacılık kesimi güçlenerek
ve risklere karşı duyarlılığı artarak çıkmıştır. Ancak, 2008 yılı ve sonrası oluşan
küresel koşullar, 2001 yılını takiben Türkiye ekonomisinde görülen düzelmenin
asıl nedeni olan uluslararası piyasalardaki ucuz kredi, ucuz döviz ve ucuz itha‐
lata dayalı büyüme modelini işler olmaktan çıkarmıştır. Dolayısıyla, Türki‐
ye’nin hem küresel mali krizin etkilerini hem de 2002 sonrası oluşan iktisadi
yanılsamanın ve yanlış politikaların getirdiği reel krizi bir arada yaşadığı söyle‐
nebilir. Çünkü Türkiye 2002 yılından beri Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafın‐
dan öngörülen yüksek reel faiz ve düşük kur politikasının getirdiği reel sorun‐
ları hissetmekteydi. Yüksek reel faiz ve düşük kur politikası enflasyonu aşağı
çekerken aynı zamanda üretimi de olumsuz etkilemiş, rekabet gücünü azaltmıştır.
Bu dönemde büyümenin dış sermaye akımlarına, ihracata ve özellikle ithala‐
ta bağımlılığı artmıştır. Söz konusu dönem yüksek oranlı işsizlik, yüksek reel
faiz oranları ve büyük cari açıklar ile karakterize olmuştur. Buna karşın büyü‐
menin temeli olan yatırımlarda ve sanayide olumlu bir gelişme yaşanmamıştır.
Yabancı sermaye akımları bu yetersizliğe çare olamamıştır (Bulutay 2009). Kü‐
resel boyutta likiditenin daralması sonucunda risk algılamasında yaşanan bo‐
zulmayla birlikte 2009 yılının ilk çeyreğinde ülkedeki sıcak para 50 milyar Dola‐
rın da altına inmiş; dış piyasalarda devreye sokulan genişletici politikalar nede‐
niyle yaşanan kısmi toparlanma, 2009 yılı sonunda sıcak para akışını 79,5 milyar
Dolara kadar çıkarmıştır. 2003 yılında yoğunlaşmaya başlayan sıcak para girişi‐
nin reel kurları düşürmesi; bunun da ithalatı ucuzlatarak hızla artırması sonucu,
hızlı büyüme ve yüksek cari açık birbirinin neden ve sonucu haline gelmiştir.
2002‐2007 döneminde %10 dolaylarına seyreden işsizlik, aynı dönemde %
10’un altına hiç düşmemiştir. Özel kesim imalat sanayinde 1997 sonrası reel üc‐
ret artışı yaşanmamıştır. Kamu kesiminde ise reel ücret artışı çok küçük oranda
gerçekleşmiştir (Bulutay 2009). Özellikle 2002 yılından bu yana Türkiye’de elde
edilen yüksek büyüme hızlarına rağmen işsizlik sorunu azalacağına artmıştır.
Gerekçelerden biri tarım kesiminin son yıllarda istihdam kaybetmesi ve bu kay‐
bın diğer sektörlerce tam olarak yerleştirilememesidir. 1997 yılında % 42 olan
tarım kesimi istihdamı yıllar içinde azalarak 2008 sonunda % 25’e gerilemiştir
(Eğilmez 2009). 2008’de başlayan küresel mali krizin etkisiyle Türkiye ekonomi‐
sinde giderek derinleşen reel sektör krizi ise 2009 yılında işsizliği % 13’e taşımıştır.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 2009’un ilk dört ayında % 70’lerin altı‐
na düşmüştür. Reel kesim üretiminde yaşanan bu olumsuz gelişmeler büyüme
rakamlarına da yansımış, zayıflamaya başlayan iç ve dış talep ile azalan serma‐
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ye girişi gibi nedenlerle rekor bir gerilemeyle, 2009’un ilk çeyreğinde % 14,5,
ikinci çeyrekte % 7,7 ve üçüncü çeyrekte % 2.9 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme
rakamlarındaki bu negatif gerçekleşmeleri, küresel piyasalardaki dalgalanmala‐
ra, TL’nin aşırı değerlenmesine, verimlilik hızındaki yavaşlamaya, rekabet gü‐
cünün azalmasına ve son birkaç yıldır tarım sektöründe yaşanan duraklamaya
bağlamak mümkündür. 2009 yılının son çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi % 6
büyümüş ve yıllık küçülme % 4,7 şeklinde ortaya çıkmıştır.
Tablo 3. Türkiyeʹde Son Yıllardaki Temel Ekonomik Göstergeler

GSYH Büyüme Hızları (%)
Dış Ticaret Dengesi (milyar $)
Cari İşlemler Dengesi (milyar $)
İşsizlik Oranı (%)

2002
6,2

2003
5,3

2004
9,4

2005
8,4

2006
6,9

2007
4,6

- 15.5

- 22.1

- 34.4

- 43.3

- 54.0

- 1.5

- 8.0

- 15.6

- 22.6

- 32.8

2008
0,9

2009
-4,7

- 62.8

- 69.8

- 38.8

- 38.2

- 41.3

-13.9

10.3

10.5

10.8

10.6

10.2

10.3

11.0

13.5

Bütçe Dengesi (milyar TL)

- 40.1

- 40.2

- 30.3

- 8.1

- 4.6

- 13.7

- 17.1

- 52.2

Sanayi Üretim Endeksi (%)

103,4

112,4

123,5

100,0

107,8

115,3

114,2

103,2

İm. San. Kapasite Kul. Oranı (%)

76,2

Enflasyon Oranı (TÜFE %)

29,7

18,4

9,3

Sıcak Para (milyar $)

8.1

16.2

Reel Faiz Oranı (%)

2,2
-

Hane Halkı Tüketim Oranı

78,5

81,5

80,3

81,0

81,8

78,1

10,5

9,7

8,4

10,4

68,9
6,5

30.4

58.1

64.9

107

50.3

79.5

2,6

10,4

11,3

12,9

13,8

15,2

9,2

-

11,0

7,9

4,6

5,5

- 0,06

0,9

Kaynak: DPT, Ekonomik Gelişmeler, Şubat 2010.
* Veriler yaklaşık değerleri içermektedir.
** San. Ür. En. 2004 yılına kadar 1997=100 endeksli, 2005 sonrası ise 2005=100 endeksli rakamlar
derlenmiştir.

2008 yılı sonunda petrol ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşler, iç talepte
yaşanan daralma ve giderek kronikleşen ekonomik durgunluk gibi nedenlerle
enflasyon 2009 yılının ilk sekiz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açısından
yıllık % 5,3’e kadar gerilemiş, yıl sonunda 6,5 düzeyinde tutunmuştur. Buna
karşın, hane halkı tüketim harcamaları dünya ekonomisinde olduğu gibi Türki‐
ye’de de azalmıştır. Küresel mali krizle birlikte, gerek dış gerekse iç talepte gö‐
rülen daralma ve akabinde işsizlikte yaşanan artış, doğrudan ve dolaylı vergi
gelirlerinde önemli miktarda azalmayı beraberinde getirmiştir. Derinleşen reel
kriz, düşen vergi gelirleri ve artan harcamalarla birlikte bütçe açığı 2009 yılı için
52,2 milyar TL’yi bulmuştur.
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KÜRESEL MALİ KRİZİN TURİZM BOYUTU
Turizm gelirleri, sağlıklı ekonomilerin öncelikli kaynakları arasında yer almasa
da, ülke ekonomileri için önemli bir kaynak konumundadır. Özellikle Türkiye
gibi turistik ürün arzı konusunda zengin sayılabilecek gelişmekte olan ülkeler
için turizm göz ardı edilemeyecek bir gelir kaynağıdır. Turizm sektörünün geri‐
sel bağlantısının çokluğu ve çarpan etkisine sahip olması, gerek ulusal gerekse
bölgesel kalkınmada turizmin etkinliğini daha belirgin kılmaktadır. Ayrıca bü‐
yük ölçüde insan emeğine dayalı bir hizmet sektörü olduğu için işsizliğin yoğun
olduğu ülkelerde büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla krizler, turizm gibi ta‐
lep esnekliği yüksek sektörlerde daha etkili olmaktadır (Yıldız ve Durgun 2010).
Bu bağlamda, turizm başta terör, savaş ve doğal afetler olmak üzere siyasal,
politik ve ekonomik istikrarsızlıklardan, hükümet bunalımlarından vb. olumsuz
olaylardan çok çabuk etkilenen bir sektördür. Bu tür olaylar karşısında ekono‐
mideki diğer mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ya da ihracatı devam eder‐
ken, turizm ürünü bu gelişmelerden çok olumsuz etkilenmektedir. Bu yönüyle
turizm, diğer sektörlere oranla daha riskli bir sektör konumundadır. Özellikle
son yıllarda yaşanan bazı terör olaylarının, salgın hastalık ve doğal afetlerin
bölge turizmi ve uluslararası turizm hareketleri üzerinde olumsuz etkiler yaptı‐
ğı bilinmektedir. (Bahar ve Kozak 2008). Buna karşın, hem dünyada ve hem de
Türkiye’de 2008 küresel mali krizinden en az etkilenen sektörlerden birinin tu‐
rizm olduğunu söylemek mümkündür. Sektörün çeşitli bölümleri krizin etkisini
farklı boyutlarda hissetse de turizmin dinamik yapısı ve olumsuzluklardan ko‐
lay etkilenmenin verdiği deneyim, krizle baş etmede önemli rol oynamaktadır.
Bununla birlikte, küresel mali krizin turizm sektörünü hiç etkilemediğini
söylemek mümkün değildir. Bankaların kredi musluğunu kapatması veya fi‐
nansman maliyetlerini yükseltmesi, turizmcinin yeni yatırımlara yönelmesini
zorlaştırmıştır. Bu bağlamda mikro bazda, turist de gelirinin düşeceğini varsa‐
yarak tatil planlarını iptal edecek veya erteleyecektir. Bu da krizden ilk başta
kitlesel turizmin etkileneceğini göstermektedir. Krizle birlikte 2009 yılında dün‐
ya genelinde talepte yaşanan daralma nedeniyle enflasyon oranlarının belirgin
biçimde düşmesi, 2010 yılında ise tırmanışa geçmesi, likiditenin daralması, gıda
ve konaklama masraflarının artması gibi gelişmeler turizm sektörüne darbe vu‐
rabilecek önemli etkenlerin başında gelmektedir (Demir 2009). Çünkü kriz dö‐
nemlerinde duraklayan iç pazar, gerileyen dış talep ve yüksek faiz koşulları
yatırımcıların yatırım kararlarını ertelemesine neden olmaktadır. Öncelikle de
kişilerin harcanabilir geliri azalacağından turizm talebinde azalma yaşanacaktır.
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Sonuçta turizm faaliyetleri kişilerin gelirleri ile doğru orantılıdır (Yıldız ve Dur‐
gun 2010).
Krizin Dünya Turizmi Üzerine Yansımaları
Uluslararası turist sayısı 1990 yılında 438 milyon kişiyken, % 110,5 artarak 2008
yılında 922 milyon kişiye ulaşmıştır. Benzer şekilde uluslararası turizm gelirleri
de aynı yıllar için 264 milyar Dolardan, % 257,6 artışla, 944 milyar Dolara yük‐
selmiştir. Bugün gelinen noktada bir hizmet sektörü olarak turizm, dünya mal
ve hizmet ihracatının % 6’sını ve ticari anlamdaki toplam hizmet ihracatının da
% 30’dan fazlasını oluşturmaktadır. Turizmin dünya GSYH değerine katkısı ise
% 5 olarak tahmin edilmektedir. Doğrudan ve dolaylı işgücü ile birlikte dünya‐
daki toplam işgücünün de % 6 ila 7’sinin bu sektörde istihdam edildiği bilin‐
mektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) ileriye yönelik yapmış olduğu
projeksiyonlara göre, uluslararası turizm hareketlerine katılan kişi sayısının
2020 yılında yıllık ortalama % 4,1’lik artışla 1.561 milyar kişiye, turizm gelirleri‐
nin de 2 trilyon Dolara çıkacağı öngörülmektedir (UNWTO 2009).
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4 azalarak 880 milyon kişi civarında gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerinde ise %
6’lık bir gerileme yaşanmıştır. İhracattaki daralmanın dünya genelinde % 12 do‐
layında gerçekleştiği düşünüldüğünde, turizm gelirlerindeki gerilemenin hem
% 6 düzeyinde kalmış olmasının hem de düşüşün tüm bölgelere aynı oranda
yansımamasının nispeten olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir (UNWTO
2010).
Tablo 5. Bölgelere Göre Uluslararası Turist Sayısındaki Değişim
Bölgeler
Avrupa
AsyaPasifik
Amerika
Afrika
Orta
Doğu
Dünya

2007
(Milyon Kişi)
486.8

2008
(Milyon Kişi)
488.5

2009 (Milyon Kişi)
459.7

2007
(%)
53,8

2008
(%)
53,0

2009
(%)
52,2

2007/2006
(%)
4,1

2008/2007
(%)
0,4

2009/2008
(%)
-5,9

182.0

184.1

180.5

20,1

20,0

20,5

9,6

1,2

-2,0

142.9

147.1

139.6

15,8

16,0

15,9

5,2

2,9

-5,1

45.3

46.9

48.0

5,0

5,1

5,5

9,0

3,6

3,8

46.6

55.1

52.5

5,2

6,0

6,0

14,0

18,2

-4,7

904

922

880

100

100

100

6,1

2,0

-4,6

Kaynak: UNWTO, World Tourism Barometer, Volume 8, No:1, January 2010.
Tablo 4. Dünya Genelinde Turizm Hareketlerinin Gelişimi
2003

2004

2005

Turist Sayısı (Milyon Kişi)

2002
703

691

763

803

2006
846

2007
904

2008
922

2009
880

Artış Oranı (%)

2,7

-1,7

10,4

5,0

5,4

6,7

2,0

-4,0

Turizm Geliri (Milyar $)

480

523

623

676

733

858

944

887

Artış Oranı (%)

3,6

8,9

19,1

7,8

7,7

16,7

10,1

-6,0

Kaynak: UNWTO World Tourism Barometer 2010, Vol. 8; Tourism Highlights 2009 Edition.

Buradan hareketle, krizin ortaya çıktığı 2008 yılında bile sektör 2007 yılına
göre turist sayısı açısından %2, turizm gelirleri açısından da %10,1’lik bir bü‐
yüme göstermiştir. Ancak krizin derinleştiği 2009 yılında turizm sektöründe
hem turist sayısı hem de turizm gelirlerinde bir düşüş olduğu, WTO’nun her üç
ayda bir yayınlamış olduğu “Turizm Barometresi” ile ilgili çalışmalardan da
izlenebilmektedir. Bu gelişmelere, 2008 yılında Meksika’da baş gösterip tüm
kıta ve bölgelere yayılan H1N1 virüsü de (domuz gribi) eklenince, 2009 yılında
turizm sektörü ile ilgili tüm göstergelerde de bir düşüş olduğu görülmektedir.
Nitekim uluslararası turist sayısı 2009 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre % 10, Mayıs ayında % 11 ve haziran ayında % 7’lik düşü‐
şün ardından; yüksek sezon olarak nitelendirilen Temmuz ve Ağustos aylarında
2008 yılının aynı aylarına göre % 3’lük bir düşüş göstermiştir (UNWTO 2009).
Sonuçta olarak, 2009 yılında dünya genelinde turist sayısı bir önceki yıla göre %

Tablo 5’ten de görüldüğü gibi, turizm hareketlerinin yıllardır esas merkezi
konumunda olan Avrupa’da turist sayısı ilk çeyrekte % 13,4, ikinci çeyrekte %
7,7 ve 2008 yılı ile karşılaştırıldığında ise % 5,9 oranında azalma göstermiştir.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Güney Akdeniz Bölgesi, aynı dönemler için
sırasıyla % 12,7, % 7,3 ve % 7,1’lik bir düşüş yaşamıştır.
Turizm hareketlerinin yeni gözdesi ve ilerleyen yıllarda Avrupa’ya rakip o‐
lacağı belirtilen Asya‐Pasifik bölgesinde de % 7,5, % 6 ve yıl sonunda % 2’lik
benzer bir azalmanın olduğu görülmektedir. Krizin ortaya çıktığı Amerika kıta‐
sında ise yine sırasıyla % 6,6, % 7,1 ve yıl sonunda % 5,1; Orta Doğu Bölgesinde
de % 18, % 6,9 ve yıl sonunda % 4,7 düzeyinde bir düşüşün olduğu görülmek‐
tedir. 2008 yılında başlayan küresel mali krizden etkilenmeyen ve yükselişini
sürdüren tek bölge ise Afrika’dır. Bu bölgede ilk çeyrekte % 1,7, ikinci çeyrekte
% 6,5 ve 2008 yılı ile karşılaştırıldığında ise % 3,8 oranında bir artış yaşanmıştır.
Bununla birlikte; hem WTO’nun yaptırmış olduğu güven endeksi hem de çeşitli
uzmanların beklentileri, turizmin 2010 yılında tekrar yükseliş trendine gireceği‐
ni göstermektedir (http://turizmdebusabah.com/haber_detay~haberNo~50239).
Tablo 6’da Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) 2009 yılı için bazı
ülkelere ilişkin ziyaretçi sayısında oransal değişimi gösteren çalışması incelen‐
mektedir. 2009 yılının Ocak ayına göre oransal azalışın en fazla olduğu ülkeler
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% 29,3 ile Slovakya, % 24,5 ile Japonya, % 21,6 ile Türkiye’nin de en yakın rakip‐
lerinden olan Yunanistan, % 16 ile Malta, yine Türkiye’nin yakın rakiplerinden
% 14,9 ile Kıbrıs ve % 14,7 ile Tayland’dır. Türkiye’nin ise 2009 yılı Kasım ayı
istatistiklerine göre %2’lik bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu krizden etki‐
lenmeyerek oransal olarak en büyük artışı gerçekleştiren ülkeler ise sırasıyla %
38,4 ile Kiribati, % 36, ile Vanuatu, ve % 11,5 ile Tayvan’dır. WTTC’nin Aralık
2009 için yaptığı bu son araştırmaya göre; Avrupa turizminde % 7,9, Ameri‐
ka’da % 8,2, Orta Doğu’da % 5,4, Asya‐Pasifik’te %3,3 ve WTO’nun çalışmasın‐
da yükselişte olduğu tahmin edilen Afrika kıtasında da % 2,2’lik düşüşün oldu‐
ğu görülmektedir. Dünya genelinde ise bir önceki yılın Kasım ayına oranla %
6,6’lık düşüş trendinin olduğu belirtilmektedir (UNWTTC 2009). Krizin ve
H1N1 virüsünün ortaya çıktığı Amerika kıtası % 8,2 düşüş ile turizm hareketle‐
rinde en fazla azalmanın olduğu bölge konumundadır.

Tablo 6. 2009 Yılı Ziyaretçi Sayısındaki Değişim (%)

Ayrıca yapılan araştırmalar Avrupa seyahat pazarının en büyük iki ülkesi
Almanya ve İngiltere’de Noel öncesinde yaşanan tatili yurtdışında geçirmek
isteyenler için hazırlanan paket programlara talep olmadığını göstermektedir.
Almanlar ve İngilizler son 16 yılın en uzun Noel tatilini yaşamalarına karşın, bu
durumun Avrupa seyahat pazarındaki turizm talebine yansımadığı görülmek‐
tedir. 2009 yılında etkisini artıran ve hala devam eden kriz nedeniyle her sek‐
törden çok sayıda firmanın üretime ara verdiği Almanya ve İngiltere’de, sektör
temsilcilerine göre yaklaşık 500 bin çalışanın Noel döneminde en az 15 gün sü‐
reyle tatil yapması beklenmekteydi. Ancak kriz dönemlerinden önce seyahat
pazarı için ciddi bir hareketlenmeye yol açabilecek olan bu durumun turizme
yansımadığı anlaşılmaktadır (http://www.turizmgazetesi.om/news/news.spx?id=45988).
Bununla birlikte, finans piyasalarındaki krizin seyahat endüstrisine ilk etkisi
havayolu şirketleri ile Avrupa’daki zincir oteller üzerinde görülmüştür. Son ge‐
lişmeler, aralarında Alitalia, Olympic, Futura, Air Bosna, Austurian Airlines,
Finair, Zoom Airlines, Oasis ve XL gibi bir süreden beri zaten sıkıntıda olan çok
sayıda havayolu şirketinin iflas sürecini hızlandırmıştır. Küresel mali kriz Av‐
rupa’daki zincir otelleri de olumsuz etkilemiştir. TRI Hospitality Consulting
tarafından yapılan araştırmaya göre, Avrupa’nın önde gelen 10 büyük şehrinde
hizmet veren zincir oteller, doluluk, gelir ve ciroda büyük düşüşler yaşamıştır.
Öte yandan krizin olumsuz etkisi yıllık mali tablolara da yansımıştır. 11 aylık
süreçte, araştırmaya konu olan 10 şehir arasında doluluk oranı artan tek şehir
Hamburg olmuştur (http://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haberNo~43611.htm).

Ülkeler

Aylar

% Değişim

Slovakya

Ocak-Ağustos

-29,3

Japonya

Ocak-Eylül

-24,5

Ocak-Temmuz

-21,6

Malta

Ocak-Eylül

-16,0

Kıbrıs

Ocak-Eylül

-14,9

Ocak-Temmuz

-14,7

Yunanistan

Tayland
Finlandiya

Ocak-Eylül

-14,2

Amerika

Ocak-Temmuz

-8,0

Kanada

Ocak-Ağustos

-8,0

İngiltere

Ocak-Eylül

-8,0

Meksika

Ocak-Ağustos

-6,7

Fransa

Ocak-Eylül

-11,5

İspanya

Ocak-Eylül

-10,6

Çek Cumhuriyeti

Ocak-Eylül

-9,9

Macaristan

Ocak-Haziran

-13,9

Mısır

Ocak-Mayıs

-9,5

Çin

Ocak-Eylül

-3,5

Hong Kong

Ocak-Eylül

-2,8

TÜRKİYE

Ocak-Kasım

2,0

Kiribati

Ocak-Mart

38,4

Vanuatu

Ocak-Haziran

36,5

Tayvan

Ocak-Eylül

11,5

İzlanda

Ocak-Ağustos

6,4

İsrail

Ocak-Kasım

-12,0

Hindistan

Ocak-Eylül

-7,7

Avustralya

Ocak-Ağustos

-3,2

Kaynak: UNWTTC, Update of Monthly Tourism Indicators, 11 December 2009

Krizin Türkiye Turizmi Üzerine Yansımaları
Türkiye’de turizm sektörü, özellikle 1980 yılından sonra büyük bir ivme ka‐
zanmış ve ülke ekonomisinin sıkıntılar yaşadığı dönemlerde ciddi bir döviz
girdisi sağlayarak dış açıkların giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında ve ö‐
demeler bilançosunun iyileştirilmesinde önemli bir paya sahip olmuştur (Çımat
ve Bahar 2003). Türkiye ekonomisi için bu denli önemli olan ve belki de tüm
sektörler içerisinde en rekabetçi sektörü olan turizmin (Bahar ve Kozak 2005;
Bahar 2008), yaşanan küresel mali krizden diğer ülke ve bölgelerin tersine çok
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olumsuz bir şekilde etkilendiğini söylemek zordur. Kriz döneminde kurumsal
anlamda organizasyon iptalleri ve bireysel bazda tatil ertelemeleri sektörü zor
durumda bıraksa da, Türk turizminin 2009 yılında özellikle ülkeye gelen turist
sayısı anlamında iyi bir yıl geçirdiği görülmektedir. WTO ile WTTC’nin verile‐
rine göre, 2009 yılının Ocak‐Temmuz döneminde, dünya ekonomisinde ilk on
ülke arasında sadece Türkiye’de artış yaşanmıştır. Krizde Türkiye’nin rakip ül‐
kelerinde ortalama % 5 ile 12 arasında bir düşüş söz konusu iken, Türkiye %
3,8’lik büyüme kaydetmiştir. Tablo 7’ye bakıldığında, Türkiye’nin, ülkeye gelen
yabancı ziyaretçilerin sayısı açısından, 2008–2007 yılları arasında % 12,8; 2009–
2008 yılları arasında ise % 3,8’lik bir büyüme yaşadığı görülmektedir. Turizm
gelirleri açısından ise durum farklılık arz etmektedir. Şöyle ki, 2009 yılı turizm
gelirleri % 5,4 azalmıştır. 2008 yılında 16,8 milyar Dolar olan gelirler 2009’da
15,9 milyar Dolara gerilemiştir.
Tablo 7. Türkiyeʹde Başlıca Turizm Gelişmeleri

Turist Sayısı (Bin Kişi)
Turist Sayısı Değişim
(%)
Turizm Geliri Yabancı
(milyon $)
Turizm Geliri Değişim
(%)
Turist Başına Harcama ($)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

13.247

14.030

17.517

21.124

19.819

23.341

26.337

27.347

14,5

5,3

24,9

20,6

-6,2

17,8

12,8

3,8

8.481

9.677

12.125

13.929

12.553

13.990

16.761

15.853

4,7

14,1

25,3

14,8

-9,8

11,4

19,8

-5,4

640.2

689.7

692.2

659.4

633.4

599.4

636.4

580.0

Kaynak: www.tursab.gov.tr.

Teşvike bağlanan turizm sektörü yatırımlarında 2008 yılı ile birlikte bir dü‐
şüş gözlemesine ve krizin etkisini artırdığı 2009 yılında düşüşün devam etmesi‐
ne karşın, mevcut gelişmeler Türk turizmi için kötümser olmayı gerektirme‐
mektedir. Çünkü krizle birlikte, yabancı turistler pahalı AB ülkelerinde tatil
yapmak yerine göreli daha ucuz olan deniz‐kum‐güneş tatili yapabilecekleri
Akdeniz ülkelerini tercih edebilirler. Böyle bir durum da Türkiye’ye öncelik ka‐
zandırabilir (Yıldız ve Durgun 2010).
Türkiye ekonomisinde 2008 yılının son çeyreğinde etkisini arttıran küresel
mali krizden en az etkilenen sektörlerden birinin turizm olmasının en büyük
nedenlerinden biri, iç turizm hareketlerinin canlandırılmasının bir devlet politi‐
kası olarak görülmesidir. Türkiye’de hem destinasyon hem de yatırım bakımın‐
dan çeşitlenen turizm algısının, 2009 yılında kriz nedeniyle küçük bir yavaşlama
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gösteren ülke turizminin tekrar yükselişinde önemli bir rolü olacaktır. Türkiye
turizminin fiyat‐kalite dengesi açısından Akdeniz çanağında bulunan ciddi ra‐
kipleri karşısında daha avantajlı hale gelmesi bir diğer önemli nedendir. Yıllar‐
dır eleştirilen her şey dahil sistem, 2009 yılında küresel mali krizin etkisinin
artması ile, tatile çıkarken ne kadar harcayacağını bilmek isteyen orta gelir gru‐
bundaki turistleri, Türkiye gibi bu imkanı bulabilecekleri destinasyonlara yö‐
neltmiştir. Bunlara, Türkiye’nin kalite açısından özellikle Akdeniz çanağındaki
destinasyonlardan üstün olması ve Türk turizminin Bağımsız Devletler Toplu‐
luğu ile Ortadoğu pazarlarındaki etkinliğini artırması gibi gerekçeler de eklene‐
bilir (http://www.euractiv.com.tr/turizm/link‐dossier/, 2010).
SONUÇ
2008 yılında başlayan küresel mali kriz sonrasında uluslararası piyasalarda gö‐
rülen daralma nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler artmış ve gü‐
ven kaybının da etkisiyle kredi mekanizması sıkılaşmıştır. Bu gelişmelerin bir
başka kaynağı, küresel kriz sonrası ortaya çıkan likidite sıkıntısı olmuştur. Bü‐
tün bu sürecin finansal piyasalara likidite enjekte edilerek tedavi edilme girişimi
sonuca ulaşmamış, dünya ekonomisinde durgunluk derinleşmiştir. GSYH bü‐
yüme hızlarındaki şiddetli düşüşe talep daralması eşlik etmiş, işsizlik artmış ve
hane halkı tüketim harcamaları azalmıştır.
Hane halkının harcanabilir gelirinin azalmasıyla, uluslararası turizm hareke‐
tine katılan insan sayısı da ciddi şekilde etkilenmiştir. Ancak, küresel ekonomi‐
nin diğer alanları ile karşılaştırıldığında turizm sektöründeki olumsuz yansıma‐
ların nispeten daha az olduğu görülmektedir. Krizin derinleştiği 2009 yılında
turizm sektöründe hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde bir düşüş
olduğu görülmektedir. Bu düşüşün önemli bir kısmı, yıllardır turizm hareketle‐
rinin merkezi konumunda olan Avrupa’da ve ayrıca Amerika kıtasında yaşan‐
mıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de turizmin krizden daha az olumsuz etkilen‐
diğini söylemek mümkündür. 2009 yılında Türkiye turizminin özellikle ülkeye
gelen turist sayısı anlamında iyi bir yıl geçirdiği görülmektedir. Bunun nedenle‐
ri arasında ülke turizminde uygulanan her şey dahil sistem ve düşük fiyat poli‐
tikaları ön plana çıkmaktadır.
Sonuç olarak, küresel mali krizin derinleştirdiği durgunluk sürecine yönelik
çözümün likidite desteğiyle sınırlı kalmaması gerektiği açıktır. 1970’lerden bu
yana düşüş eğiliminde olan reel ücretler dikkate alındığında, hane halkının har‐
canabilir gelirinin artırılması kapsamında bile Keynesyen politikaların hatır‐
lanması gerekir. Çoğaltan etkisinin en yüksek olduğu sektörlere yönlendirilecek
kamu harcamaları, ekonominin durgunluktan çıkışının anahtarı olabilir. Bu açı‐
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dan turizm sektörüne yapılan yatırımların krizin derinleştirdiği işsizlik başta
olmak üzere pek çok soruna katkıda bulunacağı açıktır. Turizmin geleceği açı‐
sından belirleyici unsurlardan bir olan hane halkının harcanabilir gelirinin artı‐
rılması önem arz etmektedir. Çünkü bugünün dünya ekonomisinin temel soru‐
nu talep yetersizliğidir.
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raz da üzerinde bulunduğu coğrafyanın bir getirisi olarak, pek çok uygarlığa ev sahipliği
yapmış olmakla birlikte, yalnızca Türk hakimiyeti altında bulunduğu döneme ait olan
kültürel zenginlikleri bile göz kamaştırmaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan da kentin
kültürel birikimini oluşturan belki de en önemli unsur olan mimari mirasının irdelenmesi sonucu, kentin günümüzde de varlığını sürdürmesinin nedenlerine ilişkin ipuçları
yakalamak ve ayrıca kentin önemli bir turizm potansiyeli olduğuna bir kez daha vurgu
yapmaktır. Bu bağlamda, çalışma içerisinde öncelikle kentin kısaca tanıtımının ardından, farklı dönemlere ait mimari örneklerin irdelenmesi yapılmıştır. Sonuç bölümünü
ise seçilen örnekler üzerinden yapılan değerlendirme oluşturmaktadır.
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ÖZ
İstanbul’un Dünya Kültür Başkenti olduğu 2010 yılında, Edirne için de kültür başkenti
tanımlamasını yapmak biraz iddialı görünse de, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci Başkenti olan kent, kültürel zenginliği ve coğrafi konumu açısından bir turizm ve kültür
başkenti olarak değerlendirilebilir. Kültür turizmi potansiyeli açısından Edirne kenti bi-
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GİRİŞ
Mimari miras, şüphesiz kentlerin kültürel kimliğini oluşturan en önemli unsur‐
lardan birisidir. Bu bağlamda, pek çok kentin ünlerini sahip oldukları mimari
eserlere borçlu olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığın‐
da pek çok kent, özellikle de mimari miraslarını geçmişten günümüze korumayı
ve yaşatmayı başarabilenler, birer çekim merkezi olmakta ve varlıklarını sür‐
dürmektedir. Baktığımızda, pek çok Avrupa kentinde mimari eserler kentin
simgesi olmaktadırlar. Ülkemiz ise üzerinde bulunduğu coğrafyanın çok eskile‐
re dayanan ve pek çok katmandan oluşan kültürel birikimi düşünüldüğünde
pek çok dünya ülkesi ile yarışır nitelikte değerlere sahiptir. Var olan bu değerle‐
rin korunması, yaşatılması ve kültürel turizme hizmet etmelerinin sağlanması
ise önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle, mimari ve
kültürel mirasının zenginliği ve görece iyi korunmuş olması nedeniyle, Edirne
kenti çalışma alanı olarak seçilmiştir. Tüm toprakları Avrupa Kıtasında bulunan
Edirne bu anlamda ülkemizdeki pek çok kentten de ayrılmaktadır. Kent ayrıca
üç ırmağın (Meriç, Arda, Tunca) ve üç ülkenin/ kültürün (Türk, Yunan, Bulgar)
buluştuğu önemli bir noktada yer almaktadır.
Çalışmada, öncelikle kentin geçirdiği farklı mimari evrelerden seçilen ve yi‐
ne farklı işlevlere sahip yapıların bildirinin yazarları tarafından gerek yerinde
yapılan ziyaretler ve gerekse literatür taraması ile irdelenmiş ve irdeleme sonu‐
cu ortaya çıkan veriler bağlamında kentin sürdürülebilirliği ve kültürel turizme
katkısının değerlendirilmesi yöntem olarak seçilmiştir.
Edirne Kentinin Genel Özellikleri
Edirne Kent merkezi, Tunca Irmağı’nın Meriç’e dökülen kavşak yerinin hemen
kuzeyinde ve Tunca’nın batıya büklüm yaptığı yerde kurulmuştur (Aru 1998).
Yüzölçümü 6.098 km² olarak belirtilen kentin deniz seviyesinden ortalama yük‐
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sekliği 41 m.dir. Edirne, idari olarak, biri merkez 8 ilçe ve 248 köyden oluşmak‐
tadır (Edirne Valiliği 2007).
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sağlamlılığını korumakta olup halen kullanılmaktadır. Bunlara benzer bir bö‐
lüm tarihi yapı da restore edilmektedir. Ayrıca il genelinde 29 adet SİT alanı
mevcuttur.
Edirne Mimarisi Osmanlı Döneminden bu yana bir kaç döneme ayılmaktadır
(Usal 2006);

Resim 1. Selimiye Camisi minaresinden kentin ve Üç Şerefeli Caminin
genel görünümü (Mutlu Seçer Arşivi 2008)

Tarihsel Gelişim
Coğrafi açıdan iki nehrin kenarında ve önemli bir noktada konumlanan kent,
oldukça eskilere dayanan tarihi boyunca pek çok kez farklı devletler tarafından
işgal edilmiştir. MS 395’te Bizanslılar, çeşitli zamanlarda Bulgarlar, MS 1362’de
Osmanlılar, 1913’te yeniden Bulgarlar, 1920’de Yunanlılar tarafından istila edi‐
len kenti 1922’de Türkler yeniden geri alırlar. Kent başlıca iki kesimden oluşur:
Kale içi ve Kale dışı. Türk egemenliğinden kalan anıtların çoğu, eski kalenin do‐
ğu kenarı ile Selimiye Camisinin yerleştiği tepe arasında toplanmıştır. Kapalı‐
çarşılar, Bedesten, Ali Paşa Çarşısı, kervansaraylar ve günümüzün resmi daire‐
lerinin bulunduğu yer kentin çekirdeğini oluşturur. Osmanlı devrinde başkent
olan kent kalenin doğusunda ışınsal olarak ovaya doğru yayılmıştır. Kent, Me‐
riç nehrinin devamlı taşmaları dolayısıyla akarsuyun biçim vermesine bağlı ola‐
rak batıda ve güneyde hidrolojik eşiğe dayanmıştır. Daha sonraları, kent İstan‐
bul ve Kapıkule yönlerinde lineer olarak gelişmiştir. (Aru 1998: 33; Edirne Bele‐
diye Başkanlığı)
Mimari Gelişim/Değişim
Geçmişinin çok eskilere dayanması, Edirne’de pek çok mimari katmanın bir a‐
rada olması sonucunu doğurmuştur. Kentte farklı dönemlerin izlerini sürmeyi
olanaklı kılan, farklı inançlara ait olan mimari eserler bulunmaktadır. Ancak bu
unsurlardan en baskın olanı Osmanlı Dönemi mimarisidir. Edirne Belediye
Başkanlığı Resmi web sitesindeki verilere göre; il genelinde Osmanlı Türk kül‐
türünü yansıtan 612 tarihi eser vardır. Bu eserlerden bir bölümü (ki bunlar Se‐
limiye Camii, Üç Şerefeli Cami, Kervansaray, Meriç Köprüsü, Eski Cami v.b.)



Birincisi, Çelebi Sultan Mehmet Öncesi ve O’nun dönemi;



ikincisi, Sultan II. Murat Dönemi,



üçüncüsü, İstanbul’un fethinden sonra Beyazid Külliyesi ile belirle‐
nen dönem;



dördüncüsü, Selimiye Camisi ile sonlanan Klasik Osmanlı Mimari
Dönemi;



beşincisi, Ekmekçioğlu Ahmet Paşa ve Sultan IV.Mehmet Dönemi;



altıncısı, batılılaşma sürecinin çalkantılı olaylarını yasamış Neoklasik
çizgide yapılarla dolu bir dönem



ve son olarak Cumhuriyet Dönemi mimarisi.

Kentin Türk hakimiyeti altında olduğu bu dönemlerin önemli yapılarının ir‐
delenmesi, kentin günümüzde de önemini korumasının ipuçlarını ortaya koya‐
caktır. Bu bağlamda çalışma kapsamında kentin geçirdiği farklı mimari evreler‐
den seçilen ve yine farklı işlevlere sahip yapılar bildirinin yazarları tarafından
incelenmiştir.
Sultan II.Murat Dönemi hem Edirne’nin gerçek başkent olması, hem de mi‐
marisinde bir dönüm noktası olması yönünden öne çıkar. Bu dönemde yapılan
Üç Şerefeli Camisi, merkezde büyük bir kubbenin seçilmesiyle eski camilerden
farklılaşıyordu. Bu olay çeşitli kaynaklarda Beylikten İmparatorluğa geçisin bi‐
lincini yansıtmak olarak yorumlanmıştır. Bu nedenle Üç Şerefeli Cami seçilen
yapılardan ilkidir.
İstanbul’un fethinin ardından kentin önemini kaybetmediğine dair en önem‐
li işaretlerden birisi de 1484 yılına yani fetihten sonraki döneme tarihlenen II.
Beyazid Külliyesi’dir. Yapı dinsel ve toplumsal yapıların bütünleştirilmesine eşsiz
bir örnek oluşturmaktadır.
Edirne, 16. yy.da da Klasik Osmanlı Mimarisi’nin en güzel örneklerinin inşa
edildiği kenttir. Hatta öyle ki, Mimar Sinan “Ustalık Eseri”ni Selimiye Camii’ni
Edirne’de inşa eder. Öte yandan, klasik döneme ait yapılardan, farklı işlevlere
sahip olan ve günümüzde de varlığını sürdüren Rüstem Pasa Kervansarayı,
Alipaşa Çarsısı, Sokullu Hamamı incelenmek üzere seçilmiştir.
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19. yy Sonu 20. yy Başında Edirne pek çok etnik unsur ve kültürün huzurla
ve barış içinde yaşadığı bir kent olmayı sürdürmüştür. Bu dönemde yapılan si‐
vil mimari örnekleri içerisinde de hem geleneksel Türk konutu özelliklerini hem
de bölgede yaşayan diğer kültürlerin konut mimarisi özelliklerini taşıyan pek
çok nitelikli ve günümüzde de varlığını sürdüren örneğe rastlamak mümkün‐
dür. Bu bağlamda, Karaağaç bölgesinde yer alan ve günümüzde varlığını başka
bir işlevle sürdüren, Laleli Konak sivil mimarinin önemi örneklerinden biri ola‐
rak dikkat çekmektedir.
1910 ‐ 1927 yılları arasındaki I. Ulusal Mimarlık Dönemi üslubundaki yapıla‐
rın özgün örneklerinden biri de Edirne Garı’dır. Edirne Garı, günümüzdeki kul‐
lanımıyla, Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası, çalışma kapsamında I. Ulusal
Mimarlık akımının özgün ve yaşayan örneği olarak incelenmek üzere seçilmiş‐
tir.
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Bu camiyi yaptıran II. Murat Edirne’yi bir başkent olarak tasarladığı düşü‐
nülmektedir. O dönemde Osmanlı Devleti’nin yeni boyutlar kazanması, eko‐
nomik ve politik alandaki gelişmeler mimariye de yansımış, bunun ilk belirtisi
de Edirne’deki Üç Şerefeli Cami olmuştur. Bu tasarı içinde ve o dönemlerde
Balkanlardaki egemenliğin göstergesi olması açısından ayrı bir değer taşır. Os‐
manlı Mimarisinde yeni bir çığır açan bu cami bazı özellikleriyle öne çıkmakta‐
dır. Üç Şerefeli, Selçuklu Mimarisindeki çok kubbeli dönemden tek Kubbeli dö‐
neme geçisin ilk denemelerinden olması ve Osmanlı Mimari Tarihinin ilk büyük
revaklı avlusuna sahip olması bunlardan en önemlileridir. Ayrıca ortasında şa‐
dırvan olan revaklı avlusu ve bu avlunun dört köşesine yerleştirilen minarele‐
riyle, kendinden sonraki camiler için örnek oluşturmuştur (Aslanapa 1989). Bu
avlunun dört yanı on sekiz sütuna dayanan yirmi bir kubbeden ibarettir. 1438
yılında yapımına başlanan cami 1447 tarihinde bitirilmiş olup, yapımı Mimarı
Muslihittin ve ustası Sahabettin olduğu sanılmaktadır (Usal 2006).

Üç Şerefeli Cami
Üç Şerefeli Cami, 1443–1447 arasında, II. Murat tarafından yaptırılmıştır (Sözen
vd. 1975; Usal 2006). Cami Osmanlı sanatında erken ile Klasik dönem üslubu
arasında yer alır. Bu yapıda planda 24 m. çapında ve 28,4 m. yüksekliğindeki
büyük merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi olmak üzere altı dayana‐
ğa oturur (Aslanapa 1989). Resim 1’de Selimiye Cami’nin minaresinden görün‐
tülenen caminin yanlarda daha küçük boyutta ikişer kubbe ile örtülü kare bö‐
lümleri görülebilir. Yapı, enine dikdörtgen bir yapıda olup enine gelişen mekâ‐
na ulaşılmak hedeflenmiştir. Ayrıca, Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez
bu camide yer verilmiştir (Usal 2006). Avlunun dört köselerine minareler yerleş‐
tirilmiş olup Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle sonraki camilere öncü olan anıt‐
sal bir yapı olarak Resim 2’den görülebilir. Basamaklı üç kapıdan girilen avlu‐
nun sütunları, serpantinli bres, granit ve mermerden yapılmıştır. Avlu pencere‐
lerinden ikisinin alınlıkları çini süslemeli, lacivert ve ak renkli çiniler, bitkisel
kıvrık dal bordürü ile çevrilidir. Burada Sultan II. Murat’ın adı geçmektedir
(Usal 2006).
Camiye adını veren üç şerefeli anıtsal minare, 67.62 m. yüksekliğinde olup
her şerefeye ayrı yollardan çıkılmaktadır. Minare gölgesi kırmızı kastan zikzak‐
lar ve ak kareler ile hareket kazanmıştır. Kaidesinde Bursa Kemerli nişler vardır
(Usal 2006). Altı metre çapındaki 3 şerefeli minare, o zamana kadar yapılan en
yüksek minare olarak camiye adını vermiş olup ancak 127 yıl sonra 70,89 metre
yükseklikte inşa edilen Selimiye’nin minaresi bu yüksekliği aşabilmiştir (Asla‐
napa 2004).

Resim 2. Üç Şerefeli Camii Minareleri (Aslanapa 2004)

Cami’ye girdikten hemen sonra ana kubbenin altına gelinir. Camiler için di‐
ğer kubbelerden daha büyük ve onlara hakim bir kubbeyle örtülü geniş ve anıt‐
sal bir iç mekan fikri, ilk kez Üç Şerefeli Cami’de ortaya çıkmıştır (Aslanapa
1989). Ana kubbe ikisi bağımsız olmak üzere altı ayak üzerine oturtulmuştur.
Ancak 24 metre çapındaki bu kubbenin yanlarla ilişkisi zayıftır. Bunun yan me‐
kanların özellikle örtü sistemlerinin bütünüyle çözülememesinden kaynaklan‐
dığı düşünülmektedir. Yanlardaki iki küçük kubbe bir yana bırakılırsa, altı aya‐
ğa oturan bağımsız kubbe daha sonraki gelişmeler için denenmesi gereken yol‐
lara işaret etmektedir. Öyle ki 1555 tarihli Beşiktaş Sinan Paşa Camisinde Mimar
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Sinan, Üç Şerefeli Caminin plan şemasını bir bakıma daha küçük boyutlarla tek‐
rarlamaktadır. Bu yapıyla Mimar Sinan altı ayaklı camilerinin ilk denemesini
yapmaktadır. Bu yeni camideki en önemli farklılık son cemaat yerinin ana me‐
kana katılması olmuştur (Sözen vd. 1975: 173).
Camini aynı dönemde inşa edilen ve camiye ismini veren 3 şerefeli minare
yanında biri iki, ikisi birer şerefeli 3 minaresi daha bulunmaktadır. Caminin
dört minaresi baklavalı, şişhaneli, çubuklu ve burmalı motif üsluplarıyla be‐
zenmiş şekildedir. Doğu yönündeki baklava motifli olan iki şerefeli minare Fa‐
tih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olup, bu minarenin şerefelerine de iki
ayrı yolla çıkılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet bu minareyi Peykler Medresesini
yaptırırken inşa ettirmiştir. Kuzeybatıdaki tek şerefeli minare 1610 yılında Sul‐
tan I. Ahmet tarafından, Burmalı minare ise Sultan II. Mustafa tarafından 17.
yüzyılda yaptırılmış, bazı Selçuklu devri yapılarında olduğu gibi spiral kıvrım‐
larla işlenmiştir. Burmalı minarede burma yivleri iki renk taştan meydana gel‐
miştir. Renkli taşlı süslemeler, tuğla benzeri örneklerdir. Bursaʹda tuğla olan bu
süslemeler, Edirneʹde taşa geçirilmiştir. Bunun bir sebebi de Istrancalar da taş
ocaklarının bol miktarda bulunmuş olmasıyla açıklanabilir. Caminin ilk ve asıl
minaresi camiye adını veren ve üç şerefeli olan minaredir. Üç Şerefeli Caminin
kapısı da özgün durumuyla oldukça ün yapmıştır (Usal 2006).
II. Beyazid Külliyesi
Sultan II. Bayezidʹin Akkirman seferine çıkarken 23 Nisan 1484 yılında temel
atma merasimine kendisinin de katıldığı, yapılar topluluğu 1488 yılında bitirile‐
rek hizmete açılmıştır. Külliyenin Mimari Hayreddin’dir. 22000 m²lik geniş bir
alana yayılan külliye, Tunca nehri kıyısında doğu‐batı ekseni üzerinde, cepheler
yola bakacak şekilde konumlanmıştır. Çok etkileyici görünümü olan külliye kü‐
çüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle örtülüdür (Aslanapa 2004).
Padişah II.Beyazid tarafından kurulan bu külliyenin (sitenin) temel amacı
Edirne’yi bir darüşşifaya(Hastaneye) kavuşturmaktır. Sitenin ana merkezi
Darüşşifa olup; Tabhane (Misafir ve Dinlenme Yeri), Tıp Medresesi (Temel Bi‐
limler Fakültesi), Cami, İmaret (mutfak, yemekhane, depo,) Köprü, Hamam, Un
Değirmeni, Su Deposu, Sübyan Mektebi, Mehterhane, Muvakkithane (günün
saatlerini ve takvimini bildirir) gibi üniteler Darüşşifayı destekleyen sosyal, dini
ve kültürel nitelikli yerlerdi (Usal 2006).

(Fotoğraf: Behiç Günalan ‐ http://www.edirnevdb.gov.tr/edirne/beyazid_g.html)

Resim 3. Beyazid Kulliyesi ve sudaki yansıması

Bu ünitelerden darüşşifa, tabhane, tıp medresesi, cami imaret ve köprü gü‐
nümüze kadar ayakta kalmış olanlardır. Hamam, değirmen ve su deposu, süb‐
yan mektebi, mehterhane ve muvakkithane yapıları yıkılmışlardır. Sübyan mek‐
tebi, mehterhane ve muvakkithane külliyenin vakfiyesinde gösterilmemiş olup,
bunlar sonradan yapılmışlardır (Trakya Üniversitesi 2008).
XV. yüzyılın en büyük dini‐sosyal kuruluşlarından biri olan külliye içindeki
en önemli yapı, 500 m² lik alanı kaplayan camidir. 20,55 m çapındaki kubbesi,
büyük bir blok şeklinde yükselen dört duvar üzerine oturtulmuştur. Camide,
sütun sistemi kullanılmamıştır. Ana kütle duvarı 20.58x20.60 lık bir kare prizma
biçiminde olup, kubbeye ana prizmatik kütleden geçilmektedir. Tabandan kub‐
be kasnağına kadar olan yükseldiği ise 19.34 metredir. Caminin sağ ve sol beden
duvarları bitişiğinde dokuz kubbeli ve dört odalı birer tabhanesi olup, cami iç
mekânının sağ ve solundan üçer pencere bu tabhanelere açılır. Somaki mermer‐
den, 17 mermer sütun üzerindeki son derece zarif hünkar mahfili, Edirneʹdeki
ilk örnektir. Caminin sağ ve sol ana beden duvarlarına bitişik tâbhanelerin köşe‐
lerinde, giriş kapısından şerefeye kadar 149 basamaklı, 38 m yüksekliğinde ve
3.25 m çapında tek şerefeli iki minare yer almaktadır. Bu incelikte minarede bu
yüksekliğe ilk defa bu yapıda varılmıştır (Edirne Belediyesi 2009).
Medrese ve darüşşifa caminin batısına düşmektedir. Medrese kareye yakın
dikdörtgen planlı olup, odalar dikdörtgen iç avlunun üç yanını çevrelemektedir.
Dershane, ana giriş kapısı aksındadır. Tek hacimli kubbeli olarak düzenlenen
dershane biriminin, kapısının sağ iç yanında bulunan taş bir merdivenle üst ga‐
leriye çıkılır. Dershaneyi örten kubbe, diğer odalarınkinden daha geniş ve yük‐
sektir. Dershanenin sağında ve solunda üç oda, medresenin kuzey ve güneyin‐
de de altışardan on iki odayla toplam 18 öğrenci odası yer almaktadır. Oda ka‐
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pıları, sağlı sollu 17 sütunlu, kemerli revaklı avluya açılmaktadır. Avlunun orta‐
sında yer alan şadırvanın bugün temeli kalmıştır (Edirne Belediyesi 2009).
Camii biriminin sağında ve solunda yer alan tabhane birimlerinin dört köşe‐
sinde dört oda yer almaktadır. Odaların da eyvanların da üzeri, kubbeyle ör‐
tülmüş olup, üst örtü dokuz kubbeden oluşmaktadır. Külliye bütünlüğü içeri‐
sinde inşa edilen Sultan Bayezid Köprüsü, şehirle külliyenin bağlantısını sağla‐
maktadır. 78 m boyunda, 6 m eninde olan köprü, 5 kemerlidir (Edirne Belediye‐
si 2009).
Külliye bütünüyle, Kültür Tarihi yönünden çok önemli bir yere sahiptir. Bu
bilinçle, Trakya Üniversitesine devredilmiş ve üniversite tarafından düzenlene‐
rek Kültür Bakanlığının ve Ruh hastaları Redaptasyon Derneğinin de katkılarıy‐
la Müzeye dönüştürülmüştür. Sağlık Müzesi adıyla anılan söz konusu oluşum;
Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda Yılın Müzesi ödülünü kazanarak, yabancılar ta‐
rafından en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarımızdan biri haline gelmiştir (Usal
2006).
Selimiye Camii
Osmanlı klasik dönem mimarisinin belki de zirve noktası olarak değerlendirile‐
bilecek olan Selimiye Camii, Mimar Sinan tarafından da “Ustalık Eseri” olarak
tanımlanmaktadır. Öyle ki, yapı inşa edildiği ilk günlerden bu yana Edirne’nin
en önemli yapısı olma özelliğini kaybetmemiştir demek yanlış olmayacaktır. Bu
anıt yapı, politik gücün dini yapıda somutlaştığı en güzel örneklerden biridir ve
bu bağlamda simgesel bir görev de üstlenir.

Resim 4. Selimiye Camii dış
görünüş (Özgül Karaman Arşivi 2008)

Resim 5. Selimiye Camii üst örtüsünün bi‐
çimlenişi (Özgül Karaman Arşivi 2008)
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Pek çok araştırmacı ve yazar da Selimiye’nin bir başyapıt olduğu konusunda
birleşirler. Hatta Ernst Diez bu cami için şunları söyler (Usal, 2006): “Selimiye;
mekan büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki
bütün yapılardan üstündür. Bu cami Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki
gücünün hala devam ettiği 16. yüzyıldaki politik egemenliğini de vurgulayan
son sultan yapısıdır.” (Usal 2006).
II. Selim’in emriyle Mimar Sinan tarafından tasarlanan yapı, “Yazıtına göre
1568‐74/75 arasında yapılmıştır. Doğudan batıya doğru alçalan, kente egemen
konumdaki bir bayır üstünde, 130m x 190m boyutlarında, duvarla çevrili bir
avlunun ortasında yer alır.”(Ana Britannica 1990: 223‐224). Selimiye Camii, bir
külliyenin içinde yer almaktadır. Ancak külliyenin diğer yapıları sayıca az ve
boyutça küçük olduğundan dikkat camiiye yönelmektedir. Külliye, caminin ya‐
nı sıra medrese ve arastadan oluşmaktadır. Dış avlunun güney kenarının köşe‐
lerinde birer medrese vardır. Batı cephesinde ise arasta yer alır. Arasta külliyeye
III. Murat döneminde mimar Davud Ağa tarafından eklenmiştir (Ana Britannica
1990: 223‐224).
Plansal olarak Selimiye cami, dört köşesinde bir Osmanlı mimarı tarafından
inşa edilmiş en yüksek minareler olan, bir dikdörtgen içine yerleştirilmiş bir ka‐
reden oluşmaktadır. (Goodwin 1993: 69) Sinan caminin tasarımında merkezi
plan şeması kullanmıştır. Bunu vurgulayan bir özellik de müezzin mahfilinin
tam merkezde yapılmış olmasıdır. Müezzin mahfilinin orta alana yerleştirilme‐
sinin sebebi, bu sayede insanların safları iki yana yönelik olarak tutmalarının
teşvik edilmesinin istenmesidir. Bunun altında da mermerden yapılmış bir şa‐
dırvan bulunmaktadır.
Caminin ana kubbesi, 31,22 m (Günay 2002) çapında ve yerden 42,25m
(Günay 2002) yüksekliktedir. Altta sekiz adet fil ayağı tarafından taşınan bir
kasnağa oturtulmuştur. Taşıyıcıların sayısının sekiz adet olması, bu taşıyıcıların
boyutlarının küçülmesine de neden olmuş, bu anlamda da taşıyıcı ayaklar iç
mekanda görselliği bölmemişlerdir. Sekiz adet fil ayağının her biri, çevresi 12,20
m olan onikigen kesitlidir. Bunlardan ikisi kıble duvarına bitişiktir. Sekiz adet fil
ayağının arasına yerleştirilmiş 8 adet büyük kemer vardır. Mihrabın yer aldığı
dikdörtgen niş ile bu nişin iki yanındaki ve girişin iki yanındaki köşelere denk
gelen bölümlerin üstleri yarım kubbelerle örtülmüştür. Buradaki kemerler, bu
yarım kubbelerle desteklenmektedirler. Geri kalan 4 kemerin altında ise pence‐
relerle hafifletilmiş alın duvarları vardır. Fil ayaklarının üzerine yerleştirilen
ağırlık kuleleri yukarıya kadar uzamakta, ana kubbeyi etraftan sararak açılma‐
sını önlemektedir. Bu ağırlık kuleleri, kademelenerek yere kadar inmektedir.
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Merkezi kubbeli hacmin mekânsal etkisini optimuma çıkarmak için çevrede ko‐
numlanan koridor mekanları mümkün oldukça orta hacmin sınırlarına yaklaştı‐
rılmıştır. Ana kubbenin yüzeyinde açılmış olan pencereler iç mekânı aydınlatır.
Bu anlamda iç mekân son derece ferahtır.

Resim 6. Selimiye Camii iç mekân (Özgül Karaman arşivi 2009)
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2006). Bu bağlamda yapı, mimari mirasın geleceğe aktarılmasının ve bir taraftan
da turizme kazandırılmasının en güzel ve önemli örneklerinden biridir.
Kervansarayın bedestenin bulunduğu sokağa açılan iki avlusu vardır. Sağ‐
daki, yamuk biçimindeki küçük avluda, girişin hemen solunda bir hamam; sa‐
ğında ise, bir sıra halindeki 10 adet ayakla ikiye ayrılmış büyük bir ahır mekanı
yer alır. Dikdörtgen biçimindeki büyük avlunun çevresinde iki kat halinde 102
oda yer alır. Katların avluya bakan yüzleri revaklıdır. Uzun kenarında karşılıklı
olarak yukarı çıkan merdivenleri vardır. Yolcuların avluda bulunan yeşillikleri
seyredebilmesi ve hava alabilmesi için revakın bir bölümünün döşemesi, dola‐
şım alanının döşemesinden yüksek tutulmuştur. Zemin kattaki odalar beşik to‐
nozla, üst kattakiler ise kubbeyle örtülmüştür. Yapının sokak tarafındaki cephe‐
si, sokak kavisiyle uyumludur ve bu cephede zemin katta bir dizi dükkan bulu‐
nur. Bu dükkanlar Kervansaray’a gelir getirmek amacıyla yapılmıştır. Birinci
katta bu alan, büyük avlunun sokağa bakan odalarına dahil edilmiş ve odalar,
birer küçük daire görünümünü almıştır (Yerasimos 2000).

Caminin, binanın dört köşesinde yer alan eşit yükseklikte dört adet minaresi
vardır. Her birinin üçer şerefesi vardır. Bunlardan kuzey cephesindeki iki tane‐
sinde, birbirini kesmeden şerefelere çıkan üçer adet merdiven vardır. Bunlardan
bir tanesi birinci ve üçüncü şerefelere, bir diğeri ikinci ve üçüncü şerefelere, so‐
nuncusu ise sadece üçüncü şerefeye çıkmaktadır.
Rüstem Paşa Kervansarayı
Kent merkezinde Eski Cami’nin hemen arkasında yer alan Rüstem Paşa Ker‐
vansarayı 16. Yy han yapılarının en güzel örneklerinden biridir. Kanuni Sultan
Süleyman’ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından, 1561’de Mimar Sinan’a yaptı‐
rılmıştır. 16. Yy ortalarına kadar Çelebi Mehmet tarafından inşa ettirilen bedes‐
ten yörenin tek ticari yapısı olmasına rağmen, bu tarihten sonra Edirne de Mi‐
mar Sinan’ın İmparatorluğun ileri gelenleri adına tasarladığı/yaptığı İstanbul‐
Balkanlar ekseni üzerindeki imar çalışmalarının önemli merkezlerinden biri ha‐
line gelmiştir. Sinan bu bağlamda, bedestenin karşısında büyük bir kervansaray
inşa eder (Yerasimos 2000; Kuban 2002; Usal 2006).
Yapı gerek tasarımı, gerekse inşaatının niteliği bakımından daha çok lüks bir
otel görünümündedir. Nitekim çok büyük değişikliğe uğramaksızın 1980 (1972)
yılından bu yana otel olarak kullanılmaktadır. Yapılan restorasyon çalışmasının
başarısı ile de yapı Ağa Han Mimarlık Ödülü kazanmıştır (Yerasimos 2000; Usal

Resim 7. Rüstempaşa Kervansarayı
Küçük Avlu’dan Görünüm
(Özgül Karaman arşivi 2009)

Resim 8. Rüstempaşa Kervansarayı Büyük
Avlu (Özgül Karaman arşivi 2009)

Kervansaray ortasındaki alanda yine bir zamanlar Mimar Sinan tarafından
yapılan şadırvan ve Mescit bulunmaktaydı. 1877–78 Osmanlı – Rus Savası sıra‐
sında Edirne’yi işgal eden Ruslar bu mescidi yıkmışlardır. Yakın geçmişte Edir‐
ne ve çevresinde üretilen ipekböceği kozaları burada pazarlanmaktaydı (Usal
2006) Sokak cephesinde yer alan dükkânlar günümüzde de aynı işlevle kentle
ilişkisini sürdürmektedir (Resim 13).
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doğuya bakar. Güneyindeki kapı (İğneciler ve Balıkpazarı Kapısı) Direkler Çar‐
sısı’na açılır (Usal 2006).

Resim 9. Rüstempaşa Kervansarayı sokak cephesinde bulunan
dükkânlar ve günümüzde kentle ilişkisi (Özgül Karaman arşivi 2009)

Ali Paşa Çarşısı
Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı olan Hersekli Semiz Ali Paşa tara‐
fından 1569 senesinde Mimar Sinan’a Babaeski ilçesindeki camiine vakıf olarak
yaptırılmıştır. Çarşı XVI. ve XVII. asırlarında olduğu gibi, Edirne’nin ticari ha‐
yatında en hareketli çarşılardan biridir (Yerasimos 2000; Birleşmiş Fikirler 2005,
Usal 2006; Alipaşa Çarşısı).
Bir söylentiye göre Kırklareli’nde yapılacak bir camiye gelir temin etmek
amacıyla yaptırılmıştır. Yapılmasındaki bir maksat da kıymetli eşya satan (altın,
gümüş vb.) ticaret erbabını bir çatı altında toplamak ve bu ticaret erbabının ko‐
runmasını sağlamaktır. Kaynaklara bakıldığında; her gece yüz adet bekçinin
çarsıyı beklediğinden bahsedilmesi de söz konusu ticari ürünlerin ne kadar de‐
ğerli olduğunun göstergesidir. Çarsının bir özelliği de kemerlerinin kırmızı‐
beyaz tastan yapılmış olmasıdır (Usal 2006).

Çarşının dış duvarları kesme taş örülü olup, üst kısımları tuğla örülüdür. 300
metre uzunluğunda koridor şeklinde olan çarşı kırmızı ve beyaz taşlarla örülü
kemerlerle bölünmüş beşik tonozla örtülüdür. Çarşının tam ortasında dua yeri
bulunmaktadır. Koridorun iki yanında sıralanmış ve girişlerdeki dükkanlarla
beraber 129 dükkan bulunmaktadır. Eski tarihlerde çarşının dışında yer alan
ahşap dükkânları ile birlikte dükkân sayısı 300 sayısına ulaşmıştır (Alipaşa Çarşısı).
Tarihçilere göre bir zamanlar bu çarsıda dükkan sahibi olmak; çok zengin ve
ayrıcalıklı kişilere özgüydü. Hatta Burada dükkan tutabilmek değme 102 ada‐
mın karı değildi ve Londra’da bile böyle temiz olanı yoktu. Yalnız, günümüzde
Çarsıda altın ve gümüş gibi kıymetli eşya ticareti yapan dükkanlara çok az rast‐
lanmaktadır. Bugün daha çok değişik ticaret erbabı mevcuttur (Usal 2006).
Çarşı 28 Eylül 1992 yılında geçirdiği bir yangınla tamamen yanmıştır. Aslına
uygun olarak restore edilen yapı 25 Kasım 1997 yılında açılmıştır (Birleşmiş Fi‐
kirler 2005)
Sokullu Hamamı
16. Yüzyılın ikinci yarısında buradaki Acemi Oğlanlar Kışlasında yetişip büyü‐
düğü için Edirneʹyi çok sevdiği bilinen ünlü Osmanlı Sadrazamlarından Sokullu
Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinanʹa yaptırılan, iki renkli taş sıraları ile örülü
duvarlar üzerine, iki büyük kubbe halinde soyunma salonları ile bir çifte ha‐
mamdır (Aslanapa 2004). Edirneʹde kullanılabilir durumda, onarım görmüş üç
tarihi hamamdan biri olup özel mülke dönüşmüştür (Usal 2006).

Resim 10. Alipaşa Çarşısı iç mekân (Özgül Karaman Arşivi 2009)
Resim 11. Sokullu Hamamı Genel Görünümü

Edirne’nin ticari hayatı bakımından yerli yabancı turistlerin akınına uğrayan
Alipaşa Çarşısı’nda 130 dükkan ve 6 kapı bulunmaktadır. Altı kapının ilk ikisi
iki ucunda olup, ortadaki iki yöne açılır ve orta kapı olarak bilinir. Diğer ikisi de

Kubbesi, bina alanı ve bahçesiyle Türkiye’nin en büyük hamamıdır. Kadınlar
ve erkekler bölümlerinin girişleri ayrı yönlerde tasarlanmıştır (Usal 2006). Ka‐
dınlar kısmının iddiasız giriş cephesine karşılık, erkekler kısmında büyük bir
itina gösterilmiştir. Öter yandan, kadınlar kısmındaki gelin ve kaynana kurnala‐

924

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

rındaki taş oyma işçiliği ve hicivli nakışlar göz kamaştırıcıdır (Erken 1973). Ri‐
vayete göre, gelin ve kaynana kurnaları ismini almış olan bu kurnalardan geline
ait olanın zarif ve ince görünüşü eşsiz taş oyma işçiliği yanında kaynananın sert
ve heybetli görünüşü bir hiciv havası vermektedir. Gelin kurnasının bir önemi
de, orada yıkanan gelinin mutlu olacağına inanılmasıdır. Bu gelenek günümüz‐
de de yaşatılmasına rağmen unutulmaya yüz tutmuştur (Erken 1973).
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Günümüzde kent merkezinde dolaştıkça eski dokudan örneklere rastlamak
mümkündür. Bazıları oldukça iyi durumda korunmuş olmalarına rağmen pek
çok sivil mimari örneğinin de korunması gerekliliği gözlenmektedir. Prof.Dr.
Kemal Aru tarafından yapılan bir araştırmaya göre 1970 yılında eski dokunun
toplam kent dokusunun (eski ve yeni doku) %82 sini oluştururken, 1990 yılında
bu oran % 55’e gerilemiştir (Aru 1998).

Kesme taş ve tuğla işçiliğinin Mimar Sinanʹa özgü şekli ile kuvvetli bir cephe
anlayışı içinde meydana getirilmiş olan eser, ana cadde üzerinde bulunan gayet
büyük ölçüdeki soyunmalıkları, cephelerdeki revaklar (kemer kubbe) oldukça
etkileyici bir görünüme sahiptir. Ancak dükkan ve odaların bir bölümü yol ge‐
nişletme çalışmaları sırasında maalesef yıkılmıştır (Birleşmiş Fikirler 2005). Bu‐
na rağmen yapı varlığını ve işlevini bugün de sürdürmektedir. Öyle ki Sokullu
Hamamı günümüzde de basında Türkiye’nin en iyi on hamamı içerisinde de‐
ğerlendirilmektedir (En İyi On ‐ Hürriyet).
Sivil Mimari
Edirne Evlerinin genellikle taş duvar ve sıvayla örülmüş ahşap iskelet sistemleri
ile yapıldığı görülmektedir. Bu evler genellikle yanındaki daha yüksek saçakla‐
ra çift eğri öğe ile bağlanan bir çatıyla örtülü, az derinde kalan locanın içine yer‐
leştirilmiş merkezi girişi ile simetrik olarak inşa edilmişlerdir. Balkan Yarımada‐
sı’nın hemen her tarafında en küçüğünden en gösterişlisine kadar bütün evlerde
görülen “hayat” denilen bölümler Edirne evlerinde de vardır. Oda kapılarının
açıldığı yer olan bu bölüm, doğrudan evin bahçesine bakan yönde 1,5 ‐ 2 metre‐
lik direkler üzerine dayandırılmıştır. Evin harem ve selamlıklarında büyük ka‐
pıların açıldığı bahçe kısımları olan avluların uygun bir yerinde mermer bir
çeşme bulunurdu. Bazı evlerde avluların ortasında küçük havuzlar, üzerine as‐
ma sardırılmış çardaklar vardı. Harem ve selamlık avlularından birbirine geçi‐
lecek küçük kapı bulunurdu (Edirne Valiliği 2007).

Resim 12. Yeni doku içersinde varlığını sürdüren Geleneksel Edirne
Evlerinden örnekler (Özgül Karaman arşivi 2009)

Resim 13. Kent Merkezinde (Alışveriş aksında) eski ve yeni
Dokunun birlikteliği (Özgül Karaman arşivi 2009)

Karaağaç Bölgesi
“Suyun öte yanındaki tek toprak parçası” olarak da isimlendirilen Karaağaç,
Meriç Nehri’nin batı yakasındaki tek Türk toprağı olması nedeniyle özelleşir.
Edirneʹnin batısından Tuncaʹyı sonra da Meriçʹi aşan köprülerden ve güzel bir
koru içinden geçen 5 kmʹlik yol, kentin Karaağaç Semtine ulaşmaktadır. Kurtu‐
luş Savaşı öncesi işgal edilen Karaağaç 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile
burada yaşanan ünlü diplomatik tartışmalar sonunda, Savaş Tazminatı yerine
sayılmak üzere Türk topraklarına katılmıştır. Burada yaşayan Karaağaçlı Rum‐
lar, mübadele sonrasında sınıra yakın bir yerde yine aynı adı taşıyan bir köy
kurmuşlardır. Şimdiki Karaağaçlılar ise mübadele döneminde gelmişlerdir.
Tanzimat Döneminde Avrupa’ya bağlantıyı sağlayan demiryolunun Edirne ve
Karaağaç üzerinden geçmesi, o dönemde semtin gelişim sürecini hızlandırarak
semtin sayfiye görünümünü değiştirmiştir. Günümüzde eski zengin çehresin‐
den çok şey kaybetmesine rağmen, Karaağaç, yerleşim biçimi ve eski evleriyle
etkileyici güzellikler sunmaya devam etmektedir (Birleşmiş Fikirler 2005; Usal
2006). Çalışma kapsamında Karaağaç Bölgesinden de bir sivil mimari örneği,
Laleli Konak ve Tren Garı aynı zamanda da belirli bir mimari dönemin ürünleri
olmaları sebebiyle incelenmiştir.
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Laleli Konak

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Karaağaç semtine doğru ilerlerken yeşil doku içerisinde, günümüzde farklı bir
işlevle – kafeterya olarak yaşamını sürdüren Laleli Konak ilgi çeken konut mi‐
marisi örneklerindendir. İki katlı olarak inşa edilmiş olan konut dış mimarisinin
biçimlenişiyle, Rum konutu özellikleri taşımaktadır.

Daha önce de bahsedildiği gibi, Edirne kentinin geçmişi çok eskilere dayanmak‐
ta ve coğrafi bakımdan oldukça elverişli konumu kentin hemen her dönemde
olduğu gibi günümüzde de önemini korumasına neden olmaktadır. Öte yandan
kentin ticari ve coğrafi anlamdaki bu önemli konumu, tarihsel süreçte pek çok
devletin işgaline maruz kalmasına neden olmuştur. İşgaller yanında, meydana
gelen deprem ve sel felaketleri Edirne’de kentsel gelişimin sürekliliğini etkile‐
miştir. Ancak tarihsel süreçte uğradığı pek çok işgal ya da doğal afetlere rağmen
ayakta kalan/ günümüze ulaşan mimari mirasındaki çeşitlilik, kentin zengin
kültürel birikiminin en önemli göstergelerinden birisidir.

Resim 14. Laleli Konak’tan görünümler (Özgül Karaman arşivi 2009)

Edirne Garı
1911‐1912 yıllarında tasarlandığı ve 1914 yılında da yapımının tamamlandığı
düşünülen, Karaağaç bölgesinde yer almasından dolayı Karaağaç Garı olarak da
bilinen, istasyon binası günümüzde Trakya Üniversitesi tarafından kullanılmak‐
tadır. Mimar Kemaleddin’in ürünü olan yapı simetrik planı ve kubbeleriyle bir
anlamda Osmanlı Mimarisi’ne duyulan özlemi yansıtmaktadır (Usal 2006). Giriş
kapısının sağında ve solunda, girişi vurgulayan dairesel planlı iki kule mimari
eleman olarak kullanılmıştır. Tüm Karaağaç Bölgesinde olduğu gibi garın çev‐
resi ve bahçesi de yeşil dokusuyla dikkat çekmektedir. Bugün Mühendislik Fa‐
kültesi olarak kullanılan Edirne Gar binası ile Mimar Kemaleddin’in klasik Türk
mimari unsurları ile sade ve ahenkli bir eser ortaya çıkardığı söylenebilmektedir
(Aslanapa 2004).

Edirne’nin bir Osmanlı kenti ‐ bir dönem başkenti ‐ olması ve İstanbul’a ve
Avrupa’ya yakın konumu önemini korumasına neden olmuş, bir anlamda kente
yapılan mimari yatırımların da sürekliliğini sağlamıştır. Mimar Sinan’ın ustalık
eseri olarak nitelendirdiği ve gerçekten de mimari mirasımızın en önemli eserle‐
rinden biri olan Selimiye Camii bugün de kentin kalbi denilebilecek bir noktada
yer almakta ve önemli bir çekim noktası olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak
kentte farklı dönemlerin izlerini sürmeyi olanaklı kılan, farklı işlevlere ve hatta
farklı inançlara ait olan pek çok mimari eser de bulunmaktadır.
Günümüzde Edirne de ülkemizdeki pek çok kent gibi önemli bir gelişme ve
değişme sürecindedir. Bu sürecin kentin kimliğine mümkün olan en az zarar
verecek şekilde gelişmesi başka bir deyişle, kentin kimliğini yitirmeden gelişi‐
mini sürdürmesi büyük ölçüde farklı dönemlere ait mimari eserlerin/mimari
mirasın korunmasına ve onları bugün de ayakta tutan ilkelerin anlaşılmasıyla
doğru orantılı olacaktır.
Sonuç olarak seçilen yapılarda ortak olan unsur,
•

Mimari biçimleniş ve mekan kurgusu,

•

Strüktür sistemi ve yapım yöntemi,

•

Malzeme özellikleri,

•

Kent planındaki konumu,

•

Yapıldığı dönemde ve bugün kentle kurduğu ilişkiler ve kente katkısı,

gibi belirleyici özellikleri açısından oldukça nitelikli ve özgün yapılar olma‐
larıdır. Bu nitelikleri öncelikle eserlerin kendilerinin ve dolayısıyla da kentin
günümüzde de yaşayabilmesini, başka bir deyişle varlığını sürdürmesini sağ‐
lamıştır denilebilir.
Resim 15. Edirne Garı giriş cephesi (Özgül Karaman arşivi 2009)
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Ancak kentin adını daha iyi duyurabilmesi, bu kültürel ve mimari mirasın
daha etkin tanıtımı ile mümkün olabilecektir. Özellikle de kültür turizmine ilgi‐
nin gelecekteki yıllarda artmasının beklendiği bu dönemde (Kızılırmak ve Kur‐
tuldu 2005), kente ait müzeler, sanat galerilerinin yanında bu kültürel mirasın
önemli bileşeni olan tarihi alanların ve yapıların ziyarete açılması daha da önem
kazanmaktadır. Kültürel turizm açısından daha iyi değerlendirilmesi duru‐
munda, kente ait mimari miras, hem kendi varlığını sürdürecek, hem de kültü‐
rel katkısı yanında kente maddi katkıda da bulunacak ve kentin sürdürülebilir‐
liği açısından zincirin en önemli halkalarından birisi tamamlanmış olacaktır.
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı rekreasyon işletmelerinde çalışanların, örgüt iklimine yönelik algılarının ölçülmesi ve bu faktörlerin işe devam etme eğilimi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Araştırmada alan araştırması kapsamında örgütsel iklim ölçeğinden uyarlanan
anket ile veri toplanmış, çalışma Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi’nde çalışan 208 kişiye uygulanmıştır. Verilerin yapısal ve yakınsak geçerlilikleri faktör analizi ile saptandıktan sonra, içsel tutarlılık analizi ile güvenilirliği ortaya konmuştur. Örgütsel iklim ölçeği
yapısal geçerlilik analizinde; liderlik, tanıma, örgütsel bağlılık, örgüt yapısı ve destek,
standart ve sorumluluk boyutları altında toplanmıştır. Cinsiyete göre örgüt ikliminin liderlik, tanıma ve standart boyutlarına yaklaşımda, erkeklerin kadınlara göre daha pozitif oldukları yönünde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Yapılan regresyon analizinde iyi
bir örgüt iklimine sorumluluk, örgütsel bağlılık, liderlik, tanıma ve örgüt yapısı ve destek değişkenlerinin etki ettiği ve bu boyutların iyi bir örgüt iklimini 0,40 düzeyinde açıkladığı tespit edilmiştir. Yapılan ikinci regresyon analizinde çalışanların işten ayrılma eğilimine örgütsel bağlılık, liderlik, örgüt yapısı ve destek ve tanıma değişkenlerinin etki
ettiği ve bu boyutların işten ayrılma eğilimini 0,41 düzeyinde açıkladığı tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Rekreasyon, örgüt iklimi, liderlik, işten ayrılma eğilimi

GİRİŞ
İnsanın, yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden
tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedensel ve ruhsal sağlığını tekrar elde
etmek, korumak veya devam ettirmek aynı zamanda zevk almak amacıyla, kişi‐
sel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan za‐
man dışında kalan bağımsız ve bağlantısız serbest zaman içinde, isteğe bağlı ve
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gönüllü olarak ferdi ve grup içinde seçerek yaptığı etkinliklere rekreasyon de‐
nilmektedir (Sağcan 1986; Karaküçük 1997; Rossman ve Schlatter 2003). Bu et‐
kinliklerin ve faaliyetlerin amacı, insanların sadece ekonomik bir varlık olma‐
sından doğan maddi ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda sosyal bir varlık olarak
entellektüel ve moral yapısından meydana gelen manevi ihtiyaçlarının da karşı‐
lanmasıdır (Olalı ve Korzay 1993: 7).
İnsanlar hayatlarının üçte birini rekreasyon faaliyetlerinde geçirmektedirler.
Rekreasyon sağlıklı ve engelli olan her yaşta ve beceri seviyesinde serbest za‐
man aktivitelerine katılan bireyleri kapsamaktadır. Bütüncül sağlık hizmetleri
yaklaşımında rekreasyon faaliyetleri; koruyucu sağlık hizmetleri ve esenlik (re‐
habilitasyon) hizmetleri ile birlikte ele alınmaktadır (Tütüncü 2008). Dünyada
sağlıklı bireylere verilen rekreasyon hizmetleri “Rekreasyon” kapsamında, en‐
gelli ve sağlık sorunu olan kişilere verilen rekreasyon hizmetleri “Terapötik
Rekreasyon” kapsamında değerlendirilmektedir (Austin 2004).
Rekreasyon işletmelerinde hizmet veren çalışanların, iş yaşamı kaliteleri, ver‐
dikleri hizmetlerin kalitesini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle rekreas‐
yon işletmelerindeki örgüt iklimi ile liderlik yapıları, çalışanların işlerini sağlıklı
bir şekilde sürdürmelerinde etmen olabilmektedir. Buradan hareketle çalışma
hem sağlıklı hem de sağlık sorunları olan kişilere hizmet veren ve halk arasında
huzurevi olarak adlandırılan bir dinlenme ve bakımevi üzerine odaklanmakta‐
dır. Diğer bir ifade ile rekreasyon işletmelerinde çalışanların, örgüt iklimi ve
liderliğe yönelik algılarının ölçülmesi ve bu faktörlerin işi devam ettirme eğilimi
üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılacaktır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
İklimin kelime anlamı atmosfer, hava anlamındadır. Ama bunun yanında psiko‐
lojik anlamı da vardır. Kurt Lewin psikolojik iklim kelimesini ilk defa 1930’larda
kullanmıştır. Bu çalışmasında öncelikle iklim ve liderlik çeşitleri arasında ilişki
vurgulamıştır (Schneider 1990: 10). Daha sonra 1960’larda örgütsel iklim terimi
tam olarak ortaya çıkmıştır. 1968’de Lewin ve Stringer’in “motivasyon ve ör‐
gütsel iklim” konusunda birlikte yaptıkları çalışmalarla başlamış ve Taiguiri ve
Litwin’in “örgütsel iklim kavramı” başlıklı eserleriyle devam etmiştir (Stringer
2002: 4).
Örgüt İklimi
Örgüt iklimi üyelerin birbirleriyle ve örgütle nasıl ilişki içinde olup, örgütün
içinde bulunan ve hissettiği esas havanın durumudur (Kreps 1990: 19). Örgütsel
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iklim örgüt politikaları, uygulamaları ve prosedürlerinden oluşan objektif bir
dizi olarak algılanan işlerle ilgili tutum ve davranışlar arasındaki ilişkilere aracı
olan psikolojik bir süreçtir (Schneider 1990: 295). Örgütsel iklimin odağında,
çalışanların örgüte ilişkin algılamaları bulunur. Yani örgüt için söz konusu olan
psikolojik çevredir (Trice ve Janice 1993:102).
Örgüt iklimi ile ilgili araştırmalar nicel araştırma yöntemlerine bağlı biçimde
gerçekleştirilmektedir. Örgütsel iklim, örgütsel kültüre göre, örgütte belirli bir
andaki durumu ifade etmektedir. Aşağıdaki örgüt kültürü ve örgüt iklimi araş‐
tırmaları bazı yönlerden karşılaştırılmıştır.

Tablo 1 . Örgütsel Kültür ve Örgütsel İklim Araştırmalarının Karşılaştırılması
Farkın Kaynağı

Örgüt Kültürü

Örgüt İklimi

Bilgi Teorisi

Durumsallık ve Öznellik

Karşılaştırma ve Genellik

Bakış Açısı

Emik (yerel)

Etik (Evrensel)

Yöntem

Nitel

Nicel

Çözümleme Birimi

Temel değer ve İnançlar

Yüzeysel Görünümler

Zaman Algısı

Tarihsel Evrim

Anlık Durum

Teorik Temel

Sosyal yapı/Eleştirel teori

Levin'in Alan Teorisi

Disiplin

Sosyoloji, Antropoloji

Psikoloji

Kaynak: Davidson 2003.

Örgüt kültürünün daha ziyade nitel, örgüt ikliminin ise daha ziyade nicel
yönteme başvurması, işletmeler açısından örgüt iklimini daha anlamlı kılmak‐
tadır. İş çevresinin objektif biçimde ölçülebilmesi, örgüt ikliminin örgütün per‐
formansı üzerindeki etkisini göstermesi açısından önem taşımaktadır (Stringer
2002: 1).
Örgütsel iklimle ilgili olarak araştırmacılar farklı boyutlara odaklanarak bir‐
çok çalışma yapmışlardır. Litwin ve Stringer tarafından belirlenen örgütsel ik‐
limin altı boyutu bulunmaktadır. Bunlar; esneklik/uyumluluk, sorumluluk,
standartlar, ödül, netlik ve takım çalışmasıdır (Kelner 1998). Stringer (2002) ise
örgütsel iklimi en iyi şekilde tanımlamak ve ölçmek için altı farklı boyut ortaya
koymuştur. Bunlar; örgütsel yapı, standartlar, sorumluluk, tanıma, destek ve
bağlılıktır. Her iki yaklaşımda benzer faktörler bulunmaktadır.
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Örgüt İklimi ve Liderlik
Pek çok araştırma örgütü etkileyen en önemli faktörün, örgüt liderlerinin dav‐
ranış ve uygulamaları olduğunu göstermiştir (Stringer 2002). Liderlik, belirli
şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir
kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak
tanımlanabilir (Koçel 2005: 583).
Liderin örgütteki rollerinden biri, belirsizlikleri açığa kavuşturmaktır. Bu a‐
maçla lider, öncelikle amaçları açıkça belirleyip, bu amaçlara ulaşılmasını sağla‐
yacak ilkeleri ve işleri ortaya koymaktadır. Böylece başlatılan bilinçlendirme
süreci ile hem yapılması gereken iş anlamlı hale getirilerek belirsizlikler aydın‐
latılmakta hem de işi yapacak olan bireyin görevleri belirginleştirerek bireye
örgüt içinde bir kimlik kazandırılmaktadır (Oʹdriseon ve Evans 1988: 371‐477).
Liderin örgüt içinde motivasyon sağlamada ve performansı artırmada etkisi bü‐
yüktür. Bir işyerinde liderin davranışları, iklimi oluşturmada ve devam etme‐
sinde önemli bir yer tutar. Bir örgütün iklimini değiştirmede, liderinin uygula‐
dığı yol ve yöntemleri değiştirmesi önemlidir. Lider işin kural ve yapılarını ku‐
ran, ödülleri kontrol eden, resmi olmayan kuralları da koyan, örgütün iklimini
değiştiren kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Astlarına güvenen ve onların örgüt
kararlarına katılmasını sağlayan liderler, tüm önemli kararları almaya ve sıkı
kontrolü sürdürmeye ısrar eden yöneticiler tarafından ortaya çıkarılan örgütsel
iklimden, çok daha farklı bir iklim yaratabilirler (Stringer 2002).
Liderin örgütteki görevleri belirginleştirmesiyle görevlerini yerine getirecek
olan bireyler, örgütteki fonksiyonlarını açıkça anlayabilmekte ve işe yabancı‐
laşmamaktadırlar. Çalışanların işlerine daha az yabancılaşması, daha fazla tat‐
min olma duygusu hissetmelerini beraberinde getirmekte, örgüt iklimini daha
tercih edilebilir niteliğe gelmesini sağlamaktadır (Scheinfeld ve Zalkind 1987:
467‐477).
ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu çalışmanın temel amacı rekreasyon işletmelerinde çalışanların, örgüt iklimi‐
ne yönelik algılarının ölçülmesi ve bu faktörlerin işe devam etme eğilimi üze‐
rindeki etkisi analiz etmektir. Çalışmanın uygulama alanı olarak, hem sağlıklı
hem de sağlık sorunları olan kişilere hizmet veren Narlıdere Dinlenme ve Ba‐
kımevi’dir. Bu tesisin seçilmesinin nedeni, Türkiye’nin en büyük dinlenme ve
bakımevi olmasıdır.
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Araştırmada kuramsal çerçeveden hareketle bir görgül araştırma planlanmış‐
tır. Alan araştırmasında, yazından elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan yapı‐
landırılmış anket tekniği kullanılmıştır. Stringer (2002) tarafından geliştirilmiş
olan örgütsel iklim ölçeği, anket olarak uyarlanmıştır. Stringer’ in ölçeğinde yer
alan genel örgütsel bağlılık soruları yerine, örgütsel bağlılık kuramını net boyut‐
ları ile ortaya koyan Meyer ve Herscovitch’in (2001) değişime yönelik bağlılık
ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçeklerden yola çıkılarak araştırma hipotezleri
şu şekilde kurulmuştur:



Bildiriler

935

Tablo 2. Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı
Sayı (n)

Yüzde %

Yaş

Yüzde %

Cinsiyet



20 ve altı

9

4,4



Kadın

74

36,1



21-30

103

50,5



Erkek

131

63,9



31-40

78

38,2

Toplam

205

100,0



41-50

13

6,4

H1: Rekreasyon işletmelerinde çalışanların cinsiyete göre örgütsel iklim
boyutlarına yaklaşımlarında anlamlı bir farklılık vardır.



51 ve üzeri

1

0,5

Tecrübe

204

100,0



1 yıldan az

H2: Rekreasyon işletmelerinde örgütsel iklimi, sorumluluk boyutu nega‐
tif yönde etkilemektedir.

Eğitim



1-3 yıl

17

8,4

91

44,8

62

30,5

32

15,8

1

0,5

203

100,0

Toplam



İlköğretim

25

12,4



4-6 yıl

H3: Rekreasyon işletmelerinde işe devam eğilimi, tanıma (tanınma) bo‐
yutu negatif yönde etkilemektedir.



Lise

146

72,3



7-9 yıl



Üniversite

30

14,9



10 yıl ve daha fazla

Araştırmanın evrenini bu tesiste çalışan 400 personel oluşturmaktadır. Sosyal
hizmetler biriminin desteğiyle 2008’in Temmuz ayında dağıtılan anketlerden
208 tanesi geri dönmüştür. Geri dönüş oranı %59’dur. Dört bölümden oluşan
ankette toplam 51 soru bulunmaktadır. İlk bölümde bağımsız değişkenler ile
ilgili 46 ifade, ikinci bölümde bağımlı değişkenler ile ilgili iki ifade ve son bö‐
lümde demografik değerlendirmelerin yer aldığı dört soru bulunmaktadır. De‐
mografik bölümde bulunan sorular kategorik olarak şekillendirilmiş, diğer bö‐
lümlerde yer alan ifadeler ise 5’li Likert tipi ölçek kapsamında ele alınmıştır.



Lisansüstü

1

0,5

Toplam

202

100,0

Örneklem profilinin özellikleri Tablo 2’de gösterilmektedir.

,825
,803

P

41,463

Alpha

16,585

F Değeri

1. Faktör
Liderlik
Yeni görev ve projelerin anlaşıldığından emin
olur.
Kendi hatalarımızı bulmamızı ve düzeltmemizi ister.

Açıklanan Varyans Yüzdesi

Tablo 3. Faktör Analizi

M

ARAŞTIRMA BULGULARI

Çalışmada, yakınsak ve yapısal geçerliliği sınamak amacı ile veriler faktör ana‐
lizine tabi tutulmuştur. Rekreasyon işletmelerinde çalışanların örgüt iklimini
algılamalarını değerlendirmek amacıyla yapılan faktör analizi sonucu altı boyut
oluşmuştur. Bu boyutların yapısal geçerlilik analizleri aşağıdaki tablolarda ince‐
lenmiştir.

Özdeğerler

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 16.0 (Statistical Programme for
Social Sciencies) programı ile analiz edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı ve çıkarımsal
istatistik bazında ele alınmıştır. Bu nedenle demografik soruların frekans dağı‐
lımları ele alınmış, anlamlı olan veriler üç açıdan değerlendirmeye tutulmuştur.
Öncelikle verilerin güvenilirliği (Cronbach’s alpha) test edilmiştir. Çalışmada
yakınsak ve yapısal geçerliliği ölçmek amacıyla faktör analizi (Principal
Component Analysis) uygulanmıştır. Daha sonra bağımsız değişkenlerin, ba‐
ğımlı değişken üzerindeki etkilerini belirlemek amacı ile regresyon analizi ya‐
pılmıştır.

Toplam

Faktör Yükü



Sayı (n)

3,52

5,591

,97

,001
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Bizim için zor ama gerçekçi hedefleri belirlemektedir.
Hedeflere ulaşmak için kendini sorumlu hisseder.
Takdirinde kişisel ilişkilerden çok, iş performansı ile ilgilenir
Grup içinde görev ve sorumlulukları açık bir
şekilde belirler
Mükemmel performansa ulaşmak için bizleri
motive eder.
Önemli kararlar almak için bizi destekler.
Hedefler belirleyerek çalışanları da bu sürece
dahil eder.
Günlük işlerimizde bize yardımcı olur ve bizi
destekler.
Görev ve performans hedeflerimizi açık bir
şekilde tanımlamıştır.
Yenilik için bizi cesaretlendirir
İş ve projeleri başlatmak için bizi cesaretlendirir.
İşimizi nasıl yaptığımız konusunda bize geri
bildirim verir.
Yapılan işlerle ilgili heyecan ve mutluluğunu
bizimle paylaşır.
Çalışanların yüksek performanslarını göz
önünde bulundurur
Haklı olduğumuzda, bizleri üstlerimize karşı
savunur.
Karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde grup
toplantıları yapar.
2. Faktör
Tanıma
Çalışanlar performansları oranında ödüllendirilir.
Teşvik ve ödüller, eleştirilerden daha fazladır.
Başarılı çalışanların ilerlemelerini sağlayan
bir terfi sistemi vardır.
Yönetim kararlarımı teşvik eder.
Görev aldığım projelerde, sorumlunun kim
olduğunu bilmem.
Performans için yüksek standartlar oluşturulmuştur.
3. Faktör
Örgütsel Bağlılık
Burada çalışmaya devam etmek için, manevi
yükümlülük hissediyorum.
Çalışma yaşamımın geri kalanını burada
geçirmek beni mutlu eder.

Şimdi ayrılırsam burayı zor durumda bırakacağımdan suçluluk duyarım.
Bu kurumun bir ferdi olarak kalmak benim için
önemlidir.
4. Faktör
Örgüt Yapısı ve Destek
İyi bir takımın üyesi olduğumu hissederim.
Görevler açık bir şekilde tanımlanmıştır.
Karar verme aşamasında sorumlu kişinin kim
olduğu bellidir.
Çalışanlar birbirine güvenir.
Bireysel olarak alınan kararlar, farklı kişilerce
kontrol edilir.
5. Faktör
Standart
Yöneticim ya da iş arkadaşlarım görevlerimde
bana yardım eder.

,799
,791
,779
,775
,773
,761
,752
,751
,727
,722

,691
,622
17,637

,80

,810
,744
,562
,531
,530
,527
2,127

,720

5,319

3,40

11,074

,85

1,839

4,597

3,63

21,102

,74

,001

1,477

3,693

3,48

9,562

,76

,001

,710
,679
,542
,529
,419

,696

,001

,693

2,80

,681

Rekreasyon işletmelerinde örgüt iklimini veri seti için yapılan faktör analizin‐
de; faktör analizlerinin uygunluğunu belirlemek amacıyla örgüt iklimini veri
setine uygulanan Küresellik Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu 0.001 düze‐
yinde anlamlı, Kaizer‐Mayer‐Olkin örneklem değeri de 0,916 olarak bulunmuş‐
tur. İki ifade faktör yükleri düşük olduğu için, çalışma dışında bırakılmıştır.
Tablo 3’te faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Tablo 3 incelendiğinde örgüt
iklimi bağımlı değişkenini açıklayan boyutların altı faktör altında oluştuğu gö‐
rülmektedir. Bunlar; liderlik, tanıma, örgütsel bağlılık, örgüt yapısı ve destek,
standart ve sorumluluk olarak belirlenmiştir.

,702

7,067

,710

,001

,717

2,827

937

Bir işi iyi yaptığımda takdir edilirim.
,669
İşimi kendi işim gibi sahiplenirsem yükselebili,572
rim.
İyi yönetim sistemiyle verimliliğimiz artmakta,428
dır.
6. Faktör
1,141
2,852
3,49
12,484
,55
,001
Sorumluluk
Çalışanlar kendi problemlerini kendileri çözer. ,717
Çalışanın hata yapması, üst yönetimin ona
,666
olan güvenini azaltır.
Çalışanlar kendi performanslarıyla övünürler.
,636
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü: ,909; Barlett’s Test of Sphericity=5,041E3 (p<0,001) Açıklanan Toplam Varyans:
64,989

,717

,798
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Rekreasyon işletmelerinde çalışanların, örgüt iklimi algılarını ölçmek için kul‐
lanılan ölçeğe faktör analizinden sonra güvenilirlik analizi yapılmıştır. Örgüt
iklimi soru setinin güvenilirlik analizi sonucunda genel Cronbach Alfa değeri
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0,96 bulunmuştur (p<0,001). Bulunan bu değer ölçeğin yüksek derecede güveni‐
lir olduğunu ifade etmektedir
Çalışmada hipotez testlerine yer verilmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ile araş‐
tırma değişkenlerine verdikleri yanıtlar arasında herhangi bir farklılığın olup
olmadığını tespit edebilmek amacıyla T‐testi yapılmıştır. Yapılan T‐testine göre,
cinsiyet değişkenine göre liderlik t(203)=‐2,373, p=,019; tanıma t(203)=‐4,591,
p<,001 ve standart t(203)=‐2,705, p=,007; değişkenleri arasında anlamlı fark o‐
luşmuştur. Diğer bir ifade ile erkeklerin anlamlı fark bulunan bu değişkenlere
verdikleri yanıtların kadınlara göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Buna
göre H1 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 4. Cinsiyete Göre T‐testine İlişkin Grup İstatistikleri
Cinsiyet
N
Ortalama
Liderlik
Tanıma
Standart

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

74
131
74
131
74
131

3,3177
3,6389
2,4491
3,0195
3,2579
3,6132

Std. Sapma
1,03264
,86822
,87395
,84313
,90714
,90110

Std. Hata
Ort.
,12004
,07586
,10159
,07366
,10545
,07873

Araştırmada, örgüt iklimi ve işten ayrılma eğilimi bağımlı değişkenlerini etki‐
leyen örgüt iklimi bağımsız değişkenlerine yönelik regresyon analizi yapılmış‐
tır. Çalışmada iki adet bağımlı değişkene yer verilmiştir. İlk ifade kurumdaki
örgüt iklimi olarak belirlenmiştir. Kurumdaki örgüt iklimi düşüncesi ile ilgili
çalışanların algı ve değerlendirmelerini etkileyen değişkenlerinin önem sıraları‐
nı belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.
Tablo 5. Örgüt İklimine Etki Eden Değişkenlerin Regresyon Analizi
Değişkenler
Sorumluluk
Örgütsel Bağlılık
Liderlik
Tanıma
Örgüt Yapısı ve Destek

β
-,228
,221
,234
,192
,167

t
-3,853
3,297
3,052
2,775
2,390

Sig T
,000
,001
,003
,006
,018

SABİT
,959
2,346
,020
Not: Multiple R: ,631; R Square: ,398; Adjusted R Square: ,383; F: 25,697; Signif F: ,001

Regresyon analizinde elde edilen sonuçlara göre, kurumda iyi bir örgüt ikli‐
minin varlığını etkileyen örgüt iklimi değişkenlerinden ilki sorumluluk olarak
belirlenmiştir (p<0,001 ve β= ‐,228). Bu değişkeni sırasıyla örgütsel bağlılık
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(p=0,001 ve β= ,221), liderlik (p=0,003 ve β= ,234), tanıma (p=0,006 ve β= ,192)
ve son olarak örgüt yapısı ve destek (p=0,018 ve β= ,167) olarak belirlenmiştir.
Bu değişkenler iyi bir örgüt iklimi ile ilgili çalışanların görüşlerini %40 oranında
açıklamaktadır (R2=,398).
Araştırma kapsamında ele alınan ikinci bağımlı değişken olarak, işten ayrılma
düşüncesi ile ilgili çalışanların algı ve değerlendirmelerini etkileyen değişkenle‐
rin önem sıralarını belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.
Tablo 1. İşe Devam Eğilimini Etkileyen Değişkenlerin Regresyon Analizi
Değişkenler
Örgütsel Bağlılık
Liderlik
Örgüt Yapısı ve Destek
Tanıma
SABİT

β
,445
,237
,213
-,179

t
6,932
3,343
3,311
-2,731

Sig T
,000
,001
,001
,007

,830

2,720

,007

Not: Multiple R: ,643; R Square: ,414; Adjusted R Square: ,402; F: 35,275; Signif F: ,001

Regresyon analizinde elde edilen sonuçlara göre, işten ayrılma düşüncesi ile
ilgili katılımcıların görüşlerini etkileyen örgüt iklimi değişkenlerinden ilki ör‐
gütsel bağlılık olarak belirlenmiştir (p<0,001 ve β= ,445). Bu değişkenler sırasıy‐
la, liderlik (p=0,001 ve β= ,237), örgüt yapısı ve destek (p=0,001 ve β= ,213) ve
son olarak tanıma (p=0,007 ve β= ‐,179) olarak belirlenmiştir. Bu değişkenler
işten ayrılma ile ilgili çalışanların görüşlerini %41 oranında açıklamaktadır
(R2=,414).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Rekreasyon işletmelerinde çalışan erkeklerin liderlik, tanıma ve standart değiş‐
kenlerine daha olumlu yaklaşımda bulunduğu tespit edilmiştir. Liderlik değiş‐
keni ile ilgili olarak erkeklerin bu konudaki algılamaları ve değerlendirmeleri‐
nin kadınlara göre daha olumlu olması, ata erkil bir toplumda erkeğin üstlendi‐
ği rolden kaynaklanabilir. Tanı(n)ma değişkenini incelediğimizde erkeklerin,
çalıştıkları yerde üstleri tarafından tanındıkları, takdir edildikleri ve bundan
mutluluk duydukları konusunda daha olumlu algılara sahip olduğunu söyle‐
mek mümkündür. Son olarak, erkeklerin standart değişkenine daha olumlu ya‐
nıtlar verdikleri gözlenmektedir. Erkekler, bir işi yaptıklarında takdir edilecek‐
leri, iyi yönetilen bir sistemde verimliliğin artacağı ve işlerini sahiplenmeleri
durumda yükselebilecekleri görüşüne daha olumlu bakmaktadırlar. Kadınların
bu düşüncelere karşı daha şüpheli davrandıkları düşünülebilir.
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Örgüt iklimini etkileyen bu beş boyutun, iyi bir örgüt iklimi ile ilgili çalışanla‐
rın görüşlerini %40 oranında açıkladığı saptanmıştır. Regresyon analizi sonucu‐
na ve formülasyonundaki sabit katsayısının yüküne göre, çalışanların iyi bir
örgüt ikliminde görev yaptıkları sonucuna ulaşılabilir. Bu doğrultuda, örgüt
iklimini etkileyen öncelikli boyutun, sorumluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
faktörün iyi bir örgüt iklimini, negatif yönde etkilediği ortaya çıkmaktadır. Di‐
ğer bir ifade ile çalışanlar sorumluluklarının artması doğrultusunda, örgüt ikli‐
minin olumsuz yönde etkileneceğini ortaya koymaktadırlar. Bu nedenle, tüm
çalışanlara yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda sorumlulukların paylaştı‐
rılması gerekmektedir. Burada konu olan boyut, çalışanlara sorumluluk veril‐
memesi değil, onları olumlu yönde motive edecek sorumluluğun verilmesidir.
Aynı zamanda bu sorumlulukların adil dağılımı da, örgüt iklimini olumlu yön‐
de etkileyebilir. İyi bir örgüt iklimde örgütsel bağlılık ikinci önemli değişken
olarak ortaya çıkmıştır. Örgütsel bağlılığın önplanda olduğu ve çalışanların ör‐
güte bağlı olduğu bir ortamda, örgütsel iklimin de olumlu yönde gelişeceği dü‐
şünülmektedir. Liderlik boyutu iyi bir örgüt ikliminin oluşması için üçüncü bo‐
yuttur. Liderler, örgütün yönünü ve hedeflerini belirlemektedir. Aynı zamanda
örgüt yapısını oluşturmaktadırlar. Örgüt ikliminin iyi olmasını, çalışanların ka‐
rar verme süreçlerine katılmaları olumlu yönde etkilemektedir. Aynı zamanda
belirlenen örgüt yapısı çalışanlar için rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı
sağlıyorsa, var olan örgüt ikliminin de iyi olabileceği düşünülebilir. Örgüt ikli‐
mini etkileyen dördüncü değişken tanıma olarak belirlenmiştir. Çalışanların
başarılarının desteklenmesi, yönetim tarafın teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi
örgüt iklimini olumlu yönde etkilemektedir. Çalışanların desteklenmediği bir iş
ortamında, kendilerinde iyi bir şekilde yerine getirdiklerini düşündükleri gö‐
revlerin aslında işe yaramayacağı düşüncesine kapılabilirler. Bu da çalışanların
verimliliğini ve etkililiğini azaltabilir. Ancak iyi bir örgüt iklimi içinde, tanınan
çalışanlar olumlu yönde motive olabilir ve performansları yükselebilir. Son ola‐
rak örgüt yapısı ve destek, iyi bir örgüt iklimini etkilemektedir. Liderler ve yö‐
netim tarafından oluşturulan örgüt yapısı ve çalışanlara sağlanan destek, ihtiyaç
ve beklentileri karşılıyorsa, bu örgütte iyi bir örgüt ikliminden söz edilebilir.
Rekreasyon işletmesinde çalışanların işe devam düşüncelerini etkiyebilecek
örgüt iklimi değişkenleri incelenmiştir. İşten ayrılmayı etkileyen bu dört boyu‐
tun, işe devam ile ilgili çalışanların görüşlerini %41 oranında açıkladığı saptan‐
mıştır. Örgütsel bağlılık, liderlik, örgüt yapısı ile destek ve tanıma değişkenle‐
rinin işe devam düşüncesi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Regresyon a‐
nalizi sonucuna ve formülasyonundaki sabit katsayısının yüküne göre, çalışan‐
ların işe devama yönelik düşüncelerinin olumlu yönde olduğu görülmektedir.
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Buradan çalışanların işe devam eğilimli olduğu söylenebilir. İşe devamı etkile‐
yen ilk değişken örgütsel bağlılık olarak belirlenmiştir. Bir çalışanın örgüte bağlı
olması, işinden memnun olması anlamında bu kişinin işinde devamlılık sağla‐
yacağını ortaya koymaktadır. İşe devamı etkileyen diğer bir değişken liderliktir.
Çalışanların işe devam eğiliminde, liderlerin aldıkları kararlar, yönetim tarzları,
belirledikleri örgüt yönü ve hedefler ve sağladıkları destek etkili olmaktadır.
Örgüt yapısı ve destek işten ayrılmayı etkileyen üçüncü değişkendir. Çalışanla‐
rın görev yaptıkları örgütün yapısı onlara güvenilir ve huzurlu bir ortam sağlı‐
yorsa, çalışanların işten ayrılma gibi bir düşünceleri olmayabilir. Son olarak
tanıma değişkeni işe devam düşüncesini etkilemektedir. Ancak tanıma değişke‐
ninin işe devam düşüncesine negatif yönlü etki ettiği görülmektedir. Çalışanla‐
rın, yönetim ve liderler tarafından tanınmadıkları, teşvik edilmedikleri ve ödül‐
lendirilmedikleri takdirde işten ayrılma eğilimleri artmaktadır.
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ÖZ
Ülkeler ekonomisinde önemli bir konuma sahip olan turizmin boyutları giderek artmaktadır. Dünyadaki ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmelere paralel olarak, turizm tüketim kalıplarında da son yıllarda önemli değişimler gözlenmektedir. Lüks turizm hareketlerine katılım azalmakta, doyum sınırına gelen alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşma yönünde bir eğilim yaşanmaktadır. Turist profilindeki ve tüketim kalıplarındaki değişiklikler doğal, kültürel çevrenin koruma, kullanma dengesi içinde kullanımını
öngören 'Eko-Turizm', 'Sürdürülebilir Turizm' gibi yeni kavramların oluşmasına sebep
olmaktadır (Arslan 2002). Ülkemizin turizm potansiyelinin temel bileşenleri sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerdir. Bu değerler, uzun vadede korunabildikleri sürece uluslar arası turizm pazarındaki payımız büyümeye devam edecektir. Bunun için özellikle turizm yörelerindeki arazi kullanma ve altyapı kararlarının gerek yerel, gerekse
merkezi yönetimlerce doğru olarak verilmesi gereklidir. Altyapılarda kapasite üstü zorlamalar, doğal değerlerin yok olması tehlikesini de beraberinde getirecektir. Bu kararların verilmesi aşamasında turizmin en önemli görevinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerin koruyarak kullanılması gerekliliğinin anlaşılmalıdır. Doğal kaynaklarımızın kullanımında, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalmak ve biyolojik çeşitliliği koruyarak, ekoturizmin yaygınlaştırılması ülke ekonomisi açısından faydalı olacaktır. Doğal ve kültürel
varlıklarımızdan çok yönlü faydalanmanın sağlanması için entansif planlama yapılması
gereklidir. Bu çalışmada Türkiye’de önemli bir değeri olan Marmaris Milli Parkının ekoturizm potansiyeli açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizmin çeşitlendirilmesi, eko-turizm, Marmaris Milli Parkı.
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GİRİŞ
Gittikçe gelişmekte ve birçok kişiye iş imkânı sağlamakta olan turizm, doğal ve
tarihi kaynaklarımızın sınırlı olması sebebiyle değişik boyutlar kazanmaktadır.
Kaynaklarımızın, zaman ve mekân düzeninde planlı bir şekilde işletilmesi ge‐
rekmektedir. Daha önceleri turizm adı altında yapılan doğaya ters düşen yanlış‐
lar görülerek bunlardan ders alınmalı, bundan sonra yapılacak uygulamalarda
da aynı hatalara düşülmemelidir. Birçok kişinin vurguladığı gibi deniz, kum ve
güneş artık eskisi gibi turiste cazip gelmemektedir. Turist belki de turizmin ger‐
çek gayesine uygun olarak değişik isteklerle karşımıza çıkmaktadır. Gittiği ül‐
kenin kültürünü tanımak, doğal ve kültürel değerlerini yerinde değiştirilmeden
orijinal haliyle görmek istemektedir. Ancak unutmamak gerekir ki, çağımızda
birçok bitki ve hayvan türü giderek azalıp, soyları tükenme noktasına geliyor.
Bu konuda kanuni düzenlemeler yapılarak doğal ve kültürel değerlerimizin
mutlaka akılcı bir şekilde korunması gerekmektedir. Bu sebeplerle turizm en‐
düstrisinin kültüre, doğaya, topluma duyarlı bir şekilde işlemesini sağlamak,
doğal ve kültürel mirasımızın geleceğini güvence altına almak bizler için evren‐
sel bir vazifedir.
Kitle turizmine bir tepki ve alternatif olarak 1990ʹlı yıllarda gelişme gösteren
eko turizm kavramı, kırsal ve kültürel turizmin unsurlarını içermekte, hassas
doğal ve kültürel alanlarda geliştirilebilecek en uygun turizm türü olarak ifade
edilmektedir. Kontrolsüz gelişen kitlesel turizm hareketinin çevre ve toplum
üzerindeki tahribatları karşısında Eko turizm, sürdürülebilir gelişmenin sağ‐
lanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. Eko turizm, sürdürülebilir
turizmin bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Bazen sürdürülebilir turizmle eş
anlamlı olarak kullanılmakla birlikte, eko turizm sürdürülebilir turizm şekille‐
rinden biridir.
Muğla ili, Ege Bölgesiʹne dâhil olan, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz
Bölgesi içine giren, Dalaman, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil
bölgeleri ile ünlü ildir.Türkiyeʹnin güneybatı ucunda yer alan kuzeyinde Aydın,
kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde
Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. 1124 km. uzunluğundaki kıyı
bandının çevrelediği eşsiz doğası, tarihi ve kültürel özellikleri gelişmiş, nitelikli
turizm alt yapısı ile Muğla ili yılda 3 milyonu aşan sayıda yabancı ve bu sayı‐
dan fazla yerli turist ağırlamaktadır. Muğla ilinde ayrıca iki büyük göl bulun‐
maktadır. Bunlar Milas ile Aydın ilinin Söke ilçesi sınırları dâhilinde yayılan
Bafa Gölü ile Köyceğiz ilçesindeki Köyceğiz Gölüʹdür (http://tr.wikipedia.org).
Muğla ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve
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yağışlıdır. Kıyıdan içeriye gidildikçe kara ikliminin tesiri görülür ve ısı düşer.
Sıcaklık +43,7°C ile ‐12,6°C arasında seyreder. Yağış miktarı 1180 mm ile 775
mm arasında bölgelere göre değişir (http://tr.wikipedia.org).
EKO-TURİZM KAVRAMI
Eko‐turizm, her ne kadar son yıllarda sıkça duyulan bir kavram haline gelmiş
olsa da ilk kez 1983 yılında Ceballos‐Lascurain tarafından kullanılan bu kavram
doğa turizmini tanımlayan tek kavram değildir. Eko‐turizmle ilgili, doğa turiz‐
mi, doğa tabanlı ya da doğa merkezli turizm, sürdürülebilir turizm, düşük etkili
turizm, alternatif turizm, macera turizmi, kırsal turizm, kültürel turizm, incele‐
me turizmi gibi 35 civarında terim kullanılmaktadır (Neyişçi 1998: 317).
Uluslararası Doğa Koruma Birliği’ne göre Eko‐Turizm; “Eğlenmeyi, doğayı
ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi
olan ve yerel halka sosyo‐ekonomik fayda sağlayan bozulmamış doğal alanlara
çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret” olarak açıklanmaktadır (Kurdoğlu
2001: 4). Eko‐Turizm Derneği’nin yaptığı bir başka tanım ise; doğal çevreyi ko‐
ruyan ve yerel halkın refahını gözeten, sorumlu bir doğal alan seyahatidir
(Ceballos‐Lascurain 1996 atfen, Öztunalı‐Kayır 1998: 300). Bir başka deyişle do‐
ğal ve kültürel değerlerimizin korunarak turizme açılmasıdır da diyebiliriz.
1992 Rio Çevre Zirvesiʹnde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler or‐
taya konmuştur. Bu kriterler, turizme de uyarlanarak, çevreye zarar vermeden,
ondan yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi ve tüm yerli halkların kültürle‐
rini yok etmeden, onların turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması
şeklinde özetlenmiştir. Günümüze kadar geçen süreç içinde, giderek ʺeko tu‐
rizmʺ kavramı ve tanımı benimsendi ve 2002 yılının Mayıs ayında, Kanadaʹnın
Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen 1100 delegenin katılımıyla yapılan ʺDünya
eko turizm Zirvesiʺnde, tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanım saptandı.
Buna göre eko turizm, ʺyeryüzünün 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 tavırʺ olarak benimsendi.
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faaliyetleri de içine alan geniş alanlarda birçok aktiviteyi kapsayan bir etkinlik
olduğunu unutmamak gerekir. Turizm Bakanlığı eko‐turizmi şu başlıklar altın‐
da değerlendirmektedir;


Yayla Turizmi



Ornitoloji (kuş gözetleme) Turizmi



Foto safari



Çiftlik Turizmi



Botanik (bitki inceleme) Turizmi



Kamp‐Karavan Turizmi



Mağara turizmi

Görüldüğü gibi bu aktivitelerin her biri turizm hareketi olmakla beraber sa‐
dece doğa içinde bulunduklarından dolayı eko turizm olarak düşünülmemesi
gerekmektedir. Eko turizm geniş alanlardaki ekolojik yapıyla birlikte düşünül‐
melidir. Yaylalardan başlayarak deniz kıyısına kadar uzanan geniş alanlar için‐
de ekosistemi oluşturan birçok parçanın bulunduğu ve bunların birbirleriyle
sürekli etkileşim halinde olduğunu bilmemiz ve bunların dengesini bozacak
müdahalelerden kaçınmamız gerekmektedir. Yaygın olması açısından yayla
turizmini ele alırsak, yüksek zonlarda bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından
da büyük önem taşıyan bu alanların bozulması, dejenere olması ile karşı karşı‐
yayız. Henüz milli yada bölgesel eko‐turizm bilincinin olmaması yada eko‐
turizmin anlaşılamaması nedeniyle bu bölgelerde çirkin ve denetimsiz yapılaş‐
malar olmakta, yaban hayatı gelişi güzel kullanılmakta, flora ve fauna tanınma‐
dan ve bölgenin taşıma kapasitesi bilinmeden turlar düzenlenmektedir. Bu tur‐
ların her ne kadar düzenli ve çevreye saygılı yapıldığı iddia edilse de plansız,
denetimsiz ve bölgenin taşıma kapasitesi bilinmeden yapılan bu turizmin eko‐
turizm olamayacağı bir gerçektir.
Eko‐turizmin amacı kitle turizminin tersine, turist sayısını aza indirmek ve
turizmi yıl içinde yaymak, doğal çevreye yapılan baskıyı azaltmak, tahribatı
düzeltmeye değil önlemeye yönelik planlamak ve uzun vadeli ekonomik çıkarı
gözetmektir (Öztunalı‐Kayır 1998: 304).

Ülkemizde Eko–Turizm

Sürdürülebilirlik ve Eko-Turizm

Turizm, Dünyamızda artık keşfetme amaçlı olarak yapılmaktadır. Son yıllarda
ülkemizde de sıkça duyulmakta olan eko‐turizm, sadece yayla turizmi olarak
düşünülmekte, faaliyetlerin hemen birçoğu da bu konuda yoğunlaşmaktadır.
Oysaki bir bütün olarak ele alınması gereken eko‐turizmin sosyal ve kültürel

Yoğun ve kalabalık nüfusun arazi kullanımı üzerindeki büyük baskısı, çevresel
sorunları da birlikte getirmektedir. Yapılan turizmin çeşidi ne olursa olsun so‐
nuç olarak, mutlaka doğaya doğrudan ya da dolaylı olarak etkide bulunmakta‐
dır. Ülke insanımızın dar gelirli, iş imkânlarının da kısıtlı olduğunu düşünürsek
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çevresel etkilerin daha da artacağı bir gerçektir. Bu yüzden yapılacak olan faali‐
yetlerde yöre halkının yüksek oranlarda katılımını sağlamak olumsuz etkilerin
azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.
Eko‐Turizmin uygulama sahalarına bakıldığında geniş bir yeşil alan bütün‐
lüğü içerisinde özellikle ormanlar dikkat çekmektedir. Ormancılar, insanlığın
mutluluğunu devam ettirmek ve daha da geliştirmek için, ekolojik ve ekonomik
bakımdan sürdürülebilirlik temeline dayalı olarak, biyolojik çeşitliliği, ekosis‐
temdeki değişik işlev ve olayları, arazinin uzun süreli verimliliğini dikkate al‐
mak ve korumak sorumluluğunu taşımaktadırlar. “Küresel Biyoçeşitlilik Strate‐
jisi” isimli kitabın önsözünden alınan ve aşağıda tırnak içinde verilen alıntı, bu
konuda önde gelen ve milletler arası düzeyde söz sahibi olan çevre koruma ku‐
ruluşlarının görüşlerini yansıtmaktadır.
“Kalkınma ve gelişme, hem insan merkezli hem de çevre koruma temeline
dayalı olmalıdır. Bizzat kendi türümüz olan insan türü ve tüm diğer canlılar,
yaşamak ve nesillerini sürdürmek için Yerküresi üzerindeki doğal sistemlere
sıkı sıkıya bağımlıdır. Bu doğal sistemlerin yapısını ve çeşitliliğini korumazsak,
doğal sistemler görevlerini ve işlevlerini yerine getiremeyecek; bunun bir sonu‐
cu olarak da kalkınma ve gelişme, kendi kendisinin temelini oyacak ve tüm sis‐
tem çökecektir. Yerküresinin bize sunduğu doğal kaynakları sürdürülebilirlik
ilkelerine uygun biçimde, akıllıca ve öngörülü olarak kullanmazsak, insanlık
için gelecek tanımıyor, gelecek kuşaklar için yaşamayı reddediyoruz demektir.
Kalkınma, başka gurupların yada gelecek kuşakların zarar görmesi, diğer türle‐
rin yaşama alanlarının yok olması ve soylarının tehlikeye girmesi pahasına ol‐
mamalıdır” (Işık, Yaltırık ve Akesen 1997: 6).
Türkiye’de doğanın yeterince korunduğunu söyleme imkânı yoktur. Ülke
ormanlarının yarısına yakınının bozuk olması ve topraklarının büyük bir kıs‐
mının da çeşitli şiddette erozyon etkisi altında bulunması, bu konuda yeterli
kanıttır. Doğa korumanın en önemli gayesi de doğadaki zengin biyolojik çeşitli‐
liğin korunması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Doğa korumada “dünya strate‐
jisi” aşağıdaki üç amacı yerine getirmelidir:
1.
2.
3.

Biyolojik çeşitlilik korunmalıdır.
Önemli ekolojik süreçler ve yaşamı koruyucu sistemler güvence altına
alınmalıdır.
İnsan ekosistem ve türlerden yararlanmasındaki sınırlama güvence al‐
tına alınmalıdır.
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Ekosistemden yararlanmada süreklilik prensibi devamlı olarak dikkate alınma‐
lıdır (Çolak 2001: 19‐25).
Görüldüğü üzere Eko‐turizm faaliyetlerinin, yerel halkın psikolojik, sosyal ve
ekonomik boyutları da iyice düşünülerek planlanması gerekmektedir. Çevre
konusunda Dobris Toplantısında sürdürülebilir turizm konusunda belirlenen
ilkeler önemli ipuçları vermektedir (The Dobris Assessmenet, 1995’e atfen
Öztunalı –Kayır 1998: 301):
1.

Kaynakların sürdürülebilir kullanımı,

2.

Aşırı kullanımı azaltmak ve yaymak,

3.

Çeşitliliğin korunması,

4.

Turizmi Planlamaya dâhil etmek,

5.

Yerel Ekonomilerin desteklenmesi,

6.

Yerel Toplulukların katılımı,

7.

Kamuya danışma,

8.

Personel yetiştirme,

9.

Sorumlu bir turizm pazarlaması,

10. Araştırma yapmak,
11. En iyi bilgi öngörüsü.
Bu ilkelere bağlı kalınarak uygulanacak bir eko‐turizm planlaması hem tu‐
rizmin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak hem de ekonomik, sosyal ve kültü‐
rel katkıları da beraberinde getirecektir. Ekolojik temelli turizm planlaması, e‐
konomi, yerel yönetsel ve sosyal düzenlemeleri de içeren çok boyutlu bir pren‐
sip getirmektedir. Turizmin ülkemizde halen uygulanan plansız, denetimsiz ve
salt ekonomik kaygılara dayalı içeriğini ve biçimini değiştirme yolunda zorlayı‐
cı olacaktır (Öztunalı – Kayır 1998: 302).
MARMARİS MİLLİ PARKI
Milli Park Muğla iline 60 km mesafede olup, deniz ulaşım imkânlarına da sa‐
hiptir. Jeolojik yapısı, genel olarak magmatik ve kalker kayaçları ile alüvyon ve
yamaç molozlarından oluşmuştur. Kuzeybatısında mostra veren kretase yaşlı
magmatik kayaların okside olması kızıl renkli görünümlere yol açmıştır.
Milli Parkın orman formasyonu Kızılçam (Pinus brutia) oluşturmaktadır.
Bununla birlikte endemik bir tür olan Sığla ağacı sahanın belirli bölgelerinde
yayılım gösterir. Vadi içerisinde ise kızılçam, meşe, çınar ve kızılağaç farklı, ka‐
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rışık ve etkileyici peyzaj değerlerini sunar. Ayrıca pırnal meşesi, kermes meşesi,
yabani zeytin, kocayemiş, tesbih, sumak, keçiboynuzu, melengiç, zakkum ve
defne gibi ağaçcık formlu Akdeniz bitkileri de Milli Park alanında geniş yayılış
alanları gösterirler. Yaban Hayatı açısından zengin olup özellikle Marmaris ‐
Köyceğiz arasında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban
keçilerinin yanı sıra, ayı, karakulak, tilki, sincap, gelincik vb. memeli hayvanlara
da rastlanmaktadır.
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Marmaris sahip olduğu zenginlikleri bir turizm ürününe dönüştürmekte,
dünyanın dört bir yanından doğa ev outdoor sporları tutkunlarını kendine
çekmektedir. Milli Park alanı içerisinde trekking, kanyoning ve fauna‐flora tur‐
ları düzenlenmektedir. Ayrıca Milli Park alanı içerisinde 22 km’lik bir yürüyüş
alanı tesis edilmiştir.

Milli Park sahasında; antik Physkos kenti (Marmaris), Amos (Hisarönü) ken‐
ti yer almakta olup, antik çağda bu bölge Karia Bölgesi olarak tanımlanmakta‐
dır. Burada Rhodos kolonisi izleri görülmektedir. Amos da bir tiyatro, tapınak
ve bazı heykel kaidelerine rastlanmaktadır. Bir Karia kenti olan Amosʹun etrafı
aynı dönemden kalma bir sur duvarı ile çevrilidir. Physkos antik kenti ise Hele‐
nistik çağda inşa edilmiş sur duvarları yer alır.
1989 yılında 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa dayanılarak 3394 sayılı ya‐
sa ile Marmaris ve çevresi turizm alanı olarak ilan edilmiştir. Marmaris ve köy‐
ceğizde birçok sahanın Turizm Alanı olarak ilan edilmesi sonucu oluşan yoğun
ziyaretçi talebi, yörenin yaban hayatı potansiyelini olumsuz yönde etkilemekte,
yaban hayatı sakinlerinin yaşama alanını daraltması Turizm Alanı ilan etme
amacını ve sonucunu göstermektedir. Burada turizmin gelişmesine karşın, do‐
ğal, kültürel ve rekreasyonel kaynaklar açısından ortaya çıkan olumsuzlukların
giderilebilmesi, bozulan doğal çevrenin restorasyonunun yapılabilmesi için
1996 yılında Milli Park statüsünün kazanımı bir imkân olarak değerlendirilmek‐
tedir. 33.608,5 Ha. alana sahip olan Milli Parkta yapılacak iş ve işlemler Orman
Bakanlığının tasarrufundadır. Yapılan floristik araştırmalarda Milli Park sınırla‐
rı dâhilinde 86 familya ya ait 322 cins, bu cinslere ait 514 tür ve tür altı seviyede
takson tespit edilmiştir.
MARMARİS MİLLİ PARKININ VE CİVARININ TURİZM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Marmaris’in Beli Mevkiinden; Marmaris Körfezinin kıyıdan başlayıp iç kesimle‐
re doğru ilerleyen yerleşim alanları, bu alanların etrafını yeşiliyle saran ve ada‐
ların konumundan dolayı körfezi adeta bir iç deniz olarak algılatan Milli Parkın
doğal güzellikleri gözler önüne serilmektedir. Balan Dağı ve Palamut Tepeden
de Milli Park alanının büyük kısmı izlenebilmektedir. Milli Park sınırları dışın‐
da kalan Kızıldere Vadisi, Köpek Tepe ve Şam Tepe de bakir doğal yapılarıyla
milli parkın devamında gelmektedirler. Milli Park alanının tüm noktalarına bir
başlangıç alanından ulaşılamamaktadır. Bunun nedenlerinden başlıcaları doğal
engeller ve Aksaz Askeri Bölgesi sayılabilir.

Harita 1. Marmaris Milli Park sınırlaması (http://www.marmaristurizm.org).

Söğüt, Taşlıca, Kırkkuyular, Serçe Koyu, İçmeler Kanyonu
Marmaris’ten Söğüt köyüne ulaşıldığında hayranlığın gizlenmesi imkânsız do‐
ğayla kucaklaşılır. Yunan adaları ve Türk yarımadaları ayaklarınızın altında
uzanırken Taşlıca Köyüne oradan Kırkkuyular’a varırsınız. Kırkkuyularda köy‐
lü hayatını tanıyıp, tarihi su kuyularından içtiğiniz suyla yorgunluğunuzu atıp
yürüyüş turuna yeniden başlayacaksınız. Yol kenarındaki 300 – 400 yıllık köy
kalıntıları, Serçe koyunda sizin için hazırlanan doğal köy yemeklerini tatma ve
denize girme imkânı bulacaksınız. Denize girmeyip rehber eşliğinde Serçe koyu
içinde bulunan kanyonu ve İçmeler Kanyonunu gezmekte ayrı bir heyecan ola‐
caktır. (http://www.marmaris.gov.tr)
Marmaris Turgut Kalesi (Bybassos)
Marmaris Turgut Köyü yakınlarında, doğayla iç içe yaşayan, ilginç taş oluşum‐
ları ve ağaçların yeşil denizinin içinden geçerek patika yollardan tırmanacak,
deniz ve gökyüzünün nerede ayrıldığını bulmakta zorlanacağınız bir manzara
ile sizi binyıl öncesine götüren bir tarih hazinesini keşfetmeye başlayacaksınız.
(http://www.marmaris.gov.tr)
Marmaris Yerkesik, Sarnıç Köyü Kanyonu
Sarnıç köyünde köy kahvesinde sıcak çayınızı içip, sıcacık sohbetiniz sürerken
İngilizlerin yıllar önce burada bulunan madenleri çıkartmak ve götürmek için
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neler yaptıklarını, doğal ve tarihi güzellikleri nasıl yok ettikleri hayretle dinle‐
yecek, kanyona giden maden yollarında bu yapılanların izlerini göreceksiniz.
Bir dere sizi kanyona götürecek, kanyon içinde yürürken doğanın güzelliğine
hayran kalacaksınız. Patikalarda, sarp geçitlerde yabani keçiler sizlere poz veri‐
yor olacaklar. (http://www.marmaris.gov.tr)
Marmaris Karacasöğüt Mağarası
Marmaris’ten doğa yürüyüşü ile 30 – 40 dakikada ulaşacağınız Karacasöğüt’teki
mağaranın girişinde büyülenecek, içeriye girdiğinizde hayranlığınız daha da
artacaktır Mağara duvarlarındaki oluşumlara inanmakta güçlük çekerken ma‐
ğaranın
serin
ve
nemli
havasıyla
rahatlayacaksınız.
(http://www.marmaris.gov.tr)
Kaya Tırmanışı
Marmaris çevresi, dağcılık ve kaya tırmanışı yapmak isteyen doğa ve outdoor
tutkunları için oldukça uygun alanlara sahiptir. İçmeler, Beldibi ve Yerkesik ‐
Sarnıç köyü kanyonları, kanyon turlarının yanı sıra kaya tırmanışı yapmak iste‐
yenler bulunmaz yerlerdendir. (http://www.marmaris.gov.tr)
Bisiklet ve At Turları
Marmaris’den, Marmaris‐İçmeler sahil kıyı bandında, Günnücek‐Yalancı Boğaz
ve Cennet Adasında bisiklet turları düzenlenmektedir. Gökova kıyıları
(Karacasöğüt‐Bördübet arası), Hisarönü, Orhaniye, Selimiye ve Bozburun sahil
şeridiyle, Bayır ve Söğüt köy yolları da seçilebilecek güzergâhlar arasında yer
alır. Dağ bisikleti içinse Fürth Dostluk Yürüyüş yolu değerlendirilebilir. At
binmek ve atlı çevre gezisi için Hisarönü, Çetibeli ve Köyceğiz Toparlardaki bi‐
nicilik kulüplerinin de desteğiyle çevrede rehberli atlı turlar düzenlenmektedir.
(http://www.marmaris.gov.tr)
Av Turizmi
Milli Park Mühendisliği her yıl belirli bölgeleri, yılın belli zamanlarında av tu‐
rizmine açmaktadır. Geriye kalan zamanlarda ve alanlarda avlanmak yasaktır.
(http://www.marmaris.gov.tr)
Orman Kampları
Körfez kıyılarında ve ormanlık alanlarda kurulu ya da çadır ve karavan kurarak
doğayla iç içe yaşama imkânı sunulan alanlar bulunmaktadır. Bu alanlardan
bazıları Pamucak Orman Kampı, Çubucak Orman Kampı, İnbükü Orman Kam‐
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pı, Günnücek Orman Kampı, Bucak Orman Kampı, Çetibeli Orman Kampı ola‐
rak sayılabilir. Bu kamplar doğal yaşamla tamamen iç içe olmak ve bütünleş‐
mek isteyenler için vazgeçilmez yerlerdendir.
Doğal Peyzaj ve Rekreasyonel Kaynak Değerleri
Physkos Kenti: Marmaris’in 2 km kuzeyinde, Beldibi yerleşkesinin batısındaki
Asartepe Mevkiinde yer alır. Kentten geriye sadece sur duvarları kalmıştır. 1.
derecede arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir.
Amos Harabeleri: Asarcık Burnunda yer alır. Tiyatro, tapınak ve sur duvarlarının
kaldığı harabeler I. ve III. Derece sit alanıdır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Artan şehirleşmeyle doğru orantılı olarak gürültü, kalabalık ve stres insanları
doğaya daha da yakınlaştırmıştır. İnsanlar, bunaltan bu ortamdan ormanların
dinlendirici havasını istemektedir. Orman ve deniz... Bu iki varlık, bir yandan
vahşilikleri, diğer yandan esrarlı pırıltı ve güzellikleriyle sadece göze ve kulağa
değil, aynı zamanda gönül ve dimağa da hitap etmiştir ve etmektedir. Gerçek‐
ten orman barındırıp beslediği bitki, kuş, böcek ve hayvanları; taze renk, ilahi
musiki ve esrarlı sükûnetiyle, insan gönlünde daima derin bir hayranlık uyan‐
dırmıştır.
Ormanlar milletlerin estetik ruhunu, bedii duygularını daima etkilemiş ve
geliştirmiştir. Zira insanlar hiçbir mahir fırçanın çizemeyeceği renk ve ışıkları;
hiçbir bestenin ulaşamayacağı ses ve nağmeleri ormanda yakalamışlar, hiçbir
mekânda bulamayacakları huzuru ormanda bulmuşlardır. Ormanın bu gibi ö‐
zellikleri son yıllarda ormanlardan faydalanmayı arttırmış, eko turizm faaliyet‐
leri yaygınlaşmıştır. Bu sebeple doğal kaynaklarımızdan planlı bir şekilde fay‐
dalanmalıyız. Onları tahrip edeci tutumlardan kaçınmalıyız. Bu konuda halkı
bilinçlendirmeliyiz.
Ormanlardan faydalanmanın çeşitlenmesine bağlı olarak gereken hassasiyeti
göstererek koruma alanları artırılmalıdır. Milli Parkların çevresindeki yerleşim
alanları ve endüstriyel kullanımların Milli Parkların sahip olduğu kaynak de‐
ğerlerinin devamlılığını doğrudan etkileyecek nitelikteki baskıları azaltılmalı‐
dır. Bu sebeple, Milli Parklarının en az hidrolojik havzası itibarı ile havza için‐
deki planlı ve plansız gelişmeler açısından sürekli olarak izlenmesi ve gelişme‐
lerin kontrol altında tutulması, bu konuda gerekli çalışmaların ilgili merkezi ve
yerel yönetimlerle işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi gerekmektedir.
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Milli Parkların sınırları dışındaki hidrolojik havzalarında yer alan su kay‐
naklarının ve derelerin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi gayesiyle gerekli
tedbirler alınmalıdır. Milli Parkların sınırları dışındaki hidrolojik havzaları için‐
de tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübre ve ilaçların miktarının uygun seviye‐
lerde ve zamanında kullanılması gayesiyle yöre çiftçilerinin eğitilmesi, buralar‐
daki tarımsal faaliyetlerin ekolojik tarım ilkeleri çerçevesinde sürdürülmesi,
Milli Parkların korunması açısından önem taşımaktadır. Marmaris Milli Parkı‐
nın Eko‐turizm açısından daha fazla faydalanabilmek için yörede bulunan otel
işletmecileri eğitilmelidir.
Milli Parklardan daha fazla insanın faydalanması için gerekli tanıtımlar ya‐
pılmalı ve ihtiyaç olan tesisler yapılmalıdır. Yeni tip turistin beklentileri, “deniz,
kum ve güneş” üçgeninden uzak, doğa ile iç içe abartılı olmayan tesislerde iyi
bir oda, iyi hizmet ve tüm bunların başında bozulmamış ve temiz bir çevrede
aktif bir tatil yapmaktır. Bu sebeple Türkiye geri kalmışlığının kaderini bu şe‐
kilde yenebilir. Zira gelişmiş ülkeler uzaya şehir kurarken bizde saban ile çift
süren vatandaşın varlığını bir hayıflanma vesilesinden çıkararak Eko‐turizm
kaynağı olarak kullanabiliriz. Bu değeri yine aynı yörenin insanı için sosyal re‐
fahı tabana yaymaya vesile yapabiliriz (Kırış 2002: 19).
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ÖZ
Yahudilik günümüzdeki ilahî kaynaklı dinlerin en eskisi durumundadır. Bununla birlikte,
Yahudi ırkından başka milletlerden mühtedi kabul etmemesine bağlı olarak misyonerlik kurumu oluşmadığından mensubu en az olan ilahî dindir. Mensuplarının yarıdan çoğu İsrail ve Amerika’da, diğerleri ise dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır. Son yıllarda ülkemize, azımsanmayacak sayıda Yahudi turist gelmektedir. Bunların da çoğunluğunun, Yahudiler arasında mensubu en az olan Reformist Yahudi mezhebinden olma
ihtimali oldukça yüksektir. Bu bildiride, ülkemize, İsrail’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde mensubu en çok olan Ortodoks Yahudi turisti, çekebilmek için, onlar için son derece
önem arz eden yiyecek ve içecek kuralları üzerinde durulacaktır. Böylece, Türkiye’de turizm sektöründeki işletmecilere, Yahudilerin yiyecek ve içecek kurallarıyla ilgili genel
bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm, Ortodoks Yahudilik, Koşer, yiyecek, içecek.

GİRİŞ
Turizmi, başka yerleri görmek, tanımak, eğlenmek, dinlenmek ve alıveriş etmek
için yapılan geziler ve bunun için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlamak
mümkündür. Turizmin ekonomik boyutu olduğu kadar, kültürel boyutu da bu‐
lunmaktadır. Bir ülkede turizm sayesinde, oldukça önemli bir ekonomik gelir
elde edildiği ortadadır. Bunun yanı sıra, turizm, farklı kültürlerin birbiriyle bu‐
luşması ve iletişim içinde bulunmasını sağlayan faktörlerden birisidir. Bu ileti‐
şimin sağlıklı olabilmesi için ülkeye gelen turistin dini ve kültürel değer yargıla‐
rının bilinmesi son derece önem arz etmektedir.
Turizm sektörü, aynı zamanda bir hizmet sektörüdür. Bu sektörün önemli
ayakları arasında ulaşım, barınma, eğlence, yiyecek ve içecekler yer almaktadır.
Bunlar arasında yiyecek ve içeceklerin kültürler arası iletişim açısından ayrı bir
önemi bulunmaktadır. Zira bir turist, ziyaret ettiği bölgenin meşhur olan ye‐
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meklerini ve içeceklerini tatmak ister. Turist için yemeğin veya içeceğin meşhur‐
luğu ve kalitesinden ziyade, önemli olan, bunların kendi değer yargısına uygun
olarak yapılmasıdır. Bu husus, Yahudi turist için diğer turistlere nazaran çok
daha önemli bir durum arz eder.
Bildirinin konusunu olan, Yahudilikteki yiyecek ve içecek kuralları ile ilgili
veriler, Yahudiliğin kutsal metinlerini oluşturan Tora (Tevrat) ve Talmud ve
konuyla ilgili diğer kaynaklarının taranması sonucu elde edinilmiş ve tarafsızlı‐
ğa dikkat edilerek Dinler Tarihi’nin deskriptif metodu ile yazıya geçirilmiştir.
Bildiri iki ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci ana başlıkta Yahudilik’teki kaşer
yiyeceklerde bulunması gereken özellikler üzerinde durularak, kara hayvanları,
deniz ürünlere ve bitkisel yiyecekler ile ilgili kurallar ortaya konulmuştur. İkin‐
ce ana başlığın konusunu ise Yahudilik’teki kaşer içeceklerin özellikleri ve bun‐
larla ilgili kurallar üzerinde durulmuştur. Bildirinin Sonuç ve Öneriler kısmın‐
da, her iki ana başlıkta ortaya konulan bilgiler çerçevesinde, Türkiye’deki tu‐
rizm işletmecilerinin Ortodoks Yahudi turistlere yönelik yapacakları yatırımlar‐
da yiyecek ve içecekler hakkında dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilmiştir.
YAHUDİLİK’TE KAŞER YİYECEKLER
Yahudilik’te, yenilmesi ve kullanılmasında dinen sakınca bulunmayan helal
yiyecek ve içecekler için kaşer veya koşer tabiri kullanılır. Kaşer kelimesi söz‐
lükte uygun, gerekli ve dinî kurallara uygun anlamındadır. Bu terim Yahudi
geleneklerine uygun olan her şey için kullanılmakla birlikte günümüzde tüke‐
timi uygun görülen gıdalar ve bunların hazırlanış biçimini içine alan kuralların
tümünü kapsamaktadır (Blech 1999: 236). Yahudi inancına göre, bu kurallar in‐
sana fiziki birtakım faydalar sağlasa da asıl faydası ruhidir. Kaşer kurallarına
uyan Yahudi, kendisini kutsiyet basamaklarından yukarı çekerek, manevi haya‐
tın mutlak kaynağı olan Tanrıyla kenetlenir ve Yahudi milletinin kutsal misyo‐
nunu yerine getirmiş olur. Dolayısıyla bir Yahudi, Tanrısal zekânın bu kutsal
misyonunu yerine getirmede engel olarak tanımladığı gıdaları yemek ve içmek‐
ten uzak durmakla yükümlüdür (Vayikra 164, 869; Alalu vd. 2001: 121).
Yahudi geleneğinde koşer kabul edilen yiyecekleri, hayvansal, deniz ürünle‐
ri ve bitkisel olmak üzere üç başlık altında inceleyeceğiz.
Kara Hayvanları
Yahudilik’te büyük ve küçükbaş hayvanların etinden faydalanılabilmesi için bu
hayvanların birtakım şartları taşıması gerekmektedir. Genel itibariyle bu hay‐
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vanların etlerinin yenilebilmesi için çatal tırnaklı ve geviş getiren olması gerek‐
mektedir (Devarim 14: 6, 308‐309). Bu iki şartın ikisinin de hayvanda birlikte
bulunması zorunludur. Başka bir ifade ile hayvanın sadece geviş getirmesi veya
sadece çift tırnaklı olması, onun helal olmasını sağlamamaktadır. Hayvanın ge‐
viş getirme ve çift tırnaklı olma vasıflarını aynı anda taşıması gerekmektedir
(Vayikra 11: 4‐8, 169‐171; Devarim 14: 7‐8, 311). Büyük ve küçükbaş hayvanlar
için genel kuralları belirten Tevrat, bununla yetinmeyip etleri yenilebilecek
hayvanları sığır, koyun, keçi, geyik, ceylan, sığın (alageyik), dağ keçisi, karaca,
ahu ve dağ koyunu olarak listelemektedir (Devarim 12: 15, 22, 14: 4‐5). Kümes
hayvanlarından ise horoz, tavuk, hindi, ördek ve kaz cinslerinin kaşer olarak
kabul edilmektedir. Bu hayvanlarda dikkati çeken diğer bir özellik de tamamı‐
nın otla beslenmesidir. (Blech 1999: 237‐239).
Yahudilik’te, etlerinin yenilmesi yasak olan büyük ve küçükbaş hayvanların
genel özelliği ya geviş getirmemeleri ya da çatal ve yarık tırnaklı olmamalarıdır.
(Vayikra 11: 4, 26, 169, 185) Başka bir ifade ile bazı hayvanlar geviş getirdiği
halde çatal ve yarık tırnaklı olmadıklarından, bazı hayvanlar ise çatal ve yarık
tırnaklı oldukları halde geviş getirmediklerinden etlerinin yenilmesi haram ka‐
bul edilmiştir. Tevrat’a göre geviş getirdiği halde çatal ve yarık tırnaklı olmadığı
için haram kabul edilen hayvanlar, deve, yaban faresi (kaya porsuğu veya kaya
tavşanı) ve tavşandır. Çatal ve yarık tırnaklı olduğu halde geviş getirmediğin‐
den dolayı yenilmesi yasak olan hayvan ise domuzdur (The Midrash IV, 289;
Telfer 1996: 70; Vayikra 11: 7, 171; Devarim 14: 8, 311).
Beema adı verilen ehil veya çiftlik hayvanlarının etlerinin yenilebilmesi için
Yahudi şeriatına uygun kurallara göre kesilmesi önemlidir (Vayikra 166;
Midrash. IV, 289; Blech 1999, 240). Kaşer kuralları çerçevesinde, her şeyden önce
hayvan kesim işini din uzmanının yapması gerekir. Kuralları oldukça geniş ve
karmaşık olan hayvan kesim işine şehita, bu işi yapan eğitimli kasaba ise şohet
adı verilir (Şemot 628; Bereşit 526). Basit bir kasaptan çok farklı olan şohetin,
temel Yahudilik kurallarına sıkı bir şekilde bağlı olması ve kesim sırasında dik‐
kat edilmesi gereken dinî bilgileri bilmesi yanında, hayvanın fizyolojisi hakkın‐
da da yeterli bilgiye sahip olması gerekir (Hullin 9a; Nowak 2005: VIII, 5106).
Şohetin, kaşer kesim yapabilmesi için sadece bu şartlar yeterli olmayıp, Bet‐
Din’in (Yahudi dini mahkemesi) onayıyla kesim için verilmiş dinî yetki belgesi‐
ne sahip olması da zorunludur. Şohet ancak bu belge sayesinde kaşer kesim ya‐
pabilme yetkisine sahip olur. Bet‐Din tarafından verilmiş bir belgeye sahip ol‐
mayan, şehita kurallarını çok iyi bilse dahi kesim yapamaz. Kesimden önce
şohet hayvanın kaşeruta aykırı olup olmadığını kontrol ettikten sonra uygun
olduğu kanaatine vardığında kesime başlayabilir. Şehitada önemli olan, hayva‐
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nın alt boynu (yemek ve nefes boruları) omurgaya kadar, bıçağın bir gidiş geli‐
şiyle kesilmesidir. Şohetin kesimde kullandığı bıçak halef adı verilen çok keskin
olan özel bir bıçaktır ve kesilen hayvanın boynunun iki katı uzunlukta olması
zaruridir. Bıçağın keskinliği hususunda en ufak bir tereddütte, yapılan kesim
kaşer kabul edilmez. Bıçağın keskinliğinde hassas davranılması, hayvanın ke‐
sim esnasında acı çekmemesi içindir (Alalu vd. 2001: 123; Bereşit 526; Şemot 628;
Hullin 8b‐9b). Şohet, kesimde kullandığı bıçağı (halefi) kesilen hayvanın diğer
organlarını kesmede kullanamaz. Bunlar için farklı iki bıçak kullanmak zorun‐
dadır. Bunlardan birisi ile hayvanın etlerini, diğeri ile yenilmesi yasak olan iç
yağlarını keser. Her iki bıçak birbirlerinin yerine kullanılamaz (Hullin 8b). Kesi‐
len hayvanın iç organları ve özellikle de akciğeri titizlikle incelenir. Normal şart‐
larda yenilmesi kaşer olan, fakat hatalı kesim yapılan veya kesim sonrası yapı‐
lan kontrolde yenilmesine engel bir hastalığa sahip olduğu tespit edilen hayvan‐
ların etlerini yemek yasaktır (Vayikra 185; Talmud Hullin 113b). Bu nedenle,
hatalı kesim yapılmayan ve iç organların incelenmesinde temiz çıkan kesilmiş
hayvana Bet‐Din’in kaşer damgası vurulur. Bu mühür hayvanın kaşer kuralla‐
rına göre kesildiğini gösterir. Günümüzde Yahudiler kasaptan et alırken, etin
yenilmesi yasak hayvan eti olup olmadığından emin olmak için kaşer damgası‐
nı görmek isterler (Alalu vd. 2001: 123).
Gerek büyük ve küçükbaş, gerekse kümes hayvanları, kaşer kurallarına göre
kesim yapılsa bile, etlerinin yenilebilmesi için etlerinin kandan arındırılması
gerekmektedir. Kandan arındırma işlemi, Tevrat’ta belirtilen kan veya kanlı
etin yenilmesinin yasaklığından kaynaklanmaktadır (Bereşit 9: 4; Vayikra 3: 17,
17: 10‐11)). Yahudilik’teki kan yeme yasağı hakkında çeşitli sebepler ileri sürül‐
müştür. Bu sebeplerden birincisi, tüm kurbanlarda, günahların affını sağlayan
kanın kurban işleminin bir parçası olmasıdır (Vayikra 1: 15, 3:2, 17, 7: 26, 17: 11‐
12; Kiddushin 37a). Kan yeme yasağı ile ilgili ikinci sebep ise kan ile can ara‐
sındaki bağ ve hayat varlığının kanda olmasıdır. Bu nedenle Tufandan sonra
bazı hayvanların etlerinin yenilebilmesine müsaade edilmiş, fakat canlarının
(kanlarının) yenilmesine müsaade edilmemiştir. Böylece Tufan öncesi bulunan
hayvan eti yeme yasağının, onların kanının yememek suretiyle devam ettiği
vurgulanır (Bereşit 9: 3‐4, 52‐53; Vayikra 346). Yasaklamanın üçüncü sebebi ise
hayvan kanının ondaki yaşam gücünü temsil etmesi ve yenilmesi suretiyle hay‐
vani özelliklerin insana geçmesini engellemektir. Zira, Yahudi inanışında, diğer
yiyecek maddelerinin aksine, kan sindirim sisteminde kendi özelliğini kaybet‐
mez. Bu nedenle, ölmüş olsa dahi bir hayvanın canını oluşturan kanını yemek,
sona ermiş bir can ile devam etmekte olan bir canın birbirine karışması
anlamına gelir. Dolayısıyla, hayvan kanı yemenin insanı kaba ve acımasız yap‐
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tığı düşüncesinden hareketle Yahudiler, Tanrı’nın kan yemeyi yasaklayarak on‐
ların şefkatli ve merhametli olmalarını sağladığına inanırlar. Bu nedenle, Yahu‐
diler, eti kandan ayırmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar.
Hayvan etlerinin kandan arındırılması için uygulanan yöntemlerden birinci‐
si suda yıkama ve tuzlama, diğeri ise ızgaradır. Yıkama ve tuzlama yönteminde
öncelikte et parçaları bir ‐sadece bu iş için kullanılan‐ kaba konur ve üstünü
kaplayacak şekilde su doldurulur. Bu şekilde etler yarım saat suda bekletilir. Bu
işlemden sonra et parçaları tekrar kesilirse aynı şekilde yarım saat suda bekle‐
tilmesi gerekir. Sudan çıkarılan etler sularının akması için delikli bir kaba ko‐
nur, kısa bir süre bekletildikten sonra kalın tuzla tuzlanır ve bir saat bekletilir.
Tuzlama işlemi bittikten sonra et parçaları kesilirse tekrar tuzlanması gerekir.
Tuzlama işleminden sonra etler tekrar üç defa kabın suyu değiştirilerek yıkanır.
Böylece et kaşer hale gelmiş olur. Böyle bir eti kıyma yaparak kullanmakta bir
sakınca yoktur. Etin kandan arındırılması ızgara yöntemi kullanılacak ise her
şeyden önce ızgara kanı akıtacak nitelikte olması gerekir. Tava türü kaplarda
yapılan ızgara geçerli değildir. Izgaradan önce ete tuz ve başka bir maddenin
katılmaması gerekir. Izgara yöntemi yıkama ve tuzlama işlemi yapılmayan et‐
lerden elde edilen kıyma için geçerli olduğu gibi, özellikle yıkama ve tuzlama
yöntemiyle kandan arındırılması mümkün olmayan sakatat ve ciğer için geçer‐
lidir. Ayrıca, gerek tuzlama gerekse ızgara öncesi et kesmede kullanılan bıçak
ve diğer aletlerin başka gıda maddelerinin kesilmesi ve pişirilmesinde kullanıl‐
ması yasaktır. (Alalu vd. 2001: 123‐125; Blech 1999, 240‐241; sevivon.com
18.03.2006).
Yahudilik’te kurallara uygun kesilen hayvandan yenilmesi yasak olan kısım‐
lar, kanın yanı sıra, iç yağı ve uyluk başı üzerindeki kalça etidir. Evcil hayvanla‐
rın iç yağının yenilmesinin yasaklığı, bunların kurbanının bir parçası olmasın‐
dandır. Kurban olarak sunulan sığır ve davar cinsi hayvanların iç yağları, hay‐
vanın en makbul kısmı kabul edildiğinden, mezbahta yakma sunumu olarak
tüttürülür. Kurbanın bir parçası olarak tüttürülen iç yağları, karın içindeki iç
organlarını örten ve iki böbreğin üzerindeki (böğrün iki yanının üst kısmında)
tüm yağlardır. Bu yağlara helev (en makbul kısım) denilir ve Tanrı’ya aittir. Bu‐
nunla birlikte, kaşer olan yabani hayvanların iç yağları yenilebilir. Evcil hay‐
vanların iç yağları haricinde kuyruk yağları ve et ile iç içe olan ve şuman deni‐
len yağların yenilmesinde bir sakınca yoktur (Vayikra 3:17, 7: 23, 25; Hullin
59b).
Kurallara uygun kesilmiş hayvanda yenilmesi kaşer olmayan kısımlardan
uyluk başı üzerindeki kalça etinin yasaklığı, Yakup’un güreştiği yabancının
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(meleğin), onun uyluk yuvasına vurarak, uyluk eklemini yerinden çıkararak
sakatlamasıyla ilgilidir (Bereşit 27: 1‐46, 28: 1‐5, 31: 38, 32: 4, 33, 35: 10). Aslında
Tevrat’ın yasakladığı kısım, bacakta bulunan siyatik siniridir. Bu sinirin genel
özelliği, bacakta bulunan ana sinir olması ve omuriliğin arkasından çıkıp baca‐
ğın iç kısımlarından aşağıya kadar uzanmasıdır. Yahudi âlimleri, meleğin vur‐
muş olduğu bu siniri, kötünün etkisine en açık yer olarak kabul ederler. Bu ne‐
denle, kaşer hayvanın butu yenileceğinde siyatik siniri ve tüm uzantıları zede‐
lemeden dikkatlice etten ayrılması gerekir. Bunun yanında butta bulunan ve
ipliğe benzeyen altı sinirle birlikte belli damarların da çıkarılması, but etinin
yenilebilmesi için zorunludur. Sinirlerin ve damarların etten temizlenmesi ol‐
dukça zor ve pahalı olmasından dolayı Yahudiler genelde uyluk etini yemezler
(Bereşit 32: 25‐33, 252‐255; Hullin 91a‐92b, 96b, 101a).
Kaşer hayvanın etinin yasaklığı, kutsal günlerde kesilmesi veya satın alın‐
masıyla da ilgilidir. Özellikle Şabat (cumartesi) günü, üretime ve kazanca yöne‐
lik her türlü iş yapmak yasak olduğundan, hayvan kesimi, etinin satın alınması
ve pişirilmesi yasaktır. Zaten Şabat’ta hangi amaçla olursa olsun ateş yakmak
yasak olduğundan, etli ve diğer yemeklerin bir gün önceden pişirilmesi gerekir.
Dolayısıyla, Şabat günü kesilen hayvanın etini satın almak veya bir gün önce
satın alınmış dahi olsa Şabat günü pişirmek ve bu gün pişen yemeği yemek di‐
nen yasak durumundadır (Şemot 20: 8‐11, 226‐229; Vayikra 23: 3, 500‐501; Behar
2004: 139, 141).
Tevrat, ister kurban isterse, et yeme amaçlı olsun, büyük ve küçükbaş çiftlik
hayvanlarının dişileriyle yavrularının aynı gün içinde kesilmesini yasaklamıştır.
Dişi hayvan ile yavrusunun aynı günde kesilmesi yasağı, bunların etlerinin
kaşer olmamasını da beraberinde getirmiştir. Yasağın özellikle dişi hayvan ile
yavrusu için geçerli olmasının en önemli nedeni, genelde yavrunun annesinin
belli olması, babasının belli olmamasıdır. Şayet, yavrunun babası kesin olarak
biliniyor ise onların da aynı günde kesilmemesi gerekir (Vayikra 22:28, 490‐491;
Hullin 78a‐b, 82a, 83a).
Yahudilik’te hayvansal gıdalar ile ilgili olan yasaklamalardan en dikkat çe‐
keni, etle birlikte sütlü gıdaların yenilmesi yasağıdır. Bu yasaklama, yiyeceklerle
ilgili kaşerut kurallarının en önemlileri arasında yer alır. Yasaklamanın temeli,
Tevrat’ın; “Eti, annesinin (sütü bile olsa,) sütle pişirme” ifadesine dayanır. As‐
lında bu ifade ile Tevrat’ın, o dönemdeki putperestlerin bayram kutlamalarında
oğlak yavrusunun etini, annesinin sütüyle pişirmelerine atıf yaptığı ve putpe‐
rest uygulamalarından uzak durulması gerektiğini vurgulamak olduğu belir‐
tilmektedir. Yahudi din adamları, Tevrat’ın getirdiği bu yasaklamayı sadece oğ‐
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lak etinin ve annesinin sütü ile sınırlandırmayıp, kaşer olan herhangi bir hayvan
etinin, sütle birlikte pişirilmesini de yasaklayarak kapsamı genişletmişlerdir.
Aynı şekilde hahamlar, süt vermeyen fakat şehita kurallarına göre kesilen kü‐
mes hayvanları ve kuşlar için de bu kuralın geçerli olduğunu bildirmişlerdir
(Şemot 23: 19, 34: 26, s. 288‐291, 462‐463; Nowak 2005: VIII, 5106‐5107).
Etin sütle birlikte pişirilme yasağı hahamlar tarafından daha da genişletile‐
rek, birlikte pişirilmemiş dahi olsa et ile birlikte süt ve peynir, tereyağı, yoğurt,
ayran, içerisinde süt olan pasta gibi sütlü ürünlerin aynı anda yenilmesini ya‐
saklamışlardır. Ayrıca kaşer ete 1/60 oranından fazla süt veya yenilmesi yasak
olan başka bir etin karışması durumunda yenilmesi yine bu kurala bağlı yasak‐
lar arasındadır. Dolayısıyla bu yasaklama etli yiyecekler ile sütlü yiyeceklerin
pişirilmesinde farklı kapların kullanılması gerektiği kuralını beraberinde getir‐
miştir. Dolayısıyla, Yahudilik’te et ürünlerinin pişirildiği kapta sütlü yiyecekle‐
rin, süt ürünlerinin pişirildiği kapta da etli yiyeceklerin pişirilmesi yasaktır
(Hullin 113b‐115b; Şemot 288, 463; Behar 2004: 167, 197‐200).
Et ve süt ürünlerinin birlikte pişirilip, yenilmemesi nedeniyle Yahudi yemek
kuralları detaylı bir hal almıştır. Yukarıda belirttiğimiz kurallar yanında, aynı
masada oturan iki kişinin, ayrı ekmeği, tuzluğu, bardağı, peçetesi olmadan ve
aralarına belli bir mesafe koymadan, biri etli, diğeri sütlü yemek yiyemez. Etli
yemek yenilen bir sofrada, sofra örtüsü, çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar değişti‐
rilmeden sütlü yemek yenilmez. Aynı kural sütlü yiyeceklerin yenildiği sofra
için de geçerlidir. Diğer taraftan, etli yemek yiyen kişi, altı saat geçmeden
(Eşkenaz Yahudilerinde dört saat) sütlü ürünler, sütlü gıda yiyen kişi ise bir sa‐
at geçmeden etli yemek yiyemez. Bazı hahamlar, sütlü ürünler yenildikten he‐
men sonra ağız ve dişlerin iyice yıkanması şartıyla etli yiyeceklerin yenilebiline‐
ceğini ifade etmektedirler (Behar 2004: 167‐168).
Kaşerut kuralları gereği, kaşer olan kümes hayvanlarının içinde kan bulun‐
mayan yumurtalarını yemede bir sakınca görülmemiştir. Aynı zamanda kaşer
olan kuşların yumurtaları da yenilebilir niteliktedir (Hullin 64b, 97b‐98a; Behar
2004: 179). Yahudilik’teki “Murdardan çıkan murdardır” prensibi gereği, mur‐
dar olan hayvanların eti sütü ve diğer ürünlerinin yenilmesi yasaktır. Arı da
murdar hayvanlardan olduğu halde ürettiği balı yemek yasaklanmamıştır. Balın
kaşer olması, arının vücudundan çıkmayıp, ağzıyla çiçeklerden taşıyarak üret‐
mesi nedeniyledir (Vayikra 11: 20‐23, 11: 41‐42, 181‐183, 197; Behar 2004: 166;
Nowak 2005: 5106).
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Deniz Ürünleri
Yahudilik’te, yenilmesi uygun olan deniz hayvanlarının pullu ve yüzgeçli olma‐
sı gerekir (Vayikra 11: 9, 171; Devarim 14: 9, 311‐312). Deniz hayvanlarının yeni‐
lebilmesi için tek bir pula ve yüzgece sahip olması yeterlidir. Diğer taraftan,
şartları taşıyan deniz hayvanlarının etlerinin yenilebilmesi için kesilme şartı
aranmaz. Diğer taraftan, bazı balık türleri yüzgeçli olma özelliklerini suyun i‐
çinde ve dışında korurlar. Bazı balık türleri ise (palamut ve ton gibi) suyun için‐
de pullu, dışarı çıkartıldığında pullarını döker. Dolayısıyla balığın kaşer olabil‐
mesi için su içinde pula sahip olması yeterli görülmüştür. Bu manada Yahudi‐
lik’te, yılan balığı, kedibalığı, köpekbalığı, yunus balığı ve balina gibi pulsuz ve
yüzgeçsiz balıkların yanı sıra midye, istiridye, ahtapot, karides, yengeç ve de‐
nizkestanesinin yenilmesi yasaktır. Ayrıca, kalamar, salyangoz, yılan, deniz
kaplumbağası gibi hem suda hem de karada yaşayan tüm sürüngenlerin yenil‐
mesi de yasaklanmıştır (Vayikra 170‐173; Hullin 66b). Diğer taraftan, normal
şartlarda yenilmesi kaşer olan deniz hayvanlarının, Şabat günü avlandığında
yenilmesi yasak kabul edilmiştir (Şemot 229; Behar 2004: 141).
Kaşerut kuralları gereği etli ve sütlü yiyeceklerin birlikte tüketilmesi yasak
olmasına rağmen, balık eti için bu kural geçerli değildir. Balık eti sütlü yiyecek‐
ler ile yenilebilindiği gibi bu ürünler aynı kaplarda da pişirilebilir. Ancak sağlık
açısından et ile balığın aynı kapta karıştırılarak pişirilip yenilmesi uygun gö‐
rülmemiştir (Alalu vd. 2001: 127).
Yahudilik’te balık bolluk, doğurganlık ve çoğalmayı temsil eder. Bu nedenle,
Yahudi âdetlerine göre Şabat’tan önceki akşam genellikle balık yenilmesi, evlilik
yoluyla Yahudi neslinin çoğalmasını temin maksadıyla cinsel ilişkiyi teşvik et‐
mek amacına yöneliktir (sevivon.com 18.03.2006).
Bitkisel Yiyecekler
Yahudilik’te etli ve sütlü yemeklerle birlikte yenilebilen sebze, meyve ve hubu‐
bat türü bitkisel yiyeceklere parve adı verilir (Vayikra 886). Bunların da yenile‐
bilmesi için sebzelerin ve hububatların tohum veren olması, meyvelerin ise to‐
hum veren çekirdeğe sahip olması gerekir (Bereşit 1: 29). Tevrat’ta bitkisel yiye‐
ceklerden, buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, çavdar, zeytin, badem, nar, ü‐
züm, hurma, elma, baharat, reçine, fıstık, gibi bitkisel ürünler isimleri yer al‐
maktadır. Bunlar arasında buğday, arpa, üzüm, incir, nar ve zeytin Kutsal Top‐
rakların ürünü olduğundan dolayı mübarek kabul edilir (Şemot 288; Devarim
8:8). Diğer taraftan, üzüm, incir, nar, zeytin ve hurmadan oluşan beş meyve,
Yahudi geleneğinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu meyvelerden üzüm ve üzüm‐
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den yapılan şarap, Yahudilik’te sevinç ve neşe kaynağı olduğundan, yas ve ma‐
temle ilgili kutlamalar haricinde, hemen hemen bütün törensel seremonilerin
değişmez içeceğidir (Alalu vd. 2001: 31; Devarim 8: 8).
Yahudi geleneğinde önemli bir yer tutan incir ise Tevrat’ın sembolü duru‐
mundadır. Diğer meyvelerin çoğunun çekirdek, kabuk gibi yenilmeyen, atılan
kısımları bulunurken, incir, çekirdeği ve kabuğu dâhil, tümüyle yenilebilen bir
meyvedir. İncirin bu faydalı durumu Tevrat için de geçerlidir. İncirin her çekir‐
deği gibi, Tevrat’ın da her cümlesi ve kelimesinin boşuna olmadığına, bir fay‐
dayı ifade ettiğine inanılır. Bu nedenle incir ağacını gören bir Yahudi’nin dua
etmesi gerekli görülmüştür (Alalu vd. 2001: 33). İncir gibi Yahudi geleneğinde
narın da önemli bir anlamı vardır. Musa’nın çölde, Kenan diyarı hakkında bilgi
toplamak için gönderdiği kişilerin dönüşte getirdikleri ürünler arasında nar da
bulunmaktadır (Bamidbar 13: 23, 249). Gerek Koenlerin elbiseleri üzerende bu‐
lanan, gerekse Kutsal Mabet sütunları ve Tevrat ruloları başlarında bulunan nar
motifleri, Yahudilik’te çoklukta birliğin sembolüdür. Başka bir ifade ile nar, Ya‐
hudilerin mümkün olduğu kadar çoğalmaları ve bu çokluk içinde tek vücut ol‐
malarının ifadesidir. Narın kalın kabuğu altındaki ince zar ve küçük bölmecik‐
ler içerisindeki nar taneleri, İsrailoğullarını, bölmecikler kabileleri, iç zar Yahu‐
dilik kavramını ve dıştaki kalın kabuk ise Yahudileri koruyan, birlik içinde tu‐
tan Tevrat’ı simgelemektedir (Alalu vd. 2001: 33‐34; sevivon. com 18.03.2006).
Zeytin ağacı ve zeytinyağının Yahudilik’teki önemi ise zeytin dalının özgürlük
ve barış sembolü, zeytinyağının ise kutsama aracı olmasından kaynaklanmak‐
tadır.
Yahudilik’te, çekirge hariç diğer böcek türlerinin yenilmesi yasak olduğun‐
dan sebze ve meyve türü bitkisel yiyecekler, tüketilmeden önce iyice yıkanma‐
lıdır. Hububat türü yiyecekler ise içerisinde böcek olup olmadığı iyice kontrol
edildikten sonra yenilmelidir (Alalu vd. 2001: 122; Hullin 67b).
Bitkisel ve hayvansal ürünler sınıfına girmeyen bazı gıdalar vardır ki bunlar
Yahudi dinî geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bu tür gıdalardan birisi tuz‐
dur. Yahudilik’te tuz, önceden belirttiğimiz gibi etlerin kandan arınması için
kullanılmasından dolayı temizleme özelliği taşımaktadır. Aslında bu uygula‐
manın temelinde kurbanların tuzlanması emri yatmaktadır. Dolayısıyla Yahudi‐
lik’te tuzun, koruyucu ve değişimi engelleyici özelliği olduğuna inanılmaktadır.
Tuzun yiyecekleri bozulmaktan korumasından hareketle, Tuz anlaşması,
mezbahta yapılan takdimleri uygun şekilde yerine getirdikleri takdirde
Koenleri ve İsrailoğullarının her türlü beladan korunacaklarını vurgular
(Vayikra 33; Bamidbar 362). Günümüzde Mabet yıkılmış olduğu için kurbanın
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mezbahta tuzlanarak yakılması uygulaması yapılamadığından, bunun hatırası‐
na sofrada tuzun mutlaka bulundurulması gerekir. Mezbahın tuzsuz olmaması
gibi yemek sofrası da tuzsuz bırakılmamalıdır. Yahudilerin sofrada yemeğe,
önce ekmeği elle bölünüp tuza batırdıktan sonra dua okuyarak başlamalarının
sebebi budur (Vayikra 32).
Yahudilik’te, normal şartlarda yenilmesi uygun olan bitki ve bitkisel ürünle‐
rin, kutsal bayram günlerinde, belli zamanlarda (yıllarda) veya bir illet sebebiy‐
le yenilmesi yasaklanmıştır. Kutsal günlerdeki kısıtlamaların başında Şabat
gelmektedir. Zira bu günde tarım ürünleriyle ilgili olarak, ekmek, dikmek, top‐
rağı sürmek, ekin biçmek (koparmak), demet yapmak, tanelerinden ayırmak
için ekin dövmek ve savurmak, ayıklamak, öğütmek, elekten geçirmek hamur
yapmak ve fırında pişirmeye yönelik işleri ve bu işler kategorisine giren benzer
işlerin türevlerini yapmak yasaktır. Dolayısıyla, Şabat gününde sürülen tarlanın
ürününü; dikilen, biçilen, toplanan (kendiliğinden düşen de dâhil), ayıklanan
ağaç ve hububat ürünlerini; tanesini ayırmak için dövülen ve savrulan, elekten
geçirilen, un haline getirilen, hamur yapılan her türlü hububat türü ve bunlar‐
dan yapılan yemeği yemek yasaklanmıştır. Fırında veya herhangi bir yolla ye‐
mek pişirmek diğer yiyecek türleri için de geçerli yasaklamalar arasındadır
(Şemot 229; Behar 2004: 140‐144; Alalu vd. 2001: 173).
YAHUDİLİK’TE KAŞER İÇECEKLER
Suyun dışında, hayvansal ve bitkisel ürünlerden elde edilen içeceklerin Yahudi‐
ler tarafından tüketilebilmesi, her şeyden önce içeceğin kaşer hayvan ve bitki‐
den elde edilmesine bağlıdır. Aynı zamanda yiyecek kaplarıyla ilgili kurallar,
içecek kapları için de geçerlidir (Behar 2004: 141; Alalu vd. 2001: 121; Vayikra 11:
34‐36, 191‐193).
Yahudilik’te eti yenilen hayvanların süt ve sütlerinden imal edilmiş gıdaların
yenilmesi uygundur. Yahudilik’te, önceden belirttiğimiz gibi, yenilmesi yasak
olan hayvanların et, yumurta gibi hayvansal gıdalarla ilgili yasaklık belirten
kurallar, süt ve sütten üretilen içecekler için de geçerlidir (Behar 2004: 165).
Şabat günü yapılması yasak olan işler arasında hayvandan süt sağmak belir‐
tilmese de, yapılan işin üretime yönelik olması ve listede belirtilen işlerin türev‐
lerinin de yasak olmasından dolayı bu günde süt sağmak da yasak sayılmıştır.
Süt sağmak, özellikle ekinler için belirtilen hasat yapmanın türevi olarak değer‐
lendirildiğinden, bu günde sağılan sütün ve bundan imal edilen ürünlerinin
tüketilmesi kaşer kurallarına aykırıdır (Şemot 229; Shahak 2002: 85).
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Kaşerut kurallarına göre, yenilmesinde herhangi bir yasaklama getirilmeyen,
hububat, sebze ve meyvelerden elde edilen alkollü veya alkolsüz sıvıların içil‐
mesi ya da kullanılması genel olarak kaşerdir (Behar 2004: 141; Alalu ve arka‐
daşları 2001: 121). Bunlardan özellikle şarap, törensel kutlamaların bir parçası‐
dır. Ayrıca şarap, Yahudi geleneğinde eğlence ve neşe kaynağı olarak kabul e‐
dilmektedir (Özen 2001: 227; sevivon.com 18.03.2006).
Kaşer kuralları gereği, bizzat Yahudiler tarafından üretilmeyen ve üzerinde
kaşer damgası bulunmayan şarap, şampanya, martini, vermut gibi içeceklerin
içilmesi yasaktır. Aynı yasaklama, içeceklerin şişelere doldurulması ve dolu şi‐
şenin kapağının açılmasında da geçerlidir. Bu nedenle, Yahudi gözetiminde şi‐
şelenmeyen ve bizzat Yahudi tarafından kapağı açılmayan şarabın içilmesi uy‐
gun görülmemiştir. Diğer taraftan, Yahudi tarafından açılmış şarap şişesine Ya‐
hudi olmayan bir kişi dokunduğunda içindeki şarabın kaşer özelliğini kaybetti‐
ğine de inanılır (Şemot 456; Daniel 1: 8‐12; kaserutr.tripod.com 08.11.2006; Örs
1999: 324‐325; Sanders 1990: 24).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yahudilik’teki yiyecek ve içecek kuralları, oldukça detaylı ve karışıktır. Bu ne‐
denle özellikle Ortodoks Yahudiler, turist olarak gidecekleri ülkelerde kendi
dini kurallarına uygun yiyecek ve içecek temininde zorlanmaktadırlar. Bu da,
Ortodoks Yahudilerin, başka ülkeleri görme ve gezme imkânlarına önemli öl‐
çüde kısıtlama getirmektedir.
Türkiye’de Ortodoks Yahudi turistler için yatırım yapacak kişi ve işletmele‐
rin, böyle bir yatırımın önemli ölçüde maddi bir külfet getireceğini bilmesi ge‐
rekir. Her şeyden önce yapılacak olan otel, restoran gibi tesislerin sadece Orto‐
doks Yahudiler için olması ve onların dini kuralları dikkate alınarak düzenlen‐
mesi gerekmektedir. Bu manada, tesisin mutfağı ve çalışanları önem arz etmek‐
tedir. Mümkün olduğu ölçüde, etli ve sütlü yiyecekler için iki ayrı mutfağın bu‐
lunması ve mutfak araçlarının birbirine karıştırılmaması, ayrı ayrı lavabolarda
yıkanması önemli bir husustur. Diğer taraftan çalışanların özellikle de aşçının
Yahudi olması gerekmektedir. Zira, Ortodoks Yahudilik’te diğer insanların yap‐
tıkları etli ve sütlü yiyecekler ile sütten mamul edilmiş içeceklerin tüketilmesi
de genel olarak yasaklanmıştır. Bu yasaklama, şehita kurallarına göre hayvanın
kesilmesi, etinin kandan arınma işlemlerinden geçirilmesi ve et ürünleriyle süt‐
lü ürünlerin ayrı ayrı tencerelerde pişirilmesi gerekliliği kuralından kaynak‐
lanmaktadır. Ayrıca, Yahudilik’teki Şabat (cumartesi) kuralları dikkate alınarak,
bu kuralları iyi bilen Yahudi dinine mensup olmayan çalışanların da bulunması
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gerekir. Zira, Şabat günü bir Yahudi yasaklara uymak zorundadır, fakat Yahudi
olmayanların yapmış oldukları hizmetten faydalanabilir.
Tesiste, yemek olarak kurallara uygun sebze ile balık ve tavuk gibi beyaz et
ürünleri hazırlanması maliyetin azaltılması bakımından önemlidir. Zira Yahudi
dini kurallarına uygun, gerek büyükbaş, gerekse küçükbaş hayvan etleri önemli
bir maliyet gerektirmektedir. Buna karşın, Yahudilerin, diğer insanların hazır‐
lamış olduğu sebze türü yemeklerde, hayvansal yağ bulunmadığı takdirde tü‐
ketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Aynı şekilde, balığın ke‐
sim kuralı olmadığı gibi sütlü ürünler ile birlikte pişirilmesi ve tüketilmesinin
yasaklığı söz konusu değildir. Her ne kadar tavuk gibi kaşer olan kümes hay‐
vanlarının kesimi ve etlerinin kandan arındırılması bir takım kurallara bağlansa
bile, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda olduğu gibi, etlerinin yenilmesi yasak
olan kısmı bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yemek yapımında hayvansal yağ
yerine bitkisel yağ özellikle de zeytinyağı kullanılmalı ve yemek masasında Ya‐
hudiler için kutsallığının yanı sıra dini sembolik özelliği bulunan meyvelerden
üzüm, incir ve nardan bol miktarda bulundurulmalıdır.
Yahudi turistler için hazırlanacak tesiste, mutfak kadar yemek yenilecek me‐
kân da önemlidir. Yemek yenilecek mekânın mümkün olduğu ölçüde, et ve süt
ürünlerinin servis edildiği iki bölüme ayrılmalı veya bu kural dikkate alınarak
masalar dizilmelidir. Bunların yanı sıra tesiste kullanılacak olan masa örtüsü,
peçete, havlu gibi kumaş türü malzemenin hiçbir şekilde karışım içermemesi ve
tek bir üründen imal edilmesi gerekir. Zira Yahudilikte, içerisinde az miktarda
dahi olsa (% 90’ı pamuk, % 10’u polyester gibi) karışım içeren kumaşın kulla‐
nılması yasaktır.
Yahudiler için yapılacak olan tur organizasyonlarında tarih önem arz etmek‐
tedir. Bu tür organizasyonların, Şabat gününe ve Şabat yasaklarının geçerli ol‐
duğu (Roş Aşana bayramı ve Sukot bayramının ilk iki ve son iki gününe) bay‐
ram günlerine denk gelmemesi de önemlidir. Yahudilikte gün, akşam ilk yıldı‐
zın görünmesinden itibaren başladığından, Şabat yasakları cuma günü akşa‐
mından cumartesi akşamına kadar devam eder. Bu süre içerisinde Yahudi’nin
elektrik düğmesine basıp ışık yakması gibi, yapmış olduğu eylemde bir üretim
meydana gelmesi yasaktır. Bu nedenle, tur organizasyonlarının, cumartesi ak‐
şamından, başlayıp cuma günü akşamı bitecek şekilde ayarlanması gerekir.
Yahudi turistlere yönelik tesis işletmek isteyen turizm yatırımcısı, tesisinin
Yahudiler için uygun olduğunu belirten bir belgeyi Türkiye’deki Hahambaşılık‐
tan alması, yapmış olduğu yatırımın boşa gitmemesi için oldukça önemlidir. Bu
belge aracılığıyla, Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları başta İsrail, Avrupa ve
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rail, Avrupa ve Amerika’da reklamlarla tesisini tanıtabilirse büyük miktarda
Yahudi turisti çekebilirler. Böyle bir tesisin maliyeti yüksek olmakla birlikte,
unutulmamalıdır ki, ticaretle uğraşmalarından dolayı, dünyadaki Yahudilerin
büyük bir kısmı genellikle zengindir.
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ÖZ
Otellerin ana amacı olan geceleme ihtiyacına cevap veren “oda” mekanı; planlama,
programlama ve tasarlama eylemlerine yön veren birimdir. Otel yatak odalarının müşteri algısı üzerindeki etkisi, otelin diğer iç mekânlarına göre daha güçlü olduğundan,
oda tasarımı bir otel için ilk ve en önemli tasarım kararını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, konaklama tesisi türlerinden zincir otel işletmelerinin kurumsal kimliklerini yatak odalarına nasıl yansıttığı, yatak odası tasarımında misafirin konaklama amacına ve dolayısıyla bölgesel farklılıklara ne derece önem verdiği, tasarımın kullanıcının
ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı, genel olarak tanımlanarak, örneklemeler üzerinden
gidilerek saptamalar yapılması ve bu saptamaların bir öneri ile geliştirilmesidir. Odaların kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik nitelik farklılıklarının ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli otel zincirlerine incelenmiştir. Çalışma alanı olarak dünya çapında bilinen, kurumsal kimliği gelişmiş, Türkiye’de hem şehir içi hem de kıyı tesisi bulunan otel zincirleri
seçilmiştir. Zincir otellerin seçilmesi, araştırmayı kurumsal kimliği en gelişmiş otellerde
izlemenin daha belirgin sonuçlar vereceğinin düşünülmesidir.
Anahtar sözcükler: Zincir otel, otel odası, turizm-tasarım ilişkisi.
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Konuya giriş yapılarak çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi vurgulandık‐
tan sonra turizm ve otel işletmeciliğinin tarihi, konaklama tesisi ve otel kavram‐
ları, otellerin sınıflandırması ve otel odasının otel içindeki önemi ele alınmakta‐
dır. Zincir otel kavramının tanımı yapılarak, otel odasının niteliklerine ve bu
nitelikleri tanımlayan çeşitli kurallara değinilmektedir. Bu nitelikler doğrultu‐
sunda çalışma alanı olarak dünya çapında bilinen, kurumsal kimliği gelişmiş,
Türkiye’de hem şehir içi hem de kıyı tesisi bulunan beş otel zincirine ait birer
şehir içi ve kıyı oteli üzerinde analiz yapılmaktadır.
Sonuç olarak zincir otel odalarında ortak normlar kullanılmasının kurumsal
kimlik açından önemi vurgulanmakta ve öneriler üzerinde durulmaktadır.
Konaklama Tesisi Olarak Otel ve Otel Yatak Odaları
Özkan ve Uluer (2007), turizm kavramının ilk kez 1905 yılında Guyer Feuler
tarafından “gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinmeler, doğa ve
sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğince, doğanın insanlara mut‐
luluk verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret ve sanayinin gelişmesi ve
ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak, ulusların ve
toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren ‘modern’ çağa
özgü bir olay olarak tanımlandığını belirtmişlerdir. İnsanların ilk çağlardan bu
yana çeşitli sebeplerden dolayı asıl yaşama mekânlarının ve yaşadıkları bölge‐
nin dışına çıkması, konaklama ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu çağlarda
ulaşım imkânlarının yetersizliği uzun yolculuklara sebep olmuş, konaklama
tesisi kullanımı ise zorunlu hale gelmiştir. Turizm yönetmeliğinde konaklama
tesisleri içinde belirli bir türü belirtmek için kullanılan otel terimi, halk dilindeki
anlamıyla tüm konaklama tesislerini ifade etmektedir. Oteller, yolcuların geçici
konaklama ihtiyaçlarını karşılamak esasına dayanan, bunun yanı sıra beslenme
ve eğlenme hizmetlerini de sunan geniş programlı yapı veya kuruluşlar olarak
tanımlanabilir.

GİRİŞ

Otel Yatak Odasının Otel İçindeki Yeri ve Önemi

Bu çalışmadaki amaç, “zincir otellerdeki yatak odası niteliklerinin konaklama
amaçlarına göre karşılaştırılması”dır. Bu çalışmada öncelikle analiz işlemi için
ön bilgiler edinilmekte daha sonra alan çalışmasına dâhil edilen zincirlerin seçi‐
len şehir içi ve kıyı tesislerine ait yatak odası örneklerinin karşılaştırmalı analizi
yapılmaktadır.

Otellerin ana amacı olan geceleme ihtiyacına cevap veren “oda” mekânı; plan‐
lama, programlama ve tasarlama eylemlerine yön veren birimdir. Yatak odası
bir otel için en temel birim olduğundan, tasarım kararları alınırken ilk ve en
önemli basamağı oda tasarımı oluşturmaktadır. Yatma birimlerinin boyut ve
sayıları belli olmadan diğer birimlerin tasarlanması imkânsızdır.
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Yapılan araştırmalara göre; ülkeler elde ettikleri toplam turizm gelirlerinin
%50’sini konaklama tesislerinden, bunun da %50’sini oda için ödenen meblağ‐
dan elde etmektedir. Bu nedenle bir işletme için oda tasarımının önemi yadsı‐
namaz. Müşterilerin bir otelden memnun kalmalarında ve işletmeyi tekrar
tercih etmelerindeki en büyük etkenlerden birinin, otel yatak odalarında yaka‐
landıkları temiz, rahat ve konforlu konaklama olduğu ise tartışılmaz bir gerçek‐
tir. Müşterilerin geceleme yanında, yiyecek, içecek ve kısmen eğlence gereksi‐
nimlerini karşılamak üzere inşa edilen oteller, süreç içerisinde farklı ihtiyaçlara
da cevap verebilecek niteliklere sahip olmuşlardır. Birbirinden farklı niteliklere
sahip oteller arasında ayrım yapabilmek için çeşitli kriterler kullanmak
gerekmektedir. Bu nedenle otelleri;

1.

“Evinde gibi hissetmek” (% 21)

2.

“Sorunsuz konaklama” (% 16)

3.

“Uygun, rahat konaklama” (% 15)

1.

Turizm Tarihi Gelişimine göre,

2.

Faaliyet Sürelerine göre,

3.

Kapasitelerine göre,

4.

Hukuki Statülerine göre,

5.

Konaklama Amaçlarına göre sınıflandırmak doğru olacaktır.

Bu çalışmada, diğer sınıflandırmalar göz ardı edilerek makalenin ana konu‐
su olan konaklama amaçlarına göre otel tiplerine değinilmiştir.
Konaklama amaçlarına göre, otelleri şehir otelleri ve kıyı otelleri olarak iki
gruba ayırmak mümkündür. Bu sınıflama kullanıcının beklentilerine dayandırı‐
larak yapılmaktadır. Şehirde konaklanacak güvenilir mekânlar bütünü olarak
tanımlanan şehir içi otelleri, şehrin kimliğini belirleyen sosyal, politik, ticari bir
merkezdir. Eski Yunan ve Roma döneminde banyo ve kaplıca otelleri olarak ün
yapan kıyı otelleri ise, doğal güzelliklerin verdiği hazlar ile kullanıcıların ilgisini
çekmiştir.
Kıyı oteli müşterileri, belli bir zaman sürecinde iş stresinden uzaklaşmak,
hoşça vakit geçirmek, huzurlu ve rahat bir şekilde tatil yapmak amacındadır.
Sık sık seyahat eden şehir otelleri müşterileri ise kendilerini evlerinde gibi his‐
sedecekleri rahat konaklama ihtiyacındadır. Accor Hotel Türkiye Genel Müdü‐
rü Murat Kadaifcioğlu (2007), iş için seyahat eden bir müşterinin kaldığı otelden
öncelikle konfor, güvenlik ve ekonomiklik beklediğini ifade etmiştir.
Özdeniz (2006), İstanbul ve Antalya otel müşterileri tarafından yapılan otel
odasındaki önceliklerine yönelik değerlendirme dağılımına bakıldığında aşağı‐
daki sonuçların ortaya çıktığını belirtmiştir.
İstanbul otellerinde ilk 3 sıra:

Antalya otellerinde ilk 3 sıra:
1.

“Sorunsuz konaklama” (% 26)

2.

“Konforlu konaklama” (% 26)

3.

“Dinlendiğini hissetmek” (% 16).

Zincir Otel Tanımı
18.06.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Turizm Tesislerinin Belge‐
lendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” e göre; aynı yatırımcıya veya
işletmeye ait veya aynı işletmenin markasını kullanan ve Bakanlıkça belgelendi‐
rilebilen turizm türlerinin veya pazarlama ve satış işletmelerinin gerçekleştiril‐
diği tesisler zincir tesisler olarak adlandırılmaktadır.
Dünya Turizm ve Seyahat Örgütü (WTTC) tarafından 2006 yılında The Glo‐
bal Tourism&Travel Summit’te yayımlanan açıklamaya göre; dünyanın giderek
globalleşmesi, seyahat ve turizmde de bir globalleşmeyi beraberinde getirmek‐
tedir. Bu durumda zincir otellerin yaygınlaşması da kaçınılmaz hale gelmekte‐
dir. Dunning ve McQueen (1982), zincir otelleri, bağlı olduğu tüm birimlerde
aynı kalite, hizmet ve ürünü sunma garantisi veren, aynı isimle değişik ülke ve
kentlerde işletilen oteller ağı olarak tanımlamaktadır. Tek bir işletme tarafından
organize olan otellerin yönetimi, işletilmesi ve kurgusu ait olduğu zincirin stan‐
dartlara uygun olmalıdır.
Zhao ve Olsen’e (1997) göre, 20. yüzyıl’ın ilk yıllarında ortaya çıkan zincir
otel kavramı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişme göstermiş, Hilton, Sheraton ve
Inter Continental, dışarıya giden Amerikalı turistlerin talebini karşılamak için
denizaşırı yatırım yapan ilk Amerikalı zincirler olmuşlardır. İngiliz Forte, Fran‐
sız Club Med ve Holiday Inns, Avrupa’nın öncü otel zincirlerindendir.
Otel Odası Nitelikleri
Tasarlama eylemi bir karar verme işlemidir. Tasarım önceden tanımlanmış
problemlerin çözülmesi, niceliksel ve niteliksel kararlarının verilmesi ile olur.
Ancak iç mimari tasarımın çeşitli aşamalarında tasarımcıyla beraber farklı kişi
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ve kuruluşlar da ürünün oluşumunda rol alabilirler. Çakırkaya (1994); bu kişi
ve kuruluşları, tasarımcılar, kullanıcılar, finansman sağlayanlar, işletmeciler,
yapımcı ve devlet olarak sıralamaktadır.
Müşterilerin konaklama yapmak için kullandıkları tesislerde öncelikle yatma
eylemi gerçekleştirilir. Bu nedenle başarılı bir otel odası tasarımı misafiri en iyi
şekilde ağırlayan ve tekrar gelme isteğini uyandıran mekânı yaratma becerisine
dayanmaktadır. Çakırkaya (1994), tasarımcının kültürel birikiminin ve düşünce
yapısının otel odası tasarımı sürecinde önemli bir girdi oluşturduğunu, ancak
turizm faktörü, işletme faktörü, ekonomik faktörler, mekânsal ve işlevsel faktör‐
ler, fiziksel faktörler ve teknik faktörlerin de tasarımcının karar verme eylemini
çok etkilediğini belirtmektedir. Dolayısıyla otel odası tasarımı sürecinde, tasa‐
rımcı, bu faktörleri birer tasarım girdisi olarak değerlendirmek zorundadır.
Turizm sektörünü düzenlemek, geliştirmek, dinamik bir yapı ve işleyişe ka‐
vuşturmak amacıyla uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli tertip ve tedbirler
alınmaktadır. Dünya turizminde otorite olarak kabul edilen 1970 yılında Mad‐
rid’te kurulmuş olan Dünya Turizm Örgütü (WTO); ekonomik kalkınmaya, u‐
luslararası anlayışa, barış, refah, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyulmasına
katkıda bulunmak amacıyla, turizmin teşvik ve geliştirilmesini sağlamaktır. Ör‐
güt, kalkınma için işbirliği, eğitim ve öğretim, çevre ve planlama, turizm hiz‐
metlerinin kalitesi, istatistikler ve pazar araştırmaları üzerine faaliyet göster‐
mektedir. Uluslararası Hava Ulaşım Birliği (IATA), Dünya Seyahat Acentaları
Derneği (WATA), Uluslararası Otel ve Restorancılar Birliği (IH&RA) ise ulusla‐
rarası düzeyde çalışan diğer turizm örgütleridir. Türkiye’de ise, turizmin yasal
dayanaklarını 1982 tarihli Turizm Teşvik Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetme‐
lik ve tebliğlerden oluşturmaktadır. Bu kanunla ilgili yönetmelikler (Kültür ve
Turizm Bakanlığı);


Talih Oyunları Yönetmeliği



Turizm Geliştirme Fonunun Denetlenmesine ait Yönetmelik



Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Ça‐
lıştırılması Hakkında Yönetmelik



Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yö‐
netmelik



Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezle‐
rinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik
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Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Mer‐
kezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin
Yönetmelik



Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği



Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İliş‐
kileri Hakkında Yönetmelik



Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yö‐
netmelik



Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yö‐
netmelik



Turizmi Teşvik Kanunuʹnun Cezai Hükümlerinin Uygulanması
Hakkında Yönetmelik



Turizm Teşvik Kanunu Gereğince Uygulanacak Para Cezalarının
Tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna Aktarılması Hakkında Yönet‐
melik



Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İliş‐
kin Yönetmelik



Yat Turizmi Yönetmeliğidir.

Özellikle “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik”; turistik vasıflı tesislere işletme belgelerinin verilmesine, bu tesisle‐
rin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki
şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına
ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsaması nedeniyle, otel odası tasarım
kararlarını birebir yönlendirmektedir.
Turizmi hukuki bir tabana bağlayan kanunlar, yönetmelik ve tebliğlerin yanı
sıra Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Turistik Otelciler ve Turizm
İşletmecileri Birliği (TURTOB), Profesyonel Turizm Rehberleri Oda ve Dernek‐
leri gibi ulusal turizm örgütleri de turizm gelişimine destek olmaktadır.
Belirtilen kurallar doğrultusunda otel odası niteliklerini aşağıdaki gibi sıra‐
lamak mümkündür:
Odanın Kattaki Yeri
Toplam otel alanının %65–85’ini kaplayan otel katlarının plan tipi tasarımı fonk‐
siyonel ve kullanışlı yatak odası birimine ulaşmak için ilk basamaktır. Kütle
formu, otellerde konaklama eyleminin yer aldığı yatak katları ve katların plan
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şeması biçimlenişinde çok etkilidir. Otel tasarımdaki temel amaç mümkün ol‐
duğu kadar çok odanın cepheden ve eğer varsa manzaradan yararlanabilecek
şekilde konumlandırılmasıdır. Otellerde kullanılan temel kütle formları aşağı‐
daki gibidir:


Dikdörtgensel Prizmalar



Karesel Kuleler



Dairesel Kuleler



Üçgensel Kuleler



Atriumlu Kuleler

Odanın formu

Şekil 2. Oda formları, Kaynak: Gerez 1994

Etkili iç mekân tasarımına imkân veren oran ve büyüklük, yatak katı plan şema‐
sı ve dolayısıyla odanın formu ile doğrudan ilişkilidir. Mekân formunun kulla‐
nıcıların algısı üzerindeki etkilerini araştıran İmamoğlu (1975), 36 m2 taban ala‐
nına, 2.70 m. kat yüksekliğine sahip, farklı formlardaki üç odayı karşılaştırmış‐
tır. Birinci oda kare planlı, ikinci oda √2 (1 x 1,414) oranında dikdörtgen planlı,
ve üçüncü oda √3 ( 1 x 1,732) oranında dikdörtgen planlıdır. Yapılan değerlen‐
dirmede, √2 oranında dikdörtgen formlu odanın kare formlu odaya göre çekici‐
lik değerinin yüksekliği göze çarpmaktadır. Sadalla ve Oxley (1984) yaptıkları
benzer bir araştırmada ise mekân formunun mekan büyüklüğünün algılanma‐
sındaki rolü üzerinde durmuş ve aynı fiziksel büyüklüğe sahip olması rağmen
dikdörtgen formlu mekanın, kare formlu mekana oranla daha geniş algılandığı
tespit etmişlerdir.

Şekil 1. Otel kütlesi formları, Kaynak: Çakırkaya 1994

Odanın büyüklüğü
Otellerde oda büyüklüğüne ilişkin sınırlayıcı kurallar olmamakla birlikte tesisin
hedef müşteri kitlesi, talep ve gereksinmeleri, arazi verileri ve konaklama amacı
boyutun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu değişkenlere rağmen ortalama
oda boyutları pek çok araştırmaya konu olmuştur. Aytuğ (2002), optimum oda
genişliğinin Lawson’a göre 350 cm, Rutes’a göre 370 cm, Lapidus’a göre ise 381
cm olarak belirtirken, ortalama oda derinliğinin yatak ve donatıya göre değiş‐
kenlik gösterdiğini eklemiştir.
Oda büyüklükleri otellerin konaklama amaçlarına göre karşılaştırıldığında,
şehir otellerindeki otel odası boyutunun kıyı otellerindekilere oranla daha kü‐
çük olduğu fark edilmiştir. Arazi değerlerinin yüksek olduğu şehirlerde otel m2
leri minimumda tutulurken, daha ucuz arazi değerine sahip tatil yörelerinde ise
otel odaları genişlemektedir.
Kıyı otellerinde geceleme süresinin şehir otellerine göre daha uzun süreli
olması bu boyutsal genişlemeleri destekleyecek en önemli etkendir. Ayrıca kıyı
otellerindeki müşteri profili nedeniyle odabaşına düşen kullanıcı sayısının fazla
olması bu boyutlandırmada göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin Ameri‐
ka’da DisneyWorld yakınındaki Orlando otellerinin hedef kullanıcı kitlesinin
çocuklu aileler olması yatak odalarının gerektiğinde ek yatak sığabilecek büyük‐
lükte tasarlanmasına yol açmıştır. Rutes (1985), şehir otellerindeki standart bir
odanın ortalama boyutunu 3,8 x 5,5 m. olarak tanımlanırken, kıyı otellerinde bu
boyutun 5,5 m.’den 6,4 m.’ye çıktığını vurgulamıştır.
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Odanın tipi

1. Mobilyalar

Otellerin farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilme zorunluluğu,
yatak odası düzenlemelerinin çeşitlenmesine yol açmaktadır. Örneğin; kısa sü‐
reli iş seyahatine çıkan bir müşterinin ihtiyacı tek kişilik bir oda iken kongre
amaçlı seyahat eden bir müşterinin tercihi ise iki kişilik bir odadır. Bu durumda
hedef müşteri kitlesi iyi belirlenmeli, spesifik ihtiyaçlar tanımlanmalı ve müşte‐
rinin umduğunu bulması sağlanmalıdır.

2. Mefruşatlar

Odanın mekânsal bileşenleri
Otel yatak odası, aynı anda birden çok insana ve birbirinden çok farklı eylemle‐
re ev sahipliği yapabilmek üzere tasarlanmış yapay bir ortamdır. İnsan için in‐
san eliyle hazırlanan bu birimde mekânsal zonlamaların yapılması kaçınılmaz‐
dır. Otel odası içinde gerçekleştirilen eylemlere bağlı olarak beş ayrı bileşene
ayrılmaktadır:
1.

Yatma bölümü

2.

Oturma ve çalışma bölümü

3.

Giriş bölümü

4.

Depolama bölümü

5.

Yıkanma ve temizlenme bölümü

Odanın donatı bileşenleri

Şekil 3. Odanın mekânsal bileşenleri

Atasoy (1988), iç mimarlık ve mekân tasarımında amacın çok değişken ve çe‐
şitli olabileceğini, onları tanımlayan ekipmanların daima çok belirgin olduğunu
vurgulamaktadır. Otel odasının içinde yer alacak mobilya, araç ve aksesuarlara
karar vermek iç mekân tasarımının en önemli adımlarındandır. Ekipmanlar üç
kategoride incelenebilir.

3.Yıkanma ve temizlenme donatıları
Aydınlatma
Gün ışığının insan sağlığı üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkileri göz önüne
alındığında doğal aydınlatmadan mümkün olan azami ölçüde yararlanılması
belirlenecek en temel aydınlatma kuralı olacaktır. Doğal aydınlatmanın yapma
aydınlatma ile desteklenmesi gerekmektedir.
Yatak odasındaki eylemler saptandığı zaman ( yatma, oturma, dinlenme, gi‐
riş, depolama, yıkanma, temizlenme vs…) iki ayrı aydınlatma düzeninin gerek‐
liliği ortaya çıkar. Giriş, yatma, yıkanma ve temizlenme bölümlerinde nispeten
daha yumuşak ve sıcak bir atmosfer yaratan genel aydınlatma kullanılırken;
yatak başı, ayna önü, dolap içi, yazı masası gibi bölümlerde bölgesel aydınlatma
genel aydınlatmaya yardımcı olmaktadır. Genel aydınlatma, hacmin bütününde
eşit ölçüde aydınlık düzeyi elde edilmesini sağlarken, lokal aydınlatma ise me‐
kan içindeki belirli bir bölgenin kendine özgü gereksinimlerine cevap verecek
şekilde aydınlatmasından sorumludur. Genel aydınlatma, minimum 100 lm/m2
aydınlık düzeyi sağlamalı, renksel geriverimi iyi olan lambaların kullanıldığı
yumuşak gölgeli ve sıcak bir atmosfer oluşturmalıdır.
1.

Başucu aydınlatması

2.

Ayna önü aydınlatması

3.

Dolap içi aydınlatması

4.

Çalışma masası aydınlatması

5.

Banyo aydınlatması

Zincirlere Ait Şehir İçi ve Kıyı Otel Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Bütün bu kriterler doğrultusunda, araştırmaya temel oluşturan beş önemli otel
zincirine ait on tesis incelenmiştir. Zincirlerin şehir içi tesislerinden üçü İstan‐
bul’da, ikisi Ankara’da; kıyı tesislerinden ise üçü Bodrum’da, biri Göcek’te ve
diğeri Antalya’da bulunmaktadır. İstanbul’daki tesisler Levent, Beşiktaş gibi iş
merkezlerinde yer almaktadır. Ankara’daki tesisler de şehir merkezine yakınlı‐

Bildiriler

1011

ğa son derece önem vermektedir. Aynı zincirlerin kıyı tesisleri ise gözden uzak,
sessiz mevkiileri tercih etmektedir
Tesislerin pek çoğu 2002–2008 tarihleri arasında renovasyon görmüşlerdir.
Zincirlerin şehir içi tesisleri, kıyı tesislerine oranla daha fazla odaya ve yatağa
sahiptir. Karşılaştırmalar, tesislerin standart odaları üzerinden yapılmıştır. Zin‐
cirlere ait şehir içi ve kıyı tesislerinin odaları karşılaştırıldığında, tekrar eden
pek çok bileşenin yanı sıra konaklama amacının ve dolayısıyla müşteri profili‐
nin değişmesi ile bir takım farklılıklara ihtiyaç duyulduğu da göze çarpmakta‐
dır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Zincirlerin şehir içi otellerinde 20‐35 m2 arası değişen oda büyüklük‐
leri, kıyı otellerinde daha da artmaktadır. Otel odalarının net alanları
balkon hariç olarak hesaplanmaktadır, bu büyüklüğe kıyı otel odala‐
rındaki balkon alanları eklendiğinde aradaki fark daha da açılmak‐
tadır. Bu büyüklük farkı, müşteri profilinin çoğunlukla çocuklu aile‐
lerden oluşması ve dolayısıyla odada kalacak misafir sayısının fazla‐
laşması ile açıklanabilmektedir.



Otel yetkilileri ile yapılan görüşmelere göre, şehir içi otel müşterileri
çoğunlukla pencereden dahi dışarı bakmadan odayı boşaltmakta, dış
mekân ile ilişki kurmamaktadır. Kıyı oteli müşterileri ise, belli bir
zaman sürecinde iş stresinden uzaklaşmak, hoşça vakit geçirmek,
huzurlu ve rahat bir şekilde tatil yapmak amacındadır. Bu nedenle,
kıyı otel odalarında iç mekân ‐ dış mekân ilişkisini kuvvetlendiren
balkon öğesi öne çıkmakta, genişletilmiş oturma bölümü odanın
vazgeçilmezi olmaktadır.



Şekil 4. Aynı Zincire Ait Şehir İçi ve Kıyı Otel Odası Örneği



Aynı zincire ait şehir içi ve kıyı tesislerinin yatak odaları mekân or‐
ganizasyonu açısından farklılaşmaktadır.
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Şehir içi otellerinin hedef müşteri kitlesi; kongre, toplantı, seminer
nedeniyle sık sık seyahat eden iş adamlarından oluştuğu için oda i‐
çinde özelleşmiş bir çalışma bölümü düşünülmektedir. Bu tip tesis‐
lerde, isteyen müşterilere yazıcı, faks, fotokopi kiralama imkânı da
sunulmaktadır.



Şehir içi otellerinde çalışma bölümüne verilen önem, kıyı otellerinde
yerini oturma bölümüne bırakmıştır. İç mekân ‐ dış mekân ilişkisini
kuvvetlendiren oturma bölümü kıyı otel odasının vazgeçilmezi o‐
lurken, bu tür odalarda kullanılan mobilyaların ihtiyaçlara göre çe‐
şitlenebilir esneklikte olmasına özen gösterilmiştir. Tek kişilik bir
koltuğun ya da iki kişilik bir kanepenin yatağa dönüşebilmesi gibi.
Şehir içi otel odalarındaki çalışma masası ise ya makyaj masasına
dönüşmüş ya da televizyon ünitesiyle kombine edilmiş halde kıyı
otel odalarında bulunmaktadır.

Şekil 5. Aynı Zincire Ait Şehir İçi ve Kıyı Otel Odası Örneği



Şehir içi otel odalarında çalışma bölümüne yakın olması gerektiği
düşünülen mini bar, kıyı otellerinde odanın giriş ya da depolama
bölümünde çözülmektedir.



Kıyı oteli müşterilerinin 1‐7 gece konaklama yapan ailelerden oluş‐
tuğu düşünüldüğünde, depolama hacminin de şehir içi oteline göre
artması gerekmektedir. Bu tip otel odalarında, bavulluk sayısı art‐
makta ve çekmecelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kıyı otellerinde ge‐
nelde sabit bavulluk kullanılırken, ufak valiz ile seyahat edenleri a‐
ğırlayan şehir içi otellerinde portatif bavulluklar tercih edilmektedir.
Bu tip bavulluklarının tercih edilmesinin diğer bir nedeninin ise, oda
büyüklüklerinin kısıtlı olmasıdır.
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Şekil 6. Şehir içi ve kıyı otel odası bavulluk örnekleri





Şehir içi otel odalarında yıkanma ve temizlenme bölümleri çok
önemsenmezken, kıyı otel odalarının ıslak hacim bölümleri adeta bir
bakım, temizlik ve rahatlama mekânı olarak tasarlanmaktadır. Bu
nedenle kıyı otel odalarında banyo ekipmanı olarak rahatsız edici
bulunan klozetin yerini kapalı kabin oluşumları almaktadır. Şehir
oteli hedef müşteri profilini oluşturan iş adamları banyoda iken dahi
televizyonu takip etmek istemektedir. Bu durum, ıslak hacim ile oda
mekânı arasında görsel iletişim ihtiyacını getirmektedir. İncelenen
zincirlerin şehir otellerinde oda ve ıslak hacmi görsel olarak birbirine
bağlayan çeşitli tasarımlara rastlanmaktadır.
Şehir içi otel odalarında döşeme kaplaması olarak rulo halı tercih e‐
dilmektedir. Kıyı otel odalarında ise; temizlik ve bakım kolaylığı, su
ve nem dayanıklılığı gibi nedenlerle doğal taş veya seramik kapla‐
malar tercih edilmektedir.



Şehir içi otel odalarının perdeleri tül ve güneşlik olarak iki parça ha‐
linde tasarlanmaktadır. Bu kombinasyon kıyı otel odalarında da de‐
vam edebildiği gibi stor perdeler ile farklı bir tarz da yaratılabilir.



Renk ve dokularda ise otelin konaklama amacı önem kazanmakta,
şehir içi otel odalarının mefruşatlarında kullanılan kahverengi ve
toprak tonları kıyı otellerinde mavi, yeşil gibi daha canlı renklere
dönüşmektedir. Şehir içi otel odalarında ceviz, afromozya, venge gi‐
bi koyu renkli mobilya kaplamaları kullanılırken kıyı otel odalarında
beyazlatılmış meşe, Akçaağaç gibi açık renkli kaplamalar tercih e‐
dilmektedir.

Şekil 7. Aynı Zincire Ait Şehir İçi ve Kıyı Otel Odası Örneği



Stil olarak değerlendirilirse, zincirlerin şehir içi otel odalarında deri
yatak başlıkları, varakla süslenmiş kaplamaların kendini gösterdiği
klasik bir tarz hâkimdir. Kıyı otellerinde ise daha rahatlatıcı, dinlen‐
dirici bir atmosfer göze çarpmaktadır.

Tesislerin konaklama amaçlarına göre gösterdikleri bu farklılıklar bir yana,
araştırmada dikkat çeken diğer bir nokta ise zincire özgü mekân tasarım anlayı‐
şının uygulanmamasıdır. Otel odası planlama anlayışı maliyet, ekonomik ve
fiziksel kısıtlayıcılar nedeniyle bütün zincirlerde benzer modeldedir. Zincire
özel mekân tasarımı yaygınlaşmamıştır. Zincirler kurumsal kimliklerini iç me‐
kânlarına değil; katalog, broşür, afiş gibi basılı materyallerine yansıtmaktadır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada; turizm ve otel isletmeciliğinin tarihi, konaklama tesisi ve otel
kavramları, otellerin sınıflandırması ve otel odasının otel içindeki yeri ele alın‐
mış, zincir isletmelerin tanımı yapılarak otel odasının niteliklerine ve bu nitelik‐
leri tanımlayan çeşitli kurallara değinilmiştir. Verilen on bilgiler doğrultusunda
seçilen beş zincire ait birer şehir içi ve kıyı otel odası örneği incelenmiştir.
Otel yatak odalarının müşteriler üzerinde bıraktığı etki, otelin diğer iç me‐
kânlarına göre çok daha güçlü olduğundan, oda tasarımı bir otel için ilk ve en
önemli tasarım kararını oluşturmaktadır İncelenen zincir otel örneklerinde, te‐
sislerin konaklama amaçlarının ve dolayısıyla müşteri profilinin değişmesi ile
farklı mekânsal ihtiyaçların öne çıktığı görülmektedir. Değişen ihtiyaçlara aynı
otel zincirine ait tesisler olarak cevap vermek tasarım sürecindeki en önemli
problematiği oluşturmaktadır. Zincir dahilinde tasarımın, aynılık kavramının
uzağında durmakla başladığı düşünüldüğünde; zincire özgü mobilya, aksesuar,
mekan belirli konsept dahilinde oluşturmalı ve bu konsept zincirdeki tüm tesis‐
lerde uygulanmalıdır.
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Bu nedenle belirli konvansiyonları kullanılarak bir otel zincirinin yatak oda‐
ları için yarı açık bir sistem ön görülmüş, sistemin zincire ait şehir ve kıyı oteli
üzerinde uygulanabileceği düşünülmüştür. Bu öneri ile kurumsal bir dil oluştu‐
ran ortak normlar kullanılarak çeşitlenen ihtiyaçlara cevap vereceği düşünül‐
müştür. Şehir içi ve kıyı tesislerinin gerektirdiği ihtiyaç çeşitliliğine cevap vere‐
bilecek esneklik ve zenginliğe sahip, modüler yapıda, kurumsal kimlik öğeleri
taşıyan ve prensip olarak tüm tesislerde tekrar eden bir iç mimari bileşenler ka‐
talogu hazırlamak mümkündür. Bileşenlerin birçok duruma olanak verebilecek
çeşitlilik ve modülerlikte olması; boyut, donatı ve özellik bakımından farklılık
gösteren şehir içi ve kıyı otel odalarında dahi ortak bir mimari algı yaratmakta‐
dır. Bu yönüyle tekrarlı projelere sahip kurumların iç mekânlarında ihtiyaca
yönelik uygulama yapılması adına uygun bir yöntemdir. Zincir içinde ortak bi‐
leşenler kullanılmasının; zincire kurumsal bir kimlik kazandıran, aynı zamanda
kalite standardı, hızlı yapım, zaman tasarrufu, üretim hızı ve ekonomikliğe de
sağlayan bir alternatif olduğu görülmüştür.
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Turizm, XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünya ekonomisinde en hızlı
gelişen ve genişleyen sektörlerden biri haline gelmiştir. Turizm, çoğu zaman
diğer bir çok endüstri dalları gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için bir araç
olarak kullanılmıştır. Türkiye’nin aktif dış turizmi özellikle 1980’lerden itibaren
önemli bir gelişme göstermeye başlamış ve ülke ekonomisine çok büyük katkı
sağlayan gelir kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. Ayrıca dünyadaki bü‐
tün turistler için de Türkiye popüler bir turist çekim merkezi halini almıştır. Ö‐
zellikle son yıllarda uluslararası turizm, gerek turist hareketleri gerekse gelirleri
açısından büyük bir büyüme göstermiştir (Çımat ve Bahar 2003).
Farklı kültürlerden gelen turistlerin ülkemizde bulundukları süre içerisinde
seyahat, konaklama ve beslenme ile ilgili gereksinimlerinin en iyi şekilde karşı‐
lanması, turistlerin sağlıklarının korunması turizm sektörünün temel görevleri
arasında bulunmaktadır (Şanlıer 2005). Türkiye’ye gelen turistlerin milliyetleri‐
ne göre dağılımlarına bakıldığında Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen‐
lerin çoğunlukta olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımları
Yıllar

Ülkeler
(x1000)

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

ÖZ

Almanya

4.415,5

4.148,2

3.761,0

4.243,6

3.983,9

3.327,8

3480,8

2875,4

2276,2

Bu araştırma; Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin konakladıkları turizm işletmelerinden
memnuniyet durumlarını belirlemek için planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 10.06.2008-10.08.2008 tarihleri arasında Antalya ve Muğla illerindeki kıyı otellerde konaklayan 415 yabancı turist ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Tanımlayıcı
tipte bir çalışmadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.0 istatistik programı kullanılarak sayı ve yüzde alınmıştır. Katılımcıların yiyecek içecek ve kat hizmetlerinden
memnuniyet durumlarının milliyetlerine göre farklılık gösterip göstermediği tek yönlü
varyans analizi (Anova) ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin sunulan yiyecek içecek hizmetleri ile kat hizmetlerinden memnun oldukları söylenebilir.

İngiltere

2.169,9

1.916,0

1.678,6

1.758,1

1.387,8

1.091,2

1040,2

844,6

915,3

Bulgaristan

1.255,3

1.239,6

1.177,9

1.621,9

1.309,8

1.006,3

833,8

540,2

381,5

Hollanda

1.141,5

1 053,6

997,5

1.254,2

1.191,3

938,7

871,6

632,2

440

Fransa

885,0

768,1

657,8

701,1

548,8

470,2

523,8

523,3

449,5

Belçika

596,4

542,7

459,8

503,8

426,9

308,1

313,4

310,3

256,9

Suriye

406,9

332,8

277,8

288,2

193,9

154,2

126,3

109,5

122,3

Yunanistan

572,2

447,9

413,7

584,9

485,4

393,4

280,3

196,8

218,6

İsviçre

252,9

229,6

210,1

308,7

271,3

188,6

143,4

125,3

1,5

Avustralya

124,4

109,9

99,5

91,1

67,4

56,8

51,3

58,4

58,2

Anahtar sözcükler: Turist, yiyecek içecek departman, kat hizmetleri.

GİRİŞ
Ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasî iş birliğinin önemli aracılarından
biri olan turizm aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerle toplumların birbir‐
lerini daha iyi tanımalarını sağlayan bir endüstridir. Ayrıca turizm gerek ulusla‐
rarası gerekse ulusal düzeyde kazandığı büyük boyutlarla yatırımları ve iş
hacmini geliştirici, gelir yaratıcı, döviz sağlayıcı, istihdam alanlarını açıcı bir
nitelik kazanmıştır (Şanlıer 2005).

Kaynak: www.tursab.gov.tr.

Turizm işletmesi; asıl fonksiyonları olan misafirlerin geceleme ihtiyaçlarını
sağlamanın yanı sıra yeme‐içme, eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayı‐
cı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisler olarak tanımlanabilir
(Akkaya ve Hazer 2008). Turizm işletmeciliğinin temel özelliği insanın psikolo‐
jik tatminine yönelik bir dizi hizmetin emek‐yoğun bir biçimde üretilmesidir.
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Dünyada son yıllarda bilim ve teknolojide hızlı yenilikler yaşanması nede‐
niyle büyük değişimler olmaktadır. Tüm bu değişimler, konaklama işletmelerini
güçlü bir rekabet ortamına sürüklemiştir. Konaklama işletmeleri de bu yarış
ortamından yeterince etkilenmektedir. Ancak müşterinin memnun edilmesi ko‐
lay değildir. Çünkü konaklama işletmeleri de hizmet üretmede güçlüklerle karşı
karşıya kalmaktadır. Bunlardan en önemlisi, üretim ile tüketimin aynı zamanda
olmasıdır. Çalışanın gerçekleştirdiği anlık olumsuz bir davranış müşterinin bek‐
lentisini olumsuz etkileyebilmektedir (Örücü ve Esenkal 2005). Bu nedenle müş‐
teri memnuniyeti konaklama isletmesinin başarısındaki önemli etkenlerden bi‐
ridir. Bir hizmet isletmesi olan turizm isletmelerinin varlıkları ve devamlılıkları
ağırlıklı olarak müşterilerinin memnuniyetine ve tatminine bağlıdır. Hizmet
isletmelerinde tüketicinin tatmini için hizmet kalitesinin varlığı ve hatta ulusla‐
rarası standartlara uygunluğu temel gerekliliklerdendir. İşletmede duydukları,
gördükleri ve hissettiklerinden memnun olan müşteriler işletmeyi tekrar tercih
edecekler ve beklentileri karşılandığı ölçüde tatmin edilmiş olacaklardır (Tayfun
ve Kara 2007).
Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için mi‐
safir ile direkt iletişim ve etkileşim içinde bulunan bölümlerdeki görevlilerin
konukları ağırlamada;


Konukların istek ve şikayetleri ile ilgilenmeleri,



Personelin kişisel bilgi, beceri, tecrübesi,



Giyim ve dış görünümü,



Konuklara yaklaşım ve davranış şekli,



Hizmet kalitesi büyük önem taşımaktadır.

Diğer hizmet isletmelerinde olduğu gibi konaklama işletmeleri de emek yo‐
ğun isletmelerdir. Konaklama işletmelerinde iş görenlerin tutumları, diğer iş
kollarına göre daha önemsenmektedir. Kişiliğin kullanımı, güler yüz, nezaket,
içtenlik, insan sevgisi ve saygı, temizlik, yardımseverlik, anlayış gibi tutum ve
alışkanlıkların düzeyi ve kullanma şekli müşterilerin temel psikolojik gereksi‐
nimlerinin karşılanmasında çok etkili olmaktadır (Öztürk ve Seyhan 2005).
Literatürde Türkiye’ye gelen turistlerin milliyetlerini, Türkiye’ye geliş amaç‐
larını, Türk mutfağından beklentilerini, Türk mutfağı hakkındaki görüşlerini ele
alan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Örer 1995; Ağca 1998; Akman 1998;
Akman ve Hasipek 1999; Karaman 2000; Şanlıer 2005; Akış 2007). Ancak taranan
literatürde yabancı turistlerin konaklama işletmelerinden memnuniyet durum‐
larının ele alındığı çalışmalara rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma ile Türki‐
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ye’ye gelen yabancı turistlerin konaklama işletmelerindeki yiyecek içecek ve kat
hizmetlerinden memnuniyet durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırma, 10.06.2008‐10.08.2008 tarihleri arasında Antalya ve Muğla illerinde‐
ki, kıyı otellerde konaklayan yabancı turistlerle yapılmıştır. Türkiye’ye gelen
yabancı turistler arasında tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmada örneklem
seçimine gidilmeyip, araştırmaya katılanlara öncelikle araştırma hakkında bilgi
verilmiş, katılmayı kabul eden gönüllüler seçilmiştir. Araştırma kapsamındaki
415 (209 kadın, 206 erkek) yabancı turistin geldikleri ülkelere göre dağılımı Şekil
1’de sunulmuştur.
Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, İngilizce ve Almanca olarak ha‐
zırlanan anket formu ile toplanmıştır. Hazırlanan soruların geçerliliği test edil‐
miş ve Cronbach alpha=0.8765 bulunmuştur. Anket formunda, üç bölüm oluş‐
turulmuştur. Birinci bölümde turistlerin, demografik özelliklerinin yer aldığı 5
soru, ikinci bölümde; turistlerin sunulan yiyecek içecek hizmetleri ile kat hiz‐
metlerinden memnuniyet durumlarını belirlemeye yönelik 45 soru, üçüncü bö‐
lümde ise konaklama işletmesinde bulunuş nedenleri, konaklama işletmesinin
tekrar seçilme durumu, arkadaş, akraba vb. yakınlarına tavsiye edip etmeyecek‐
lerini ve tavsiye edilmeme nedenlerini belirlemeye yönelik 4 soru olmak üzere
toplam 54 soru yer almıştır.
Anketlerin uygulanması sırasında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E‐
ğitim Fakültesi Bölümü Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi son sınıfa devam eden
8 öğrenci anketör olarak görev almıştır. Anketörlerin seçiminde yabancı turist‐
lerle iletişim kurabilecek yeterlikte yabancı dil bilgisine sahip olanlar seçilerek
anket formunun doldurulmasına ve uygulamaya ilişkin eğitim verilmiştir. An‐
ketler katılımcılarla yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Anketin doldurulma
süresi ise ortalama 10 dakika sürmüştür.
Araştırmaya alınan turistler arasında Rusya ve İngiltere’den gelenler ilk sı‐
rada yer almıştır (Şekil 1).
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.0 istatistik programı kullanılarak sayı
ve yüzde alınmıştır. Katılımcıların yiyecek içecek ve kat hizmetlerinden mem‐
nuniyet durumlarının milliyetlerine göre farklılık gösterip göstermediği tek
yönlü varyans analizi (Anova) ile sınanmıştır. Varyans analizinde F değerinde
anlamlı farklılık elde edilmesi durumunda ise Dunnett T3 testi uygulanarak
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Tablo 2. Demografik Özellikler (n=415)
Demografik Özellikler
Cinsiyet

farklılığın hangi grup ya da gruplar arasında olduğu belirlenmiş, önem düzeyi
% 5 alınmıştır.
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Yaş

3

2

1

1

1

%

4

4
0

Suriye

Hollanda

İngiltere

Belçika

Avustralya

Rusya

Almanya

Yunanistan

Şekil 1. Araştırmaya Alınan Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Yabancı turistlerin konakladıkları turizm işletmelerinden memnuniyet durum‐
larının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgular aşa‐
ğıda sunulmuştur.

Medeni
Durum

9

Eğitim Durumu

1

1

1

Kadın
Erkek

n
209
206

50.4
49.6

%

1819-29
30-39
40-49
50-59
60+
Ortaöğrenim

25
86
133
98
63
10
51

6.0
20.7
32.0
23.6
15.2
2.4
12.3

Yükseköğrenim

321

77.3

Master/Doktora

43

10.4

Evli

286

68.9

Bekar

129

31.1

Araştırmadan Elde Edilen Bulgular
Turistlerin konaklama işletmesinde bulunuş nedenleri incelendiğinde büyük
çoğunluğunun (% 96,1) tatil amaçlı işletmede bulunduğu, geriye kalanların ise
eğitim (% 1,2) ve sağlık (% 2,7) amacıyla işletmede konakladığı belirlenmiştir
(Tablo 3). Bu sonuç Karaman’ın (2000) çalışması ile paralellik göstermektedir.

Tablo 3. Turistlerin Konaklama İşletmesinde Bulunuş Nedenleri (n=415)

Demografik Özellikler
Tablo 2 incelendiğinde; turistlerin % 50,4’ünün kadın, % 32,0’ının 30‐39 yaş
grubunda, % 77,3’ünün yükseköğrenim mezunu ve % 68,9’unun da medeni du‐
rumlarının evli olduğu görülmektedir. Akış’ın (2007) yaptığı çalışmada da Tür‐
kiye’ye gelen kadın turistlerin oranının daha fazla olduğu (%50,2) belirlenmiştir.
Turistlerin % 19,3’ü Rusya’dan , % 19,3’ü İngiltere’den, % 17,6 Almanya’dan,
% 13,7 Hollanda’dan, % 12,5’i Avustralya’dan, % 9,2’si Belçika’dan, % 4,3’ü
Suriye’den ve % 4,1’i Yunanistan’dan gelmişlerdir.

Milliyet
Yunanistan
Almanya
Rusya
Avustralya
Belçika
İngiltere
Hollanda
Suriye
Toplam

Tatil
n
16
70
79
48
37
76
55
18
399

%
4.0
17.5
19.8
12.0
9.3
19.0
13.8
4.5
96.1

Konaklama İşletmesinde Bulunma Nedeni
Eğitim
Sağlık
n
%
n
1
20.0
1
20.0
2
1
20.0
4
1
2
40.0
2
2
5
1.2
11

%
18.2
36.4
9.1
18.2
18.2
2.7
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Yiyecek‐İçecek Hizmetlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Genel olarak değerlendirildiğinde turistlerin konakladıkları turizm işletmesinde
sunulan yiyecek‐içecek hizmetlerinden çok memnun ve memnun oldukları sap‐
tanmıştır. Memnun olunmayan hizmetler arasında tansiyon, şeker hastalılığı
gibi rahatsızlıkları olan kişilere yönelik özel mönü hazırlanmaması ilk sırada
yer alırken (% 8,0), bebek ve çocuklar için özel mönülerin hazırlanmaması (%
6,7) ikinci sırada, masa örtülerinin temiz olmaması (% 4,1) ise üçüncü sıradadır
(Tablo 4).

Tablo 4. Turistlerin Yiyecek‐İçecek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları (n=415)
Memnuniyet Durumu

Yiyecek çeşitleri

Çok Memnun
n
%
239
57.6

Memnun
n
%
146
35.2

Kararsız
n
%
16
3.9

Memnun Değil
n
%
14
3.4

Hizmetler

Yiyecek hizmeti

182

43.9

179

43.1

44

10.6

10

Yiyeceklerin birbiri ile uyumu

179

43.1

162

39.0

62

14.9

12

2.4
2.9

Tansiyon ve diyabet vb. hastalığı bulunanlara özel mönü hazırlama
Bebek ve çocuklar için özel mönü hazırlanması
Servis personelinin mesleki becerisi

101

24.3

216

52.0

65

15.7

33

8.0

111

26.7

213

51.3

63

15.2

28

6.7

169

40.7

195

47.0

38

9.2

13

3.1

Servis personelinin konuklarla iletişimi

161

38.8

209

50.4

33

8.0

12

2.9
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Turistlerin konaklama işletmesinde sunulan yiyeceklerin olumlu ve olumsuz
özellikler olarak memnuniyet durumları incelendiğinde; % 57,1’i salataları,
% 63,6’sı çorbaları, % 67,5’si et yemeklerini, % 68,4’ü makarna çeşitlerini, %
69.9’u sebze yemeklerini, % 72,0’ı pilavları, % 76.4’ü ordövleri, (% 80,5’i zeytin‐
yağlı sebze yemeklerini, % 82,9’u hamur işlerini, % 84,1’i etli sebze yemeklerini,
% 86,5’i tatlıları “lezzetli”, % 90,6’sının meyveleri “taze” olarak nitelendirdikleri
saptanmıştır (Tablo 5). Akış’ın (2007) yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar elde
edilmiş, araştırmaya katılan turistlerin çoğu çorbaları (% 68,5), et (% 72,9) ve
sebze (% 63,8) yemeklerini, hamur işlerini (% 76,2), salata (% 82,5) ve tatlıları (%
67,8) lezzetli bulduklarını belirtmişlerdir. Şanlıer (2005) ve Budak ve Çiçek
(2002) tarafından yapılan çalışmalarda da yabancı turistlerin yedikleri yemekleri
lezzetli bulduğu belirlenmiştir.
Olumsuz değerlendirme durumu incelendiğinde salatalar (% 6,0), ordövrler
(% 7,2), çorbalar (% 9,6) çok tuzlu, çorbalar (% 6,0), makarnalar (% 7,2) çok salça‐
lı, etler (% 4,6) çok baharatlı, çorbalar (% 8,2), salatalar (% 8,9), makarnalar
(%
13,5) pilavlar (% 14.2) etler (% 16,9) çok yağlı, etler (% 4,3) çok acı, ordövler (%
8,4), tatlılar (% 7,7), ve meyveleri (% 8,7), kötü olarak nitelendirdikleri görül‐
mektedir (Tablo 5). Ağca (1998) yabancı turistlerin Türk yemeklerini çok salçalı,
yağlı ve baharatlı bulduklarını saptamıştır ve bizim çalışmamızdan elde edilen
bulgularla benzerlik göstermektedir.

Türk mutfağı haricinde sunulan yiyecekler

172

41.4

189

45.5

43

10.4

11

2.7

Türk mutfağından sunulan yiyecekler

189

45.5

186

44.8

33

8.0

7

1.7

Restoranın havalandırması

195

47.0

177

42.7

34

8.2

9

2.2

Masa örtülerinin temizliği

195

47.0

171

41.2

32

7.7

17

4.1

Kaşık-çatal takımlarının, tabakların temizliği

182

43.9

182

43.9

38

9.2

13

3.1

Ordövler
Çorbalar

Tablo 5. Turistlerin Sunulan Yiyeceklerle İlgili Düşüncelerine Göre Dağılımı
Yiyecek
Çeşitleri

Düşünceler
Çok tuzlu

Çok salçalı

Çok baharatlı

Çok
yağlı

Çok
acı

Lezzetli

Kötü

Taze

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

30

7.2

4

1.0

2

0.5

19

4.6

3

0.7

317

76.4

35

8.4

5

1.2

40

9.6

25

6.0

16

3.9

37

8.9

12

2.9

264

63.6

21

5.1

Z.yağlı
sebze

9

2.2

5

1.2

3

0.7

34

8.2

4

1.0

334

80.5

9

2.2

17

4.1

Etli
sebze

9

2.2

8

1.9

3

0.7

27

6.5

6

1.4

349

84.1

9

2.2

4

1.0
24.3

Bar servisinin kalitesi

182

43.9

200

48.2

30

7.2

3

0.7

Barda sunulan içeceklerin çeşidi

186

44.8

197

47.5

30

7.2

2

0.5

Bardak ve kadehlerin temizliği

178

42.9

200

48.2

27

6.5

10

2.4

Barda sunulan içeceklerin tazeliği

176

42.4

212

51.1

15

3.6

12

2.9

Bar personelinin kişisel temizliği

173

41.7

219

52.8

17

4.1

6

1.4

Salatalar

25

6.0

3

0.7

38

9.2

237

57.1

11

2.7

101

3.4

Pilavlar

32

7.7

2

0.5

59

14.2

299

72.0

11

2.7

12

2.9

Makarnalar

22

5.3

30

7.2

5

1.2

56

13.5

5

1.2

284

68.4

10

2.4

3

0.7

Etler

10

2.4

1

0.2

19

4.6

70

16.9

18

4.3

280

67.5

12

2.9

5

1.2

Hamur
işleri

9

2.2

3

0.7

38

9.2

3

0.7

344

82.9

13

3.1

5

1.2

3

0.7

36

8.7

376

90.6

359

86.5

32

7.7

Bar personelinin konuklarla iletişimi

160

38.6

226

54.5

15

3.6

14

Konaklama işletmesinde verilen yiyecek‐içecek hizmetlerinden memnuniyet
durumlarının kişilerin milliyetlerine göre farklılık gösterip göstermediği ince‐
lendiğinde ise Suriye ile diğer tüm ülkeler arasında fark olduğu saptanmıştır
(p<0,05 ).

Meyveler
Tatlılar

24

5.8
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Sunulan yiyecekler ile ilgili düşüncelerin milliyetlerine göre farklılık gösterip
göstermediği incelendiğinde Suriye ile diğer tüm ülkeler arasında fark olduğu
saptanmıştır (p<0,05).

rini belirtenlerin önde geldiği belirlenmiştir (Tablo 7). Bu sonuç Türkiye’ye ge‐
len yabancı turistlerin genel olarak Türkiye’de verilen hizmetlerden memnun
olarak ülkelerine döndükleri izlemini vermektedir.

Kat Hizmetlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular

Arkadaş ve akrabalarına tavsiye etmeme nedenleri arasında ise % 57,9 ile yi‐
yecek içecek hizmetlerinden memnun olmamayı belirtenlerin ilk sırada yer al‐
dığı saptanmıştır (Tablo 7).

Turistlerin, kat hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlerden çok memnun ve
memnun oldukları, sabun ve şampuanın kalitesini (% 4,8), havluların temizliği‐
ni (% 3,1) ve tuvalet kağıdının düzenli konulmamasını (% 2,4) memnun olun‐
mayan hizmetler olarak belirttikleri bulunmuştur (Tablo 6).

Tablo 6. Turistlerin Kat Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının Dağılımı
Memnuniyet Durumu
Hizmetler
Yatak takımlarının değiştirilme sıklığı

Çok Memnun
n
%
253
61.0

Memnun
n
%
156
37.6

Kararsız
n
%
1
0.2

Memnun Değil
n
%
5
1.2

Yatak düzeni

206

49.6

178

42.9

24

5.8

7

1.7

Banyo temizliği

210

50.6

165

39.8

32

7.7

8

1.9

Yerlerin temizliği

191

46.0

172

41.4

44

10.6

8

1.9

Çöp temizliği

192

46.3

188

45.3

26

6.3

9

2.2

Pencere temizliği

183

44.1

196

47.2

28

6.7

8

1.9

Tuvalet temizliği

205

49.4

182

43.9

19

4.6

9

2.2

Havlu temizliği

214

51.6

169

40.7

19

4.6

13

3.1

Sabun ve şampuanların kalitesi

186

44.8

168

40.5

41

9.9

20

4.8

Tuvalet kağıdının düzenli konulması

195

47.0

193

46.5

17

4.1

10

2.4

Tozların alınması

201

48.4

193

46.5

16

3.9

5

1.2

Asansör temizliği

201

48.4

200

48.2

10

2.4

4

1.0

Lobi temizliği

228

54.9

167

40.2

11

2.7

9

2.2

Çiçeklerin bakımı

228

54.9

168

40.5

11

2.7

8

1.9

Bebek yatağının bulunması

251

60.5

153

36.9

8

1.9

3

0.7

Ayrıca turistlerin milliyetlerine göre kat hizmetlerinden memnuniyet du‐
rumları farklılık göstermemektedir (p>0.05 ).
Turistler kaldıkları konaklama işletmesini tekrar seçme durumlarına, arka‐
daş ve akrabalarına tavsiye etme durumlarına ve tavsiye etmeme nedenlerine
göre incelendiğinde; turistler arasında % 88,2 ile çoğunluğun kaldıkları konak‐
lama işletmesini tekrar seçeceklerini ve arkadaş‐akrabalarına tavsiye edecekle‐

Konu turistlerin milliyetlerine göre incelendiğinde de tüm ülkelerden gelen
turistler arasında konaklama işletmesini tekrar seçeceklerini ve arkadaş‐
akrabalarına tavsiye edeceklerini belirtenlerin önde geldiği, Yunanistan ve A‐
vustralya’lı turistlerin eşit oranlarda (% 50,0) yiyecek‐içecek hizmetlerinden
memnun olmamayı ve işletmenin şehir merkezine uzak olmasını, Almanya’lı
turistlerin kat hizmetlerinden memnun olmamayı (% 66,7), Rusya, Belçika, İn‐
giltere ve Hollanda’lı turistlerin ise yiyecek‐içecek hizmetlerinden memnun ol‐
mamayı arkadaş ve akrabalarına tavsiye etmeme nedenleri arasında ilk sırada
gösterdikleri belirlenmiştir (Tablo 7).

Tablo 7. Konaklanılan İşletmenin Tekrar Seçilme, Tavsiye Edilme ve Edilmeme Durumu (n=415)
Yunanistan
N
Tekrar
Seçer

Almanya

Rusya

Avustralya

Belçika

Milliyet
İngiltere

Hollanda
%

Suriye

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

n

%

15

88.2

70

95.9

70

87.5

50

96.2

33

86.8

65

81.3

56

98.2

18

100.0

2

11.8

3

4.1

10

12.5

2

3.8

5

13.2

15

18.8

1

1.8

-

-

15

88.2

70

95.9

70

87.5

50

96.2

33

86.8

65

81.3

56

98.2

18

100.0

2

11.8

3

4.1

10

12.5

2

3.8

5

13.2

15

18.8

1

1.8

-

-

-

-

2

66.7

2

20.0

-

-

-

-

2

13.3

-

-

-

-

1

50.0

1

33.3

6

60.0

1

50.0

3

60.0

9

60.0

1

100.0

-

-

1

50.0

-

-

2

20.0

1

50.0

2

40.0

4

26.7

-

-

-

-

Seçmez
Yakınlarına
Tavsiye
Eder
Tavsiye
Etmez
Tavsiye
Etmeme
Nedeni
Kat hizm.
kötü
Yiyecekiçecek
hizmetleri
kötü
Şehir merkezine
uzak
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SONUÇ
Çalışmaya katılan turistler genel olarak kaldıkları konaklama işletmelerinde
sunulan yiyecek‐içecek hizmetlerinden ve kat hizmetlerinden memnun oldukla‐
rını belirtmişlerdir. Sonucun bu şekilde olması araştırmanın 4 ve 5 yıldızlı otel‐
lerle sınırlı olmasından kaynaklanmış olabilir. Üç yıldızlı ve daha küçük işlet‐
melere yönelik başka bir çalışmanın planlanması turizm sektörüne ve işletmele‐
re katkı sağlayacaktır.
Memnun olunmayan yiyecek‐içecek hizmetlerinin başında tansiyon, şeker
hastalılığı gibi rahatsızlıkları olan kişilere özel mönü hazırlanmaması gelmekte‐
dir. Otele gelen konukların sağlık sorunları yaşamamaları için otele misafirler
giriş yaparken bu konu ile ilgili talepleri olup olmadığı sorulabilir.
Turistlerin çoğu kaldıkları konaklama işletmesinde sunulan yiyeceklerden
ordövr, çorba, et yemekleri, sebze yemekleri, salata, pilav, makarna, hamur işle‐
ri, zeytinyağlı sebze yemeklerini, etli sebze yemeklerini ve tatlıları “lezzetli”
bulduklarını ifade etmişlerdir.
Kat hizmetleri ile yapılan değerlendirmede çalışmaya katılan turistler sabun
ve şampuanların kalitesiz olduğunu belirtmişlerdir. Kullanılan temizlik malze‐
melerin kalitesi cilt sağlığı bakımından önemlidir. Belirli standardın altında üre‐
tilmiş temizlik ürünleri ciltte kuruma, pullanma ve daha ciddi alerjilere neden
olabilir. İşletmeler temizlik ürünlerinin seçiminde gerekli özeni göstermeleri
hem misafirlerin cilt sağlığı, hem de misafirlerin memnuniyeti bakımından ö‐
nemlidir.
Turistler arasında kaldıkları konaklama işletmesini tekrar seçeceklerini ve
arkadaş‐akrabalarına tavsiye edeceklerini belirtenler çoğunluktadır ve bu du‐
rum turizm sektörü Türkiye ekonomisi bakımından önem önemlidir.
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ÖZ
Bu çalışmada dünyada eşi bulunmayan Naftalan nefti ve Neft Spa’sı hakkında bilgi verilmiştir. Neft Spa’sının tarihi gelişimi, araştırmalar, siyasal değişiklikler ve savaşın etkileri göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. Naftalan Şehri’nde turizm arzının analizi
yapıldıktan sonra sonuç bölümünde sürdürülebilir turizm açısından yapılması gerekenler tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Sağlık turizmi, Neft Spa’sı, Naftalan, Azerbaycan.

NAFTALAN ve NAFTALAN TEDAVİSİ
Naftalan, Azerbaycan’da çıkarılan, dünyada eşi olmayan tedavi edici özelliği
sahip bir çeşit petrol ürünüdür. Nefte benzemesinden ötürü Azeri lehçesinde
“Naftalan” adı verilmiş, çıkarılan sahadaki yerleşim birimine de “Naftalan
Şeheri” (Naftalan şehri) denilmiştir.
Naftalan, koyu kahve renkli, yoğun kıvamlı, kendine özgü bir kokusu olan,
asit reaksiyonlu, özgül ağırlığı 0,91‐ 0,96 arasında, 220 ºC’nin üzerinde kayna‐
yan ve ‐20°C de donan özel bir sıvıdır. Katranlı, az kükürtlü, parafinsiz ve içeri‐
ğinde sanayi neftlerinden farklı olarak benzin kerosin, likroin gibi yanıcı mad‐
deler yoktur. Terkibinde %50‐55 naften karbohidratları, %10‐15 aromatik kar‐
bonhidratlar, %14‐15 katranlı maddeler, %0,5‐3 naften asitleri, %0,3‐0,7 kükürtlü
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bileşenler, %0,3 azotlu bileşenler ve mikroelementler (bakır, çinko, manganez,
lityum, iodin, bromine vb. bulunmaktadır (Abbasov 1998).
Naftalanın temel kaynağı naftik karbohidratlardır ve bunlar yapılarındaki
cyclopentane‐perhidrophenanthrone sayesinde iskelet sisteminin pek çok fer‐
mentinde, hormonlar üzerinde ve psikolojik sağlamlıklar üzerinde etkilidir.
Naftalan antienfeksiyonal, anti alerjik, ağrı kesici, dolaşım sistemi üzerinde çe‐
perleri genişletici, gıda ile ilgili fonksiyonları uyarıcı, iyileşmeyi hızlandırıcı,
sperm üreme sürecini uyarıcı, kadınlarda yumurtlama ve yumurta oluşum sü‐
recini hızlandırıcı etkiye sahip olması nedeniyle 70’ten fazla hastalığın tedavi‐
sinde kullanılmaktadır. Naftalanla tedavi hakkında çok sayıda araştırma yapıl‐
mıştır. Faydaları tespit edilmiş hastalıklar aşağıda verilmektedir:
Romatizmal hastalıklar: revmatik ve revmatoid artrit ve poliartrit,
posttarvmatik
artritler,
padagra
poliartriti,
deformasiyaedici
poliostoreoartrozlar, omurga sütunun osteoxondrozu, omurga sütununun
spondoliti, fekere arası distlerin yırtığı ve protruziyası, bexterev hastalığı,
bursit, tendonvaginit, miozit vd. (Əhədi 1959; Babayev 1965; Quliyeva 1980;
Məhərrəmov 1983; Əhmədova 1985; Balacayeva 1988; Hüseynov 1989;
Hüseynov 1991; Əbiyeva 1992; Hüseynaova 1999);
Periferik sinir hastalıkları: nevritler, nevralgiler, radikulitler, peksitler
(Şamxalov 1944; Feyzullayev 1955; Feyzullayev 1963; Zeynalov 1976; Həşimov
1977; Əliyev 1979; Rüstəmova 1988; Musayev ve Hüseynova 1996; Nəbiyeva
veKərimova 2008);
Periferik damar hastalıkları: alt ana damarların obliterasiyaedici endarteriiti ve
ateroklerozu, varikoz genleşmesi, trombolflebilti, reyno hastalığı (Qorbulyov
1965; Quliyev 1971; Kərimov 1973; Quliyeva, Quliyeva ve Aslanova 1975;
Cabbarova 1978; Kərimov ve Aslanova 1981; Əlizadə ve Kristman 1982;
Namazov 1990; Quliyeva 1990; Nəsrullayeva 1995; Qasımova ve Zeynalov 1995)
Deri hastalıkları: sedef, ekzema, nörodermatit, alerjik dermatit (Mehdiyev ve
Hüseynov 1965; Tereşina 1965; Hüseynov ve Yusifov 1977; Həşimov 1981;
Həşimov 1987; Süleymanova ve Qasımov 1987; Hüseynova 1988; Əhmədova
1988; Qaraqoyunlu 1992; Quliyeva 1992; Bədəlov 1996)
Jinekolojik hastalıklar: iltihabi hastalıklar, adneksit, salpinkooforit, metrit,
parametrirt, yumurtalıkların disfonksiyonu, pelvisde çapık birleşmeleri, birincili
ve ikincili sonsuzluk ve prostatitlerdir (Geller 1939; İlyin 1940; Gedokav ve
Koçmaryov 1947; Hüseynova 1948; İvanova 1964; Seyidova 1970; İsmayılova
1978; Əliyeva 1988)
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Naftalan, küvetlerde oturur ya da yatar durumda banyo yapılarak kullanıl‐
maktadır. Naftalan banyosu sırasında, 37º‐38ºC’ye su buharı ile ısıtılmış neft
kullanılmaktadır. Banyo süresi 8‐10 dakika arasında değişmektedir. Naftalan
kürleri hastanın ve hastalığın durumuna göre hekim tarafından belirlenmekte‐
dir ve 10 günde 8 banyo ile 20 günde 14 banyo arasında değişmektedir. Tedavi 4
yaşından büyük hastalara uygulanmaktadır.

luğunun sudan az olması nedeniyle dibe çöken içindeki su alınmaktadır. Teda‐
vide kullanılan Naftalan %90 naftalan nefti, %10 su oranına sahiptir.
Naftalan’dan ayrılan su da ayrıca tedavide kullanılmaktadır. Naftalanın içinde
bulundurduğu mikroelementlerden 42’sine sahip olan bu su, “iyod bromlu su”
olarak adlandırılmakta, sinir hastalıkları ve alerjilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Kürler hastaların ihtiyaçlarına göre hekim tarafından belirlenen ozon terapi,
fizik tedavi, masaj, parafin terapi, lazer terapi, manyetik alan terapi, phonoforez
(naftalanla ultrason), elektroforez, amplipuls (küçük sıklıkta elektrik tedavisi),
darsonvalizasia gibi ek tedaviler ile desteklenmektedir.

NAFTALAN TEDAVİSİNİN GELİŞİMİ

Azerbaycan’da Naftalan Çıkarımı
Azerbaycan’da Naftalan neftinin çıkarıldığı Naftalan şehri Goranboy Rayonu
sınırları içindedir. Şehrin kuzey ve doğusunda Küçük Kafkas Dağları yer al‐
maktadır (bk. Şekil 1). Başkent Bakü’ye 320 km, Azerbaycan’ın ikinci büyük
şehri olan Gence’ye 70 km, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e 240 km uzaklıkta yer
almaktadır.

Hemen hemen tüm termal kaynaklar hakkında olduğu gibi, Naftalan tedavisine
ait de bir efsane bulunmaktadır. Bu efsane; bulanık sularla kaplı göllerin olduğu
bir alanda hasta devesini azad eden bir tacirin, dönüşte deveyi iyileşmiş halde
bulması, devenin bu göllerde yıkandığını görmesi ve göllerin tedavi edici yağ‐
lardan oluştuğunu keşfetmesine dayalıdır.
1878’te ilk kuyu Almanlar tarafından açılmıştır. Alman mühendis Yeger, sa‐
nayi nefti aramak için açtığı kuyularda yanmayan nefti bulmuştur. İnsanların
bu nefti tedavi amaçlı olarak kullandığını gözlemlemesinin ardından merhem
üretmeye başlamıştır. Yeger, kısa bir sürede Avrupa’da 600 hekimin onayını
almıştır. O dönemde merhem, daha çok deri hastalıkları ve yanıklarda kulla‐
nılmaktaydı. 1. Dünya Savaşı’na kadar Almanlar nefti ülkelerine götürmüşler
ve fabrikalarda merhem üretmişlerdir. Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyetinin
kurulmasından sonra yeni bir bilimsel araştırma süreci başlamış, jeoloji, fizik,
biyoloji ve tıp alanlarında araştırmalar yapılmıştır.
1933 yılında Naftalan’da yaz döneminde çalışan 25 yataklı ilk tedavi merkezi
(sanatoryum) açılmıştır. Yatak sayısı yıldan yıla büyümüştür. 1965 yılında tüm
Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine hizmet veren 1500 yataklı bir sanatoryum
kurulmuştur. Naftalan kasabası 1967’de şehir statüsüne yükseltilmiştir. 1982
yılında Naftalan şehrinde 6 sanatoryum ve 1 banyo polikliniğinden oluşan 3200
yataklı “Naftalan Sanatoria Kurort Birliği” hizmete sokulmuştur. Bu dönemde
yatarak tedavi alan hastalar, tedavi bedellerinin %30’unu kendileri ödemekte,
geri kalanı Sovyetler Birliği sağlık sistemi tarafından karşılanmaktaydı. Yaz ay‐
larında 3.000 kişi kadar hasta ayaktan tedavi edilmekteydi. Yılın soğuk geçen 6
aylık dönemde 3.500‐3.600 hasta, sıcak geçen diğer altı ayında ise günde 5.000‐
6.000 hasta tedavi alabilmekteydi. Yılda 50.000 civarında hasta tedavi edilmek‐
teydi.

Şekil 1. Naftalan yer bildirim haritası (http://deininger.net/fileadmin/images/map_az.gif’den yarar‐
lanarak hazırlanmıştır).

Naftalan yeraltından çıkarken %90 oranında su ve %10 naftalan nefti içer‐
mektedir. Bu sıvı dinlendirme havuzlarında bekletilmekte, Naftalan’ın yoğun‐

Yıllara göre hasta sayısı Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi
en yüksek hasta sayısı 1987 yılında 70.000 kişiyi aşmıştır.
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Şekil 2. Yıllara Göre Naftalan Sanatoria Kurort Birliği’nde Tedavi Alan Hasta Sayısı (1982‐1996)
Kaynak: Abbasov 1998.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte hastaların tedavi giderlerini birey‐
sel karşılamak zorunda kalmaları, kapitalist sisteme geçiş sırasında yaşanan e‐
konomik sıkıntılar, eskiden birliğe üye devletlerden gelen hasta sayısını
azaltmıştır. Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında hasta sayısı
25.000’e kadar düşmüştür. 1992 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında
savaşın başlamasıyla hasta sayısı 3.000’e düşmüş, savaş döneminde 2.000 kişi
civarında seyretmiştir. Hasta sayısının düşmesinde 1988 yılında Ermenistan’dan
gelen 200 Azeri göçmenin Naftalan Sanatoria Kurort Birliği’ndeki bir polikliniğe
yerleştirilmeleri de rol oynamıştır. 1992‐1993 yılları arasında Karabağ’dan gelen
göçmenlerin polikliniklere yerleştirilmeleriyle bu sayı 3.000’e ulaşmıştır.
Naftalan’da 1993‐2005 yılları arasında sadece 450 yatak kapasiteli Azerbaycan
Hükümeti’ne ait tek bir sanatoryum hizmet vermiştir. 2005 yılında 100 yatak
kapasitesi olan ilk özel sanatoryum açılmış, 2007 yılında 50 yataklı ikinci özel
sanatoryum onu izlemiştir. Bu ikinci sanatoryum 2008 yılında yatak kapasitesini
100’e, 2009 yılında 200’e yükseltmiştir. 2007 yılında sadece yaz döneminde hiz‐
met veren 100 yataklı 3. özel sanatoryum hizmete girmiştir. Eski Kurort Birli‐
ği’nin olduğu alanda Azerbaycan Hükümeti’ne ait 30 yataklı sanatoryum ise
yaz aylarında hizmet vermeye devam etmektedir.
NAFTALAN ŞEHRİNDE TURİZM ARZI
Sovyetler Birliği döneminde sadece tedavi amacı ile kurulmuş kamu binasına
sahip olan Naftalan kaplıca şehri, Karabağ Savaşı’nın yarattığı olumsuzluklar
nedeniyle yıllar içinde gerileme göstermiştir. Aslında Azerbaycan Hükümeti, bu
olumsuzluğu yeniden yapılandırma yönünde fırsata dönüştürme gücüne sahip‐
tir. Çünkü Naftalan şehri dünyada eşi bulunmaz bir kaplıca ürününe sahiptir.
Bu potansiyel yeniden yapılandırma çalışmalarıyla değerlendirilip tamamlayıcı
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turizm ürünleriyle birlikte turizm pazarları içerisinde rekabet edebilir duruma
getirilebilir. Geleneksel termal spa turizmi tedaviye odaklanmış iken, günü‐
müzde sağlık turizmi ve rekreasyon turizmi ile bütünleştirilmektedir (Radnic,
Gracan ve Fister 2009). Böylece sağlık, güzellik, rahatlama, dinlenme ve eğlen‐
cenin bütünleşmesi sağlanmaktadır. Turizm arzı; konaklama ve yeme‐içme ola‐
rak ele alınırken, konaklama dışı arz; gezi ve dinlenme, kültürel ve sportif akti‐
viteler, eğlence merkezleri, alış veriş olanakları ve diğer hizmetler çevresel bile‐
şenleri oluşturmaktadır.
Naftalan tedavisi Azerbaycan’da Naftalan şehri dışında Bakü ve Gence şe‐
hirlerinde de yapılmaktadır. Bakü ve Gence şehirleri daha büyük olmaları ve
pek çok hizmeti verebilme olanağına sahip olmaları nedeniyle, sağlık turizmi
açısından daha çekici kabul edilebilir. Ancak, Gence’deki merkez ayaktan hasta‐
lara hizmet vermekte, sadece bir otel ile yapılan işbirliği sonucunda sınırlı sayı‐
da yatan hasta tedavi edilmektedir. Bakü’deki merkezlerde ise ayaktan tedavi
yapılmaktadır. Bakü’de ayrıca Neft şirketinin hastanesinde kendi işçilerine
Naftalan tedavisinin uygulandığı 5 banyo bulunmaktadır.
Naftalan şehrinde uzun yıllardan beri Naftalan tedavilerinin uygulanması,
çok sayıda bilimsel araştırmaların yapılması, bu konuda bilgili ve deneyimli bir
tıbbi kadronun oluşmasını beraberinde getirmiştir. Sovyetler Birliği’nden ayrıl‐
manın ardından yaşanan ekonomik krizler, eski üye cumhuriyetlerden gelen
turist sayısını ve geliri azaltmıştır. Ayrıca, Karabağ Savaşı nedeniyle alt yapı
tahrip olmuş, yeniden yapılması da ihmal edilmiştir. Tedavilerin yürütüldüğü
merkezlerde sınırlı sermaye nedeniyle güncel tanı araç ve gereç yetersizliği söz
konusudur. Çok sayıda bilimsel araştırmaya rağmen yayınların çoğunun dilinin
Rusça olması onlara erişebilirliği sınırlandırmaktadır.
Naftalan tedavi merkezlerinde geleneksel termal turizm hizmetleri ile
rekreasyonel hizmetler çok iyi organize edilmiştir. Naftalan tedavi merkezlerin‐
de akşamları canlı müzik, dans geceleri, hafta sonu çevre gezileri düzenlemek‐
tedir. Ayrıca bilardo ve tenis masaları, voleybol ve basketbol sahaları, güneş‐
lenme alanları, jimnastik salonları bulunmaktadır. Naftalan şehri, yeme‐içme
(bir restoran ve üç kafe), spor (bir futbol ve basketbol sahası) hizmetleri ve alış‐
veriş açısından sınırlı olanaklara sahiptir. Buna karşılık şehirde iyi düzenlenmiş
parklar, müze ve kütüphane yer almaktadır.
Naftalan şehri ve tedavi merkezlerinin turistik çekiciliğinin artması için; me‐
dikal turizmin sağlamlık (zindelik), güzellik gibi yeni kavramlarla zenginleşti‐
rilmesi ve yaratıcı yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Tedavi merkezlerinde ge‐
leneksel ve evrensel yemekler yanında vejetaryen menü, sağlıklı yemek
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menüsü, zayıflama menüsü, organik ürünler menüsü gibi gastronomik yenilik‐
ler getirilmelidir.
Azerbaycan’ın Avrupa turizm pazarlarına uzak ve yeni bir ülke olmasına
rağmen, Naftalan neftinin sağlık turizmi için eşsiz bir ürün oluşturması, tedavi‐
lerin ve sağlık turizmi hizmetlerinin Avrupa’dakilerine oranla daha ucuz olma‐
sı, Naftalan’a rekabet üstünlüğü vermektedir. Günümüzde tanıtım ve pazarla‐
ma çalışmalarında turizm için vazgeçilmez hale gelen internet, Naftalan için de
çok önemli bir iletişim aracıdır. Ancak gerek Naftalan, gerekse diğer şehirlerde‐
ki sanatoryumların internet siteleri ulaşılabilme, anlaşılabilme ve bilgilendirme
konusunda yeterli değildir. Bu durum tanıtım konusuna ciddi şekilde
eğilinmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Azerbaycan’da Naftalan neftini kullanan yeni sanatoryumların açılması ve
hızlı şekilde yatak kapasitelerinin artması, hem fırsat hem de tehdit yaratmak‐
tadır. Öncelikle artan tesislerle rekabetin kaliteyi arttırması beklenmektedir. An‐
cak fazla sayıda hasta çekebilmek amacıyla tedavide esnekliklere gidilmesi, has‐
taların güvenliği açısından bir tehdit oluşturacaktır. Yine karlılığın düşmesi ne‐
deniyle hizmetlerin kalitesinden ödün verilmesi riski doğabilecektir.
SONUÇ
Naftalan neftinin tedavi edici özelliği ve hizmetlerin ucuzluğu nedeniyle sağlık
turizmi pazarında büyük bir rekabet üstünlüğü bulunmaktadır. Ülkede sağlık
turizminin gelişebilmesi için öncelikle Azerbaycan Hükümeti’nin turizm politi‐
kalarında sağlık turizmine ağırlık vermesi gerekmektedir. Naftalan şehrinin
Sovyetler Birliği dönemindeki gibi “Naftalan kaplıca şehri” ne dönüştürülmesi,
Goranboy Rayonu ve bölgenin kalkınmasına büyük katkı verecektir. Bu nedenle
Naftalan’da sağlık turizminin geliştirilmesi için teşvikler getirilmelidir. Tanıtım
yetersizliği sorunu öncelikle Azerbaycan Hükümeti tarafından atılacak adımlar‐
la çözülmelidir. İlk yapılacak işlerden biri, Rusça yayınların diğer dillere çev‐
rilmesidir.
Günümüzde Naftalan kaplıcalarının özel sektörün çalışmalarıyla yeniden
yapılanma sürecine girdiği görülmektedir. Özel sektör, Karabağ Savaşı’nın o‐
lumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedildiği dönemde risk alarak girişimlerde
bulunmuştur. Ancak bugün sermaye yetersizliği önemli bir sorundur. Ülkenin
turizm politikalarında Naftalan tedavi tesislerine yönelik teşviklere yer verilmelidir.
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Öte yandan, özel teşebbüsün girişimciliği ile hızla gelişen turizm arzı karşı‐
sında eğitimli ve deneyimli tıp çalışanlarının azalmamasına dikkat edilmelidir.
Bu konuda kontrol mekanizmaları oluşturulmalı, tıp çalışanları yetiştirilmelidir.
Naftalan eşsiz bir sağlık ürününe sahip olmakla birlikte, diğer termal spalar
ile rekabet etmek zorundadır. Termal spalar doğası gereği yüzme havuzları ba‐
rındırdığı için, Naftalan’da da bir yüzme havuzu hizmete açılmalıdır. Sağlık
turizmi tek başına değil, diğer turizm türleri ve onların aktiviteleri ile bütünleş‐
tirilmelidir. Sözgelimi; sanat galerileri, etnografya müzeleri, kırsal mekânlarda
geleneksel mutfağın sunulduğu ortamlar yaratılmalıdır. Ayrıca bölgede sanayi
tesislerinin, çöp depolama alanlarının olmaması ve ana karayollarından uzak
olma (Günay, 2007) ekolojik ürün sertifikalı gıda ürünlerinin üretimine olanak
vermektedir. Sağlık turizminde tedaviler yanında sağlıklı beslenmenin de öne‐
mi göz önüne alındığında, ekolojik ürünlerin kullanıldığı mutfağın turistlerin
hizmetine sunulmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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ÖZ
Gıda hizmetleri, gıda kalitesi, çeşitliliği, sunumu ve hijyenik etmenler, mevcut ve potansiyel turistlerin tatil bölgesi seçiminde rol oynayabilecek önemli faktörlerdendir. Bu çalışmada, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin Türk mutfağıyla ilgili deneyimlerinin,
İstanbul (n=100), Antalya (n=114), İzmir (n=150), Marmaris (n=61) ve Kapadokya’da
(n=62) yapılan anketlerle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Anket sonuçlarına göre gıda turizmi tatil tetikleyicileri arasında dördüncü sırayı almaktadır. Katılımcıların beğendikleri içecekler arasında çay, bira, kahve, şarap, rakı, ayran bulunurken, kebap, ekmek, tatlılar, mezeler beğenilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Kalite değerlendirmesinde turistlerin %32’si çok memnun, %40’ı memnun olduğunu dile getirirken,
%24’ü kaliteyi ortalama bulmuş, %2’si ise hiç memnun olmadığını dile getirmiştir. Çeşitlilik, fiyat, sunum, lezzet, servis hızı, temizlikle ilgili değerlendirmeler incelendiğinde
5 üzerinden yaklaşık 4 ortalamayla memnun olunduğu sonucu çıkmıştır. En çok beğenilen mutfaklar arasında Türkiye %15 ile İtalya’dan (%16) sonra seçilmiştir. Türkiye’deki gıda hizmetleriyle ilgili şikayetler arasında menülerin yetersizliği, fiyat değişkenliği, servis elemanlarının eğitimsizliği, ısrarcı yaklaşımları, vejetaryenlere yönelik yiyeceklerin olmaması veya kısıtlı olması, restoranlarda sigara içilmesi, hijyenik yetersizlik
yer almıştır. Sonuç olarak ülkemizi ziyaret eden turistlerin genel olarak gıda hizmetlerinden memnun kaldıkları, ancak servis elemanları veya hijyen ile ilgili bazı eksikliklerin olduğu bu çalışmadan anlaşılmıştır. Benzeri çalışmalarla turist memnuniyeti belirlenmeli ve iyileştirmeye yönelik neler yapılabileceği saptanmalıdır.
Anahtar sözcükler; Türk mutfağı, çeşitlilik, lezzet, hijyen
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GİRİŞ
Turistlerin tatil yeri seçimine etki eden faktörler turizm karar verme sisteminin
merkezini oluşturmakta ve iki ana grup altında toplanabilmektedirler. İklim,
ekoloji, kültür ve tarihi yapılar birinci grubu oluştururken; oteller, gıda hizmet‐
leri, ulaşım ve eğlence ise ikinci grupta yer almaktadır (Kozak ve Rimmington
1999).
Turizm istatistikleri ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, turistlerin tatillerinin
%25’lik zaman dilimini barınma ve yemek yeme mekânlarında geçirdikleri gö‐
rülmekte (Nield, Kozak ve LeGrys 2000) ve gıda hizmetlerinin tatil tetikleyicileri
arasında önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Gıda kalitesi, çeşitliliği,
sunumu, servisi ve temizliği gibi konularda turistlerin memnuniyeti turizm sek‐
törü açısından önemli bir rol oynamaktadır. Gıda hizmetleri, turistlerin daha
sonraki seçimlerinde etken olduğu gibi, tavsiye ve öneriler ile diğer muhtemel
turistleri de etkilemektedir.
Tarihi zenginlikleri ve doğal güzelliklerinin yanında, çeşit ve lezzet açısından
zengin tatlara sahip mutfağı da Türkiye’de turizm gelişmesine katkıda bulunan
faktörler arasında yer almaktadır. Ancak literatürde Türk mutfağının turizm
üzerine etkilerini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 2008
yılı Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist‐
lerin Türk mutfağı ile ilgili deneyimleri ve beğenilerinin incelenmesi ve Türk
mutfağının Dünya mutfakları arasındaki yerinin belirlenmesi amaçlamıştır.
YÖNTEM
Turizm Bakanlığı 2008 yılı verileri incelendiğinde Temmuz ve Ağustos ayları
turizm gelirinin en yüksek olduğu sezon olarak görülmektedir (Anonim 2008a).
Bu nedenle anketler 2008 Temmuz‐Ağustos ayında onar günlük süreler içinde
İstanbul (n=100), Antalya (n=114), İzmir (n=150), Marmaris (n=61) ve Kapadok‐
ya’da (n=62) gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da uygulanan anketler Atatürk Hava‐
limanı’nda Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde; Antalya’da ve İzmir’de uygulanan
anketler havalimanlarında; Marmaris ve Kapadokya’da ise otellerde yapılmıştır.
Ankete katılacak kişiler rastgele seçilmiş ve İngilizce hazırlanan sorular yönel‐
tilmiştir.
Ankette ilk olarak yaş, cinsiyet, eğitim durumu, geçim durumu gibi çeşitli
sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlemesine yönelik sorulara yer verilmiştir.
Takip eden sorular ile tatil tetikleyicileri, Türk mutfağı ile ilgili bilgi ve duyum‐
lar, içinde bulundukları tatilin nedenleri ve barınma şekli belirlenmeye çalışıl‐
mıştır. Türk mutfağı ile ilgili deneyimler, denenen yemekler ve içeceklerin sıra‐
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lanması ve bunlar ile ilgili beğenileri, takip eden sorularla saptanmaya çalışıl‐
mıştır. Ankete katılan turistlerin tatillerinde Türk mutfağı ile ilgili edindikleri
deneyim sonuçları, gıda kalitesi, fiyatı, çeşitliliği, lezzeti, servis hızı, temizliği,
hijyeni ve genel izlenimleri hakkındaki memnuniyetleri 1‐5 arasında (1: hiç
memnun kalmadım, 5: çok memnun kaldım) değerlendirme aralığı kullanılarak
incelenmiştir. Türk mutfağı ile ilgili edindikleri deneyimlerin gelecek ziyaretle‐
rine yansımalarının belirlenmesi amacıyla da; Türk mutfağının ilerideki muh‐
temel ziyaretlerinde tatil tetikleyicisi olup olamayacağı; Türk mutfağını diğer
insanlara tavsiye edip etmeyecekleri ve ülkelerinde Türk restoranlarını deneyip
denemeyecekleri soruları yöneltilmiş ve bu görüşleri paylaşıp paylaşmadıkları
1‐5 arasında (1: kesinlikle aynı fikirde değilim, 5: kesinlikle aynı fikirdeyim) de‐
ğerlendirme aralığı kullanılarak incelenmiştir. Türk mutfağını Dünya mutfakla‐
rı arasındaki yerinin belirlenmesi amacı ile de en çok beğenilen üç Dünya mut‐
fağı sorulmuştur. Son olarak Türkiye’deki gıda kalitesi, çeşitliliği ve servisi ile
ilgili şikâyet ve önerilerin paylaşılması istenmiştir.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılında ülkemizi ziyaret eden turist sa‐
yısını belirlemek amacıyla bütün sınırlardaki giriş‐çıkış verilerine göre istatistik‐
ler hazırlamıştır. Bu istatistiklere göre 2008 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye ge‐
len turistlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Almanya %16,12 ile ilk sı‐
rada yer almakta ve Rusya Federasyonu ve İngiltere %11,56 ve %9,24’lük paylar
ile Almanya’yı takip etmektedir. Hollanda, Fransa, İran, Belçika, Avusturya,
Ukrayna ve Bulgaristan sıralamada yer alan diğer ülkeler olarak görülmektedir
(Anonim 2008b). Yine 2008 yılı ağustos ayı istatistikleri incelendiğinde Almanya
%14,53 pay ile birinci, Rusya Federasyonu %13,88 pay ile ikinci, İngiltere %9,89
pay ile üçüncü sırada yer almaktadır (Anonim 2008c). Bu çalışmada da İngiltere
ve Almanya Türkiye’ye turist gönderen ilk iki ülke olarak görülmekte ve bu iki
ülkeyi diğer ülkeler takip etmektedir. Anketler İngilizce olarak hazırlandığı ve
uygulandığı için Rusya Federasyonu’ndan gelen turistlere istenen sayıda anket
uygulanamamış ve bu nedenle bu çalışmada Rusya Federasyonu %5’lik pay ile
altıncı sırada yer almıştır.

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Ankete katılan turistlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırayı %20 ile
İngiltere almakta ve bunu %13 ile Almanya ve %8 ile Amerika takip etmektedir
(Şekil 1). Hollanda, İtalya, Rusya, Finlandiya, Polonya, Fransa, İspanya, Japon‐
ya, İsveç ve Avustralya %2 veya daha fazla oranda turist gönderen ülkeler ara‐
sında yer alırken; Çin, İsviçre, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Kanada, Avus‐
turya ve Hindistan gibi ülkeler %2’den az turist gönderen ülkeler arasında yer
almış ve toplamda %24’lük paya sahip diğer başlığı altında gösterilmiştir.

Tablo 1. Anketi Cevaplayan Turistlerin Sosyal ve Ekonomik Özelliklerine İlişkin Yüzde Dağılımları
(N=487)
Cinsiyet
%
Meslek durumu
%
Kadın
Erkek

54
46

Çalışan
Öğrenci

44
27

Yaş Dağılımı

%

Serbest meslek

14

19-ve altı

8

Emekli

8

20-29

35

Ev hanimi

5

30-39

22

İşsiz

2

40-49

13

Gelir Düzeyi (€)

%

50-59

16

20,000 – 50,000

21

6

50,001 – 75,000

16

%

75,001 – 100,000

12

4

100,001 – 150,000

6

Ortaöğretim
Teknik lise

22
17

150,001 – 200,000
200,000’den fazla

2
3

Üniversite
Yüksek lisans veya doktora
Belirtmemiş

33
19

Belirtmemiş

40

60 ve üstü
Eğitim Durumu
İlköğretim

Şekil 1. Ankete Katılan Yabancı Turistlerin Ülkelere Göre Kişi Sayısı ve Yüzde Dağılımları (N=487)
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Ankete katılan turistlere ilişkin sosyal ve ekonomik özellikler Tablo 1’de yer
almaktadır. Buna göre ankete katılan 487 turistin %54’ü bayan %46’sı erkek ve
bunların %35’i 20‐29 yaş, %22’si 30‐39 yaş, %13’ü 40‐49 yaş, %16’sı 50‐59 yaş,
%8’i 19 yaş ve altı ve %6’sı 60 yaş üstü grupları arasında yer almaktadır. Yine
aynı tabloda turistlerin %4’ü ilköğretim, %22’si ortaöğretim, %17’si teknik lise,
%33 lisans, %19 lisansüstü eğitim düzeyine sahiptirler. Turistlerin %5’i eğitim
durumunu belirtmemiştir. Bu çalışmada elde edilen turistlerin eğitim durumu
verileri ile Turizm Bakanlığı’ndan elde edilen veriler paralellik göstermekte ve
her iki ankette de üniversite mezunu turist oranı ilk sırayı almakta ve bunu lise
ve dengi okullar takip etmektedir (Anonim, 2008a). Ankete katılan turistlerin
mesleki durumu incelenecek olursa %44’ü çalışan, %27’si öğrenci, %14’ü serbest
meslek, %8’i emekli, %5’i ev hanımı ve %2’si işsizdir.

Tablo 3’te ankete katılan turistlerin bu seyahatlerinde Türkiye’yi tercih etme
nedenleri yer almaktadır. Buna göre ankete katılan 343 kişi tatil amacıyla, 65 kişi
tarihi yerleri ziyaret, 48 kişi ise iş sebebiyle Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Turizm
Bakanlığı verilerine göre yabancı turistlerin Türkiye’yi ziyaret nedenleri arasın‐
da gezi, eğlence ilk sırayı yer almakta ve diğer sıralamalar da bu çalışma ile pa‐
ralellik göstermektedir (Anonim 2008a). Ankete katılan İngiliz, Alman ve Ame‐
rikalı turistlerin bu seyahate çıkma sebepleri incelendiğinde tatil ilk sırayı al‐
maktadır

Tarihi yerleri ziyaret

Ankette incelenen turistlerden %60’ı gelir düzeyini belirtmiş, %40’ı ise gelir
düzeyini belirtmek istememiştir. Gelir düzeyini bildiren turistlerin yıllık ka‐
zançları incelendiğinde %21’i 20 000 – 50 000 €; %16’sı 50 001 – 75 000 €; %12’si
75 001 – 100 000 €; %6’sı 100 001 – 150,000 €; %2’si 150 001 – 200 000 € ve %3’ü
200 000 €’dan fazla gelire sahip olduğu görülmektedir.
Anket yapılan turistlerin tatile gidecekleri yeri belirlemede önem verdikleri
hususlar Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre tatil tetikleyicilerinde ilk sırayı ye‐
ni yerler görmek almakta ve bunu güneş, kumsal, deniz, tarihi ve kültürel zen‐
ginlikler takip etmektedir. Tatil tetikleyicisi olarak gıda ve şarap tercihler ara‐
sında dördüncü sırayı almaktadır. İngiliz turistlerin tatil tetikleyicileri ile ilgili
sıralamaları genel sıralama ile paralellik gösterirken, Alman ve Amerikalı turist‐
lerin sıralamasında tercihler genel sıralamadan farklılık göstermektedir. Alman
turistler için güneş, kumsal ve deniz tatil tetikleyicileri arasında 98 kişi içinde 67
kişi ile ilk sırada yer alırken; Amerikalı turistler için ilk sırada tarihi ve kültürel
geziler yer almaktadır.
Tablo 2. Kişi Sayısına Göre Tatil Tetikleyicileri
Tatil tetikleyicileri

n

İngiliz (98)

Alman (62)

Amerikalı (37)

Yeni yerler görmek

253

51

27

21

Güneş, kumsal, deniz

244

67

41

12

Tarihi ve kültürel

172

37

15

28

Gıda ve şarap vs.

69

25

7

8

Alışveriş

67

11

13

4

Diğer

52

4

9

3

Spor

34

5

8

2

Parantez içi söz konusu ülke grubu için anket yapılan toplam kişi sayısını belirtmektedir

Tablo 3. Kişi Sayısına Göre Bu Tatile Çıkma Sebepleri
n

İngiliz (98)

Alman(62)

343

86

43

16

65

5

6

11

İş

48

6

8

4

Akraba/arkadaş ziyareti

35

5

6

2

Alışveriş

17

1

6

0

Spor

14

2

5

0

Kültürel bir faaliyete katılmak

14

3

1

2

Konferans

12

1

2

0

Bu seyahate çıkma sebepleri
Tatil

Amerikanlı (37)

Parantez içi söz konusu ülke grubu için anket yapılan toplam kişi sayısını belirtmektedir

Ankete katılan turistlerin bu seyahatleri sırasında konaklama durumları ve
kaldıkları gün sayısı Tablo 4’te yer almaktadır. Buna göre turistlerin %35’i her
şey dâhil konaklamayı tercih ederken; %25’i aile‐arkadaş yanı, %15 tam‐yarım
pansiyon, %14’ü oda‐kahvaltıyı tercih etmiştir. Geri kalan %11’lik bir dilim ise
diğer konaklama çeşitlerini tercih etmiştir. Bu çalışmada konaklama türüne ait
veriler ile Turizm Bakanlığı verileri karşılaştırıldığında benzerlik göstermekte‐
dir. Turizm Bakanlığı verilerine göre %40 pay ile otel, motel, pansiyon, vb. ko‐
naklama türü ilk sırada yer alırken kendi evi ve aile arkadaş yanında konakla‐
ma %26’lık paylar ile ikinci ve üçüncü sırayı almaktadır (Anonim 2008a). Turist‐
lerin tatil süreleri incelendiğinde %51’lik pay ile 1‐2 hafta arası barınma süresi
ilk sırada bulunurken, daha kısa süreli tatil ise %44’ lük pay ile ikinci sırada yer
almıştır.
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Tablo 4. Ankete Katılan Turistlerin Kişi Sayısı ve Yüzdelerine Göre Konaklama Tipi ve Konaklama Süresi

Tablo 5. Ankete Katılan Turistlerin Daha Önce Türkiye’de Bulunma Durumu ve Türk Mutfağı Deneyimi

Barınma Tipi

n

İngiliz (98)

Alman (62)

Amerikalı (37)

Türkiye’de bulunma durumu

Her şey dâhil

175

23

34

7

Hiç bulunmamış

Aile/arkadaş yanı

121

19

12

5

Bir kere bulunmuş

Tam/yarım pansiyon

74

11

10

11

Üçten fazla bulunmuş

N

İngiliz (98)

Alman (62)

Amerikalı (37)

209

32

21

23

90

18

14

6

71

20

6

4

Oda kahvaltı

68

19

3

6

İki kere bulunmuş

68

15

12

2

Diğer

53

28

2

8

Üç kere bulunmuş

49

13

9

2

Bulunma Süresi

n

İngiliz (98)

Alman (62)

Amerikalı (37)

N

İngiliz (98)

Alman (62)

Amerikalı (37)

1‐2 hafta arası

242

75

25

9

Denemiş ve sevmiş

296

61

44

20

7 günden az

120

15

23

6

Duymuş ama denememiş

98

22

10

8

2‐4 hafta arası

66

4

7

6

Denemiş ve sevmemiş

8

3

2

0

1 aydan fazla

43

1

4

16

Hiç duymamış/denememiş

6

0

2

0

Parantez içi söz konusu ülke grubu için anket yapılan toplam kişi sayısını belirtmektedir

Ülkelere göre konaklama tipi ve süresi nicelendiğinde, İngiliz ve Alman tu‐
ristler her şey dâhil sistemi tercih ettikleri ve 1‐2 hafta süre ile ülkemizde kaldık‐
ları; konaklamada tam veya yarım pansiyonu tercih eden Amerikalı turistlerin
büyük bir çoğunluğunun 1 aydan fazla konakladıkları görülmektedir.
Turistlerin daha önce Türkiye’de bulunma ve/veya Türk mutfağı deneyimleri
ile ilgili veriler Tablo 5’te yer almaktadır. Buna göre ankete katılan turistlerin
%43’ü Türkiye’yi daha önce hiç ziyaret etmemiş; %57’si ise en az bir kere Türki‐
ye’de bulunmuştur. Türk mutfağı deneyimleri incelendiğinde %72’lik büyük bir
oran Türk mutfağını denemiş ve sevmiş; %2’lik bir oran ise sevmemiştir. Ankete
katılanların %24’ü Türk mutfağını duymuş, ancak denememiştir. Türk mutfağı‐
nı hiç duymadığını/denemediğini belirtenler ise %2’lik bir oranı oluşturmuştur.

Türk Mutfağı deneyimi

Parantez içi söz konusu ülke grubu için anket yapılan toplam kişi sayısını belirtmektedir

Ankete katılan turistlerin, Türkiye’de bulundukları sırada denedikleri, tattık‐
ları yemek ve içecekler ve bunlar ile ilgili beğenileri incelenmiştir (Şekil 2). En
çok beğenilen içecekler çay, bira, kahve, şarap, rakı, ayran olarak sıralanmıştır.
Salep, şalgam ve boza gibi geleneksel içeceklerin de ülkemizi ziyaret eden tu‐
ristler tarafından denendiği ve beğenildiği görülmektedir. Sevilmeyen içecekler
ise rakı, kahve, ayran, çay, şarap, boza, şalgam suyu, salep olarak sayılabilir.
Çayı deneyen 275 kişiden 251’i çayı sevmiş 24 kişi sevmemiş, birayı deneyen
244 kişiden 227 kişi sevmiş 17 kişi sevmemiştir. Geleneksel içeceklerimizden
olan bozayı 53 kişi denemiş ve bunların 21’i bozayı beğenmemiştir.

İlk üç ülke turistlerinin Türkiye’de bulunma durumu incelendiğinde, İngiliz,
Alman ve Amerikalı turistlerin büyük çoğunluğunun daha önce Türkiye’de bu‐
lunmamış olduğu görülmekte, ancak Türk mutfağı deneyimleri incelendiğinde
üç ülke turistlerinin büyük bir kısmının Türk mutfağını daha önce denediği ve
sevdiği görülmektedir.

.
Şekil 2. Kişi Sayısına Göre Sevilen ve Sevilmeyen İçecekler
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Sevilen ve sevilmeyen yiyecekler ile ilgili beğeniler incelendiğinde en çok be‐
ğenilen yiyecekler kebap, ekmek ve unlu mamuller, tatlılar, meze ve başlangıç‐
lar, zeytinyağlılar ve balık olarak sıralanmıştır (Şekil 3). Ekmek ve unlu mamul‐
leri deneyen 247 kişiden 15 tanesi beğenmemiştir. Yine aynı şekilde kebabı de‐
neyen 278 kişiden yalnızca 8 kişi kebabı beğenmemiştir. Tatlıları deneyen 222
kişiden ise 20 kişi tatlıları sevmemiştir. Ankette yer almayan diğer yiyecekler
olarak gruplandırılan yemekler arasında kuru fasulye, pilav, döner, kumpir,
gözleme, mantı, çorba, köfte, mantı, karnıyarık, sarma ve pide yer almıştır.
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talama ile memnun oldukları görülmüştür. Ayrıca gıda ve gıda hizmetleri ile
ilgili genel değerlendirmeleri de 4 ortalama ile memnuniyeti göstermiştir.

Tablo 6. Turistlerin Gıda Hizmetleri İle İlgili Yargılara Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımları ve
Aritmetik Ortalamaları (n=487)
Çok
Memnun
Memnun
(4)
(5)

Orta
(3)

Memnun
değil
(2)

Hiç memnun
değil (1)

Ortalama

%

%

%

%

%

Gıda kalitesi

32

40

24

4

0

3.98

Çeşitlilik

24

41

26

7

1

3.78

Ürün-fiyat değerlendirmesi

33

35

27

5

0

3.95

Sunum

41

33

21

4

1

4.09

Lezzet

41

36

19

3

1

4.14

Servis hızı

32

42

19

6

1

3.98

Hijyen

25

40

26

8

1

3.82

Genel değerlendirme

32

46

18

3

1

4.07

Şekil 3. Kişi Sayısına Göre Sevilen ve Sevilmeyen Yiyecekler

Ankete katılan 98 İngiliz turistin 66’sı kebabı denemiş ve beğenmiş; bir tanesi
ise kebabı beğenmemiştir. Ankete katılan Alman turistlerin beğenileri incelen‐
diğinde, 62 kişiden 39’u kebabı denemiş ve beğenmiş, bir tanesi ise kebabı be‐
ğenmemiştir. 37 Amerikalı turistten 33 kişi kebabı denemiş ve beğenmiş, bir ta‐
nesi ise kebabı beğenmemiştir. Sevilen yiyecek ve içecekler bir arada değerlen‐
dirildiğinde kebabı seven 378 kişiden 135 tanesi ayranı da sevmiştir. Mezeleri
seven 208 kişiden 96’sı rakıyı da denemiş ve sevmiştir.
Tablo 6’da anket uygulanan turistlerin gıda hizmetlerindeki memnuniyet de‐
ğerlendirmelerini içeren sorulara vermiş oldukları cevapların yüzde dağılımları
ve aritmetik ortalamalar yer almaktadır. Türkiye’de denedikleri gıdaların kalite‐
si ile ilgili sorulan soruya turistlerin %32’si çok memnun, %40’ı memnun, %24’ü
orta, %2’si memnun değil cevabını vermişlerdir. Söz konusu cevaplara ilişkin
hesaplanan aritmetik ortalama 3.98 olup bu sonuç ülkemize gelen turistlerin
genel olarak gıda kalitesinden memnun olduklarını göstermiştir. Yine birinci
soruya paralel olarak sorulan gıdaların çeşitliliği, gıdaların ürün‐fiyat değerlen‐
dirmesi, gıdaların sunumu, gıdaların lezzeti, gıdaların servis hızı ve gıdaların
ve restoranların hijyeni ile ilgili değerlendirmeleri incelendiğinde yaklaşık 4 or‐

Türkiye’ye turist gönderen ilk üç ülke halkının gıda hizmetlerindeki memnu‐
niyet değerlendirmeleri incelendiğinde 4.24 ortalama ile Amerikalı turistler
memnuniyette ilk sırayı alırken bunu 4.11 ile Almanlar ve 3.99 ile İngilizler ta‐
kip etmektedir
Tablo 7. Ankette İlk Üç Sırada Yer Alan Ülke Turistlerinin Gıda Hizmetleri İle İlgili Yargılara Verdik‐
leri Cevapların Aritmetik Ortalamaları

Gıda kalitesi
Çeşitlilik
Ürün fiyat değerlendirmesi
Sunum
Lezzet
Servis hızı
Hijyen
Genel değerlendirme

İngiliz (98) (ort.)

Alman (62) (ort.)

Amerikalı (37) (ort.)

4.13

4.37

4.24

3.72

3.96

4.05

3.99

4.07

4.05

4.06

4.39

4.35

4.06

4.22

4.38

4.01

4.06

4.32

3.85

3.73

4.08

4.13

4.08

4.42

Parantez içi söz konusu ülke grubu için anket yapılan toplam kişi sayısını belirtmektedir
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Konaklama tipi sorusuna her şey dâhil sistem cevabını veren turistlerin 4 de‐
ğerine yakın ortalamalar ile gıda hizmetlerinden memnun oldukları görülmek‐
tedir.

Tablo 8. Her Şey Dâhil Konaklama Türünü Tercih Eden Turistlerin Gıda Hizmetleri İle İlgili Yargı‐
lara Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları (n=157)
Ort.
Gıda kalitesi
Çeşitlilik
Ürün-fiyat değerlendirmesi
Sunum
Lezzet
Servis hızı
Hijyen
Genel değerlendirme

4.10
3.75
3.90
4.13
4.13
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Tablo 9. Turistlerin Türk Mutfağı İle İlgili İmaj İfadelerinin Yüzde Dağılımları Ve Aritmetik Ortala‐
maları (n=487)
Kesinlikle katılıyorum
(5)

KatılıyoKararsız
rum
(3)
(4)

Kesinlikle
Katılmıyokatılmıyorum
rum
(2)
(1)

Ort.

%

%

%

%

%

Türk yiyecekleri Türkiye’yi
gelecekte tatil yeri olarak
seçmemde etkili olacaktır

33

27

20

13

7

3.42

İnsanlara Türk mutfağını
denemelerini öneririm

44

31

18

5

1

4.08

Ülkemde bulunan Türk restoranlarını denemeyi düşünüyorum

38

26

20

10

6

3.80

3.93
3.86
3.97

Ankete katılan turistlerin tatilleri sırasında Türk mutfağı ile ilgili edindikleri
deneyimlerin yansımalarının belirlenmesi amacıyla Türk mutfağının tatil tetik‐
leyicileri arasına girip girmediği, Türk mutfağının diğer kişilere önerip‐
önermeyecekleri ve kendi ülkelerinde Türk restoranlarını deneyip‐
denemeyecekleri konularındaki düşüncelerini 1’den 5’e kadar numaralandırılan
bir aralıkta değerlendirmeleri istenmiştir. Tablo 9’da ankete katılan turistlerin
cevaplarının ortalamaları incelendiğinde, Türk mutfağının, Türkiye’ye gelen
turistlerin gelecek tatillerinde de Türkiye’yi seçmelerinde önde gelen bir tetikle‐
yici olamayacağı, ancak etkilendikleri görülmektedir. Bu yargıya varanlar %33
ile (5) ile % 27 ile (4) puan vermişler ve ortalaması 3.42 bulunmuştur. Türk mut‐
fağını diğer insanlara önerme ile ilgili yargıya verdikleri puanların ortalaması
4.08 olarak bulunmuş ve Türk mutfağını denememiş olan insanlara Türk mut‐
fağını denemelerini önerecekleri anlaşılmaktadır. Tablo 9’daki ortalamalar ince‐
lendiğinde ülkelerine döndüklerinde de Türk mutfağını deneyecekleri görül‐
mektedir.

Türkiye’ye turist gönderen ilk üç ülkenin imaj ifadeleri ile ilgili ortalamaları
incelendiğinde Amerikalı turistler 4.27, İngiliz turistler 4.16 ve Alman turistler
4.01 ortalamaya sahiptirler.
Ankete katılan turistlerin ülke mutfakları ile ilgili beğenileri incelendiğinde
ilk üç sırayı %16 ile İtalya, %15 ile Türkiye ve %13 ile Fransa almaktadır (Şekil
4). Bunları Tayland (%8), Çin (%8), Hindistan (%7), Yunanistan (%6), Japonya
(%4), Almanya (%2), Rusya (%2) ve İngiltere (%2) takip etmektedir. Seçenekler
arasında yer alan İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri mutfakları anketörler tara‐
fından tercih edilmeyen iki ülke olarak belirlenmiştir.

Şekil 4. İlk Üç Sırada Tercih Edilen Ülke Mutfakları (n=487)
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Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerin mutfak tercihleri incelendiğinde,
İngilizler için Türk mutfağı %31 ve Almanlar için %30 ile ilk sırada yer alırken
Amerikalıların tercihlerinde ise %30 oranla ikinci sırayı almaktadır. Amerikalı‐
lar için İtalyan mutfağı %33 ile ilk sırada yer almaktadır. Alman ve İngiliz turist‐
lerin mutfak sıralamasında İtalya ve Yunanistan ikinci tercihleri olmaktadır.
Ankete katılan turistlerin Türkiye’de denedikleri yiyecek ve içeceklerin servis,
kalite ve çeşitliliği ile ilgili şikayet ve önerileri genel olarak menü sunumları,
fiyat değişkenliği, servis elemanlarının eğitiminin yetersiz olması (yabancı dil
bilgisi); servis elemanlarının müşteri çekmek için ısrarcı tutumları; hijyen ve
temizlik eksikliği; restoranlarda vejetaryenlere yönelik yiyeceklerin olmaması
veya kısıtlı olması; restoranlarda sigara içilmesine izin verilmesi, restoranların
yol kenarlarına da masa koymaları; otellerde her şey dahil sistemden dolayı yi‐
yecek ve servis kalitesinin düşük olması şeklinde sıralanabilir.
SONUÇ
Coğrafi konumundan dolayı Türkiye sahip olduğu iklim ve kıyı özellikleri ile
yaz turizminde tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Doğal güzellikle‐
rinin yanında, Anadolu kültürünün, zengin mutfağının ayrıca kıyı şeridinde
bulunmayan bölgelerimizdeki doğal güzelliklerin tanıtılması ve farklı turizm
seçeneklerinin de Türkiye’de mevcut olduğu gösterilmelidir.
Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin ülke dağılımları incelendiğinde dünyanın
birçok ülkesinden ziyaretçi aldığı görülmektedir. Ülkemizi ziyaret eden turistle‐
rin genel olarak gıda hizmetlerinden memnun kaldıkları, ancak bir takım eksik‐
liklerin olduğu bu çalışmadan anlaşılmaktadır. Turizm sektöründe eksiklerin
giderilmesi amacıyla ülkemizi ziyaret eden turistlerin memnuniyetleri benzeri
çalışmalar ile belirlenmeli ve iyileştirmeye gidilmesinin doğru olacağı düşü‐
nülmektedir.
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ÖZ
Mimari miras kapsamında ele alınan tarihi çevreler bağlamını yitirip işlevsiz kaldığında
bu alanları yeniden hayata geçirecek gücü turizmin yaratacağı inancı, günümüzde giderek daha çok taraftar toplamaktadır. Günümüzde ülkemizde korunması gereken birçok
tarihi çevrenin geleceği turizme bağlanmış görünmektedir. Turizmde her farklı yaklaşım, getiri ve götürüleri hesaplanmaksızın, koruma alanını etkilemekte, değişen duruma göre yapılanmalar hemen başlamaktadır. Bu durumun ardında kaynak yetersizliği,
yeni kaynak ihtiyaçları olduğu kadar bu alanların sahipsiz kalması yatmaktadır. Kültürel çöküntü tarihi bir nesneyi değer olmaktan çıkarmakta, gündelik hayata dahil etmeden hafıza dışına atmaktadır. Bu yok oluş, bu tahribat günümüzde çok daha büyük bir
hızla ilerlemektedir. Bu noktada turizme mimarlar, korumacılar, belediyeciler kurtarıcı
gözü ile bakmaktadırlar. Ancak bu durum hem mimarlık hem de turizm açısından olumlu yönlerinin yanında sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Gelecekte domino
etkisi yaratarak her iki alana da yansıyacak sorunları bu günden görmek olasıdır. Makalede, günümüzde eğlence endüstrisinin talepleri doğrultusunda davranan turizm olgusunun tarihi çevre ve çağdaş mimari mekanlara etkisinin Türkiye üzerinden araştırılması amaçlanmaktadır. Modern zamanlarda toplumun talepleri doğrultusunda şekillenen turizmin mimari ve korumayı nasıl etkilediği tartışılacak, bu etkileşimin gelecekte ülkemiz turizmini ne yönde biçimlendireceği, nasıl biçimlendirmesi gerektiği konusunda görüşler ortaya konacaktır.
Anahtar sözcükler: Boş zaman, seyahat, aylak, hayalperest, doğa, kültür.

GİRİŞ, AMAÇ VE YÖNTEM
Modern dünyaya eleştirel bakış geliştirenlerin kullandığı modern dünyadaki
toplum yapısının özelliği yansıtan bir terim olarak “kitle toplumu” tanımını be‐
nimseyen Hannah Arendt (1996) bu toplumun taleplerini vurucu bir şekilde
ortaya koymaktadır; “Kitle toplumunun ihtiyacı kültür değil eğlencedir ve eğ‐
lence endüstrisinin sunduğu eşyalar, toplum tarafından tıpkı diğer tüketim me‐
taları gibi tüketilirler. Eğlenmek için gerek duyulan ürünler, ekmek‐su kadar
zorunlu olmasalar bile, toplumun yaşam sürecine hizmet ederler. Tabir edildiği
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gibi vakit öldürmeye hizmet ederler ve vakit öldürmekle geçirilen bu boş za‐
man serbest zaman değildir; dolayısıyla yaşam sürecinin zorunlu kıldığı işler‐
den, endişelerden özgür olduğumuz boş zaman anlamını taşımaz. O daha çok
doğası gereği biyolojik olan; çalışma ve uyumanın payına düşenden arda kalan
“bakiye” bir zamandır…Modern koşullarda bu boşluk sürekli olarak büyümek‐
tedir;eğlence ile doldurulması gereken boş zaman sürekli artmaktadır”.
Teknolojinin ilerlemesiyle modern yaşantının örgütlenmesinde açığa çıkan ve
geç kapitalist düzende giderek artan “boş zaman”, Arendt’in belirttiği gibi yeni
bir endüstrinin doğmasına neden olmuştur (Arendt 1996). “Eğlence endüstrisi”
küresel dünyada giderek büyümekte, tüketici talepleri doğrultusunda genişle‐
mektedir. Boş zamanın eğlence ile doldurulması, doğaya, farklı kültürlere ve
yerlere talepleri giderek artmaktadır. Bu taleplerin ve örgütlenme biçiminin
tarihi, kültürü ve hatta doğayı da metalaştırdığı, bir tüketim nesnesine dönüş‐
türdüğü yaygın bir görüştür. Boş zamanın tüketici talepleri doğrultusunda dol‐
durulması adeta doymak bilmeyen bir canavarın yemek yeme arzusu ile karşı‐
laştırılmaktadır. Tüketim hızının artması ile eğlence endüstrisininin dünyadan
tüketmek üzere olan taleplerinin giderek artmasına neden olmaktadır. Hızla
yeni yerler, yeni eğlence türleri keşfedilmekte ya da yeniden yaratılmaktadır. Bu
hızlı gidiş sonunda ticari bir mala dönüşen dünya coğrafyasında tüketilmeyen
hiç bir “yer” kalmayacak gibi görünmektedir. Bu olgunun olumsuz sonuçları
üzerine yapılan tartışmaların, insan ve çevre diyaloğundaki bedensel ve zihinsel
kopuş üzerine odaklandığı söylenebilir. Bu kopuşun gerçekleşmesinden en fazla
etkilenen ve birbirini etkileyen iki meslek turizm ve mimarlıktır. Mekanlar tu‐
rizmin talebi doğrultusunda hızla metalaşmaktadır. Makalede, her iki disiplini
de ilgilendiren kavramlar doğrultusunda sorunlar ve etkileşim noktalarının tar‐
tışılması amaçlanmaktadır. Yöntem, kavramsal çerçevenin çizilmesi, her iki di‐
siplin açısından içeriklerinin belirlenmesi ve bu edinilen gözlükle olguların de‐
ğerlendirilmesidir. Olguların, kavramsal düzlemde incelenmesinin her iki disip‐
lini de ilgilendiren problemlerin açığa çıkmasına imkan sağladığı düşüncesin‐
deyim. Böylece bir kesişme ve etkileşim noktası açığa çıkabilmektedir.
Turizm ve Mimarlık Disiplinlerinin Farklı Bakış Açısından Ortak Kavramsal
Çerçevenin Belirlenmesi Ve Olguların Değerlendirilmesi
Modern dünyada “seyahat”; seyahatin bir kavram olarak ele alındığında nasıl
bir içerik kazandığı, hangi şartlarda ve ortamlarda olguya dönüştüğü araştırma
konusudur.
Bir kavram olarak “seyahat”, bilindiği gibi, yanlızca fiziksel bir duruma ait
değildir, zihinsel olarak da gerçekleşir. Zihinsel bir durum olarak ele alındığın‐
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da “seyahat” derinlemesine yapılan içsel bir yolculuk olarak tanımlanır. Bu
bağlamda içsel yolculuk nasıl gerçekleşir sorusu önem kazanır. TV ekranı, si‐
nema perdesi bu içsel seyahatin gerçekleşme olanağını sağlamaktamıdır? Bu
konuda, TV seyretmenin içsel seyahate imkan vermediği buna karşın sinemanın
içsel yolculuğun ortamını oluşturduğu konusunda bir görüş birliğinden söz edi‐
lebilir. TV ekranının pencere, kapı veya bir çekim oluşturma gücünü oluştur‐
madığı görüşünden hareketle TV ekranı imajların, veriler gibi üzerinden kaydı‐
ğı bir enformasyon tablosu olarak görülmektedir. Deleuze’a göre (2006) sinema‐
tografik zaman akıp giden değil süren ve seyircinin zihninde birlikte var olan
olduğu için sinemada bu içsel yolculuk gerçekleşebilir. Çünkü sinema ile dü‐
şünce düzlemi arasında derin bir bağ vardır.
Niçin Seyahat Ederiz?
Modern dünyada seyahat etmek için seyahat edilmediğini vurgulayan Beckent’e
göre seyahat etmekteki amaç “gerçeği aramak”tır (Akt: Deleuze 2006). Prous
için ise seyahat hem fiziksel hem zihinsel bir durumdur ve zihinde var olan bir
şeyi doğrulamak için yapılır (Akt: Deleuze 2006) Bu amaçla seyahat eden ise
“hayalperest” olarak tanımlanır. “Hayalperest”, ondokuzuncu yüzyıl “aylak‐
avare‐flaneur” ile karşılaştırıldığında, aralarındaki farklar ortaya konulduğunda
daha iyi anlaşılır. “Flaneur, Baudelaire’ın kullandığı, Walter Benjamin’in (1993)
içeriğini zenginleştirdiği bir kavramdır. Baudelaire sözcüğü “aylak” ya da “ava‐
re” anlamında kullanır. Sözlük anlamı da böyledir. Ancak Benjamin (1993) söz
konusu aylağın sadece dolaşmakla yetinmediğini, dolaşırken kapitalizmin
gaspettiği, yürürlükten kaldırdığı her şeyi‐ nesneleri, mekanları belirlemeye,
yeni yaşam biçiminin anlamını deşifre etmeye çalıştığını belirtiyor. Bu yüzden,
Benjamin’in Baudelaire üzerine çalışmalarını tanıtıp özetleyen Ünsal Oskay,
flaneur’u “düşünür‐gezer” olarak tanımlar (Oktay 1993).
Düşünür-Gezer, Aylak ve Hayalperest Arasındaki Fark
Düşünür‐gezer, aylak kenti amaçsız bir şekilde dolaşarak keşfeder, zihninde
önceden belirlenmiş bir görüntü, imge yoktur. Aylak için yolculuğun kendisi ve
bu süreçte edindiği imajlar değerlidir. Hayalperest ise görmek istediği şeyin,
doğruluğunu kanıtlamak istediği şeyin zihninde olan görüntüsü ile seyahat e‐
der. Aylak için amaçsız dolaşımında keşfettikleri şeyler değerli iken hayalperest
için zihninde olanın doğrulanması önem kazanmaktadır. Aylak için ne için se‐
yahat ettiği önemli değildir. Buna karşın zihinde merak edilen bir şeyin oluşma‐
sı sonucunda bunun doğrulanması için seyahat eden hayalperestin seyahatin
sonucundan beklentisi vardır. Aylak için kentin keşfi sonucu edinilen resimler
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zihinsel harita oluştururken hayalperest için derinlemesine içsel bir yolculuk
gerçekleşmektedir. Seyahat bu içsel yolculuğun kendisi değil aracıdır. Zihinde
merak edilen bir resmin oluşumu bir film ya da fotoğraf karesi üzerinden ger‐
çekleşebilir. Ancak bu imgenin gidip doğrulanması isteğini yaratması gerekli‐
dir. Seyahat isteği bunun sonucunda doğmaktadır. Bu nedenle araştırma konu‐
sunun kavramını düşünür‐gezer, aylak değil hayalperest oluşturmaktadır.
“Hayalperest” Olarak Seyahat
“seyahat etme zevki için seyahat etmiyoruz… o halde son kertede bir şeyi doğ‐
rulamaktan başka ne nedeni olabilir. Çinlilerin söylendiği kadar sarı olduğunu
ya da şüpheli filan rengin, yeşil bir ışının, filan mavimsi ya da kırmızımsı at‐
mosferin orada bir yerde gerçekten varolduğunu doğrulamak bile olsa gerçek
hayalperest, diyordu Proust, gidip birşeyi doğrulayandır.” (Deleuze 2006: 92).
Bir imgenin merak edilen bir nesneye dönüşmesi ve seyahat etmeyi kışkırtması
turizmin en temel sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ancak bu imge ile tu‐
rizmin belirlediği enformasyon alanı dışında gündelik yaşam içinde de karşıla‐
şılabilir.
Sinematografik imaj ya da bir fotoğraf hayalperest olarak seyahat etmenin
resmini oluşturabilir. Ancak imajın derinliğinin olması merak edilen nesnenin
imajının zihinde yer almasını kolaylaştıracağı açıktır. İmajın ardında, devamın‐
da (imajın sınırları dışında kalanlar, imajda görünen nesnelerin bağlamını kuran
görülmeyenler.) görülecek ne var? sorusu seyahat etme arzusunu, merak duy‐
gusunu arttırmaktadır. Merak uyandıran derinlikli imajların oluşmasında sine‐
manın gücü tartışılmazdır. Sinematografik imaj gerçeğin çok üstündedir, gerçek
olanla karşılaşıldığında yaşanan hayal kırıklığını Deleuze (2006) şöyle ifade et‐
mektedir; “Kurosava’yı görmek ve Japon rüzgarının Ran’daki bayrakları nasıl
dalgalandırdığını doğrulamak için Japonya’ya gittiğiniz bile olur. Ama o gün
rüzgar olmadığı için onun yerini tutacak ve mucizevi bir şekilde yıkılamaz bu iç
ilaveyi, kısaca, bir tek imajın içinde varoldukları için, imaj onları yarattığı için
imajın koruduğu bu güzelliği ya da bu düşünceyi imaja taşıyacak olan sefil rüz‐
gar tirbünleri görüyorsunuz.” (Deleuze 2006: 92).
Günümüzden bu düşünceye benzer bir örnek vermek mümkündür. Avatar
filminde yer alan doğanın tinselleştirilmiş imajları gerçek dağların görüntüleri‐
dir. Bu filmi izleyenler Çin’in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie Ulusal parkında
yer alan Hallelujah dağlarını görmek için seyahat etmektedirler. Ancak gerçek‐
leri ile buluşmalarında nasıl bir deneyim yaşadıkları soru işaretidir.

Bildiriler

1057

1058

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Coğrafyanın Keşfi
Relph’e (1985) göre antik dünyadan günümüze dünyayı keşfetmek isteyen in‐
sanın merakını tatmin etmek için, içeriği zaman zaman değişmiş olsa da coğraf‐
ya hizmet etmiştir. Coğrafyanın bu gücü tartışılmazdır. Yukarıda belirtildiği
gibi hayalperest için yalnızca düşünsel olan değil dünya ile ilişki kurmak, varo‐
luşunu anlamlandırmak önemlidir. Relph’e (1985) göre dünya ile insanın ilişkisi
bir harekete, ikincisi düşünsel alana dayalıdır, Dünyayı düşünmek ve dünyada
olmak arasında zaman zaman düşünürler bu iki durumdan birisini diğerine
öncelikli olarak ele alırlar. Hayalperest dünyayı düşündüğü için yola çıkıyor
ancak dünya ile diyaloga girmek, dünyadan almak! için seyahatini sonlandırı‐
yor. Dünyadan almak ise kendine ait kılmak, kendi ile birleştirmek anlamına
gelmektedir.
Seyahat Amacı Olarak “Doğa ve Kültür”
Resim 1. Avatar film karesi

Dünyayı düşünmek insanı saran iki temel dizge bağlamında gerçekleşir; Doğa
ve Kültür. Dardel’e göre “dünya yaşanan anlam bölgelerinden oluşur” (Akt:
Relph 1985). Bu bölgelerin tarif edilmesine gerek yoktur çünkü zaten bu bölge‐
ler deneyimsel olarak bilinir. Bu bölgenin dışında olanlar merak uyandırır.
Heidegger’e göre dünyayı merak ve şaşkınlık sayesinde anlayabiliriz (Akt.
Relph 1985). Ancak merak duygumuz da doğa ve kültür bağlamında oluşur. Bu
bağlamda Doğa ve Kültür turizmi gerçeğinden söz edebilmekteyiz. Çünkü her
ikisi de insanın mekanla kurduğu ilişkilerin temelinde yer alır.
“Küresel, Geç Kapitalist Kültür” ün “Gerçek” İle İlişkisi

Resim 2. Çin’in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie Ulusal parkında yer alan Hallelujah dağları.

Seyahat olgusunu gerekli kılan düşüncenin düşüncede var olan imajın doğru‐
lanması olayını “gerçekle buluşma” olarak tanımlayabiliriz. Seyahate çıkmadan
önce zihinde oluşan imajın doğrulanması gidip görülen nesne ile diyalog sonu‐
cunda gerçekleşir. Bu diyaloğun zamansal ve mekansal boyutu imajın doğru‐
lanması açısından çok önemlidir; Zamansal boyutta, modern dünyada iki ger‐
çeklikten söz edilebilir; bir, zamanın hızlı ve kopuk çalışması, iki, zamanın ya‐
vaşlatılmış ve sürekli olması. Modern dünyada, küresel bağlamda, zaman hızlı
ve kopuk (birbiriyle ilişkisiz olarak eş zamanlı) gerçekleşmektedir. “ Modern
yaşam şimdiki zamanı dayatmaktadır. Günümüzde rahatsız edici biçimde geç‐
mişi görmezden gelen bir koşullanmaya dayanmaktadır”(Bookchin 1999). Bu
bağlamda geçmiş, bugün ve gelecek zinciri kopmakta, hızla geçen sürekli bir
şimdiki zaman içinde yaşanmaktadır. Bu durumun mekansal olarak yarattığı
olumsuzluklar tartışılmaz. Mekanla‐yerle bağ kurmanın insan ve çevresi ara‐
sında bir alışverişi gerektirdiği açıktır. Zamanın hızlı akması bu alışverişin ger‐
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çekleşmesine imkan vermez. Gerçeğin doğrulanması için deneyim süresinin
sağlıklı işlemesi ve seyahat eden insanın dünyasına bir derinlik kazandırması
gerekir. Bu derinlik anlamsal düzlemin katmanlaşması ile açığa çıkar. Bir nes‐
nede yaşlanmışlığın izlerini ne kadar izleyebilirsek, hissedebilirsek görüneni o
kadar anlamlandırabiliriz, zihnimizdeki imajı o kadar doğrulayabiliriz. Yaşlan‐
ma sürecini görmek, geçmiş ve bugün arasındaki ilişkiyi hissetmemizi, mekanı
anlamlandırmamızı sağlar. “Yaşlılığın izi”i nesneye değer katar ve bugünü
anlamamızı sağlar. Mimarlık alanında tarihi yapıdaki yaşlanmanın izleri zama‐
nın patinası olarak nitelendirilir. Yaşlanma izlerinin silinmesi, kaybolan anlam‐
ların taklit edilmesi geçmişle bağların koparılması anlamına gelmektedir. Bu
nedenle tarihi yapıların yenilenip, parlatılarak sunulması deneyim sürecinin
gerçekleşmesini imkansız hale getirmektedir. Eski ve yeni ayrımı olmaksızın
merak duygusu oluşamaz. “Restorasyonda dürüstlük” zamanın izlerinin yapı‐
dan okutulması anlamına gelmektedir. Venedik Arsenal bölgesinde yer alan
depolar sergi alanı olarak restore edildiklerinde hem iç hem de dış mekanda
tamir ve eskimişlik izleri aynen korunmuştur. Böylece yeni ekler daha iyi oku‐
nabilmektedir.
Resim 4. Venedik Arsenal bölgesi depo yapıları dış duvar.

“Küresel, Geç Kapitalist Kültür” de Zaman Kavramı

Resim 3. Venedik Arsenal bölgesi depo yapıları iç mekan

Yirminci yüzyılın sonuna kadar zamanın yavaşlatılması modern dünyada üre‐
tim ve tüketim ilişkileri açısından bir değer oluşturmaz. Bu tarihten itibaren
hem turizmi hem mimariyi yakından etkileyen yeni bir kavram ortaya atıldı ve
uygulamaları başladı. Dış etkiye maruz kalan, betonlaşma tehlikesi altında kal‐
mış ancak henüz kimliğini yitirmemiş nüfusu elli binden az olan yerleşimler
için bir ümit işığı doğdu. Salyangoz sembolü ile bilinen “yavaş şehirler”‐Citte
Slow gündeme geldi. 1999 yılında İtalya’da Chianti Kenti ilk yavaş şehir ünva‐
nını aldı. Bozulmamış tarihsel doku, bozulmamış manzara, yerel ürünler, za‐
naatlar, eski zamana meraklı insanlar topluluğu turizmin yeni yaklaşımlarının
mekansal etkilerini göstermektedir. Yanlızca ekonomik kaygıyla turizmden ge‐
lir elde etmek ile sınırlı kalabilecek olan bu yaklaşım yerel kalkınma modeli
oluşturabilir mi ? sorusunun cevabını ülkemiz için vermek çok erken olmakta‐
dır. Gündelik yaşantının yanlızca turiste yönelik kurulması beraberinde bir çok
sorunu getireceği açıktır. Ancak geç kapitalizmin yavaş geçen zamanı da paraya
çevirmeye hevesli olduğu görülmektedir. Bu noktada dış etkiye maruz bırakılan
kaynak yetersizliği içindeki tarihi dokulara yarar getirecek şekilde çözülmesi
gerekir. Kültür miraslarımızın çevresinde bugün ülkemizde doğal bir sürecin
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yaşanmadığı açıktır. Bu çevrelerde değişim, tarihi olana değer verilerek günde‐
lik hayatla kaynaşmış olsa idi ne orjin hakkında ne de derinlik hakkında söyle‐
necek bir şey olmazdı. Avrupa kentlerinde gündelik yaşam bu çevrelerde de‐
vam ettiğinden mekanların turistik amaçla kullanımı rahatsız etmemekte, bu
mekanlar turist olmadığı zaman boş kalmamakta, yaşamaya devam etmektedir.
Yerel olan değerler ile bütünleşmiş turizm olgusunun diğer kentsel aktiviteler
gibi yaşamaya devam edeceği açıktır. Bu noktada aynı tarihsel işleve sahip olup
iki farklı kullanımda olan iki tarihsel çevreyi karşılaştırabiliriz; Strazburg ve
Safranbolu tabakhane bölgesi.

Resim 6. Safranbolu Tabakhane Bölgesi.

Gerçek Ile Buluşmada Anlamlandırma Düzlemi ve Bağlamın Gereği

Resim 5. Strazburg Tabakhane Bölgesi.

Mekansal düzlemde anlamlama sürecinin oluşabilmesi için gerekli olan bir ikin‐
ci durum da nesnenin bağlamının korunmasıdır. Tarihi değere sahip yapılar
ister kırsal ister kentsel olsun bir bağlam içinde yer alırlar. Grange’ye (1985) gö‐
re çevre kimlik verir. Bu nedenle bağlamsız sunulan bir nesneye ait gerçekliğin
kavranması, kimliğinin anlaşılması imkansızdır. Yanlızca tek bir yapının değil
bağlamının da korunması önemlidir. Mekanı deneyimlerken, yaya olarak ge‐
zerken çevrenin, nesnenin bağlamının farkına varılması kimliğin zihinde bir
resim haline almasını sağlar. Bu zihinsel resmin yeniden seyahat etme isteğini
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Görüntünün yazılı metinden daha güçlü olduğu
bilinmektedir. Ancak görüntünün kendisinin mutlak bir gerçekliğe referans
vermesi gerekmektedir. Gerçeğin yerine gerçek gibi konan görüntüler zihinde
derinlemesine bir iz bırakmamakta, merak uyandırmamaktadırlar. Ancak Baud‐
rillard’ın da belirtiği gibi benzeşim‐simülasyon dünyasında yaşıyoruz (Akt. De‐
leuze 2006). Bu dünyada görüntünün gerçek olanla ilişkisi sorunludur. Özellikle
turizmin tanıtımında gerçeğin görüntüsü iyice bulanıklaşmaktadır. Benzeşimin
yarattığı hiper gerçekliğin tutsaklaştırıcı özelliği üzerinde duran Umberto
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Umberto Eco’ya (1991) göre mutlak gerçekdışılık gerçekliğin kendisi olarak su‐
nulmaktadır. Bu da beraberinde hem mimarlığı hem de turizmi etkileyen birçok
sorunu beraberinde getirmektedir.
Gerçekle Buluşmada Anlamlandırma Süreci Sonucunda Açığa Çıkan
Mekansal Boyut
“İnsanlar nesnel gerçekliği her zamankinden de sağır bulduklarında, abraka‐
dabra diyerek ondan bir anlam çıkarmaya çabalarlar. Her ehven‐i şere ayırım
gözetmeksizin anlam yakıştırılır. Gerçeğin artık çok inandırıcı olmayan rasyo‐
nelliğinin yerini zıplayan masalar ve toprak yığınlarından yayılan ışınlar almak‐
tadır.” (Adorno 1998). Bu anlamlandırma çabası öznenin kendini nesnesiyle ka‐
rıştırmasına ve anlam, bağlam yitikliğine yol açar. Bu durum insanlık üzerinde
denetim kurmanın bir aracıdır. Bu gizli denetim mekanizması “olmayan deney‐
imin yerini tutacak ikameler üretmektedir” (Adorno 1998). Grange (1985) göre,
“Metod ve teori belirleyerek anlama ulaşamayız. Anlam kendini labirentimsi
yollarda gösterir. Tekrar tekrar okunan şiirin farklı anlamlar kazanması gibi”.
Bu labirentimsi yollar kişisel olup kişisel deneyim olarak tanımlanır. Bu anlam‐
da deneyimin bugünkü toplumsal koşullarda sentetik yoldan üretilmesi çabala‐
rı her alanda yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu durumun geleceği noktayı
önceden gören Benjamin (1993) modern dünyada deneyimin doğal yoldan o‐
luşma ihtimalinin azalmasına dikkat çekmiştir. Bu düşünceleri doğrulayan ör‐
nekler son dönemde Las Vegas kentinden gelmektedir.
Vegas, kumar için inşa edilmiş bir kent olmasına karşın son dönemlerde ev‐
lilik turizminin merkezi olmuştur. Yeni evlenenler için kent içinde sıklıkla şa‐
peller inşa edilmiştir. Ancak ilginç olan evlenen çiftlerin balayı için başka ro‐
mantik kentlere gitmelerine engel olmak için Las Vegas oteller içinde venedik
kanallarının inşa edilmesidir. Venedik dünyanın en romantik kenti olarak Las
Vegas’da yeniden inşa edilmekte, bu kentte yaşanacak deneyim yeniden üretil‐
mekte, çifler gondollar ile gezmektedir. Venedik‐miş gibi kurgulanan bu mekan
anında paketlenip, daha ucuza sunulan bir metadan başka bir şey değildir. Mi‐
marlık buna hizmet vermektedir. Farklı kültürlerin ve tarihlerin tüketim nesnesi
olarak sunulmasında mimarın sorumluluğu tartışılmazdır. Çünkü, Dovey’in
(1985) belirttiği gibi “sahtecilik olgusu modern insan ve çevresi arasında bir kriz
olduğunun göstergesidir.” Tüketici talepleri doğrultusunda geliştiği söylenen
bu olgu acaba tüketici farklı yönlendirildiğinde değişime uğrayabilir mi? Bunun
cevabını aramak şu açıdan da önem kazanmaktadır. Las Vegas örneğinde oldu‐
ğu gibi bu ‐mış gibi mekanlar bir kere gezildikten sonra cazibelerini yitirmekte‐
dirler. Buna karşın Venedik seyahat edilip gidilip görüldüğünde yeniden yen‐
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iden keşfedilebilmekte, bir defada tüketilmemektedir. Ayrıca yukarıda belirtil‐
diği gibi çiflerin zihinsel imajlarının doğrulanması bu şekilde gerçekleşemez.
Çünkü bu durum sabun köpüğü gibi iz bırakmaz. Grange (1985) göre, “duruş,
uyum sağlama, hissetme ve kavrama aracılığıyla insanlar dünyanın anlamını
çözerler.” Dünyada var olan bir yerin başka bir coğrafyada dekor olarak sunul‐
masının yanında geçmişte var olan ancak günümüzde olmayan tarihin tiyatral
olarak yeniden canlandırılması da tüketici talepleri doğrultusunda rağbet gör‐
mektedir. Bu noktada, Fredric Jameson’ın “Disneyleştirme” kavramı önem ka‐
zanmaktadır.“Disneyleştirme, …miras alınan kültürel imgelerin yapay olarak
yeniden üretilmesini sağlayan süreçtir…simulasyon‐taklit‐sahtelik‐sahtekarlığa
ve bir dönemin savurgan kostümlü film setlerindeki sistematik “yeniden üreti‐
me” daha yakındır.” (Jameson 2009) Turizm ve Disneyleştirmeyi birbirinin içine
geçtiğini belirten Jameson, küresel‐yerel karşıtlığının sahte bir durum olduğu‐
nu, gerçekte yerel olanın küresel tarafından tüketim nesnesi haline getirildiğini
vurgulamaktadır. Bu bakış açısını yukarıda örneklediğimiz, Vegas kenti bağla‐
mında ele aldığımızda doğa ve kültürün belirlediği özelliklerin, kimliklerin na‐
sıl disneyleştirildiğini görürüz. Aynı yaklaşım tarihi olanı da içine almakta, ta‐
rihi değeri metalaştırmaktadır.
Seyahatin Kışkırtıcısı Olarak Tarih
Geçmişte yok olmuş olanın imgesi insanın bir hayalperest olarak seyahat etme‐
sini gerekli kılmaz. Walter Benjamin (1993) bu gerçekliği şöyle açıklar; “Geçmi‐
şin gerçek imgesi uçucudur. Geçmiş ancak bir daha görünmemek üzere kendini
gösterdiği an birden parlayıp aydınlanıveren bir resim olarak yakalanabilir”. Bu
nedenle kalıcı değildir. Kalıcı hale gelirse yanlızca nostaljiler üretir. Nostalji bu
gün ile baş edemeyişin bir sonucu olarak geçmişte değer oluşturan her şeye za‐
rar verir. Anlamın taklit edilmesiyle doğan çevresel saflık ve çeşitlilik yok olur.
Nostalji yanlızca replikalar üretir. Tarihde var olan bir resmin zihinsel bir imaj
haline gelebilmesi için günümüzde hala yaşıyan parçalarının bulunması gerek‐
mektedir. Zihinsel imaj günümüz üzerinden oluşur, merak ve bilgilenme ile
geçmişle ilişki zihinsel olarak kurulur. Tiyatral bir canlandırma tarihsel olanın
değerini azaltır. Tarihsel olanda değer oluşturan şey geçmişin izidir.
SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Yukarıda tartışıldığı üzere “seyahat” hem kavramsal hem de olgusal olarak tu‐
rizmin yapısını belirlemektedir. Kavramın olgu haline gelebilmesi için ise doğal
ve yapılı çevreye, nesnelere ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu nedenle seyahatin yapı‐
sının çözümlenmesi, hayalperestliğin kışkırtılması, insan‐doğa‐kültür ve tarihi
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çevreler için yeniden tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu yapının
sağlıksız gelişimi hem doğa hem de tarih üzerinde olumsuz etkilerin doğması‐
na, yaşanan olumsuzlukların giderek artmasına neden olacaktır. Yukarıda vur‐
gulandığı gibi zihinde yer tutan, merak edilen imajın, geçmişte yok olmuş nes‐
nelerden değil günümüzde de varlığını sürdüren kalıntılardan oluştuğunu vur‐
gulamak gerekir. Merak edilen hiçbir şeyin olmadığı bir dünyanın olduğunu
varsaydığımızda turizmden söz etmemiz de imkansız olacaktır.
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ÖZ
Araştırma alanı olan Bursa ili, Anadolu yarımadasının kuzeybatısı ve Marmara denizinin
güneydoğusunda konumlanmıştır. Bursa ilinin en önemli yükseklik noktası, kayak tatil
yeri ve milli park olan Uludağ’dır. En dikkat çekici göller İznik ve Uluabat’tır. Araştırmada Bursa iline ait bakı, eğim, yükseklik grupları ve üç boyutlu arazi modeli hazırlanarak,
alanın topoğrafik yapı potansiyeli coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla ortaya konulmuştur. Bilgisayar alanındaki gelişmeler, coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) yüksek teknolojik
olanaklar sağlamıştır. Coğrafi bilgi sistemleri çevrenin yönetimi için çok önemli bir araçtır. Bursa ili doğal ve kültürel peyzaj özellikleri ile bilimsel çalışmalara iyi bir kaynak
oluşturmaktadır. Çalışma içeriğinde, Bursa kentinin topoğrafik özellikleri, CBS yardımıyla saptanmış ve analiz edilmiştir. Çıkan sonuçlar turizm etkinlikleri açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Bursa, topografya, bakı, eğim, coğrafi bilgi sistemleri, turizm

GİRİŞ
Turizm sözcüğüne ilk kez 1811 yılında Oxford İngilizce Sözlüğünde rastlan‐
maktadır. Ancak, turizm etkinliğinin kökeni aslında oldukça gerilere gitmekte‐
dir. İnsanlık tarihinin bilinen ilk turistik eylemleri Antik Yunanlılar zamanında
olmuştur. Heredot (M.Ö. 484–425) gibi gezginler kendi ülkeleri dışındaki yerleri
dolaşmışlar ve gördüklerini yazıya dökmüşlerdir. Yine çeşitli kaynaklarda, Ro‐
malıların, kutsal tapınakları ziyaret etmek, kaplıcalardan yararlanmak ve yeni
egzotik yerler keşfetmek amacıyla Mısır ve Yunanistan’a seyahat ettiklerinden
söz edilmektedir. Daha sonraları, Ortaçağ’da dinsel amaçlı seyahatler yapılmış‐
tır. Başta Roma olmak üzere önemli dinsel merkezlerdeki kutsal tapınaklara,
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büyük gruplar halinde ve yaya olarak, bazen kıtaları bütünüyle geçmeyi gerek‐
tiren haç seferleri yapılmıştır. Ancak, insanların dinlenmek, eğlenmek ve öğ‐
renmek amacıyla yaygın bir şekilde seyahat etme alışkanlığı Rönesans’tan sonra
başlamıştır (Kalem 2001).
Modern turizmin ilk tanımlaması, 1905 yılında E. Guyer‐Freuler tarafından
“artan dinlenme ve hava değişimi ihtiyacı nedeniyle doğal güzelliklerin aran‐
ması ve bunlardan duyulan zevkin artması, ticaret ve endüstrinin gelişmesi,
ulaştırma araçlarının mükemmelleşmesi sonucu insan topluluklarının çeşitli
ilişkiler kurmalarına dayanan önemli bir olaydır” şeklinde yapılmıştır. Yapılan
bu ilk tanımdan sonra, değişik biçim ve yaklaşımlar ile 73 kadar tanımın olduğu
görülmüştür. Bu denli fazla turizm tanımı olmasının nedeni konunun ele alını‐
şındaki farklılıklar ve ağırlık verilen özelliklerdir (Sertkaya 2001).
EPA (Amerika Çevre Koruma Ajansı) turizme farklı bir tanım getirmiş ve
mesafeye göre değerlendirme yapmıştır. Buna göre turizm faaliyetinden bahse‐
dilebilmesi için katılımcı evinden uzakta en az bir gece geçirmeli ve en az 50 mil
(80 km.) uzaklığa gitmelidir (EPA 2000).
Dünya turizm eğilimlerinde gözlenen değişimler; yenilik ve çeşitlilik talebi‐
nin artması olarak özetlenebilir. Deniz, kum, güneşten oluşan talebin yerini kül‐
tür, tarih, sağlık, kongre, eğlence, heyecan motifleri almakta, kıyı turizminin
yerine tüm ülkenin, sezonluk seyahatler yerine yılın tümüne yayılan turizm ha‐
reketi gelişmektedir. Turizmin ekonomik, sosyal kültürel ve ekolojik etkileri ü‐
zerinde daha yüksek bilinç ve duyarlılık egemen olmakta, parası ve zamanı da‐
ha fazla, zor tatmin olan, meraklı ve seçici turist kitlesi önem kazanmaktadır.
Gelişen turist yapısıyla birlikte kalite, saniter altyapı, çevre, konukseverlik bek‐
lentileri artmaktadır (DPT 2001).
Günümüzde gerek turizm gerekse başka alanlarda bilgisayar, en çok kullanı‐
lan araçlardan biri durumundadır. Turizmle ilgili olsun yada olmasın planlama
alanlarında toplanan ekolojik verilerin karmaşık yapıda ve çok sayıda oluşu,
planlama çalışmalarında değerlendirmenin elle yapılabilme olasılığını azaltmış,
bu nedenle de gelişen yöntemlerin uygulamalarında giderek bilgisayar yardımı
aranmaya başlanmıştır.
Peyzaj planlama çalışmalarında ilk kez bilgisayar kullanma gereksinimi,
A.B.D’den McHarg’ın ekolojiye dayalı planlama çalışmalarında ortaya çıkmıştır.
McHarg, ekolojik verileri, haritalamaya dayalı geliştirdiği bir yöntem ile çalış‐
malarında uygun alan kullanım kararlarını belirlemiştir. Bu yöntem ile ilk kez
New York kentinde Staten Adasının jeolojik, hidrolojik, toprak, fauna ve flora
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ile ilgili haritalarını saydam kağıtlara çizmiştir. Böylelikle McHarg, haritaları üst
üste koyarak önerilen her bir kullanım için uygun alanları belirleyip, tek bir ha‐
ritada göstermiştir (Güngör ve Önder 1998).
Coğrafi bilgi sisteminde coğrafi veriler ilişkilendirilerek, kullanılmaktadır.
Bu nedenle coğrafi bilgi sistemi birçok disiplinin kullanım alanına girmektedir.
Bu alanlar arasında kadastral ve topoğrafik haritaların yaratılması ve güncelleş‐
tirilmesi çalışmaları, sayısal arazi modelleme ile üç boyutlu görüntüleme, gölge‐
leme, eğim ve bakı vb. görüş analizi çalışmaları, arazi toplulaştırma ve arazi
kullanım planlamaları, arazi sınıflandırma çalışmaları, tarımsal ürün deseni ve
ürün tahminleri, tarım alanlarının envanteri, agroklimatolojik veritabanı oluştu‐
rulması, toprak tür ve koşullarının belirlenmesi, deniz toprak, hava ve su kirlili‐
ği izleme çalışmaları sayılabilir (Güngör ve Önder 1998).
Bu çalışmada; Yılmaz (2001), Güngör (2003), Güngör ve Polat (2005a) ve
Güngör ve Polat (2005b)’e göre ESRI firmasınca geliştirilen, ArcView ve Model
Builder yazılımıyla çalışma alanının topoğrafik yapı potansiyelini saptamak için
bakı, eğim, yükseklik grupları ve üç boyutlu arazi modeli haritaları ayrı ayrı
hazırlanmış ve analizleri yapılmıştır. Analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlarda
turizm etkinliklerine göre değerlendirilmiştir.

(Orijinal 2010)
Şekil 1. Bursa İli Üç Boyutlu Arazi Modeli

MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmada materyal olarak aşağıdaki haritalar kullanılmıştır;
1. NASA National Imaginary and Mapping Agency (NIMA) A.B.D den a‐
lınan Sayısal Yükseklik Modeli (Digital Elevation Model, DEM) verileri
(NIMA 2002).
2. ESRI firmasına ait Digital Chart of WORLD/TURKEY (DCW) verileri
(DCW 1993).
NIMA A.B.D’den alınan Sayısal Yükseklik Modeli verileri üzerinden,
ArcView yazılımının spatial analiz modülü kullanılarak tesviye eğrileri çizilmiş,
alanın eğim ve bakı durumu saptanmıştır. Ayrıca bu verinin yardımıyla Bursa
ilinin ve yakın çevresinin üç boyutlu arazi modeli hazırlanmıştır.

Şekil 2. Bursa İli Tesviye
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Topoğrafik Potansiyel

Eğim Sınıflandırması

Topoğrafik potansiyelin ortaya konması için aşağıda bakarlar, eğim ve yüksek‐
lik gruplarında verilen (n) değerlerine göre “model builder” yazılımı kullanıla‐
rak “ağırlıklı çakıştırma” yapılmıştır.

Eğimlerin sınıflaması çizelge 2. de görülen (n) değerlerine (potansiyel bakımın‐
dan eğim sınıf derecesi) göre Arcview yazılımının içinde bulunan “spatial
analysis” modülü altındaki “Derive Slope” komutuyla yapılmıştır.

Bakarların Sınıflandırması
Bakarların sınıflaması çizelge 1. de görülen (n) değerlerine (potansiyel bakımın‐
dan bakı sınıf derecesi) göre, Arcview yazılımının içinde bulunan “spatial
analysis” modülü altındaki “Derive Aspect” komutuyla yapılmıştır.

Çizelge 1. Bakarlara Ait (n) Değerleri
n
1
2
2
4
5

Bakarlar
Güney
Güneydoğu-Güneybatı
Doğu-Batı
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Kuzey

Çizelge 2. Eğim Sınıflarına Ait (n) Değerleri.
n
1
2
2
4
5
6

Eğimler
% 0-2 Hemen hemen düz
% 2-6 Hafif eğimli
% 6-12 Orta eğimli
% 12-20 Dik eğimli
% 20-30 Çok dik eğimli
> %30 Arızalı eğimli

n= Potansiyel bakımından eğim sınıf derecesi

n= Potansiyel bakımından bakı sınıf derecesi

(Orijinal 2010)
Şekil 5. Bursa İli Eğim Durumu

Yükseklik Grupları
Şekil 4. Bursa İli Bakı Durumu

Yükseklik Grupları sınıflaması çizelge 3. de görülen (n) değerlerine (potansiyel
bakımından yükseklik grubu sınıf derecesi) göre ArcView yazılımının içinde
bulunan yeniden sınıflama (reclassify) metoduyla yapılmıştır.
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Çizelge 3. Yükseklik Gruplarına Ait (n) Değerleri.
n
1
2
2
4
5

Yükseklik Grupları (m)
0-200 m.
200-500 m.
500-1000 m.
1000-2000 m.
2000-2500 m.

n= Potansiyel bakımından yükseklik grubu sınıf derecesi

Şekil 7. Bursa İli İklim Analizi Ağırlıklı Çakıştırma
(Weighted Overlay) model builder grafiği (Orijinal 2010)

Sonuç olarak; Şekil 7’de gösterildiği gibi “Model Builder” yazılımıyla “ağır‐
lıklı çakıştırma” yapılarak Bursa iline ait topoğrafik potansiyel saptanmıştır.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

(Orijinal 2010)
Şekil 3. Bursa İli Yükseklik Grupları

Bulunan “sayısal” değerlerin “metin (text)” verilere dönüştürülmesi için
Arcview ortamında “sorgulama (query)” yapılmıştır.

Topoğrafik yapı potansiyeli değerlendirilirken; 115.32 birim kare bir alanı kap‐
layan araştırma alanının, topoğrafik yapı potansiyelini saptamak için bakarlar,
eğim ve yükseklik grupları incelenmiştir. Bu üç topoğrafik faktörün ayrı ayrı
sentezi sonucunda elde edilen topoğrafik yapı potansiyelinde; 20.46 birim kare
çok yüksek, 20.46 birim kare yüksek, 47.69 birim kare orta topografik yapı po‐
tansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre çalışma alanının %17.74’ü çok
yüksek, %40.90’ı yüksek, %41.36’sı orta topoğrafik yapı potansiyeline sahiptir.
Haritada yapılan incelemeye göre, Bursa ilinin büyük bir bölümünde
topoğrafik yapı potansiyeli yüksek çıkmıştır. Özellikle Uludağ ve çevresi ile bir‐
likte araştırma alanının güney kesiminde de topografik yapı potansiyeli yüksek‐
tir. Bursa ilinin tamamında topoğrafik yapı potansiyeli düşük olan alana rastla‐
nılmamıştır. Turizm ve rekreasyon faaliyetleri için alandaki uygun jeolojik yapı
ve sonuç oranları, topoğrafik potansiyelinde sadece çok yüksek, yüksek ve orta
oranların çıkmasını doğrular niteliktedir.
Araştırma alanındaki jeolojik ve topoğrafik hareketlilik, pek çok rekreasyon
aktivitesi için yöreye yerli/yabancı turist çekimi için çok uygundur. Arazinin üç
boyutlu haritası (Şekil 1) hazırlanarak, çalışma alanındaki topoğrafik doku belir‐
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lenmiştir. Yükseklik deseninin belirlenmesi için yükseklik grupları ve tesviye
eğrileri hazırlanmıştır (Şekil 2,3). Araştırma alanına ait bakı ve eğim durumu
potansiyel bakımından bakı ve eğim sınıf dereceleri dikkate alınarak hazırlan‐
mıştır (şekil 4, 5).
Şekil 6 da görülen topoğrafik yapı potansiyeli haritası, topoğrafik yapıya i‐
lişkin turizm faaliyetlerinde kullanılabilecek alanların saptanmasında yol göste‐
rici olacaktır. Örneğin yamaç paraşütü aktivitesi için yüksek alanlara ve rüzgâra
ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada yüksek potansiyele sahip alanlardan gerekli
iklim koşullarını (rüzgar vb.) sağlayan alanlarda yamaç paraşütü aktivitesi ge‐
liştirilebilir. Arazide bire bir örnekleme metoduyla, potansiyeli çok yüksek çı‐
kan alanlarda mevcut turizm kullanımları benzer alanlarda da yaygınlaştırılabi‐
lir. Sonuç haritasına göre çalışma alanında istenen zorluk seviyesine göre, yürü‐
yüş ve tırmanma güzergâhları belirlenebilir. İl geneline potansiyeli yüksek çı‐
kan baskın bakı noktalarından Bursa ovasının ve Uludağ’ın panoramik görün‐
tüsü izlenebilir.
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Kestel ilçelerinin bir bölümünde iklim konforu potansiyeli orta dereceli olmuş‐
tur. İlin tamamında düşük iklim potansiyeli olan alana rastlanılmamıştır. İznik
ve Osmaneli ilçeleri arasında bir bölgede iklim konforu potansiyeli çok yüksek
çıkmıştır. Turizm ve rekreasyon faaliyetleri için alandaki uygun sonuç oranları
iklim potansiyelinde sadece çok yüksek, yüksek ve orta oranların çıkmasını
doğrular niteliktedir.
İl bütünündeki iklim verileri, pek çok turizm aktivitesi için, yöreye yer‐
li/yabancı turist çekimi için çok uygundur. Kültür turizmi faaliyetlerinin sürdü‐
rülebilmesi için turistlerin tesis varlığı kadar, iklim konforuna da sahip olması
gerekmektedir bu koşul çalışma alanında gerçekleşmektedir (Güngör ve Polat
2005a).
Bu araştırma ile Bursa iline ilişkin eğim ve bakı durumu, tesviye eğrileri, yük‐
seklik grupları, üç boyutlu arazi modeli, ilçe sınırları, il sınırı, vb. uluslar arası
koordinat sistemine oturan sayısal verilerin hazırlanmasıyla, benzer çalışmala‐
rın kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi sağlanacaktır. Bu verilerin hazırlanmasıyla,
Bursa ilindeki topografyaya dayalı turizm ve rekreasyon imkanları ve yörede
yapılacak çalışmalar için envanter ‐ bilgi veri tabanı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Yörede yaygın yapılmakta olan turizm faaliyetleri alandaki örnekleme işlemi
ile tüm il geneline yayılabilecektir. Ekoturizm faaliyetleri ve tracking gibi rotalı
ve ulaşıma dayanan turizm ve rekreasyon faaliyetleri için gerek güzergah tespiti
gerekse konaklama mekanı tespitinde bu araştırma sonucu ortaya çıkan potan‐
siyel haritası yol gösterici olacaktır.
Çalışma alanının topoğrafik özellikleri matematiksel bir değerlendirme yön‐
temiyle bilgisayar ortamında uluslararası koordinat sistemleri dikkate alınarak
gerçekleştirilmiş, bu kapsamda verilerin uluslararası alanda değerlendirilebil‐
mesinin önü açılmıştır. Çalışma alanının herhangi bir yerinde yürütülmekte o‐
lan bir turizm faaliyeti aynı potansiyel puana sahip bir alanda da, riske girme‐
den yüksek uygulanabilirlik ihtimaliyle denenebilecek ve turizm tesisi yer seçi‐
minde ön altlık hazırlama aşamalarından biri olarak hizmet edebilecektir.
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ÖZ
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Rusça öğretimine başlanması mesleki
yabancı dil öğretimi yelpazesine bir zenginlik daha eklemiş oldu. Bu ekleme akabinde
yabancı dil öğretimindeki problemlere daha yakın bir hassasiyetle yaklaşmayı Rus filolojilerinin de gündemine getirdi. Yabancı dil ders kitaplarından yola çıkılarak o dili öğrenmedeki veya daha net söylersek öğrenmemedeki problemlerin temelinde şablon bir
yapının durduğunu söylemek en temel tespit gibi düşünülebilir. Ama bir dilin öğreniminde “Niçin bu dili öğreniyoruz?” sorusu o dilin öğretimi için bir hedef, cevabı ise o dili
öğretmenin yöntemini belirlemede kılavuz olmaktadır. Yani dil öğrenimindeki amacın
belirgin olması öğretimi planlı yürüttürür. Amaca yönelik dil öğretimindeki mesleki liselerdeki yabancı dil dersleri ayrıcalıklıdır. Çünkü amaç bellidir. Dilin sınırsızlığı ve zenginliği aslında mesleki bir dil öğreniminde asla göz ardı edilemez. Fakat dil öğrenimindeki
yakın ve uzak olarak belirlenen hedefler ve dil öğrenimine bir beceri şeklinde yaklaşım
konu ile ilgili düşüncelerimizin çelişkisiz olduğunu aktarmaktadır.
Anahtar sözcükler: Mesleki yabancı dil öğretimi, otelcilik ve turizm meslek liselerinde
Rusça, interaktif dil öğretimi, etkileşimsel dil öğretimi.

GİRİŞ
Günümüzde tüm dünyada yaklaşık 5.000 dil konuşulmaktadır. Rusça yaygınlık
açısından sıralanan dillerden bazı kaynaklarda 4. bazı kaynaklarda ise 5. sırada
yer almaktadır. Rusça, günümüzde Baltık Denizi’nden Büyük Okyanus’a, Ku‐
zey Kutup Kuşağı’ndan Güneyde sınırlar İran, Afganistan, Hindistan ve Çin
olmak üzere geniş bir coğrafyada konuşulmakta ve kullanılmaktadır. Rusça
kendine ait olan yapısı içerisinde diğer dillerle tarihten süre gelen siyasi, sosyal,
ekonomik ve kültürel etkileşimlerle sürekli kaynaşmıştır.
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Sovyetler Birliği’nin dağılması süreciyle Türkiye’de Rusya Federasyonu ve
eski Sovyetler Birliği’ne dâhil olan ülkelerle ticari, ekonomik ve turizm alanın‐
daki işbirliği gibi gelişmelere paralel olarak tüm bu coğrafyanın ortak iletişim
dili olan Rusçanın öğretimi gündeme geldi. Rus turistlerin Türkiye’yi tercihle‐
rindeki yoğunluk bu dilin turizm sektöründe gerekliliğini arz etti. Bu yıllarda
statiksel verilere bakıldığında turizmde Rusların diğer tüm ulusların sayı itiba‐
riyle önüne geçtiğini her geçen yıl artan sayılarda somut olarak görmekteyiz.
Ticari ilişkilerin yanı sıra artan turist sayısı Rusçanın sadece filoloji veya müter‐
cim tercümanlık alanlarının dışında da öğrenilmesi ihtiyacını gündeme getirdi.
Burada da ilk sırayı turizm işletmecilerinin, otelcilik sektörünün çalışanlarının,
personelin Rusça öğrenmesi veya bilen kişilerin tercih edilmesi ön planda tu‐
tuldu. Bu alanlardan aktif iletişime daha fazla ihtiyaç duyulan turizm sektörü
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde
Rusçanın da yabancı dil olarak öğretilmesine dair çalışmalara başladı. Bu konu‐
da Bakanlar Kurulunun 26 Şubat 2004 tarih ve 25385 sayılı kararı Resmi Gazete‐
de yayınlanmıştır. Turizm sektörü bu arz talep olayını resmi olarak çözümünü
aramış olmalı ki 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi
Genel Müdürlüğü Rusçanın Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin
ders programında yer almasına karar verdi.
Genel Müdürlük Ders Programları Şube Müdürlüğü Rusça dersinin o zaman
hazırlık sınıfı ve devamında 3 yıl süreyle bu liselerde okutulması için program
yazımını başlattı. Söz konusu programın Erciyes Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fa‐
kültesi Rus Dili ve Edebiyatı ABD öğretim üyeleri Prof. Dr. Tatyana Kirillova ve
Yrd. Doç. Dr. Sevinç Üçgül tarafından hazırlandı ve 2004 yılı itibariyle ilk kez
Rusça yabancı bir dil olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında
öğretilmeye başlandı. Tüm yeni programların başlangıcında olduğu gibi Rusça‐
nın yabancı dil olarak öğretiminde de problemler yaşanmaya başladı. Bunların
temelinde ders programının Rus dilinin öğretimine uyumsuzluğu ve bu prog‐
rama uygun olan ders kitaplarının olmaması en önemli konu olarak
vurgulanmalıdır. 2004 yılı itibariyle Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisele‐
rinde okutulmaya başlanan Rusça bu gün Ankara, İstanbul, Antalya, Alanya,
Samsun, Bursa, Kuşadası, Erzurum, Konya, Kayseri gibi illerimize yayıldı. Bu
liselerde okutulan derslerin ders kitabından yoksunluğu, atanan öğretmenlerin
belirsizlikler içerisinde tercihen kendi uygun buldukları kitaplar, ders notları
veya internetten edinilen materyallerle ders yapmaları arzu edilmez bir durum
olmakla bu dilin öğretiminde nitel ve nicelliği de tartışılamaz konuma getirmek‐
tedir. 2009 yılında Rusçanın bu meslek liselerinde yaygınlaşmasına yönelik ta‐
lepler ders kitabı zaruretini gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve
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Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü bu derslerde okutulmak için ders kitabını
sipariş üzere yazımı için Rus Dili ve Edebiyatı Bölümleri başta olmakla tüm
resmi kurumlara çağrıda bulundu. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisele‐
rinde okutulmakta olan Rusça ders kitabını yazımı 2009 Ekim ayı itibariyle Er‐
ciyes Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim
elemanlarında oluşan ekipçe başlatılmıştır. Rusça öğretimindeki pratik uygula‐
ma aşamasına geçmedeki bir kitabın yazımındaki takip edilen yöntemler yazım
aşamasında halledilmiş olsa da mesleki bir dil öğretimindeki ders vesaitinin bu
doğrultudaki amaca hizmet oranı ileride tartışılabilinecektir.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Rusça öğretimi şu ana dek
olan Almanca ve İngilizceden farklı oluşuyla dikkati çekmektedir. Öncelikli ola‐
rak farklı bir alfabe – Kiril alfabesi ve sıfırdan başlayan bir eğitimin sürece bağlı
basamaklarla ilerleyişi asla göz ardı edilemez. İkincisi, Program Şube Müdürlü‐
ğü’nce 2004 yılında tarafımızdan düzenlenen programın ders kitabına uyumu‐
nun gözetlenmesi, uyulmayan hususların güncellenmesi, değiştirilmesi, yeni‐
lenmesi ve her beş yılda bunların işlevliği ve verimliliğinin gözden geçirilmesi
arzu edilen husustur. 2004 yılında yapılan programın o yıllardaki aynı okullar‐
da okutulan İngiliz dilinin programına uyumlu şekliyle hazırlanmasına karşı
gelinse de ağırlıklı olarak uyulması gerektiği ve var olan İngilizce programını
emsal oluşturduğu fikri de tartılacak bir konudur. Rusçanın öğretiminde kendi‐
ne özgü sistemin İngilizce ile aynı kalıba sığdırılması program yazımında açık‐
çası bizleri çok zorladı. Fakat genel hatlarıyla uyum sağlanmasına konu isimleri
ve içerik sıralaması gibi hususların dışında gramer yapısı çok farklı takip edildi.
Prof. Dr. Yunus Çengel’in bir makalesinde (Çengel 2009) dünyanın tüm ülkele‐
rinden daha fazla zaman ve kaynak ayrılan Türkiye’mizde herkesten daha az
öğrenilen yabancı dil öğrenme sorunundan yakınarak sebebi hakkında şöyle
der: “Eğitimdeki, şekilcilik, ruhsuzluk, misyonsuzluk ve vurdumduymazlıktır.”
Çengel, bu makalesinde yabancı dil öğretimindeki gramer ağırlıklı ve öncelikli
eğitime karşı çıkarak gramer eksenli müfredat ve sınavları da kınamaktadır. Bu
düşünceye katılmamak mümkün değildir. Peki, 50 yılı aşan bir sitemden yeni‐
sine yabancı dil öğretiminin son yıllarda yaygınlaşan interaktif ya da etkileşim‐
sel dil öğretimi bu eksiklikleri ne kadar sürede ve nasıl giderecektir? Burada ilk
sırayı tabii ki ders programları, derse ayrılan haftalık ders saati ve ders kitapla‐
rının ele alınması almalıdır. Tabii ki kastedilen “Ders Kitaplarında Aranacak
Nitelikler ile Yayın Evlerinde Aranacak Şartlar, Ders Kitaplarının Hazırlanması,
İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının Seçimine İlişkin Yöner‐
ge”nin gözden geçirilmesi değil, şu anda var olan uygulanan ders programı ve
ders kitaplarıdır. Çünkü bu yönerge teorik açıdan amaç, kapsam, tanım, içerik,
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teknik tasarım, hazırlanma şartları ve benzeri konularda nelerin olup nelerin
olamayacağına dair bir çerçeveyi belirlemekte ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunun hükümlerine uygunluğu denetlemektedir. Bu Yönerge ve ilgili Kanun
bilimsel hataların olmadığı, siyasi içeriği olmayan, sosyal sınıf, soy, cinsiyet ve
din ayrımcılığı taşımayan, edebi, sosyo‐kültürel, manevi değerlerin korunduğu,
tarihi, çağdaş konularda tarafsız bir yaklaşımla aktarılan, Türkçenin özelliklerini
bozmadan görsel araçlarla bağdaşan kaynak bir ders kitabının okutulabilirliğini
ön görmektedir. Burada ders kitaplarına verilen değerlendirme ölçütlerinde ne‐
lerin olmaması gerektiği çerçevesi çizilmiştir. Geri kalan nelerin verilebilmesin‐
deki başarıya giden yolun yapımıdır. Dil öğretimine yıllarca bir ders gibi bakıl‐
ması dil öğretiminin bir bilim öğretimiyle özleşmesini getirip çıkarmıştır. Son
yıllarda dil öğretimine dair yöntem çalışmalarında dil öğretimini bir bilim gibi
değil de beceri şeklinde edindirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Dil öğretimi
bir sanat veya meslek edinme şeklinde becerinin yaratılması, alıştırılması ve ka‐
lıcılığına yönelik alıştırma ve kullanmayla sürekliliğini kazandırılmasını öne‐
rilmektedir. Bu bakış açısından yola çıktığımızda dil öğretimi için yaygın kulla‐
nılan “dil bir musiki, gramer ise bir enstrümandır” teziyle karşılaşmaktayız. Dil
öğretirken gramere bir enstrüman gibi bakılması grameri amaç olmaktan çıka‐
rarak araç haline getirir. Dil öğretiminde son yıllarda yaygın kullanılan “gramer
öğretimine gerek yok, yabancı dili de doğaçlama ana dilimiz gibi öğrenmeliyiz”
yönündeki fikirleri de desteklemektedir. Çünkü her bir enstrümanı kullanmayı
öğrenmeliyiz.
Yabancı dil ders kitaplarından yola çıkılarak o dili öğrenmedeki veya daha
net söylersek öğrenmemedeki problemlerin temelinde niçin bu dili öğreniyoruz
sorununu açıklanması durmaktadır. Yani dil öğrenimindeki amacın belirgin
olması öğretimi planlı yürüttürür. Amaca yönelik dil öğretimindeki mesleki li‐
selerdeki yabancı dil dersleri ayrıcalıklıdır. Çünkü amaç bellidir. Otelcilik ve
Turizm meslek liselerinin Rusça yabancı dil olarak Rusçayı öğrenmeleri için
hangi içerikte bir ders vesaitine sahip olmalılar? Bu sorunu cevabında dilin sı‐
nırsızlığı ve zenginliği asla göz ardı edilemez. Fakat mesleki bir dil öğrenimin‐
deki yakın ve uzak olarak belirlenen hedefler ve dil öğrenimine bir beceri şek‐
linde yaklaşım konu ile ilgili düşüncelerimizin çelişkisiz olduğunu aktarmakta‐
dır. Şu anda bu liselerde okutulan Rusya’ya Yolculuk, (Дорога в Россию) ve
Biri Varmış Biri Yokmuş (Жили были) kitaplarının bu amaçla yazılmadığı gibi
kesinlikle ders programına uygun bir müfredatı da işlemediğini bilinmektedir.
Multilingual tarafından Rusya Federasyonundan lisansı alınarak yayınlanan
“Restoran ve Otellerde Kullanılan Rus Dili” (Русский язык для гостиниц и
ресторанов) kitabı hakkında da aynı düşünceleri paylaşmak mümkündür.
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Yabancı dil öğretiminde öğreten‐öğrenen‐kaynak üçgeni diğer alanlarda da
olduğu kadar ciddi bir eylemdir. Yeni bir dil öğrenmek, her şeye yeni bir bakış‐
la bakmak, her objenin üzerinde bir anlık da olsa duraklayıp onu bildiğin içerik‐
le yeni şekliyle algılamak demektir. Yani iyi öğretici dil öğreniminin en temel
faktörü öğretmen olmakla birlikte kaynak niteliğindeki araçlar da çok önemli‐
dir. Kaynak içerikli, donanımlı, iyi bir yöntemle harmanlanmış olunca bir dil
eğitimcisi konuyu anlatır, aktarır, süsler, ilginçleştirir, o dille sizi büyüler ve
hayran bırakır. Ekibimiz bütün bu ilkelerden yola çıkarak Otelcilik ve Turizm
Meslek Liselerindeki Rusça kitabının yazımına başlamış ve ilk iki sınıfın, yani 9.
ve 10. sınıflar için çalışmalar tamamlanmıştır. Yazım aşamasında ön planda tu‐
tulan kriterlerle bu ders kitabının daha işlevsel olacağını umuyoruz.
Yabancı dil öğretimindeki temel soru “Bu dili neden öğreniyoruz?” yani a‐
maç yazılan kitapta açıktır: Turizm ve Otelcilik mesleğinde Rusça konuşan kişi‐
lerle iletişim ve irtibat kurmak. Bu alanın özelliği gereği burada sadece mesleki
bir dilin öğretiminin yanı sıra kişisel gelişime yönelik de amaç güdülmelidir.
Kişisel gelişmeyi amaçlayan eğitimde yabancı dil öğrenen kişi kendi dilinin dı‐
şındaki bilgilerden yararlanarak dünyaya açılmak istemekte, kendini geliştir‐
mek için yeteneğine güvenmektedir. Burada Rusya’nın sosyal yapısına, tarihi,
siyasi ve iktisadi yönüne, kültürüne, edebiyatına ve sanat dünyasına, daha geniş
bir yelpazeye alsak o ülkeye olan bir sempati ve merak sağlanmaya çalışılmıştır.
Rusça’nın mesleki olarak öğretildiği turizm ve otelcilik alanında yabancı dil
öğrenimi ağırlıklı olarak sözlü iletişime yöneliktir. Yazılı iletişim konunun kısmi
parçasında yer almaktadır. Konuşmalara gelince burada diyalog ve poliglog
türü üzerine beceri geliştirilmeye ağırlık verildi. Daha da önemlisi konuşmada
izlenen üslup özellikleri dikkate alınarak metinler, alıştırmalar ve diyaloglar
yazıldı. Burada Rusça öğrenen kişi kiminle hangi konuda iletişim kuracaktır:
günlük konuşma mı, ticari ve iş dünyasına dair üslup mu, medyatik bir dil mi,
yoksa tarihe dayalı bilimsel bir bilgiye dayalı verilerin aktarımındaki bilimsel
bir üslup mu. Bunların basamaklı olarak örneklerle amaca uygun her bölümde
konu aralıklarında yer almaktadır. Mevcut programlardaki ders sayılarına ba‐
kıldığında dil seviyesi başlangıç‐orta‐iyi‐ileri düzeylere dek takiple devam etti‐
rilmektedir. Eğer 9. sınıfta konuşma örneklerinde daha basit, az kelimeli, zaruri
ihtiyaçlara yönelik bir konuşma örnekleri veya gramer yapıları verilmekteyse
bu durum 10. 11. 12. sınıflarda daha detaylı, bileşik ifadelerle izlenmektedir.
Her aşamada da mercek altında tutulan canlı konuşma dilinin ağırlığıdır. Bu
kitap yazımı süreci yabancı dil eğitimindeki akademisyenleri olan bizleri hedef‐
lerimizin net olarak belirlememize zorladı. Ne öğretilecek: bilgi mi beceri mi?
Dildeki kanuna uygunlukların bilinçli donanımı mı? Dildeki kanuna uygunluk‐

1082

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

ların olduğu şekliyle algılanmasını mı? Yoksa sırf beceri mi? Bunun için ya‐
bancı dile yaklaşımdaki tutumlar genel kurallar ‐ temel örnek, kurala tabi ol‐
mayan konumlar, istisnalar ne şekilde sıralanmalı diye tartışıldı. Kitap yazımı
sırasında en önemli konulardan birisi de gramer nasıl benimsetilmeli sorusu‐
dur: Şekilden anlama mı yönelik yoksa anlamdan şekle mi? Gramer konuları
konu başlıklarıyla mı: yani isim çekimleri, fiillerin kipleri, kelimelerin sentaktik
sırası gibi mi izlenmeli yoksa yer bildiren, edilgen, durum, hal bildiren hususlar
mı? Çok sayıda yöntem bilimcilerin tartıştıkları bu konuda da işlevsellikten yo‐
la çıkılarak daha önce de bahsettiğim gramerin amaç değil araç olarak kullanımı
yolu takip edildi.
Sonuç olarak Rusçanın mesleki yabancı dil olarak öğretimi konusunda yeni
başlanmışlığın belirsizlikleri basamaklı olarak giderilmeye, her türlü sorunların
bilimsel toplantılarda tartışma, paylaşma ve uygulamada başarıların değerlen‐
dirilmesi yoluyla giderilmesine yönlenmelidir. Rusça öğretim konusunda Hazi‐
ran 2009 tarihinde Ankara üniversitesi DTÇF ve Şubat 2010 ise Okan Üniversi‐
tesi’ndeki kısa süreli seminerler de bu amaca yönelik etkinlik gibi düzenlendi.
Bu eğitim – öğretim yılı itibariyle Rusça derslerinin ilgili meslek liselerinde Milli
Eğitim Müfredatına uyumlu bir ders kitabıyla eğitime başlama sevincini yaşar‐
ken teorinin ve yöntemin uygulamaya başladığındaki her türlü sorunların gide‐
rerek, tartışıp daha uygun ve çözümü giderecek yeniden yapılandırmalarla iz‐
lenecektir. Türkiye’deki yabancı dil öğretiminde Rusçanın da yer alması zaru‐
retten yola çıkmakta olup beklenen başarılı öğrenimi sürdürmesi arzu edilmek‐
tedir.
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ÖZ
AB - Türkiye arasındaki mali işbirliğinin geçmişi Ankara Antlaşmasının yürürlüğe girdiği
1964 yılına kadar gitmektedir. Zamanla mali yardımların miktarı artarken, kullanım
alanı üyelik için gerekli dönüşümün sağlanmasına yönelik projelerin finansmanına odaklanmıştır. Beş ayrı bileşenden oluşan IPA, üyelik perspektifi çerçevesinde AB müktesebatını üstlenmeleri ve AB norm ve politikalarına uyum sağlamaları konusunda aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. IPA’nın beşinci
bileşeninden hareketle geliştirilen IPARD Programı çerçevesinde belirli şekil şartlarını
yerine getiren kırsal turizm projeleri desteklenmektedir. Bu kapsamda 645 turizm girişiminin desteklenmesi öngörülmektedir. Program kapsamına giren yörelerde 2.580
adet ilave yatak kapasitesinin yaratılacağı, turist sayısının %20, istihdam alanlarının
%5 oranında artacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar sözcükler: AB mali yardımları, IPA.

GİRİŞ
Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye sağladığı mali yardımlarının geçmişi Anka‐
ra Antlaşmasının yürürlüğe girdiği 1964 yılına kadar gitmekle birlikte, tasarlan‐
dığı günden bu yana önemli yapısal değişiklikler göstermiştir. Türkiye’ye aday‐
lık perspektifinin verildiği Helsinki Zirvesi sonrasında mali yardımların miktarı
artarken, kullanım alanı üyelik için gerekli dönüşümün sağlanmasına yönelik
projelerin finansmanına odaklanmıştır. Müzakere sürecinde ise, daha önce de‐
ğişik bütçe kalemlerinden tahsis edilen yardımlar, AB’nin 2007‐2013 dönemini
kapsayan bütçe revizyonuna bağlı olarak, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA –
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Instrument for Pre‐Accession Assistance) adıyla bütüncül bir çerçeve içinde top‐
lanmıştır.
IPA fonları, üyelik perspektifi çerçevesinde AB müktesebatını üstlenmeleri ve
AB norm ve politikalarına uyum sağlamaları konusunda aday ve potansiyel
aday ülkelere destek olmak amacıyla sunulmaktadır. Bu çalışmaya konu oluştu‐
ran Kırsal Kalkınma Programı (IPARD – Instrument for Pre‐Accession
Assistance Rural Development) sözü edilen Katılım Öncesi Yardım Aracının
beşinci bileşenini oluşturmaktadır. 2013 yılına kadar devam edecek Program
kapsamında kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi a‐
macıyla kırsal turizm girişimleri desteklenmektedir.
Bu çalışmada, IPARD Programı çerçevesinde desteklenebilecek kırsal turizm
faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, kırsallığa dair
kavramsal arka plan oluşturulduktan sonra, Türkiye – AB mali işbirliğinin genel
çerçevesi çizilip, IPA fonları ve IPARD Programı hakkında genel bir bilgi veril‐
mekte ve çalışma kırsal turizm destekleri ekseninde geliştirilmektedir.
KAVRAMSAL ARKA PLAN
Kırsal Alan
Kırsal alan, tanımlaması oldukça zor, ülkenin sahip olduğu demografik ve
sosyo‐ekonomik özelliklere göre değişen göreceli bir kavramdır. Belirli bir yö‐
redeki nüfus yoğunluğu, yaratılan istihdam olanakları ve gelir düzeyi, haber‐
leşme, sağlık ve eğitim gibi hizmetlere erişim imkanları kırsal alan tanımında
kullanılan başlıca göstergeler arasında yer almaktadır. OECD kırsal alan tanı‐
mını nüfus yoğunluğu, nüfus dağılımı ve nüfus büyüklüğü kıstasları üzerine
oturtmaktadır. Birinci kıstas kırsal toplulukları nüfus yoğunluğu üzerinden ta‐
nımlamakta olup, buna göre; kilometre kare başına düşen yerleşik sayısı 150’nin
altında bir nüfus yoğunluğuna sahip yerel topluluklar (ülkedeki en küçük idari
birim) kırsal sayılmaktadır. Nüfusun yüzdesel dağılımının ele alındığı ikinci
kıstastan hareketle, nüfusun %50’sinden fazlası kırsal topluluklarda yaşan yöre‐
ler “baskın kırsal”, nüfusun %15‐50’si arasında bir bölümü kırsal topluluklarda
yaşayan yöreler “orta kırsal”, nüfusun %15’inden azı kırsal topluluklarda yaşa‐
yan yöreler “baskın kentsel” olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü kıstasta ise,
kent merkezinin büyüklüğü değerlendirmeye dahil edilmektedir. Buna göre;
kent merkezinde 200.000’den fazla kişinin yaşıyor olması ve kent merkezinde
yerleşik nüfusun söz konusu bölgedeki toplam nüfusun asgari %25’ini temsil
ediyor olması halinde, genel olarak baskın kırsal tanımına giren bir yöre “orta
kırsal” kapsamına alınmaktadır. Benzer şekilde, kent merkezinde 500.000’den
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fazla kişinin yaşıyor olması ve kent merkezinde yerleşik nüfusun söz konusu
bölgedeki nüfusun asgari %25’ini temsil ediyor olması halinde ise, genel olarak
orta kırsal tanımına giren bir yöre “baskın kentsel” kapsamında değerlendiril‐
mektedir (OECD, 2009). Özellikle nüfusun bir hayli yüksek olduğu bölgelerde
uluslararası düzeyde kabul görmüş bu OECD tanım ve kıstaslarının ilgili böl‐
genin kırsal karakterini tam olarak yansıtmadığını tespit etmekle birlikte
(European Union DG for Agriculture and Rural Development, December 2008),
AB çoğu analizde yukarıdaki tanıma başvurmaktadır. Türkiye’de ise ulusal ista‐
tistikler derlerinken kullanılan tanım gereği kırsal alan “20.000 ve daha az nü‐
fuslu yerleşim yeri”, kentsel alan ise “20.001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim ye‐
ri” olarak düşünülmektedir (www.tuik.gov.tr).
Kırsal Turizm
Kırsal turizm, ilk bakışta, “kırsal alanda gerçekleştirilen turizm” (OECD 1994)
şeklinde tanımlanabilmektedir, ancak bu tanım kırsal turizmin kavramsal çer‐
çevesini tam olarak çizmekte yetersiz kalmaktadır. Kapsamlı bir kırsal turizm
tanımı vermek kırsal alan tanımı yapmak kadar güçtür. Turistik bir faaliyetin
kırsal alanda gerçekleşiyor olması onu kırsal turizm saymak için yeterli koşulu
oluşturmamaktadır. Kırsal alanda gerçekleştirilen turistik aktiviteler “kentsel”
karakter taşıyabilmekte; daha da önemlisi, bu tip faaliyetler kültürel ve ekono‐
mik değişim yaratmak ve kırsal peyzajla örtüşmeyen yapılaşmalara sebebiyet
vermek suretiyle kırsal alan üzerinde kentselleştirme etkisi yaratabilmektedir
(OECD 1994).
Kırsal çevrede huzur, sükunet ve rahatlama arayışından doğan kırsal turizm
çok‐yönlü bir yapıda olup, kırsallığın anlaşılması ile ancak kavramsal çerçevesi
çizilebilmektedir. Düşük nüfus yoğunluğu, birbirinden ayrık küçük yerleşim
birimleri, %20’yi aşmayan yapılaşma, ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde ta‐
rım ve ormancılığa dayanıyor olması, geleneksel sosyal yapıların, yaşam tarzı‐
nın ve kültürel mirasın korunuyor olması kırsallığı getiren başlıca unsurlardır
(OECD 1994). Bu durumda, kırsal turizmi kırsal alan tanımına giren yörelerde,
o yöreye özgü kültür ve tarih, gelenek‐görenek, folklor, el sanatları, flora‐fauna,
peyzaj gibi yerel değerler üzerine yapılandırılmış, yöre halkıyla birlikte gele‐
neksel yapıda gerçekleştirilen, kırsal alan özelinde çeşitlendirilmiş, küçük ölçek‐
li ve sürdürülebilir turistik faaliyetler olarak tanımlamak mümkündür.
Kırsal Kalkınma
Kırsal kalkınma ise, “kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını e‐
sas alarak, bir taraftan kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yük‐
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seltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması amacına yönelen, diğer ta‐
raftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten,
yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansi‐
yelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyet‐
ler bütünü” (2006/1 sayılı YPK Kararı) olarak kabul edilmektedir. Kaynakların
etkin ve verimli kullanılması, kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının artırıl‐
ması, kırsal toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve kır‐kent ara‐
sındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, göç eğilimlerinin istikrarlı bir dina‐
miğe kavuşturulması, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle uyumlu bir
nüfus yapısına ulaşılması, tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde oraya
çıkabilecek sosyo‐ekonomik ve çevresel olumsuzlukların azaltılması, çevrenin
ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı, AB
ile ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve müktesebat uyumunun sağlanması
(2006/1 sayılı YPK Kararı) kırsal kalkınma politikasından beklenen başlıca kaza‐
nımlar arasında yer almaktadır.
Strateji ve Politikalar
1990–2000 döneminde, Türkiye’de kırsallık gözle görülür bir şekilde azalmıştır.
Tarım dışı istihdam alanlarının sınırlı olması, geçimlik veya yarı‐geçimlik üre‐
timin yaygın olması, eğitim, sağlık ve haberleşme gibi hizmetlere erişimin sınırlı
olması, yaşam kalitesinin düşük olması nüfusun baskın kırsal alandan orta kır‐
sal alana ve baskın kentsel alana doğru göç etmesini de beraberinde getirmiştir.
1990 itibariyle %68’e varan baskın kırsal alan, 2000 yılı itibariyle %40’a gerile‐
miştir (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı). Öte yandan, hızlı kentleşme ve sanayileş‐
menin yarattığı olumsuzluklar, turizm faaliyetlerinin plansız yürütülmesi, kır‐
sal yerleşimlerin altyapı eksiklikleri, doğal afetler, bilinçsiz ve aşırı kaynak kul‐
lanımı gibi faktörler kırsalın sahip olduğu tüm ekonomik ve sosyal değerlerin
aşınmasına neden olmuştur. Kırsal alanda izlenen tüm bu olumsuzluklar, kırsa‐
lın ve kırsallığın korunmasının, başta sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınma
olmak üzere, hemen hemen tüm strateji ve politika belgelerinin öncelikleri ara‐
sına girmesine neden olmuştur.
Nitekim Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin amacı; “yerel potansiyel ve kay‐
nakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını esas
alarak, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu ola‐
rak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” şeklinde tanımlanmıştır
(2006/1 sayılı YPK Kararı). Benzer şekilde, “var olan turizm bölgelerinin sürdü‐
rülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak planlanması ve kaliteli yaşa‐
nabilir çevre oluşturulması, sürdürülebilir turizmin tanıtılarak eko‐turizm, kır‐
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sal turizm ve agro‐turizm konularında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları‐
nın bilinçlendirilmesi, turizmin geri kalmış bölgeler ve özellikle dezavantajlı
grupların soyo‐ekonomik konumlarının güçlendirilmesinde bir araç olarak kul‐
lanılması” Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı 2023 Türkiye Turizm Stra‐
tejisinin vizyona yönelik ilkeler başlığı altında sıralanan maddeler arasında yer
almaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007a). Bu çalışmaya esas oluşturan
kırsal turizm destekleri, aşağıda detaylandırıldığı üzere, müzakere sürecinin
mali işbirliği çerçevesini oluşturan Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA içerisinde
de kendine yer bulmuştur.
AB – Türkiye Mali İşbirliği
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rıyla sınırlamak daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Bilineceği üzere, Türki‐
ye’ye yönelik olumlu görüşlere yer verilen 6 Ekim 2004 tarih ve COM(2004)656
sayılı Rapora istinaden, 16‐17Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi Başkanlık Bil‐
dirgesinde Türkiye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle başlanacağı
belirtilmiş ve Komisyondan Türkiye’ye için Müzakere Çerçeve Belgesi hazırla‐
ması istenmiştir (European Council, 16‐17 December 2004). Müzakere Çerçeve
Belgesinde Türkiye’nin AB’ye katılımının finansal boyutunun mevcut finansal
çerçeve dahilinde ele alınacağı belirtilmiş (Council of the European Union,
12.10.2005) ve takip eden günlerde hayata geçirilen IPA müzakere sürecinde AB
– Türkiye mali işbirliğinin genel çerçevesini oluşturmuştur.
Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA

Genel Çerçeve
AB ile Türkiye arasındaki mali işbirliğinin geçmişi taraflar arasında ortaklık i‐
lişkisinin tesis edildiği 1964 yılına kadar geri gitmektedir. Türkiye’ye yönelik
mali yardımların miktarı zaman içinde artarken kapsamı da dönemsel olarak
farklılaşmıştır. Ortaklık ilişkisinin hazırlık ve geçiş döneminde (1964–1995) Tür‐
kiye’nin sosyo‐ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Topluluk büt‐
çesinden, ortaklık ilişkisinin son döneminde ise (1996–1999) ise gümrük birliği‐
nin güçlendirilmesi amacıyla Topluluk bütçesinden ve MEDA fonundan Türki‐
ye’ye kaynak aktarılması ve ayrıca Avrupa Yatırım Bankası kanalıyla kredi ko‐
laylığı sağlanması öngörülmüştür. (Odabaşı Sarı 2006).
Helsinki Zirvesi Başkanlık Bildirgesinde Türkiye’nin “diğer aday Devletlere
uygulanan aynı kriterler temelinde Birliğe katılmaya yönelmiş bir aday Devlet”
(European Council, 10‐11 December 1999) olarak resmen ilan edilmesiyle birlik‐
te, AB – Türkiye ilişkilerinde adaylık dönemine (2000‐2005) geçilmiştir. Türki‐
ye’ye adaylık perspektifinin verildiği bu dönemde, Kopenhag kriterlerinin Tür‐
kiye tarafından üstlenilmesini içeren Katılım Öncesi Stratejinin desteklenmesi
amacıyla katılım öncesi yardım araçları Türkiye’nin kullanımına açılmış; ayrıca,
Türkiye’nin Topluluk program ve ajanslarına katılımı sağlanmıştır. AB mali
yardımlarını Katılım Ortaklığı Belgesinin öncelikleriyle uyumlu hale getirerek,
tüm araçları tek bir çatı altında toplayan 2500/2001/EC sayılı Çerçeve Tüzüğün
yürürlüğe girmesi ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde AB hi‐
belerinin yönetimi ve denetiminde merkezi olmayan uygulama sistemine (DIS –
Decentralized Implementation System) geçilmiş olması bu dönemde kaydedilen
önemli gelişmeler arasında yer almaktadır (ABGS 2007).
2005 sonrası AB ile ilişkilerde müzakere sürecini kapsamakla birlikte, AB büt‐
çe i takvimi ile uyumlu olarak bu dönemi mali işbirliği açısından 2007‐2013 yılla‐

IPA, 7 yıllık bir bütçe döneminde (2007–2013) aday ülkeler (Türkiye, Hırvatis‐
tan, Makedonya) ile potansiyel aday ülkelere (Arnavutluk, Bosna Hersek,
Karabağ, Sırbistan, Kosova) AB tarafından yapılacak mali yardımların kapsa‐
mının belirlendiği bir programdır. 17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı
Katılım Öncesi Mali Aracın Tesisine İlişkin Konsey Tüzüğü uyarınca, adaylık
döneminde yürürlükte olan 5 mali program (PHARE ii, ISPA iii, SAPARD iv,
CARDS v ve Türkiye için Katılım Öncesi Yardım) 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle
yerini tüm yardımları tek bir çatı altında toplayan IPA’ya bırakmıştır (Council
of the European Union, 17.07.2006). AB, 1085/2006 sayılı IPA Tüzüğünün 1.
maddesiyle, üyelik perspektifi çerçevesinde aday ve potansiyel aday ülkelere
AB müktesebatını üstlenmeleri ve AB norm ve politikalarına uyum sağlamaları
konusunda destek olma taahhüdünde bulunmuştur. AB mali yardımlarının a‐
day ülkeler için Katılım Ortaklığı, potansiyel aday ülkeler için de Avrupa Ortak‐
lığı Belgeleriyle çerçevesi çizilen politik önceliklere uygun olarak yapılandırıla‐
cağı söz konusu Tüzüğün 6. maddesiyle hükme bağlanmıştır. Aynı maddeyle,
ayrıca, Kopenhag kriterlerinin karşılanması ve Topluluk müktesebatının üstle‐
nilmesi hususunda kaydedilen ilerlemeler ile bölgesel işbirliği gerekleri de göz
önünde bulundurularak mali yardımların planlanacağı hükmü getirilmiştir.
1085/2006 sayılı Tüzüğün 3. maddesiyle IPA’nın Geçiş Yardımı ve Kurumsal
Yapılanma Bileşeni, Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni, Bölgesel Kalkınma Bileşeni,
İnsan Kaynaklarının Gelişimi Bileşeni ve Kırsal Kalkınma Bileşeni olmak üzere
5 ayrı bileşen çerçevesinde programlanması ve uygulanması öngörülmüştür.
Şekil 1’de Katılım Öncesi Yardım Aracı Bileşenleri, Alt Bileşenleri, Amaçları
ve Sorumlu Kuruluşlar verilmiştir. Katılım Öncesi Yardım Aracının V. bileşeni‐
ni oluşturan Kırsal Kalkınma, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğun‐
dadır. 42 ili hedef alan vi IPA Kırsal Kalkınma Bileşenin amacı tarım, balıkçılık ve
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gıda alanındaki müktesebatı üstlenmek ve alternatif istihdam alanları açmak
üzere kırsal alanı yeniden yapılandırarak modernleştirmektir. Bunlar dışında,
Leader gibi agro‐çevre programlarının uygulanması için hazırlık desteklerinin
verilmesi de amaçlar arasında yer almaktadır. (Commission of the European
Communities MIPD 2009–2011).
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AB, 2007‐2013 bütçe döneminde aday ve potansiyel ülkelere IPA kapsamında
toplam 11.468 milyon Euro tutarında mali yardımda bulunmayı öngörmüştür
(Odabaşı Sarı 2006). Söz konusu mali yardımın ülke, yıl ve bileşen bazında dağı‐
lımı ile stratejik öncelikler Çok Yıllı İndikatif Finansal Çerçeve Dokümanı (MIFF
‐ Multi‐annual Indicative Financial Framework Document vii) ve Çok Yıllı
Endikatif Planlama Dokümanı (MIPD ‐ Multi‐annual Indicative Planning
Document) adı verilen belgeler çerçevesinde belirlenmektedir. Yardımların ülke
bazında dağılımı, her bir ülke için 2006 yılı yardımlarından daha az olmayacak
şekilde, ülke büyüklüğü, hazmetme kapasitesi, kişi başına düşen gelir gibi fak‐
törler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Bileşen bazında dağılım ya‐
pılırken ise, ilgili ülkenin merkezi olmayan uygulama sistemine geçip geçmedi‐
ği temel faktör olarak dikkate alınmıştır (Commission of the European
Communities, 5.11.2008). Tablo 1’de de görüleceği üzere, MIFF ile 2007–2012
döneminde Türkiye’ye toplam 3.937.400.000 Euro tutarında AB kaynağının tah‐
sis edilmesi öngörülmüş olup, bu miktar diğer aday ülkelere kıyasla çok daha
yüksektir.

Tablo. 1. 2007–2012 Döneminde Aday Ülke ve Program Bileşeni Bazında Tahsis Edilen Katılım Ön‐
cesi Yardım Miktarı (cari fiyatlarla, Euro)
ÜLKE

BİLEŞEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hırvatistan

Kurumsal Gelişme

49.611775

45.374.274

45.601.430

39.483.458

39.959.128

40.872.310

Makedonya

Türkiye

Sınır Ötesi İşbirliği

9.688.225

14.725.726

15898.570

16216.542

16.540.872

16.871.690

Bölgesel Kalkınma

45.050.000

47.600.000

49.700.000

56.800.000

58.200.000

59.348.000
16.040.000

İnsan Kaynakları

11377.000

12700.000

14.200.000

15.700.000

16.000.000

Kırsal Kalkınma

25.500.000

25.600.000

25.800.000

26.000.000

26.500.000

27.268.000

Toplam

141.227.000

146.000.000

151.200.000

154.200.000

157.200.000

160.400.000

Kurumsal Gelişme

41.641.613

41.122.001

38.128.499

36.317.068

34.503.410

32.979.479

Sınır Ötesi İşbirliği

4.158.387

4.077.999

5.571.501

5.682.932

5.796.590

5.912.521

Bölgesel Kalkınma

7.400.000

12.300.000

20.800.000

29.400.000

35.000.000

39.400.000

İnsan Kaynakları

3.200.000

6.000.000

7.100.000

8.400.000

9.400.000

10.580.000

Kırsal Kalkınma

2.100.000

6.700.000

10.200.000

12.500.000

14.000.000

16.928.000

Toplam

58.500.000

70.200.000

81.800.000

92.300.000

98.700.000

105.800.000

Kurumsal Gelişme

256.702.720

256.125.297

233.200.653

211.312.664

230.620.919

250.900.336

Sınır Ötesi İşbirliği

2.097.280

2.874.703

9.399.347

9.587.336

9.779.081

9.974.664

Bölgesel Kalkınma

167.500.000

173.800.000

182.700.000

238.100.000

291.400.000

350.805.000

İnsan Kaynakları

50.200.000

52.900.000

55.600.000

63.400.000

77.600.000

89.930.000

Kırsal Kalkınma

20.700.000

53.000.000

85.500.000

131.300.000

172.500.000

197.890.000

Toplam

497.200.000

538.700.000

566.400.000

653.700.000

781.900.000

899.500.000

Kaynak: Commission of the European Communities, 5.11.2008: 5
Şekil 1. Katılım Öncesi Yardım Aracı Bileşenleri, Alt Bileşenleri, Amaçları ve Sorumlu Kuruluşlar
Kaynak: Commission of the European Communities, MIPD 2009‐2011’den derlenmiştir.

Bildiriler

1091

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

1092

IPARD Programı
KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI
KIRSAL KALKINMA (IPARD –
Instrument for Pre-Accession Assistance
Rural Development) PROGRAMI

Genel Çerçeve
AB’nin 1085/2006 sayılı IPA Konsey Tüzüğü ile söz konusu Tüzüğün uygulama
esaslarını içeren 12 Haziran 2007 tarih ve 718/2007 sayılı IPA Uygulama Tüzüğü
(), IPA’nın beşinci bileşenine tekabül eden IPARD Programının yasal dayanağı‐
nı oluşturmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu Program IX. Kalkınma Planı
(2007‐2013), Tarım Stratejisi (2006‐2010) Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2006)
öncelikleri de göz önünde bulundurularak katılımcı bir yapıda hazırlanmıştır.
IPARD Programı, ilk olarak 19 Aralık 2007 tarihinde Brüksel’de yapılan Avrupa
Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesinde görüşülerek kabul edilmiş ve Komis‐
yon tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. Ancak, daha sonra Prog‐
ram üzerinde bazı teknik değişikliklere gidilmiş, revize Program 23 Temmuz
2008 tarihinde Kırsal Kalkınma Komitesinde bir kez daha görüşüldükten sonra
24 Ekim 2008 tarihi itibariyle tekrar onaylanmıştır.
IPARD Programının stratejik amaçları; hedef yatırımlar vasıtasıyla tarım sek‐
törünün (işleme dahil) sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması; gıda
güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB mük‐
tesebatının Türkiye tarafından üstelenilmesinin teşvik edilmesi; kırsal alanların
sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması; yerel kırsal kalkınma stratejileri
ve tarım‐çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılması‐
dır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2007).
IPARD Programı; Şekil 2’de de görüleceği üzere, (1) ortak tarım politikası ve
gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk
standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna
katkı sağlanması için müdahaleler, (2) tarım‐çevre tedbirleri ve LEADER yakla‐
şımının uygulanmasına yönelik hazırlık faaliyetlerini destekleyen müdahaleler,
(3) kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir
kalkınmasına katkı sağlayan müdahaleler olmak üzere üç eksen üzerinde yapı‐
landırılmıştır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2007). Her bir eksen ise, tanımlanan
öncelikli amaçlara yönelik tedbirler ve alt‐tedbirler çerçevesinde genişletilmiştir.

EKSEN 1. Pazar etkinliğinin
geliştirilesi ve Topluluk standartlarının uygulanması

EKSEN 2. Tarım çevre ve
LEADER tedbirleri için hazırlık
faaliyetleri

ÖNCELİKLİ AMAÇLAR:
(1)
Tarımsal işletme ve tarımişleme sanayinin ekonomik
performanslarının rekabet
güçlerinin ve sürdürülebilirliklerinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırılmaları, aynı zamanda
Topluluk standartlarının
uygulanması ile çevre koruma, kamu sağlığı, hayvan
ve bitki sağlığI, hayvan refahı ve iş güvenliği konularında performansın geliştirilmesi
(2)
Üretici grupların teşvik
edilmesi

ÖNCELİKLİ AMAÇLAR:
(4)
Tarım- çevre tedbirlerinin
uygulanması için hazırlık
faaliyetleri
(5)
Leader tipi tedbir hazırlıkları uygulanarak yerel
girişimlerin teşvik edilmesi

TEDBİRLER:
Tedbir 1.1: Tarımsal İşletmelerin
yeniden yapılandırılması ve Topluluk standartlarına ulaştırılmasına
yönelik yatırımlar
1.1.1 Süt
1.1.2 Et
Tedbir 1.2: Tarım ve başılkçılık
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve
Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar
1.2.1 Süt ve süt ürünleri
1.2.2 Et ve et ürünleri
1.2.3 Meyve ve sebze
1.2.4 Su ürünleri
Tedbir 1.3: Üretici gruplarının
kurulması

TEDBİRLER:
Tedbir 2.1: Çevre ve kırsal
peyzaja yönelik faaliyetlerin
uygulanmasına hazırlık
2.1.1 Erozyon kontrolü
2.1.2 Su kaynaklarının korunması
2.1.3 Biyolojik çeşitlilik
Tedbir 2.2: Yerel kırsal kalkınma
stratejilerinin hazırlanması ve
uygulanması
2.2.1 Yetenek kazandırma,
harekete geçirme ve yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması
2.2.2 Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması
2.2.3 Yerel eylem gruplarının
faaliyet giderlerin
2 2 4 İşbirliği projelerinin uygu-

EKSEN 3. Kırsal ekonominin
çeşitlendirilmesi ve yaşam kalitesi
ÖNCELİKLİ AMAÇLAR:
(1)
Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
(2)
Göç ve nüfus azalmasını
önlemek amacıyla istihdam
ve iş olanakların artırılması
(3)
Kırsal alanlarda yaşam
kalitesinin artırılması

TEDBİRLER:
Tedbir 3.1: Kırsal ekonomik
faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi
3.1.1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
3.1.2 Yerel ürünler ve mikro
işletmelerin geliştirilmesi
3.1.3 Kırsal turizm
3.1.4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

Şekil 2. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Eksenleri, Öncelikli Amaç‐
ları ve Tedbirleri
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (t.y), Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD)
Programı (2007–2013). Ankara, sayfa 184’den derlenmiştir.
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Kırsal Turizm Destekleri
IPARD Programının 3. ekseni çerçevesinde kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla bölgeler arası dengesizliklerin gide‐
rilmesi, kırsal alandan kentsel alana doğru göçün engellenmesi, yaşam kalitesi‐
nin artırılması ve ayrıca AB müktesebatının kırsal alanda da üstlenilmesi amaç‐
lamaktadır. Tanımlanan amaçlara ulaşmak üzere çiftlikte yapılacak tarımsal ak‐
tivitelerin arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkisi üretimi yönünde çeşit‐
lendirilmesine, tarım ve gıda ürünlerine ilave olarak geleneksel el sanatları gibi
yöreye özgü ürünlerin üretimine, kırsal turizmin ve kültür balıkçılığının gelişti‐
rilmesine yönelik desteklerin verilmesi öngörülmüştür.
Kırsal Turizm Destekleri İçin Uygun İller ve Potansiyel Faydalanıcılarda
Aranan Şartlar
Kırsal turizm destekleri, Şekil 3’te verilen öncelikli illerin viii kırsal alanında yer‐
leşik gerçek ve tüzel kişilere (kamu tüzel kişilikleri hariç) yöneliktir. Destek
kapsamına alınan illerin seçiminde, İl Master Planlarında belirtilen GZFT ana‐
lizleri temelinde illerin kırsal turizm potansiyeli ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 – Eylem Palanı (2007–
2013)’de belirtilen öncelikli turizm gelişim koridorları ix (Kültür ve Turizm Ba‐
kanlığı 2007b) göz önünde bulundurulmuştur.

Şekil 3. Türkiye Turizm Stratejisi – 2023 Kavramsal Eylem Planı
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi (2023) – Eylem Planı (2007–
2013). Ankara

Şekil 4. Kırsal Turizm Kapsamında Uygun İller
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (t.y), Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) Programı (2007–
2013). Ankara.

Söz konusu illerdeki gerçek ve tüzel kişilerin, kırsal turizm desteklerinden
faydalanabilmek için mesleki yeterliliklere ve asgari standartlara ilişkin bazı
şartları karşılaması beklenmektedir. Örneğin; potansiyel faydalanıcının ilgili iş
kolunda eğitim veren meslek lisesi veya üniversiteden mezun olması, ya da ilgi‐
li ekonomik faaliyet alanında asgari üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olması
veya asgari 60 saatlik bir eğitime katıldığına dair akredite bir kurumdan alınmış
sertifikasının bulunması gerekmektedir. Bunun dışında potansiyel faydalanıcı‐
nın 65 yaş altında bulunması, 18.11.2005 tarih ve 25997 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Tüzük uyarınca mikro ölçekli zanaatkar ve işletme x kapsamında
yer alması, vergi sistemine dahil olması gerekmektedir. Öte yandan, ilgili
işletmenin hibe desteği kararı alındığında çevre koruma, halk sağlığı, hayvan ve
bitki sağlığı, hayvan refahı ve iş güvenliği ile ilgili minimum ulusal standartlara
uygun bir yapıda olması zorunludur. Ancak, başvurunun yapıldığı sırada ulu‐
sal minimum standartlar, Topluluk standartlarına yeni uyumlaştırılmış ise, bu
standartlara uyuma bakılmaksızın işletmenin bu yeni standartları yatırımın so‐
nunda karşılaması şartıyla hibe yardımında bulunulabilmektedir. Potansiyel
faydalanıcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKKDK) tarafın‐
dan istenen formata uygun ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir iş planı ile
hibe başvurusunda bulunabilmektedir. Potansiyel faydalanıcının, yatırımın so‐
nunda ilgili Topluluk standartlarını karşılayacağına dair taahhütte bulunması
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ve nihai ödemeyi takip eden 5 yıl süresince yatırımı koruyacağı ve önemli bir
değişiklik yapmayacağı taahhütlerini yerine getirmesi beklenmektedir.
Proje kapsamında çiftlik turizminin geliştiriliyor olması halinde, potansiyel
faydalanıcının Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine veya TUİK’in Adrese Dayalı Kayıt
Sistemine dahil olması şarttır. Ayrıca, ilgili işletmenin Turizm Tesislerinin Ruh‐
satlandırılması ve Nitelikleri Hakkında Yönetmelik (18.06.2005 tarihli ve 25849
sayılı RG) hükümleri uyarınca belgelendirilmiş olması, 179 sayılı Gıda Kanunu
ve/veya 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt
sertifikası bulundurması gerekmektedir. Ancak, yeni kuruluşlar için söz konusu
belge ve sertifikaların projenin gerçekleştirilmesini takiben edinilmesi mümkün
olabilmektedir. Ulusal kanunlarda projenin çevresel etki değerlendirmesinin
gerekli görüldüğü durumlarda ise ÇED raporu mutlaka düzenlenmelidir. Ko‐
naklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 15 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip
olmalıdır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı).
Kırsal Turizm Destekleri İçin Uygun Harcamalar, Uygun Yatırımlar ve
Uygun Ekipmanlar
718/2007 sayılı IPA Uygulama Komisyon Tüzüğünün 172(2). maddesiyle uygun
harcamalar tanımlanmıştır. Buna göre, devralma hariç olmak üzere, taşınmaz
malların yapımı ve iyileştirilmesi uygun harcamalar arasında yer almaktadır.
Bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere malzeme ve yeni makinelerin alımı bir
diğer uygun harcama kalemidir. Ancak, temel prensip, satın alınan mal ve hiz‐
metlerin gerçek piyasa değerinin üstünde bir maliyetle edinilmemiş ve ayrıca
kullanılmamış olmasıdır. Sözleşme sonunda malın mülkiyetinin kiracıya trans‐
feri koşuluyla leasing ile mal alımı uygun harcama sayılmaktadır. Projelerde
ayrıca, yukarıda belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimar‐
lık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları, lisans ve
patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve proje değerinin
maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde iş planı ha‐
zırlığı için ödenek ayrılması mümkündür.
Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyala‐
rın yenilenmesi, mevcut yapıların yatak&kahvaltı odalarının yenilenmesi ya da
çiftliklerde ve açık alanlarda (örneğin kamp, spor ve rekreasyon alanları) konak‐
lama tesislerinin ve binaların inşası, yeme‐içme tesisleri veya çiftlik ürünlerine
yönelik tanıtım standlarının kurulması, at biniciliği, iç sularda özellikle spor ve
rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri
gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları
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bu kapsamda desteklenmektedir. Önerilen projenin sadece tamamlayıcı bir bö‐
lümünü oluşturması koşuluyla yazılım dahil bilişim teknolojileri ekipmanları‐
nın satın alınması, aydınlatma gereçleri, havalandırma ekipmanı, filtreleme ve
arındırma ekipmanı, telekomünikasyon, mobilya, temizlik gereçleri ve ilgili ku‐
rulumlar, rekreasyon amaçlı ses‐görüntü ekipmanı, yeme içme tesisleri için
mutfak ekipmanı uygun ekipman olarak kabul edilmektedir (Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı).
Kırsal Turizm Destekleri İçin Uygun Yatırım Miktarları İle Proje Miktarları
Her bir proje için uygun yatırımın toplam değeri 15.000 Euro’dan az, 400.000
Euro’dan fazla olmamalıdır. Kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının
%50’sidir. Topluluk katkısı, uygun harcamaların %75’lik tavanını aşamaz.
IPARD süresince her bir faydalanıcı için maksimum dört uygun projeye izin
verilmekte olup, potansiyel faydalanıcı ancak bir önceki yatırım sona erdiğinde
IPARD desteğinden yararlanmak için yeniden başvurabilmektedir. Yatırım için
yapılan ödemeler, TKKDK ile faydalanıcı arasında imzalanan sözleşme detayla‐
rına göre genellikle bir defada yapılmaktadır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı).
Kırsal Turizm Desteklerinden Öncelikli Olarak Yararlanabilecek Kişi ve Projeler
TKKDK başvuru şekil şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü
yapıp, sunulan iş planını değerlendirmektedir. Genel prensip olarak, tarım stra‐
tejisi, ulusal kırsal kalkınma stratejisi ve tarım‐çevre stratejisiyle uyumlu yatı‐
rımlara öncelik verilmektedir. Başvuru sahibinin hibe desteği kararı alındığı
tarihte 40 yaşını doldurmamış olması, dağlık alanlarda veya orman köyünde
faaliyet gösteren çiftçi olması, kadın olması, yatırımın aynı yerel bölgede bulu‐
nan diğer projelerle sinerji oluşturması ve/veya kabul edilmiş bir yerel kalkınma
stratejisini temel alması projenin desteklenmesinde öncelik sağlamaktadır.
IPARD Programı kapsamında 645 turizm girişiminin desteklenmesi öngörül‐
mekte olup, tanımlanan yörelerde 2.580 adet ilave yatak kapasitesinin yaratıla‐
cağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, uygulanan tedbirler ile turist sayısının %20
oranında, tam zamanlı iş imkanının %5 oranında artması beklenmektedir (Ta‐
rım ve Köyişleri Bakanlığı).
SONUÇ
Bir yandan Türkiye’de kırsallık gözle görülür bir şekilde azalırken, diğer yan‐
dan da kırsalın ve kırsallığın korunması başta sürdürülebilir turizm ve kırsal
kalkınma olmak üzere, hemen hemen tüm strateji ve politika belgelerinin önce‐
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likleri arasına girmiştir. Benzer şekilde, 1964 yılından bu yana süre gelen AB –
Türkiye mali işbirliği kapsamında da kırsal kalkınma ve kırsal turizm destekleri
öncelikli yerini almıştır.

European Union DG for Agriculture and Rural Development (December 2008). Rural Development
in the European Union: Statistical and Economic Information. Brussels.

Beş ayrı bileşenden oluşan IPA, üyelik perspektifi çerçevesinde AB müktese‐
batını üstlenmeleri ve AB norm ve politikalarına uyum sağlamaları konusunda
aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla kullanılmaktadır.
IPA’nın beşinci bileşeninden hareketle geliştirilen IPARD Programı kapsamında
kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kırsal
turizm girişimleri desteklenmektedir. 2013 yılına kadar devam edecek Program
çerçevesinde 645 turizm girişiminin desteklenmesi öngörülmekte olup, program
kapsamına giren yörelerde 2.580 adet ilave yatak kapasitesinin yaratılacağı, tu‐
rist sayısının %20, istihdam alanlarının %5 oranında artacağı tahmin edilmekte‐
dir. Kırsal turizm destekleri, 28 öncelikli ilin kırsal alanında yerleşik gerçek ve
tüzel kişilerin kullanımına açık olup, gerekli şartlara haiz kişi ve kuruluşlar öne‐
recekleri kırsal turizm projeleri ile bu desteklerden faydalanabilmektedir.

Odabaşı Sarı, A. (2006). Avrupa Birliği Uyum Politikası, Katılım Öncesi Mali Araçları ve Türkiye. İstan‐
bul: İKV Yayınları.
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NOTLAR
AB, 2005 yılı Aralık ayı itibariyle 27’ler Avrupasının 2007‐2013 dönemi hedef ve bütçe kaynaklarını
belirlemiştir (Council of the European Union, 19.12.2005). Giderek genişleyen AB için 2007‐2013
dönemi öncelikleri, “sürdürülebilir gelişme”, “Avrupa vatandaşlığı” ve “Küresel ortak olarak AB”
olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. (Commission of the European Communities, 14.07.2004;
Commission of the European Communities, 26.02.2004). 2007‐2013 dönemi için öngörülen toplam
bütçe büyüklüğü 2004 yılı sabit fiyatlarıyla 862.363 milyon Euro’dur. Bu rakam, AB brüt gelirlerinin
(GNI) %1.045’ini temsil etmektedir (Council of the European Union, 19.12.2005: 3). Bütçe ana kalem‐
leri sürdürülebilir kalkınma (rekabet gücü ve uyum); doğal kaynakların korunması ve yönetimi;
vatandaşlık, özgürlük, güvenlik ve adalet; küresel ortak olarak AB; idari giderler ve ihtiyat akçesi
olmak üzere 6 ana başlık altında toplanmıştır. 2007‐2013 Dönemi AB Bütçesinin Ana Kalemler Ba‐
zında Yüzdesel Dağılımına göre bütçeden en büyük pay (%44) sürdürülebilir kalkınma için ayrıl‐
mıştır. Bunu sırasıyla, doğal kaynakların korunması ve yönetimi (%43), küresel aktör olarak AB
(%6), idari giderler ve ihtiyat akçesi (%6) ve Avrupa vatandaşlığı, özgürlük, adalet ve güvenlik (%1)
takip etmektedir (Council of the European Union, 19.12.2005: 33). Küresel aktör olarak AB başlığını
taşıyan 4 numaralı bütçe ana kalemi kapsamında kullanılan araçlar yeni bütçe döneminde basitleşti‐
rilerek altıya indirgenmiştir: Aday ve potansiyel ülkelere yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA); güney ve doğu Akdeniz ülkeleri ile Ukrayna, Moldova, Belarus ve güney Kafkasya ülkelerine
yönelik Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) ve bunlara ilave olarak Avrupa Kalkınma Fonu
i
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kapsamındaki ülkelere yönelik Kalkınma İşbirliği ve Ekonomik İşbirliği Aracı AB’nin dış politikası‐
nın uygulanmasında kullanılan başlıca araçları oluşturmaktadır. Ayrıca, İstikrar Aracı, İnsanı Yar‐
dım Aracı ve Makro‐Finansal Destek Aracı (MFA) bölgesel ve uluslararası sorunları gidermek üzere
kullanılan araçlar arasında yer almaktadır (Odabaşı Sarı, 2006: 42 ve Commission of the European
Communities, 14.07.2004: 24‐27).
ii PHARE ‐ Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin kurumsal kapasite ve ekonomik sosyal uyum alan‐
larını desteklemek üzere geliştirilmiştir.
iii ISPA ‐ Doğu Avrupaʹdaki Aday ülkelerin, Topluluğun özellikle taşımacılık ve çevre alanlarındaki
altyapı standartlarına uyumunu sağlamak üzere geliştirilmiştir.
iv SAPARD ‐ Doğu Avrupa’da bulunan aday ülkelerin tarımsal açıdan uyumuna yardımcı olmak
üzere geliştirilmiştir.
v CARDS ‐ Batı Balkan Ülkelerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir.
vi İlk etapta; Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanma‐
raş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.
İkinci etapta; Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli,
Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir,
Uşak.
vii MIFF – Avrupa Komisyonu tarafından 3 yıllık bir dönem için IPA çerçevesinde tahsis edilecek
yardım miktarını gösteren finansal dokümandır. Tahsis edilen rakamın ülke ve bileşen bazında
dağılımını gösteren MIFF verilen yardımın kullanım koşullarını da açıklığa kavuşturmaktadır.
viii Uygun iller: Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzu‐
rum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Mardin, Nevşe‐
hir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.
İlk faz (2007‐2009) için seçilen iller: Amasya, Çokunm, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanma‐
raş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şalıurfa, Tokat, Trabzon.
Bu illerin OECD kriterleri ve nüfus yoğunluğuna göre tanımlanan kırsal alanları destek kapsamın‐
dadır.
Kavramsal Eylem Planı’nda, Karadeniz Bölgesi “Yayla Turizmi Gelişim Koridoru”, Doğu Anadolu
Bölgesi ile Orta Karadeniz Bölgeleri “Kış Turizmi Gelişim Koridoru”, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
“Kültür ve İnanç Turizmi Gelişim Bölgesi” olarak belirlenmekte olup, Türkiye’nin diğer bölgeleri
“Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgeleri” olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgeler, genelde kırsal
alanlar olup kırsal turizm faaliyetleri için önemli bir potansiyele sahiptir.

ix

x 10 kişiden az çalışana sahip ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 1 milyon YTL’yi (558.000 Avro) aş‐
mayan işletmeler mikro ölçekli kabul edilmektedir.
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ÖZ
Bu araştırma, tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan
ve ticari bir firmaya yaptıran konaklama işletmelerinin tekstil ürünlerinin seçim, temizlik ve bakım uygulamalarıyla bu konaklama işletmelerinde kalan müşterilerin tekstil
ürünleri ile ilgili görüşlerini ve karşılaştıkları sorunları saptanmak amacıyla planlanmış
ve yürütülmüştür. Araştırma örneklemi, Ankara il merkezinde konaklamakta olan 300
müşteriden oluşmaktadır. Araştırma sırasında Ankara ili sınırlarında bulunan iki konaklama işletmesinin Kat Hizmetleri müdürleri ile tekstil temizlik yöntemleri; konaklama işletmelerinde kalmakta olan misafirlerle ise işletmede bulunan tekstillerin temizliği hakkında yüz yüze görüşmeler yapılmış ve veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularına göre; müşterilerin tekstil ürünlerinin temizliği ile ilgili
görüşleri ve memnuniyetleri kaldıkları konaklama işletmesinin temizlik ve bakım uygulamalarına göre değişmektedir. Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan işletmede sorunlarla karşılaşma oranı daha azdır.
Anahtar sözcükler: Konaklama işletmeleri, kat hizmetleri, tekstil ürünleri, kontratla yürütülen hizmetler.

GİRİŞ
Günümüzde pek çok kişi iş, tatil, dinlenme vb. nedenlerle bir haftadan birkaç
haftaya kadar varan kısa bir süreyi konaklama işletmelerinde geçirmekte; bu
süre zarfında yeme, içme, dinlenme vb. ihtiyaçlarını karşılamak istemektedir.
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Bu kısa süreli konaklama sürecinde insanların istedikleri; en iyi şekilde hizmet
almak, kendilerini sanki evlerindeymiş gibi rahat hissetmektir.
Bir konaklama işletmesine gelen müşterilerin ilk olarak dikkatini çeken ve
müşterilerde ilk izlenimi oluşturan işletmenin düzeni ve temizliğidir. Bu ilk iz‐
lenim ne kadar olumlu ise müşterilerin konaklama işletmesine karşı memnuni‐
yeti de o denli olumlu olur. Konaklama işletmelerindeki düzen ve temizliği sağ‐
layan; müşterilerin tüm bu istek ve ihtiyaçlarını karşılayan departman ise kat
hizmetleri departmanıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi konaklama işletmeleri
için kat hizmetleri departmanı son derece önemlidir ve bu departmana önemli
görevler düşmektedir (Schneider ve Tucker 1989; Yertutan1998).
Pek çok işletme için olduğu gibi konaklama işletmeleri için de müşteri mem‐
nuniyeti son derece önemli bir konudur. Çünkü konaklama işletmesinden aldığı
hizmetten memnun olarak ayrılan müşteriler daha sonra aynı bölgeye geldiğin‐
de yine aynı konaklama işletmesini tercih edecek, hatta yakın çevresine önere‐
cek; memnun kalmayanlar ise tekrar gelmeyeceği gibi yakın çevresine de olum‐
suz yönde referans olacaktır (Dube, Renephan ve Miller 1994).
Bir başka konu ise; müşterilerin verdikleri paranın karşılığını konaklama iş‐
letmesinden hizmet olarak almak istemesidir. Konaklama işletmesine herhangi
bir nedenle gelen müşteriler kaldıkları süre için işletmeye bir bedel ödemekte‐
dirler. Bu bedelin karşılığı olarak da temiz, bakımlı, düzenli ve kaliteli bir hiz‐
met beklemektedirler. İyi hizmet müşterilerin beklentilerini karşılayabilmelerini
ve tatmin olmalarını sağlarken işletmenin de prestij kazanmasını sağlamaktadır
(Dube, Renephan ve Miller 1994).
Tüm müşteriler için konaklama işletmelerinin her alanında temizlik ve hij‐
yen büyük öneme sahiptir. Müşterilerin; bu konuda en fazla önem verdikleri
ise; çeşitli alanlarda, farklı amaçlar için sürekli olarak kullandıkları tekstil ürün‐
leridir. Her müşteri, evindeki rahatı aradığı konaklama işletmelerinde temiz,
güzel görünümlü ve sağlıklı yatak, banyo ve masa takımlarını kullanmak ister‐
ler. Kirli, yıpranmış ya da lekeli tekstil ürünleri üzerinde yemek yemek, uyu‐
mak yada duştan sonra kirli ve yıpranmış banyo takımları kullanmak hiç kim‐
senin hoşuna gitmeyeceği ve kabul etmeyeceği bir durumdur. Diğer taraftan;
havlu, yatak takımları, peçete vb. tekstil ürünleri doğrudan bireyle temas eden
ve temizlik alışkanlıkları çok farklı olan kişiler tarafından kullanıldığından kir‐
lenmesinin yanında sağlıksız hale de gelebilmektedir. Bu durum hem müşteri‐
lerde memnuniyetsizlik yaratmakta hem de konaklama işletmesinin olumsuz
yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Çünkü; çamaşırların temizliği ve kalite‐
si; müşterilerin görsel ve fiziksel algılamalarına hitap eden, işletmelerin genel
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kalitesi ve müşterinin bundan duyduğu memnuniyet hakkında fikir veren un‐
surlardır. Bunlardan özellikle fiziksel algılama fiziksel temasla ilgili olduğun‐
dan, tekstil ürünlerinden beklenen hijyen ve konfor ayrı bir önem taşımaktadır
(Şafak 1997; Schneider, Tucker ve Scoviak 1999).
Müşterilerin tekstil ürünleri ile ilgili olarak karşılaştıkları başlıca problemler;
tekstil ürünlerinin fiziksel özellikleri ve dokuma yapısı, temizliği ve bakım ile
ilgilidir. Tekstil ürünlerinin fiziksel özellikleri ve dokuma yapısı ile ilgili olan
problemler aslında tekstil ürünün seçimi ile ilgili yapılan hatalardan kaynak‐
lanmaktadır. Her tekstil ürünü için kullanılabilecek bir alan vardır ancak tekstil
ürünün kullanılacak alan göz önünde bulundurulmadan seçilmesi sıklıkla prob‐
lemlere neden olmaktadır. Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımı ile ilgili olan
problemler ise; ürünlerin yıkanması sırasında yetersiz ya da fazla deterjan ve
ağartıcı kullanımı, yetersiz durulama, hatalı yumuşatıcı kullanımı, yanlış devir‐
de yıkama ve/veya sıkma gibi yanlış temizlik ve bakım yöntemlerinden kaynak‐
lanmaktadır (Yener 1988: 83; Şafak 1997: 54). Konaklama işletmelerinin, tekstil
ürünlerinin fiziksel özellikleri, dokuma yapısı ve temizlik ve bakımı ile ilgili
olan problemleri takip edip bunlara akılcı çözümler bulması gerekmektedir.
Çünkü, işletme müşterilerin tekstil ürünleriyle ilgili karşılaştıkları sorunları bilir
ve bunları en çabuk ve rasyonel şekilde çözmeye çalışırsa bu, işletmeye duyulan
güveni, işletme gelirini ve prestijini arttırır; müşterilerin aldıkları hizmetten
tatmin olmalarını sağlar.
Konaklama işletmelerinin tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını yapmak
için kullanabilecekleri farklı sistemler bulunmaktadır. Konaklama işletmesi, iş‐
letme tekstillerini çamaşır kiralama kuruluşlarından kiralayabileceği gibi tekstil
ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapabilir ya da dışa‐
rıdan ticari bir firmaya yaptırabilir (Çakıcı vd. 2002).
Fiziksel, emek yoğun bir iş alanı olan; büyük bir para, zaman, emek ve uz‐
manlık gerektiren çamaşırhaneler; fazla tekstil ürünü stoku gerektirmemesi,
tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımı ile ilgili problemlerin kaynağının bulunup
soruna hemen müdahele edilmesi, yeterli denetim yapılabilmesi, gecikmenin
önlenmesi, maliyet (makineler, kimyasal maddeler, su‐elektrik giderleri, perso‐
nel maliyetleri vb.), yapılan işle ilgili idari sürecin daha yakından izlenebilmesi,
iş aksaklıklarının önlenmesi, kaliteli iş yapılması gibi nedenlerden dolayı tercih
edilmektedir (Resort Academy 2005).
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Konaklama işletmelerinin kullandığı bir başka yöntemse işletme tekstilleri‐
nin dışarıdan ticari bir firmaya gönderilerek burada temizlik ve bakımının ya‐
pılmasıdır. İşletmenin bu kararı vermesinde en önemli etken işin maliyetidir. Bu
nedenle işletme öncelikle sahip olduğu tekstil ürünü stoğunun yeterliliğinden
emin olmalıdır. Daha sonra ticari firma işletme çamaşırhanesi kadar denetlene‐
meyeceğinden mevcut tekstil ürünlerinin yıpranma hızı, oranı ve bunun mali‐
yeti dikkate alınmalı ve son olarak işletmenin ticari firmaya ödeyeceği bedel
hesaplanmalıdır. Tüm bu hesaplar göz önüne alındığında tekstil ürünlerinin
temizlik ve bakımının ticari bir firmaya yaptırılmasının maliyeti işletme çama‐
şırhanesinde yıkamanın bedelinden az ise tekstil ürünlerinin temizlik ve bakı‐
mının ticari bir firmada yapılmasına karar verilmektedir. Maliyetle birlikte yapı‐
lan işten verim elde edilmesi, nitelikli, işi bilen personelle çalışılması, gelişen
teknolojiden yararlanılması, tüm sorumluluğun firmaya ait olması, işletmenin
ekstra personel almasına gerek kalmaması gibi nedenler de tekstil ürünlerinin
temizlik ve bakımının ticari bir firma tarafından yapılması kararını almada etki‐
lidir (Gray ve Liguori 1980; Resort Academy 2005).
Özetle; konaklama işletmelerinde kullanılan tekstil ürünleri hem işletmede
kalan müşterilerin tatmini hem de konaklama işletmesinin gelir ve prestij mali‐
yeti açısından son derece önemlidir. Bu nedenle özellikle kalite göstergesi olan
yıldızlarla nitelikleri belirtilmiş olan dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri‐
nin tekstil ürünlerini seçim yöntemleri ile yöneticilerin tekstil ürünlerinin bakım
ve temizlik uygulamaları, tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çama‐
şırhanesinde gerçekleştiren konaklama işletmesi ile dışarıdan ticari bir firmaya
yaptıran işletmelerin uyguladıkları yöntemleri saptamak ve uygulamalarla ilgili
müşterilerin karşılaştıkları sorunları belirleyerek bir sonuca varmak bu alanda
ülkemizde yapılmış olan çalışmaların azlığını da göz önünde bulundurunca
büyük önem taşımaktadır.
AMAÇ
Bu çalışma; tekstillerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan ve
ticari bir firmaya yaptıran konaklama işletmelerinin tekstil ürünleriyle ilgili te‐
mizlik ve bakım uygulamalar ile bu işletmelerde kalan müşterilerin, tekstil ü‐
rünlerinin seçimi, temizliği ve bakımı hakkındaki görüşlerini ve sorunlarını sap‐
tamak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı iki
konaklama işletmesi ve bu konaklama işletmelerinde Eylül‐Aralık 2006 ayları
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arasında konaklayan müşteriler oluşturmaktadır. Belirtilen tarihlerde bu konak‐
lama işletmelerinde konaklamış olan toplam 2070 müşteri araştırmanın evreni
olarak belirlenmiştir. Araştırma evreni oluşturan müşterilerin 300’ü “Basit
Rastgele Örnekleme Yöntemi” kullanılarak seçilmiş ve araştırma kapsamına
alınmıştır. Anket sorularını yanıtlamayı kabul eden 300 müşterinin 150’sini
tekstillerinin temizlik ve bakımını kendi işletmesinde yapan 150’sini ise dışarı‐
dan ticari bir firmaya yaptıran konaklama işletmesinde kalan müşteriler arasın‐
dan seçilmiştir. Verilerin analizinde 300 katılımcının “Müşteri Anket Formuna”
verdikleri cevaplar bilgisayarda SPSS programına geçirilmiştir.
BULGULAR
Kullandıkları tekstil ürünlerini kendi çamaşırhanesinde yıkayan ve ticari bir
firmaya yıkatan iki konaklama işletmesinde yapılan araştırmanın bulguları; yö‐
neticiyle görüşme sonucu elde edilen bulgular ve müşteriyle görüşme sonucu
elde edilen bulgular olmak üzere iki bölümde incelenmiştir.
Yöneticilerle Görüşme Sonucu Elde Edilen Bulgular
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan ko‐
naklama işletmesinin yöneticisinin 39 yaşında olduğu, şu anda çalıştığı ko‐
naklama işletmesinde bir yıldır, toplamda ise 19 yıldır çalıştığı, yüksek okul
mezunu olduğu ve genel müdür yardımcısına bağlı olarak çalıştığı; işlet‐
menin kendisine ait “çamaşırhanesinin olduğu” ve kat hizmetleri birimine
bağlı olarak faaliyet gösterdiği; tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını tica‐
ri bir firmaya yaptıran konaklama işletmesinin yöneticisinin 28 yaşında ol‐
duğu, şu an çalışmakta olduğu konaklama işletmesinde bir yıldır, toplamda
ise altı yıldır çalıştığı, lise mezunu olduğu ve genel müdüre bağlı olarak ça‐
lıştığı, işletmenin “çamaşırhanesinin bulunmadığı ve tekstil ürünlerinin te‐
mizlik ve bakımını ticari bir çamaşırhanede yaptırdığı” belirlenmiştir.
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan ko‐
naklama işletmesinin tekstil ürünlerinin seçim ve satın alınmasında karar
veren kişinin kat hizmetleri yöneticisi ve onun üzerinde bulunan yöneticiler
olduğu saptanmıştır. Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir ça‐
maşırhanede yaptıran konaklama işletmesinde ise seçim ve satın alma sıra‐
sında karar veren kişinin kat hizmetleri yöneticisinin üzerinde bulunan kişi‐
ler olduğu saptanmıştır.
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran konak‐
lama işletmesinde tekstil ürünlerinin seçim ve satın alınması sırasında en
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fazla dikkat edilen 5 özelliğin; fiyat, lif yapısı, kolay temizlenebilirlik, kolay
ütülenebilirlik ve leke tutmazlık olduğu; yastık, yastık kılıfı, masa örtüsü,
masa kapağı, peçete ve yorganın pamuk ve polyester karışımı; battaniyele‐
rin yün; el ve banyo havlularının pamuk ve tül ve dekor perdelerin polyes‐
ter liflerinden yapılmış olduğu bulunmuştur. Tekstil ürünlerinin temizlik
ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan konaklama işletmesinde kulla‐
nılan tekstil ürünlerinden yatak ve banyo takımlarının beyaz; mutfak ta‐
kımlarının düz renkte olduğu; tekstil ürünlerinden yatak, banyo ve yemek
takımlarının her gün; yastık ve yorganların her oda çıkışında; tül ve dekor
perdelerin 1 aydan daha fazla sürede ve yatak örtüleri ve battaniyelerin on
beş günde bir değiştirildiği bulunmuştur. Terzioğlu ve Şafak (1988) tarafın‐
dan yapılan bir çalışmada; dokuma satın alınırken dikkat edilen en önemli
hususların tüm oteller için dayanıklılık ve görünüşün güzel olması, yıkama
ve temizlenmesinin kolay olması ve kalite olduğu belirtilirken tüm oteller‐
de, sıhhi olması, yıkama ve temizliğinin kolay olması ve dayanıklı olması
nedeniyle yatak, yemek takımı ve havlularda pamuklu, battaniyelerde ise
yünlü dokumaların tercih edildiği belirtilmektedir. Acar (2003) ve Tokyürek
ve Arpacı (2002) ve TUSİD (1997) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer
sonuçlar elde edilmiştir.
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan ko‐
naklama işletmesinde daha ucuz olması, ürünlerin istenilen yer ve zamanda
hazır olması ve müşteri memnuniyetinin fazla olmasının tekstil ürünlerinin
temizlik ve bakımının işletme çamaşırhanesinde yapılmasının avantajları
olduğu; pahalıya mal olması ve işletme yönetiminin iş yükünü arttırması
tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımının işletme çamaşırhanesinde yapıl‐
masının dezavantajları olduğu saptanmıştır. Tekstil ürünlerinin temizlik ve
bakımını ticari bir firmaya yaptıran konaklama işletmesinde kullanılan tüm
tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımının ticari bir çamaşırhanede yapıldığı
belirlenmiştir. Daha temiz olması, daha ucuz olması ve müşteri memnuni‐
yetinin fazla olması tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımının ticari bir ça‐
maşırhanede yapılmasının avantajları olduğu; yeterince temiz olmaması,
pahalıya mal olması ve otel yönetiminin iş yükünü arttırması tekstil ürünle‐
rinin temizlik ve bakımının ticari bir çamaşırhanede yapılmasının dezavan‐
tajları olduğu saptanmıştır. Akoğlan (1990) tarafından yapılan çalışmada da
çamaşırhane ve housekeeping arasındaki ilişkinin daha kolay, uyumlu ve
sağlıklı yürütülmesi açısından benzer konuların aynı departmanda toplan‐
masının çeşitli anlaşmazlık ve gecikmelerin önlenmesi açısından önemli ol‐
duğu; büyük otel işletmelerinde, işletme kapasitesi büyütüldükçe, buna
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bağlı olarak personel sayısının da artacağı, örgütsel yapının fazlalaşacağı,
Housekeeper’ın denetim alanının artacağı ve bunun sonucunda kişinin et‐
kinliğinin azalacağı gerekçesiyle housekeeping departmanı içinde düşü‐
nülmesi gereken çamaşırhane bölümünün ayrı müdür ve şef tarafından ida‐
re edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kılıç (1997) tarafından yapılan bir
başka çalışmada da bu sonucu destekler nitelikte bulgular elde edilmiştir.
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan ko‐
naklama işletmesinde tekstil ürünlerinin temizliği ve bakımı ile ilgili sarar‐
ma, sertleşme ve lekelerin zor çıkması sorunlarıyla “ara sıra”; grileşme, leke‐
li görünüm, renk solması, kumaş yıpranması, çekme, şekil bozukluğu, mu‐
kavemet kaybı ve hoşa gitmeyen koku sorunlarıyla “hiçbir zaman” karşıla‐
şılmadığı bulunmuştur. Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir
firmaya yaptıran konaklama işletmesinde tekstil ürünlerinin temizliği ve
bakımı ile ilgili çekme sorunuyla “her zaman”; sararma, kumaş yıpranması
ve sertleşme sorunlarıyla “ara sıra”; grileşme, lekeli görünüm, renk solması,
şekil bozukluğu, mukavemet kaybı ve hoşa gitmeyen koku sorunlarıyla
“hiçbir zaman” karşılaşılmadığı saptanmıştır. Terzioğlu ve Şafak (1988) ve
Sontag (1970) tarafından yapılan bir çalışmalarda da yıkama ile ilgili en ö‐
nemli problemlerin lekelerin çıkmaması, dokumanın sararması ve grileşme‐
si olduğu belirtilmektedir.
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan ko‐
naklama işletmesinde kullanılan tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımına i‐
lişkin şikayetlerle “nadiren” karşılaşıldığı saptanmıştır. Tekstil ürünlerinin
temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran konaklama işletmesinde
kullanılan tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımına ilişkin şikayetlerle “ba‐
zen” karşılaşıldığı saptanmıştır.
Müşterilerle Görüşme Sonucu Elde Edilen Bulgular
 Her iki konaklama işletmesinde kalan müşteriler yaşları, cinsiyetleri, mes‐
lekleri, konaklama işletmelerinde kalma süreleri, kalma amaçları, kullan‐
dıkları oda tipleri ve konaklama işletmelerini kullanma sıklıkları açısından
karşılaştırıldığında benzerlik özelliklerde oldukları bulunmuştur. Buna gö‐
re; her iki konaklama işletmesinde kalan müşterilerin; 31‐40 yaş arasında ve
serbest meslek sahibidir. Müşteriler konaklama işletmelerinde iş nedeniyle
bulunmakta, 1‐3 gün, tek kişilik odalarda kalmakta ve ara sıra konaklama
işletmelerini kullandıkları bulunmuştur. Her iki konaklama işletmesinde iş
nedeniyle kalanların oranı en fazladır.
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Tablo 1: Müşterilerin Tekstil Ürünlerinin Doğru Seçilip Seçilmediğine İlişkin Görüşlerine Göre Dağılımı

Müşterilerin Tekstil Ürünlerinin
Seçimine İlişkin Görüşleri

Tekstil Ürünlerinin Temizlik ve Bakımını Kendi
Çamaşırhanesinde
Yapan Konaklama
İşletmesi

Tekstil Ürünlerinin Temizlik
ve Bakımını Ticari Bir
Firmaya Yaptıran Konaklama İşletmesi

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Kesinlikle Doğru Yapılmıştır

95

63,4

39

26,0

134

44,6

Kısmen Doğru Yapılmıştır

46

30,6

67

44,7

113

37,7

9

6,0

44

29,3

53

17,7

150

100,0

150

100,0

300

100,0

Doğru Yapılmamıştır
Toplam
( X² = 50.4

Sd = 2

P=0.000 )

Tablo 1’de tekstil ürünlerinin seçimine ilişkin her iki işletme müşterilerinin
görüşleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında aralarındaki fark anlamlı bu‐
lunmuştur (p<0.001). Bu sonuçlara dayanarak; tekstil ürünlerinin temizlik ve
bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan konaklama işletmesinde kalan müşteri‐
lerin tekstil ürünlerinin seçimine ilişkin memnuniyet sahibi oldukları söylenebi‐
lir. Bunun nedeni; bu işletmesinde, tekstil ürünlerinin seçimini yapan kişinin bu
konuda bilgi ve deneyim sahibi olan işletme Housekeeper’ı iken tekstil ürünle‐
rinin temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran konaklama işletmesinde
tekstil ürünlerinin seçiminin sadece üst yönetim tarafından yapılmasından kay‐
naklanıyor olabilir.
Müşterilerin; tekstil ürünlerinin lif yapısı ve renk&deseni ile ilgili düşüncele‐
ri ile işletmelerin tekstil ürünlerine uyguladıkları temizlik ve bakım uygulama‐
ları arasında fark olup olmadığı istatistiksel olarak incelendiğinde fark olmadığı
belirlenmiştir (p>0,05).
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Tablo 2. Müşterilerin Tekstil Ürünlerinin Lif yapısı, Renk ve Deseni, Modeli ve Boyutlarına İlişkin
Görüşlerine Göre Dağılımı
Tekstil Ürünlerinin
Temizlik ve Bakımını
Kendi Çamaşırhanesinde Yapan Konaklama İşletmesi

Özellikler

Lif Yapısı

Uygun
Kısmen Uygun

( x² = 2.4
Renk ve
Desen
( x² = 3.7

sd = 1

Kısmen Uygun

( x² = 49.4

Kısmen Uygun
sd = 2

( x² = 44.8

Kısmen Uygun
sd = 1

Müşterilerin; tekstil ürünlerinin modeli ve boyutlarıyla ilgili düşünceleri ile
işletmelerin tekstil ürünlerine uyguladıkları temizlik ve bakım uygulamaları
arasında fark olup olmadığı istatistiksel olarak incelendiğinde önemli bir fark
olduğu saptanmıştır (p>0,001). Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi
çamaşırhanesinde yapan konaklama işletmesinde tekstil ürünlerinin model ve
boyutlarının tamamen yada kısmen uygun seçildiğini düşünenlerin oranı tekstil
ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir çamaşırhaneye yaptıran konaklama
işletmesinde kalan müşterilerin oranından fazladır.

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

142

95,3

136

90,7

278

92,7

8

4,7

14

9,3

22

7,3

114

76.0

90

60.0

204

68.0

36

24.0

60

40.0

96

32.0

Diğer taraftan; tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhane‐
sinde yapan konaklama işletmesi yöneticiyle yapılan görüşmede de tekstil ü‐
rünlerinin seçimi ve satın alınması sırasında tekstil ürünlerinin lif yapısı ve mo‐
delinin dikkat ettikleri özellikler arasında olduğu belirtilmiştir. Bu sonuca da‐
yanarak; tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan
konaklama işletmesinin, kullandıkları tekstil ürünlerinin model özelliği açısın‐
dan özenli davrandıkları söylenebilir.

116

77,3

61

40,7

177

59,0

Tablo 3. Müşterilerin Tekstil Ürünlerinin Temizlik ve Bakımı İle İlgili Sorunlarla Karşılaşma Sıklığına
Göre Dağılımı

34

22,7

89

59,3

123

41,0
Sorunlarla Karşılaşma
Sıklığı

p=0.000 )

Uygun
Boyut
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p=0.118 )

Uygun
Model

Toplam

p=0.117 )

Uygun

sd = 1

Tekstil Ürünlerinin
Temizlik ve Bakımını Ticari Bir Firmaya Yaptıran Konaklama İşletmesi

Bildiriler

103

68,7

31

20,7

134

44,7

47

31,3

119

79,3

166

55,3

p=0.000 )

Her iki konaklama işletmesinde kalan müşterilerin tekstil ürünlerinin lif ya‐
pısı ve renk&desen hakkındaki görüşleri konaklama işletmelerinin tekstil ürün‐
lerine uyguladıkları temizleme yöntemlerine göre değişmemektedir. Bu sonuca
dayanarak, her iki konaklama işletmesinin de işletmeleri için uygun lif doku‐
sunda tekstil ürünü seçtikleri söylenebilir. Konaklama işletmeleri kat hizmetleri
yöneticileriyle yapılan görüşmelerde de yöneticilerin, tekstil ürünlerinin seçimi
sırasında en fazla dikkat ettikleri özellikler arasında lif yapısını belirttikleri bu‐
lunmuştur.

Tekstil Ürünlerinin Temizlik
ve Bakımını Kendi Çamaşırhanesinde Yapan İşletme

Tekstil Ürünlerinin Temizlik
ve Bakımını Ticari Bir Firmaya Yaptıran İşletme

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Her Zaman

17

11,4

41

27,3

58

19,4

Bazen

53

35,3

83

55,3

136

45,3

Nadiren

80

53,3

26

17,4

106

35,3

Toplam

150

100,0

150

100,0

300

100.0

( x² = 44.0

sd = 2

p=0.000)

Müşterilerin tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımı ile ilgili sorunlarla karşı‐
laşma sıklığı ile işletmelerin tekstil ürünlerinin temizlik ve bakım uygulamaları
arasında istatistiksel açıdan oldukça önemli bir fark vardır (p<0,001). Zira; teks‐
til ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan işletmede
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kalan müşteriler “nadiren” yada “bazen” sorunlarla karşılaşırken tekstil ürünle‐
rinin temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran konaklama işletmesinde
kalan müşteriler “her zaman” yada “bazen” sorunlarla karşılaşmaktadır. Tekstil
ürünlerinin temizlik ve bakımının işletme çamaşırhanesinde yapılmasının müş‐
terilerin sorunlarla karşılaşma olasılığını azalttığı ve müşteri memnuniyetini
arttırdığı sonucuna varılabilir. Aynı zamanda; bu sonuçlardan; tekstil ürünleri‐
nin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan işletmenin daha özenli
davrandıkları anlaşılmaktadır. Yapılan bir araştırmada da (Tokyürek ve Arpacı
2002) otellerin tekstil ürünlerinin çoğunu kendi tesislerinde yıkamayı tercih et‐
tikleri bulunmuştur. Bir başka çalışmada da (Öztürk 2000) müşterilerin arkadaş
ve aile çevresine aldığı hizmetten olumlu izlenimler aktarmasının bu kitlenin de
aynı yerden aynı hizmeti almak istemesini etkileyeceği; memnun olmayanların
ise devamlı müşteri olmayacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla müşterilerin sorun‐
larla karşılaşma sıklığı azaldıkça müşteri memnuniyeti artacak ve müşterilerin
konaklama işletmesine karşı olumlu tutumları gelişecektir.

 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını işletme çamaşırhanesinde yap‐
manın ya da ticari bir firmaya yaptırmanın avantaj ve dezavantajları ol‐
duğu saptanmıştır.

 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran konak‐
lama işletmesinde kalan müşterilerin ise yatak takımlarının temizlik ve
bakımı ile ilgili en fazla dikkat ettikleri özelliklerin üzerinde lekeler ol‐
maması, ürünlerin hasarlı olmaması ve yatak takımlarının pamuklaşma‐
mış olması (sırasıyla %87,9; %51,0; %30,2) özelliklerine dikkat ettikleri
saptanmıştır

 Her iki konaklama işletmesinde kalan müşterilerin tekstil ürünlerinin se‐
çimine ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında iki konaklama işletmesi ara‐
sında istatistiksel açıdan fark olduğu (p<0,001) ve tekstil ürünlerinin te‐
mizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan işletmede kalan müş‐
terilerin genel olarak seçimin doğru yapıldığını düşündükleri bulunmuş‐
tur ( Tablo 1).

 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran konak‐
lama işletmesinde kalan müşterilerin banyo takımlarının temizlik ve ba‐
kımı ile ilgili en fazla dikkat ettikleri özelliklerin; banyo takımlarının üze‐
rinde lekeler olmaması, hasarlı olmaması ve güzel kokması (sırasıyla
%89,9; %38,7; %29,9) olduğu bulunmuştur.

 Her iki konaklama işletmesinde kalan müşterilerin tekstil ürünlerinin lif
yapısı ve renk&desen ile ilgili görüşleri karşılaştırıldığında iki konaklama
işletmesi arasında tekstil ürünlerine uyguladıkları temizlik ve bakım uy‐
gulamaları arasında fark olmadığı (p>0,05) ancak model ve boyutları ara‐
sında fark olduğu saptanmıştır (p<0,001) (Tablo 2).

 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran konak‐
lama işletmesinde kalan müşteriler masa takımlarının temizlik ve bakımı
ile ilgili ürünün üzerinde lekeler olamaması, hasarlı olmaması ve ütü‐
lenmiş olması (%89,3; %51,7; %49,3) özelliklerine dikkat ettikleri saptan‐
mıştır.

 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımı ile ilgili sorunlarla karşılaşma sık‐
lığı ile işletmenin tekstil ürünlerinin temizlik ve bakım uygulamaları ara‐
sında oldukça önemli bir fark olduğu (p<0,001) ve tekstil ürünlerinin te‐
mizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan işletmede kalan müş‐
terilerin genel olarak “nadiren” ve “bazen” sorunlarla karşılaştığı bulun‐
muştur (Tablo 3).

SONUÇ VE ÖNERİLER
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan
konaklama işletmesinin Kat Hizmetleri Yöneticileri arasında yaş, eğitim
ve deneyim açısından fark olduğu; tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımı‐
nı kendisi yapan konaklama işletmesi yöneticisinin daha üst düzey bir e‐

ğitime ve daha fazla tecrübeye sahip olduğu; bu durumunda tekstil ürün‐
lerinin seçim ve satın alınması kararını etkilediği saptanmıştır.
 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan
konaklama işletmesinde tekstil ürünlerinin seçimi ve satın alınmasında
karar veren kişiler Kat Hizmetleri Yöneticisi ve onun üstündeki yönetici‐
lerken tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını ticari bir firmaya yaptıran
konaklama işletmesinde seçim ve satın almaya karar veren kişilerin Kat
Hizmetleri Yöneticisinin üstündeki kişiler olduğu öğrenilmiştir. Ancak
seçim ve satın alma kararında Kat Hizmetleri Yöneticisinin söz sahibi o‐
lan konaklama işletmesinde kalan müşterilerin tekstil ürünlerinin seçimi
ile ilgili memnuniyeti daha fazladır.

 Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendi çamaşırhanesinde yapan
konaklama işletmesinde kalan müşterilerin renkli tekstil ürünlerinde yer
yer ağartıcı lekeleriyle, ürünlerin üzerinde yırtık vb. problemlerin olması,
tekstil ürünlerinin rengini grileşmiş olması, yatak takımları ve masa örtü‐
lerinin üzerinde yabancı madde olması sorunlarıyla “hiç” karşılaşmadık‐
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ları (sırasıyla %78,6; %73.3; %64,3; %60,0); ürünlerin genel olarak temiz
görünmemesi, eşit oranlarla ürünlerin sararmış olması, yatak takımları ve
masa örtülerinin buruşuk olması, ürünlerin pamuklaşmış olması, ürünle‐
rin üzerinde lekeler olması ürünlerin renginin solmuş olması, yatak ta‐
kımlarının boyunun çekmiş olması, havlu ve çarşaf takımlarının yumuşak
olmaması sorunlarıyla “nadiren” karşılaştıkları (sırasıyla %61,4; %60;
%58,6; %54.3; %50.0; %48,6; %47,2) %40’ının ise ürünün temiz kokmaması
sorunlarıyla “bazen” karşılaştıklarını bunmuştur. Müşterilerin her zaman
ve ara sıra karşılaştığı sorun bulunmamaktadır.
 Her iki konaklama işletmesinde kalan müşterilerin yatak, masa ve banyo
takımlarında dikkat ettikleri özellikler açısından benzerlik gösterdiği, ko‐
naklama işletmelerinin tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını kendisi
uygulamalarının müşteriler üzerinde etkili olmadığı ve müşterilerin te‐
mizlik ve bakım uygulamaları nerede yapılırsa yapılsın müşterilerin ben‐
zer özelliklere dikkat ettikleri saptanmıştır.
 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre;

Bildiriler
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yun ve eğlencelere katılmak, kayak sporu ile ilgili bilgi ve deneyim kazanmak
için yurtiçi ve yurtdışından pek çok turist Türkiye’nin belli başlı kayak merkez‐
lerine (Uludağ, Kartal Kaya, Erciyes, Sarıkamış, Palandöken, Ilgaz, Elmadağ
vb.) seyahat etmektedirler. Kış turizmi kapsamında yapılan bu etkinlikler ile bir
taraftan çeşitli kültürlere mensup insanlar arasında sosyo‐kültürel etkileşimler
yaşanmakta diğer taraftan kış sporlarına ilişkin verilen kurslar ve derslerle eko‐
nomik kazanç sağlanarak katma değer yaratılmaktadır. Gelir elde eden kişilerin
(kış sporu eğitmenleri) mükellef olarak nitelendirilmeleri, kayak eğitim hizmeti
alanların vergi sorumlusu sıfatını yüklenmeleri neticesinde bir takım mali ödev‐
ler vuku bulmakta ve aksi halde cezai yaptırımlarla karşılaşılması kaçınılmaz
olmaktadır. Bu çalışmada öncelikle kış turizmi ve kayak sporuna ilişkin bazı
genel bilgiler özet olarak verilmekte; kayak sporu dalında eğitim hizmeti veren
“kayak eğitmenlerinin (hocalarının)” vergi mükellefiyeti karşısındaki durumları
analiz edilmektedir. Ayrıca çalışmada kayak eğitimi alanlar da vergi sorumlula‐
rı olarak Türk Vergi Hukuku açısından değerlendirilmektedir. Ancak kayak
sporuna ilişkin sporcuların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi hususu a‐
raştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmada Gelir Vergisi Kanunu yerine
“GVK”, Vergi Usul Kanunu yerine “VUK”, Katma Değer Vergisi Kanunu yerine
“KDVK” kısaltması kullanılacaktır.

ÖZ
Kış turizmi önemli turizm çeşitlerinden biridir. Türkiye sahip olduğu nitelikli kayak
merkezleri ile kış turizminde gelecek yıllarda iddialı ülkelerden biri olmaya çalışmaktadır. Kayak merkezlerinde kış sporlarına ilgi son yıllarda ciddi artışlar göstermektedir.
Bu bakımdan kar sporlarını öğrenmek ve tecrübe etmek isteyen pek çok yerli ve yabancı ziyaretçi ücretli kayak kursu ve dersi almaktadırlar. Bu çalışma kış turizmi kapsamında, kış sporlarına ilişkin verilen çeşitli eğitim hizmetleri neticesinde elde edilen
kazançların vergilendirilmesini kapsamaktadır. Çalışmada kimlerin kayak eğitmenliği
yapabileceği ve kayak eğitmenlerinin vergi mükellefiyeti karşısındaki durumları analiz
edilmiş; bu amaçla genelde ilgili mevzuattan yararlanılmıştır. Sonuç olarak, kayak eğitmenliği de gelir getiren bir meslek grubu içinde yer aldığından söz konusu faaliyete
ilişkin mükellefiyetin ve vergi kanunlarında gösterilen ödevlerin yasal çerçeve içerisinde ele alınması gerektiği ve bu doğrultuda ihtilafa meydan vermeyecek şekilde gerekli
düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Kış turizmi, kayak sporu, kayak eğitmenliği, vergi mükellefiyeti.

GİRİŞ
Son yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkilerine rağmen kış turizmi, yerli ve
yabancı pek çok ziyaretçi için önemli bir seyahat motifi olmaya devam etmekte‐
dir. Çünkü kayak merkezleri ziyaretçilerine sıra dışı bir tatil atmosferi sunmak‐
ta; farklı bir heyecan ve tecrübe yaşatmaktadır. Kar üzerinde yapılan çeşitli o‐

Kış Turizmi
Türkiye’de deniz‐kum‐güneş üçlüsüne dayalı yaz turizmi geçmişte olduğu gibi
günümüzde de turizm ve seyahat endüstrisine damgasını vurmaya devam et‐
mektedir. Türkiye 7 coğrafi bölgesinde onlarca turizm ürünü oluşturabilecek
oldukça zengin turistik arz verilerine sahiptir. Kış turizmi en önemli turistik
ürün çeşitlerinden biridir. Coğrafi bölgelere göre değişmekle birlikte 3–4 aylık
sezonda bölge ve ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Bu halliyle
kış turizmi bir ülkede turizmin 12 aya yayılması sorununun çözümünde üze‐
rinde önemle durulan bir turizm türüdür. Kış turizmi denildiğinde akla önce
“kayak merkezleri” gelmektedir. Türkiye yedi coğrafi bölgesine dağılmış, Alp‐
Himalaya dağ zincirinin uzantısı olan Alp Dağları ile aynı zaman diliminde o‐
luşmuş yüzölçümünün yarısına yakın bölümü kar sporları yapılabilir nitelikte
elverişli yükseklikte, zengin bitki örtüsü ve güzelliklere sahip dağlık alanlara
sahiptir.
Ancak Türkiye alt ve üst yapı yetersizlikleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama
çabalarındaki eksiklik ve süreksizlik sonucu kış turizminde dünyadan yeterli
talep görememektedir. Bunun nedeni olarak kış merkezlerindeki tesislerin mo‐
dern teknolojilerle desteklenmiş “kar sporu etkinlikleri ve eğlence” konsepti
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konusunda zayıf kalmaları, uluslararası standartlara sahip tesislerin az olması
sayılabilir. Başka bir deyişle, yapay kar üretme sistemlerinin, loipen pistler ve
snowboard sevenler için Half‐Pipe ve benzeri pistler, taşıyıcı liftlerin konumları
gibi teknik yatırımların nitel ve nicelik yönünden kış turizmi merkezlerinde ge‐
rektiği kadar olmayışı Türkiye’de kış turizminin yeterince gelişememesinin ne‐
denleri arasında sayılabilir.

Bildiriler

1117

Tablo 1. Kış Turizmi Merkezleri Kapasiteleri
Yatak Kapasitesi
Sayı
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Kış Turizm Merkezleri

Mekanik Tesis

Mevcut

Hedef

Mevcut

Hedef

1

Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi

460

5000

5

20

2

Isparta-Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi

467

1425

3

6

Türkiye’nin pek çok il sınırları içinde kış sporlarının yapıldığı merkezler bu‐
lunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu merkezler aşağıda
yer almaktadır.

3

Aksaray-Hasandağı Kış Sporları Turizm Merkezi

97

1235

0

4

4

Gümüşhane-Zigana Turizm Merkezi

40

470

2

2

Tablo 1 ve 2’de Türkiye’deki kayak merkezlerinin isimleri ile birlikte yatak
ve mekanik tesis kapasiteleri bulunmaktadır. Bu merkezlere ulaşım rahatlıkla
sağlanabilmektedir. Söz konusu kayak merkezlerinde mevcut yatak kapasitesi
oldukça düşük düzeylerdedir (9 binin altındadır). Bu rakamın 47 binlere çıka‐
rılması planlanmaktadır. Gerekli alt ve üst yapı yatırımlarının yeterince tamam‐
landığı takdirde pistlerin kalite ve uygunluk açısından Avrupa’daki benzerleri‐
ni aratmayacağı ileri sürülebilir.

5

Antalya-Alanya-Akdağ Kış Sporları Turizm Merkezi

3000

0

3

6

Samsun-Ladik-Akdağ Turizm Merkezi

800

0

1

7

Erzurum-Plandöken Kış Sporları Turizm Merkezi

2100

8850

10

34

8

Kars-Sarıkamış Turizm Merkezi

500

8775

3

7

9

Bursa-Uludağ II. Gelişim Bölgesi Turizm Merkezi

1400

4300

4

9

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Turizm Stratejisi (2023) adlı çalışma‐
sının Turizm Çeşitlendirilmesi Stratejisi başlığı altında kış turizmine ilişkin 2023
Yılı Hedefleri arasında şu bilgilere yer verilmiştir:

10

Kastamonu-Çankırı Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi

600

6500

3

7

11

Kocaeli-Kartepe Turizm Merkezi

800

800

4

12

Çankırı Ilgaz-Kadınçayırı Yıldıztepe Turizm Merkezi

40

1000

0

13

Bayburt-Kop Dağı Turizm Merkezi

60

810

1

3

14

Bolu-Köroğlu Dağı Turizm Alanı

1200

3700

3

7

15

Gümüşhane Çakırgöl Turizm Merkezi

16

Antalya Alanya Akseki Turizm Merkezi

17

Muğla Seki Erendağı Turizm Merkezi

18

Bitlis-Sapgör Turizm Merkezi

19

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi

20

Mersin Tarsus Karboğazı KTKGB

21

TOPLAM

7764

46665

38

103

“Türkiye’de kış turizminin diğer turizm çeşitleri ile birlikte değerlendirilip
geliştirileceği, kış turizminin gelişmesi için iç turizmin teşvik edilerek özellikle
gençlerin daha fazla kar‐kayak sporuna yönlendirileceğine yer verilmiştir. Ayrı‐
ca kayak merkezlerinde ihtiyaç duyulacak uluslararası nitelikte alt ve üst yapı
çalışmalarının tamamlanacağı öngörülmüştür. Uluslararası standartlar dikkate
alınarak kayak pistlerinin düzenleneceği, ilgili Valilikler ve yerel yönetimler,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyo‐
nunda ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenleneceği ve tanıtım yapılacağı
da bu hedefler arasındadır.

Kaynak: http://www.turizm.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF03077CA10
48A18343FB36B5C02E7607F adresinden 20.02.2010 tarihinde erişilmiştir.
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Mevcut Yatak

Mekanik Tesis
9 lift

Kapasite

Bolu Kartalkaya

1223

Bolu Esentepe

155

Bursa Uludağ

3000

7 teleski, 5 telesiyej, 1 cablecar

Erzurum Palandöken

1800

1 teleski, 5 telesiyej, 1 babylift, 1 adet gondol lift

Kayseri Erciyes

1147

4 telesiyej, 2 teleski

2400 kişi /saat

Kastamonu Ilgaz

450

1 teleski, 1 telesiyej

1000 kişi /saat

4750 kişi /saat

6 adet teleski, 2 adet telesiyej
8470 kişi/saat

40

1teleski

600 kişi/saat

Antalya Saklıkent

14

2 teleski

400 kişi /saat

1 teleski

720 Kişi /saat

Bitlis Merkez

40

1 teleski

710 kişi /saat

Bingöl Yolaçtı

50

1 teleski

499 kişi /saat

Gümüşhane Zigana

40

1 teleski, 1 babylift

843 kişi / saat

2 telesiyej

800 kişi /saat

Kars Cıbıltepe

154

Erzincan Bolkar

85

1 teleski

50

1 telesiyej, 1 baby lift

1200 kişi / saat

Aksaray
Isparta Davraz

1000 kişi/saat

İzmir Ödemiş-Bozdağ
Kocaeli - Kartepe
TOPLAM

648

3 telesiyej, 1 teleski, 12 pist

8896

30 teleski,11 lift, 17 telesiyej

Kaynak:
http://www.tursab.org.tr/content/turkish/istatistikler/gostergeler/KAR.asp
20.02.2010 tarihinde erişilmiştir.

 Türkiye’de kış turizmi kapsamında kar sporlarına duyulan ilginin artma‐
sı, bu kültürün genç ve orta yaş grubundaki yerli ve yabancı amatör ve
profesyonel katılımcılar arasında yaygınlaşması,
 Kayak öğrenme ve öğreticiliğinin daha da yaygınlaşması,

Ağrı Bubi Dağı

Ankara Elmadağ
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 Özel ve kamu sektörünün dikkatini kış turizmine çekmesi,

Tablo 2. Türkiye’de Kar Turizmi Tesisleri
Kayak Merkezi

Bildiriler

4650 kişi / saat

adresinden

2011 Üniversite Kış Oyunları organizasyonunun Türkiye’de yapılacak olma‐
sı, aşağıda belirtilen hususlar bakımından oldukça büyük önem taşımaktadır:

 Türkiye’nin kış turizminde yeni bir imaj yaratması,
 Bölgeye sosyal ve ekonomik canlılık kazandırması
Kayak Sporuna İlişkin Genel Bilgiler
Eski Türklerde “çana” olarak bilinen kayak sporunun M.Ö. 4000 yıllarında Bay‐
kal Gölü çevresinde, karda yürüme aracı olarak ortaya çıktığı tahmin edilmek‐
tedir. Tarihte yaşanan göçlerle İskandinav ülkelerine ulaşan kayak, Avrupa’da
XVIII. yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde ilk kez 1914 yı‐
lında, Haliç’te bir marangoz atölyesinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sır‐
tında Erzurum’a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek üzere
Erzurum’da açılan kurslarda 30 kayakçı yetiştirilmiştir. Cumhuriyetin kurulu‐
şundan sonra ise ilk olarak 1933 yılında Galatasaray Lisesi’nden bir grup öğ‐
retmen Uludağ’da kayak yaparak bu sporun Türkiye’de öncülüğünü yapmış‐
lardır. 1933–1934 yılları arasında Bursa, Ankara ve Erzurum Halkevleri ile Mu‐
hafız Alayı kayak sporu ile özellikle ilgilenmişlerdir. 1934 yılından sonra karlı
bölgelerdeki Halkevleri aracılığıyla kayak sporu yurt düzeyinde yayılmaya baş‐
lamıştır. Kayak sporu ülkemizde teşkilatlanmasını ilk olarak 1935 yılında “Dağ‐
cılık ve Binicilik Federasyonu” bünyesinde, daha sonra “Dağcılık ve Kış Sporla‐
rı Federasyonu” bünyesinde tamamlayarak “Kayak Federasyonu” adı altında
gelişimini sürdürmektedir (Kurt 2009).
Bu konuda bireysel görüşümüz ise kayak sporuna ilişkin olarak kış sporları‐
na yönelik bir enstitü veya merkez kurularak eğitim birimi halinde gelişimini
sürdürmesidir (Çomaklı, 2008).
Kış sporlarını yalnızca kayaktan ele almak mümkün değildir. Aslında “ka‐
yak” kış sporlarının genellenerek söylenmiş ifadesidir. Kayağın yanı sıra buz
pateni, kızak, snowboard, biatlon, kayakla atlama, kayaklı koşu, tırmanma, buz
hokeyi gibi takım sporları ve daha birçok kar ile ilgili kış sporu bulunmaktadır.
Çalışmada kayak kelimesi bunların hepsini içine alacak şekilde genel bir kav‐
ram olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra günümüzde “kayak sporu” denildi‐
ğinde toplumun yukarıda sayılan kış sporlarından ziyade teknik biçimde “alp
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disiplini” şeklinde adlandırılan ve tatillerde eğlence amaçlı yapılan spor dalı
olarak algılandığını söylemek gerekir.
Ülkemizde kayak sporuna ilişkin çok çeşitli merkezler bulunmaktadır. Bun‐
ların başında 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarını bünyesine alarak dünya
gündemine oturan Erzurum/Palandöken olmak üzere, Bursa/Uludağ, Kayse‐
ri/Erciyes, Kars/Sarıkamış, Kastamonu/Ilgaz, Ankara/Elmadağ, Bitlis, Isparta
gibi toplamda 20 merkez bulunmaktadır. Bunların içinde Erzu‐
rum/Palandöken’in diğer kış sporları merkezlerine göre kayak sporunda daha
popüler olacağını söylemek mümkündür. Çünkü 2011 yılından sonra birçok kış
sporları organizasyonlarına dünya çapında ev sahipliği yapacak olması bu du‐
rumu gelecek vaat etmesi açısından açık bir biçimde göstermektedir.
Kayak Eğitimi: Hukuki Dayanak ve Ehliyet
(Kayak Öğreticiliği, Kayak Antrenörü, Eğitim Kurulu)
Kayak eğitimine ilişkin temel hukuksal yapı 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile
Türkiye Kayak Federasyonu ana statüsüne dayanmaktadır. Buna göre Türkiye
Kayak Federasyonu’nun oluşturmuş olduğu talimatnamelerle kayak eğitimine
ilişkin hukuki düzen şekil almıştır. Bu talimatnameler başlıca “Öğretici Talima‐
tı”, “Antrenör Talimatı”, “Disiplin ve Ceza Talimatı”, “Sporcu Kamp ve Eğitim
Yönergesi” olmak üzere hazırlanmıştır (www.kayak.org.tr).
Öğretici Talimatı madde 5/1’e göre “öğretici yetiştirme kursları” yalnızca
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenebilir ve kurslar neticesinde
kayak öğreticiliği belgesi alınabilir (m.10). Bu doğrultuda Öğretici Talimatı
madde 11’e göre sadece öğretici belgesi olanlar, alanlarında kişi veya gruplara
Federasyonca her yıl belirlenen ücret karşılığında ders verebilirler (m.11). Bu‐
nunla birlikte talimatın 17. maddesinde yabancı uyruklu olup, yurt dışında her‐
hangi bir ülkeden alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard öğretici belgesi alan‐
lar Federasyonun izni olmadıkça ve denkliği yapılmadıkça Türkiye’de öğretici‐
lik yapamayacağı hükmedilmiştir. Söz konusu talimat, kayak öğreticiliğini “te‐
melden, ileri teknik ve yarışma seviyesine kadar teorik ve uygulamalı olarak
öğreten kişi” olarak tanımlamıştır (m.4). Yani kayak sporuna ilişkin öğreticiler
alanlarında uygulamalı eğitmenlik yapabilecek nitelikte belge sahibi kişilerden
oluşmaktadır.

Bildiriler
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Antrenör Talimatına göre ise gerekli şartları taşıyanların kayak antrenörü
olabilecekleri, ancak bu durumun eğitmenlik yapılabileceğine izin vermediği
görülmektedir. Yani kayak antrenörü olarak öğretici sıfatında kayak eğitimi
vermek mümkün değildir. Bu durum Antrenör Talimatı madde 17’de şu şekilde
ifade edilmektedir: “Antrenörler, yarışmaya yönelik sporcu yetiştiren kurum‐
larda sözleşme karşılığı ücretli olarak antrenörlük yapabilirler. Ancak kış mer‐
kezlerinde rekreasyonel amaçlı olarak, kişi ve gruplara ücretli ders veremezler,
verdiği belirlenenler Federasyon ceza kuruluna sevk edilirler”. Buna göre ant‐
renörler kayak öğreticileri gibi ücret karşılığı bireysel kayak eğitimi veremezler.
Bu duruma aykırı olarak eğitim verenlerin Türkiye Kayak Federasyonu ceza
kuruluna sevk edileceği aynı maddede hüküm altına alınmıştır.
Bunların yanı sıra Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlemiş olduğu Eği‐
tim Kurulu Talimatnamesi’nde kayak sporunun geliştirilmesine ilişkin gerekli
organizasyonları ve öncülüğü yapmakla Eğitim Kurulu görevli kılınmıştır. Bu‐
na göre talimatnamenin beşinci maddesinde ilgili merkezlerde kayak temel eği‐
tim kursları açılması, antrenör ve öğreticilerin yetiştirilmesi, her kademedeki
antrenör ve öğretici için kurs ile hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek,
yürütmek, kayak eğitimi kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından dü‐
zenlenen eğitim faaliyetlerinin asgari kriterlerinin belirlenmesi gibi konular Eği‐
tim Kurulu’nun görevleri arasında sayılmıştır. Yani kayak eğitimine ilişkin te‐
mel eğitimler ile kayak sporunun geliştirilmesine dair esaslar Eğitim Kurulu’na
verilmiş ve kayak eğitimi verenlerin bu kurula karşı önemli sorumluluklarının
oldukları belirtilmiştir.
Kayak Eğitimi Verenlerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Mükellefiyetleri
Kayak eğitimi, Türkiye Kayak Federasyonu’nun talimatnamelerinde de belirtil‐
diği üzere Kayak Eğiticiliği sıfatına sahip kişiler tarafından verilmektedir. Yani
kayak antrenörü veya başka herhangi bir sıfat sahibi kişiler, kayak eğitmenliği
yapamazlar. Başka bir deyişle kayak dersleri verebilecek hukuki yeteneğe sahip
bulunmamaktadırlar. Ancak uygulamada kayak eğiticilerinin yanı sıra birçok
kişinin, eğitmen olsun olmasın, kayak merkezlerinde ders verdikleri ve bunun
karşılığında belli bir miktar gelir elde ettikleri bilinmektedir. Bu noktada kayak
dersi vererek gelir elde eden kişilerin vergi kanunları karşısındaki hukuksal du‐
rumu ne olacaktır veya ne olmalıdır?
Yukarıda bahsettiğimiz üzere kayak eğiticiliği belli bir sıfatı ve hukuki ehli‐
yeti gerektirmesine rağmen vergi kanunları söz konusu kayak eğiticiliği sıfatı‐
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nın var olup olmadığına bakmamakta, olayın elde edilen gelir ve oluşan mükel‐
lefiyet pozisyonu ile ilgilenmektedir. Söz konusu durum 213 Sayılı VUK’un
9’uncu maddesinde şu şekilde belirtilmiştir “Vergiyi doğuran olayın kanunlarla
yasaklanması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz”. Kısacası vergi
idaresi kişinin hukuken taşıdığı sıfattan ziyade kişinin elde etmiş olduğu gelir
ve mükellefiyeti ile ilgilenmektedir. Elbette bu durumun vergi idaresi ve kayak
dersi veren kişi açısından birçok vergi kanunu uygulamasını dolayısıyla vergi
ödevlerini de beraberinde getirdiği muhakkaktır.
Buna göre kayak dersi verenlerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 2464 sayılı Beledi‐
ye Gelirleri Kanunu (Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı) ve diğer ilgili
mevzuata ilişkin bir takım şekli ve maddi ödev ve sorumlulukları ortaya çık‐
maktadır.
Gelir Vergisi Kanununa Göre Kayak Dersi Verenlerin Ödev
ve Sorumlulukları
Tam ve Dar Mükellefiyet Durumu
Bilindiği üzere Türk Vergi Mevzuatında “tam” ve “dar” olmak üzere iki şekilde
mükellefiyet tesis edilmiştir (GVK. m 3, 4, 5,6,7,8).
Gelir Vergisi Kanunu madde 3’e göre “tam mükellef” gerçek kişiler, Türkiye
içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendi‐
rilirler. Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ise dar mükellef sayılmak‐
tadırlar. Bu kişiler sadece Türkiye`de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden
vergilendirilirler.

Bildiriler
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takvim yılı içine bazı aylarda gelir elde edilmesi ve diğer aylar içinde gelir elde
edilmemiş olması bu durumu etkilemez. Ancak takvim yılına ilişkin bir takım
istisnai durumların varlığı da vergi sistemimizde yer almakta fakat bu istisnalar
yine de esas olarak takvim yılı prensibini bozmamaktadır. Bununla birlikte özel
haller bir tarafa, bir gerçek kişinin vergilendirme dönemi olan takvim yılı sona
ermeden vergiye tabi tutulması söz konusu olamaz.
Hesap dönemi ister özel hesap dönemi olsun ister normal olsun bir yıllık bir
süreyi yani 12 ayı kapsar. Fakat takvim yılı esasına istisna oluşturan özel du‐
rumların varlığı kayak dersinin verildiği tarihler/mevsimler açısından önem arz
eden bir konudur. Yeniden işe başlama, ölüm, iflas gibi nedenlerle iş bırakma
durumunda 12 aydan az yani bir tam yıldan eksik faaliyet süreleri söz konusu
olabilir. Bu eksik sürelerin her biri “kıst” hesap dönemi sayılacak ve o sürede
elde edilen gelirler o yılın yıllık geliri olarak kabul edilecektir. Yani kayak dersi
verenler için mevsimsel bir işe başlama ve işi bırakma durumu söz konusu ise
kayak dersi veren kişiler kıst dönem yaşarlar ve gelirleri o dönem için vergiye
tabi tutulur.
Gelirin tanımında yer alan elde etme ise kazanılan parasal değerin “tahsil”
veya “tahakkuk” etmesi demektir. GVK’ya göre bir gerçek kişinin vergilendiri‐
lebilmesi için gelirin elde edilmesi şarttır ama belirttiğimiz gibi gelire dair tahsil
veya tahakkuk esasına göre elde etme uygulaması getirmiştir. Buna göre gelir
ticari kazanç olarak ortaya çıkıyorsa ister tahsil esasına göre olsun isterse tahak‐
kuk esasına göre olsun elde edilmiş sayılır. Bir gelirin ticari kazanç sayılabilmesi
için ise bir takım özelliklerin olması gerekmektedir. Ancak ticari kazançlarda
önemli olan nokta gelir tahsil edilmemiş bile olsa tahakkuk etmişse kazanılmış
sayılmaktadır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, madde 1’e göre gelir, “bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratlarının net tutarı” sayılmak‐
tadır (GVK. M.1). Buna göre gelir elde etmek için öncelikle bir gerçek kişi ol‐
mak yani hukuk sistemimize göre dünyaya sağ olarak gelmiş bir insan olmak
gerekiyor. Bu durum verginin kişisel bir yapıda olduğunu da göstermektedir.
Ayrıca vergi ehliyetinin olması bir kişinin vergi mükellefi olabilmesi için yeterli
bir göstergedir.

Örneğin bir işyeri olan mağazada kayak malzemeleri satan bir kişi GVK
uygulamalarına göre tüccar sayılmaktadır. Çünkü belli bir organizasyona göre
oluşturmuş olduğu işyeri ve ticari düzeneği görülmektedir. Buna göre kayak
malzemeleri satan kişi satmış olduğu bir kayak malzemesinin parasını almasa
fakat fatura kesip malı teslim etmiş olsa GVK’ya göre ticari kazanç elde etmiş
olacak ve mükellefiyet ile vergi ödevleri oluşacaktır. Bu durum kanuni düzen‐
lemeden ileri gelmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuata göre cezai sorumlu‐
luklar oluşacaktır. Bu örneğe göre kayak dersi veren kişinin ticaret erbabı olarak
vergilendirilmesinin mümkün olmadığı görülmekte ve serbest meslek faaliyeti
neticesinde serbest meslek kazancı elde ettiği sonucuna varılmaktadır.

Bunun yanı sıra bir takvim yılı içinde gelirin oluşması gerekmektedir. Tak‐
vim yılı esas olarak 1 Ocak–31 Aralık dönemindeki süreyi ifade etmektedir. Bir

Buna göre gelirin tahsil esasına göre elde edildiği kanuni unsurlar vardır.
Bunlar arasında yer alan serbest meslek kazançları ise tahsil esasının çok sıkı
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uygulandığı bir gelir unsurudur ki kayak dersi veren kişilerin gerekli koşulla‐
rı sağlamaları halinde serbest meslek erbabı sayılacak olmaları oldukça açık
bir hukuki durumdur. Bu doğrultuda serbest meslek faaliyeti neticesinde ayni
veya nakdi olarak bir gelirin tahsil edilmesi gerekir. Burada nakdi ifadesi para‐
sal kazancı; ayni ifadesi ise bir değer ifade eden mal vb kazançları göstermektedir.
Serbest Meslek Faaliyeti (SMF) ve Diğer Gelir Unsurları ile Karşılaştırılması
Bakımından Kayak Dersi Veren Kişilerin Vergisel Durumları
GVK SMF tarifini ilgili maddede şu şekilde yapmıştır:
“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi so‐
rumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Tahkim işleri dolayısıyla hakem‐
lerin aldıkları ücretler ile kolektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan ser‐
best meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır” (GVK.
m65).
Bu kanuni tarife göre bir kazancın serbest meslek kazancı sayılabilmesi için
bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikleri (kayak eğitmenliği ile örnekleye‐
rek) sıralayacak olursak;
(1) Serbest meslek kazancı bağımsızdır, yani bir gelirin elde edilmesi sırasın‐
da herhangi bir kişi veya kuruma kısacası işverene bağlılığın olmaması gerekir.
Aksi takdirde elde edilen kazanç ücret sayılacaktır (GV K. m.61).
Örneğin kayak dersi veren bir kişi eğer belli bir işverene bağlı olarak (otele,
derneğe, vb. kuruma) ve ders parasını da bu işverenlerden birinden alıyorsa bu
kişi serbest meslek erbabı değil, ücretli çalışan bir işçi olarak GVK’ya göre vergi‐
lendirilir. Yani herhangi bir işverene bağlı olmadan (diğer şartları da sağlamak
koşuluyla) kayak dersi vermek serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazan‐
cı sayılacaktır.
(2) SMF kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılır.
Örneğin kayak dersi veren bir kişinin vermiş olduğu kayak dersini kendi
adına ve hesabına gerçekleştirmiş olması gerekir. Eğer yapmış olduğu kayak
dersi verme faaliyetini herhangi bir kişi veya kurum adına gerçekleştiriyorsa
elde edilecek olan gelir serbest meslek kazancı değil ücret sayılacaktır. Yani ka‐
yak dersi veren bir kişinin serbest meslek erbabı sayılabilmesi için yapmış oldu‐
ğu ders verme faaliyetini kendi sorumluluğu altında gerçekleştirmesi gerek‐
mektedir.
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(3) SMF şahsi uzmanlık, kişisel bilgi ve tecrübeye dayanmalıdır. Yani yapılan
işin basit, bilgi gerektirmeyen bir eylem değil bilgi birikimi ve mesleki uzmanlık
gerektiren bir faaliyet olması gerekmektedir.
Örneğin kayak dersinin verilmesi mesleki bir bilgi, uzmanlık ve tecrübeye
dayanmaktadır. Bununla birlikte bu işi yapmak için hukuksal ehliyetin varlığı
da söz konusudur. Yani kayak dersi belli bir birikim ile gerçekleştirilebilen bir
faaliyet olmakta ve bu durumunda kayak dersi veren kişinin serbest meslek
erbabı olmasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır
ki kayak dersi vererek kazanç elde eden kişilerin yetkili‐belgeli kişiler olup ol‐
madığı vergi kanunları açısından herhangi bir önem taşımamaktadır.
Bu konuda hukuksal ehliyet şartı açısından kayak dersi vermeye yetkili olan‐
ların Türkiye Kayak Federasyonu talimatlarına göre yalnızca “kayak öğreticile‐
ri” olduğu muhakkaktır. Ancak günümüz şartlarında kayak öğreticiliği sıfatı ve
ehliyeti olmadan kayak dersi verildiğini söylemek mümkündür. Vergi kanunla‐
rı açısından önemli olan noktanın kayak dersi verenin kayak ehliyetinin olup
olmadığı değil, kayak dersi neticesinde gelir elde edilip edilmediğidir. Bu du‐
rumun yani yetkisiz kayak dersi verenlerin vergilendirilebilmelerine imkân ve‐
ren esas hukuksal durum ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun dokuzuncu
maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre vergiyi doğuran olayın kanun‐
larla yasak edilmiş olması vergisel açıdan mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. Yani
bir bakıma kanunen kayak dersi veren bir kişinin yetkisiz olması, yasal olmaya‐
cak şekilde ders vermesi o kişinin vergisel açıdan mükellefiyet ve sorumlulukla‐
rını engellemez. Örneğin kayak öğreticilik belgesi olmadan Erzurum Palan‐
döken Dağı turizm sahasında kış mevsiminde ders veren bir kişinin Türkiye
Kayak Federasyonu mevzuatına göre yasak bir eylem gerçekleştirmiş olması, bu
kişinin maliye tarafından vergilendirilmesini engellememektedir. Kısacası mali‐
ye (vergi idaresi) bu kişinin hukuksal açıdan o dersi vermeye yetkili olup ol‐
maması ile ilgilenmemekte, yalnızca vergi kanunlarına göre gelir elde edip et‐
mediğine ve diğer vergi ödevlerinin doğup doğmadığına bakmaktadır. Buna
göre maliye kayak dersi veren kişinin yetkili kişi olup olmadığı için ceza kes‐
meye yetkili değildir. Yalnızca maliye kayak dersi veren herhangi bir kişinin
yaptığı faaliyetleri bildirip bildirmediği ve kendisine karşı ödevlerini yerine ge‐
tirip getirmediğine ilişkin vergiyi tarh ettirebilir ve ilgili cezaları kesebilir.
(4) SMF’de önemli olan uzmanlaşmış emek ve mesleki birikimdir; yani ser‐
best meslek kazancının elde edilmesinde sermaye unsuru ikinci planda yer al‐
maktadır. Bilindiği üzere kayak sporunun malzemeleri, fiziki yerlerine ulaşımı
ve bu yerlerin sınırlı olmasından dolayı maliyeti bazı spor dallarında nazaran
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oldukça yüksek olan bir spor dalıdır. Ancak kayak sporunda her ne kadar mal‐
zeme ve fiziki şartlar ön planda olsalar da kayak öğretiminde asıl olan mesleki
bilgi, tecrübe ve uzmanlıktır.

(istihdam edilerek), yapması halinde, bu durum, ticari gelir özelliklerini taşıya‐
cak, serbest meslek kazancı olarak değil ticari bir kazanç olarak vergiye tabi tu‐
tulacaktır.

Kişiye özel kayak malzemelerinin gayrimenkul olup olmadığı tartışma ko‐
nusu olabilir. Gelir Vergisi Kanunu Medeni Kanundan daha geniş bir tanımla‐
ma ve içerikle gayrimenkulü kavradığı içindir ki vergi mevzuatı açısından bir
mütemmim cüz ve teferruat sayarak ta kayak malzemelerini ticari işletme hari‐
cinde kiralamanın gayrimenkul sermaye iradı sayılacağını söyleyebiliriz. Yani
bir kişi serbest meslek erbabı olarak kayak dersi verirken serbest meslek kazancı
elde etmekte, bunun yanı sıra kayak dersi alan kişiye bireysel olarak kayak mal‐
zemesi kiralamışsa gayrimenkul sermaye iradı sahibi olmaktadır.

Buna göre bireysel olarak kayak eğitimi veren bir kişinin mesleki bilgi, uz‐
manlık ve tecrübelerini, herhangi bir kişi veya kuruma bağlı olmaksızın kendi
hesabına olmak üzere para veya parasal bir değer karşılığında kayak eğitimi
almak isteyen kişi veya kişilere sunması halinde söz konusu kayak eğitmeni
serbest SMF gerçekleştiren bir serbest meslek erbabı olarak serbest meslek ka‐
zancı üzerinden vergiye tabi olacaktır.

Örneğin kayak dersi veren bir kişinin Bursa Uludağ turizm sahasında ders
verirken kayak malzemelerinin ve kıyafetinin pahalı veya ucuz olması yapmış
olduğu faaliyetin ticari kazanç olduğunu göstermemektedir. Çünkü kayak der‐
sinin verilmesinde asıl unsur kayak sporunun gereği gibi nasıl yapıldığının öğ‐
retilmesi ve dersi alan için bu sporun sağlıklı bir şekilde nasıl yapılacağının öğ‐
renilmesidir. Ancak şu durumu da irdelemek gerekir; eğer kayak dersi veren bir
kişi ders vermenin dışında kayak dersi alan kişiye kendisi kayak malzemeleri
sağlayarak gelir elde ediyorsa ortaya farklı bir kazanç unsuru çıkmaktadır. Buna
göre kişi kiraladığı kayak malzemelerini kendine ait bir işyerinden, mağazadan
sağlıyorsa ticari kazanç; bununla birlikte kişi ders alan kişiye kiraladığı kayak
malzemelerini bireysel olarak ticari olmayan bir şekilde kiralıyorsa gayrimenkul
sermaye iradı geliri elde etmektedir demek gerekir. Bu durum 193 sayılı
GVK’nın 70’inci maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir “Tüccarlara ait olsa
dahi, işletmeye dâhil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bö‐
lümdeki hükümler uygulanır”. Yani eğer kayak dersi veren kişi kayak malze‐
melerini ticari işletmesine kayıtlı olarak kiralıyorsa bu durum ticari kazanç sayı‐
lır. Ancak kişi ticari işletmeden bağımsız özel bir metasını kiralıyorsa o zaman
gayrimenkul sermaye iradı geliri sahibi olarak vergilendirilebilir.
(5) SMF ticari nitelikte bir faaliyet olmamalıdır. Yani bir organizasyon çerçe‐
vesinde ticari unsurlar içermeyecek şekilde sermaye ağırlıklı bir kazanç elde
edilmemelidir. Önemli olan yukarıda da bahsedildiği üzere mesleki bilgi ve tec‐
rübenin ön planda tutularak kişinin kendi nam ve hesabına faaliyette bulunma‐
sıdır. Yani ticari bir organizasyon çerçevesinde olmadan bilgi, uzmanlık ve kişi‐
sel tecrübelerin ön plana çıkarılarak bir gelir elde edilmesi önemlidir.
Örneğin kayak eğitimi veren bir kişinin söz konusu eğitimi, bir ticari organi‐
zasyon dâhilinde sermayeyi ön plana çıkararak ve farklı eğiticiler çalıştırarak

Tablo 3. Kayak Dersi Veren Bir Kişinin Mükellefiyet Durumları
Kayak Dersi Veren Kişinin Çalışma/Faaliyet Pozisyonu

Gelir Vergisi Kanunu Açısından
Tabi Olunan Unsur

Vergisel Ödev ve
Sorumluluk

1. Bir kuruluşa – işverene bağlı ders veriyor ise,

Ücretli olarak vergiye tabi olacak
(GVK.m. 61)

İşveren ve Kendisinde

2. Herhangi bir kuruluşa – işverene bağlı olmadan ders
veriyor ise(süreklilik arz edecek biçimde),

Serbest meslek erbabı olarak
vergiye tabi olacak (GVK m.65)

3. Bir kuruluşa bağlı fakat kayak malzemesini hizmeti
alana bireysel olarak kendisi temin ediyor (Ticari olmadan) ise,

Ücretli (GVK m.61) ve Gayrimenkul sermaye iradı sahibi (GVK.
m.70)

İşveren ve Kendisinde

4. Bir kuruluşa – işverene bağlı fakat kayak malzemesini
hizmeti alana bireysel bir şekilde kendisi tüccar olarak
temin ediyor ise (süreklilik arz edecek biçimde),

Ücretli(GVK Md.61) ve Ticaret
erbabı (GVK m.37)

İşveren ve Kendisinde

5. Bir kuruluşa – işverene bağlı olmadan ders veriyor
(süreklilik arz edecek biçimde) ve kayak malzemesini
hizmeti alana bireysel olarak kendisi temin ediyor (Ticari
olmadan, süreklilik arz etmeyecek biçimde) ise,

Serbest meslek erbabı (GVK
Md.65) ve Gayrimenkul sermaye
iradı sahibi (VK m.70)

Kendisinde

6. Bir kuruluşa – işverene bağlı olmadan ders veriyor
(süreklilik arz edecek biçimde) ve kayak malzemesini
hizmeti alana bireysel bir şekilde kendisi tüccar olarak
temin ediyor ise (süreklilik arz edecek biçimde),

Serbest meslek erbabı ve Ticaret
erbabı (GVK m.65 ve GVK m.37)

Kendisinde

7. Kayak eğitimini herhangi bir kuruluşa – işverene bağlı
olmadan serbest meslek erbabı olarak süreklilik arz
etmeyecek (sezonluk-arada bir) biçimde veriyor ise,

Arızi serbest meslek kazanç sahibi
(GVK m.82/4)

Kendisinde

Kendisinde

Yukarıdaki tabloda kayak dersi veren bir kişinin mükellefiyet durumları çe‐
şitli gelir unsurları bakımından gösterilmeye çalışılmıştır. Tablo 3’te yer alan
gelir unsurları kişinin yapmış olduğu faaliyetinin bir işverene bağlı olup olma‐
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ması, yaptığı işin ticari organizasyon niteliği gösterip göstermemesi, bireysel
veya ticari kayak malzemelerini kiralayıp kiralamaması hallerinde değişiklik
göstermektedir. Söz konusu durum eğitimi veren kişinin faaliyet özelliklerine
göre değişmekte ve ona göre vergilendirmeye tabi tutulmaktadır. Ancak şunu
da gözden kaçırmamak gerekir ki vergisel ödev ve sorumluluklara ilişkin olarak
her ne kadar işveren veya eğitimi veren kişinin kendisi sorumlu tutulsa da ka‐
yak eğitimi alan kişilerinde hizmet alan pozisyonunda ki bir tüketici olarak ver‐
gi kanunları bakımından sorumlulukları vardır. Bu noktada gelir getirici unsur‐
lar barındıran hizmetin kayıt dışı bırakılmaması açısından eğitimi alanların da
belge isteme gibi bir takım ödevleri söz konusudur.
Kayak Eğitimi Verenlerin Diğer Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Kayak eğitimi verenler yukarıda da bahsedildiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’na
göre çeşitli unsurlara tabi olabilmektedirler. Bu durum süreklilik arz edecek bi‐
çimde gerçek kişi serbest meslek kazancı sahibi olarak mükellef olan kayak e‐
ğitmenlerinin diğer vergiler açısından da ödevlerini ortaya çıkarmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumları
Serbest meslek hizmetinin verilmesi karşılığında elde edilen kazanç GVK’ya
tabi olmaktan başka, bu hizmet karşılığında alınan bedeller de KDVK’ya tabidir.
GVK kazancın vergilendirilmesini “elde edilmiş olma” koşuluna bağlamıştır.
Buna karşılık KDVK serbest meslek için özel bir düzenleme öngörmeksizin
hizmet sunumlarında verginin doğumu, hizmetin ifa edilmiş olmasına bağlan‐
mıştır.
KDVK’nın 1. maddesine göre “ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler” katma değer vergisine tabi‐
dir. Bu bakımdan kayak eğitimi veren kişilerin katma değer vergisi kanununa
göre ilgili döneme ilişkin beyanname ve vergi ödeme ödevi bulunmaktadır.
Ancak kayak eğitimi veren kişilerin sezonluk iş yaptıkları dikkate alındığın‐
da faaliyette bulunmadıkları dönemlere ilişkin beyanname vermeye devam et‐
meleri gerekliliği unutulmamalıdır. Eğer katma değer vergisine ilişkin beyan‐
name verilmiyorsa ilgili vergi dairesine başvurularak gerekli idari işlemler ya‐
pılmalıdır.
KDVK’nın 1/1 maddesine göre serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan
teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Buna göre sözü edilen faali‐
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yetleri sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi ola‐
cak, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetleri ise vergiye tabi olmayacaktır.
Geçici Vergi Uygulaması
Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler cari vergilendirme döneminin ge‐
lir vergisine mahsuben geçici vergi ödemek zorundadır. Kurumlar vergisi mü‐
kellefleri için geçici vergi oranı safi kurum kazancı üzerinden %20 olarak uygulanır.
Yeni işe başlayan mükellefler, faaliyete başladıkları tarihin içinde bulunduğu
geçici vergi döneminden itibaren geçici vergi ödemeye başlayacaklardır. Geçici
vergi, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan serbest meslek kazancı üzerin‐
den hesaplanır. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş olan gelir vergisi, hesaplanan
geçici vergiden mahsup edilir, kalan ödenir. Ancak yıllık olarak beyanname
vermeyen kişiler için bu durumdan bahsetmek söz konusu olamayacaktır. Çün‐
kü birkaç ay veya sezonluk itibariyle 45–60 günü geçmeyen kayak eğitmenliğine
ilişkin gelir elde edilmesi geçici vergiyi uygulama açısından mümkün kılma‐
maktadır. Fakat sürekli olarak kayak eğitmenliği faaliyetini gerçekleştirdiği tes‐
pit edilenlere ilişkin geçmiş yıllara ait geçici vergiye ilişkin verilmesi gereken
beyannamelere yönelik bir yaptırımın söz konusu olması da kuvvetle muhtemel
bir durumdur. Buna göre yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait
geçici verginin % 10’unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde,
eksik beyan edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir.
Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak ge‐
cikme faizi ve ceza tahsil edilir. Bu durum özellikle kayak eğitimi veren kişilere
yönelik yapılan tespitlerde ve bağlı olarak düzenlenen tutanak ve raporlarda
söz konusu kişinin vermiş olduğu kayak dersi hizmetinin sabit olup olmadığı,
süreklilik taşıyıp taşımadığı da dikkate alınarak belirtilmelidir.
Diğer Hususlar (Defter Tutma ve Belge Düzeni)
1. VUK’un 172’nci maddesi ile serbest meslek erbabına defter tutma mecburiyeti
getirilmiş, aynı Kanunun 210’uncu maddesinde ise serbest meslek erbabının
serbest meslek kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmıştır. Yine aynı kanu‐
nun 236’ncı maddesinde de serbest meslek erbabının hâsılatları için serbest mes‐
lek makbuzu düzenlemek mecburiyetinde olduğu belirtilmiştir. Bu hükümlere
göre serbest meslek erbabının elde ettiği hâsılatın tutarına ve istisna olup olma‐
dığına bakılmaksızın defter tutma ve belge düzenleme mecburiyeti bulunmak‐
tadır (221 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği).
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2. Serbest meslek faaliyetini arızi olarak yapanların defter tutma ve belge
düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak, bu kimselerin yaptıkları
hizmetler karşılığında kendilerine yapılan ödemelerin VUK’un mükerrer 257
nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aynı Kanunun 234 üncü
maddesi hükmü çerçevesinde “Gider Pusulası” ile tevsik edilmesi uygun bu‐
lunmuştur. Diğer yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 242’nci maddesi uyarınca,
arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyeti ile ilgili giderleri ispat edecek belge‐
lerin muhafaza edilmesi gerekmektedir (221 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).

liyetinin sürekli olarak yapılması halinde serbest meslek kazancı olarak vergi‐
lendirilmesi gerekmekte olup, serbest meslek kazanç defteri tutulması ve elde
edilen kazançlar için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerek‐
mektedir. Ancak, anılan faaliyetin sürekli yapılmaması halinde arızi serbest
meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir”(19/047902 sayılı Gelir
İdaresi Başkanlığı Muktezası).

3. Arızi serbest meslek sayılan hallerde ise mükellefiyete ilişkin ödevler fark‐
lılıklar göstermektedir. Bu duruma ilişkin örnekler verecek olursak;

İnsanların içinde bulundukları sosyal yaşantılarını hareketli, eğlenceli ve farklı
kılmak istemeleri iktisadi hayatta da bir takım değişikliklerin meydana gelme‐
sine neden olmaktadır. Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle insanların serinlemek
ve değişiklik yaşamak maksadıyla deniz kenarlarına tatile gitmeleri kadar kış
aylarında da kar olan yerlere giderek kış mevsiminin insan yaşantısına getirdiği
yeniliklere ulaşmak arzusu da söz konusu sosyal hayatın yanı sıra iktisadi haya‐
tın da etkilenmesine neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda kış mevsiminde
insanların sportif faaliyetten ziyade eğlenmek maksadıyla kar sporlarına olan
ilgisi, kış mevsimlerinde kayak eğitimine ilişkin ders hizmeti verilmesi ve bun‐
dan gelir elde eden bir mükellefiyet grubunu beraberinde getirmektedir. Aslın‐
da bu mükellef grubu çok önceki yıllarda da mevcuttu fakat son yıllarda sayıları
o derece arttı ki kayak yapılan yerlerde dikkat çekici hal almaya başladı. Bunun
yanı sıra kayak eğitimi verilmesi neticesinde ortaya çıkan gelirin de hatırı sayılır
rakamlara ulaşması bu artışın yalnızca sosyal yaşantıda değil maliye idaresi ta‐
rafından da önem verilecek şekilde algılanmasına neden oldu. Özellikle Erzu‐
rum/Palandöken, Kayseri/Erciyes, Kars/Sarıkamış gibi eski ve yeni pek çok kış
turizmi merkezleri iktisadi açıdan geçmiş yıllara nazaran önemli bir sosyal ha‐
reketlilik ve canlılık yaşamaktadır.

(a) Üniversitede kadrolu öğretim görevlisi olarak çalışan Bay (A) 2010 yılın‐
da aynı zamanda bir arkadaşının sahip olduğu otelde zaman zaman kayak e‐
ğitmenliği yapmış ve gelir elde etmiştir. Bay (A)’nın arızi olarak gerçekleştirdiği
kayak eğitmenliği faaliyeti için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir. An‐
cak Bay (A) bu işi mutad meslek olarak yapmadığından;


Defter tutmayacak ancak yapmış olduğu giderleri için belge alacak ve
muhafaza edecektir.



Serbest meslek makbuzu düzenlemeyecek ancak hasılatına ilişkin aldığı
belgeleri muhafaza edecektir.



Geçici vergi ve katma değer vergisi beyannamesi vermeyecektir.

Bay (A)’nın üniversiteden elde ettiği gelir tek işverenden elde edilen ücret ni‐
teliğinde olduğundan ve tevkifat suretiyle vergilendirildiğinden bu geliri için
yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi
halinde de verilecek beyannameye dâhil edilmeyecektir.
Bay (A)’nın kayak eğitmenliği faaliyetinin VUK’un 94’üncü maddesinde sa‐
yılanlar tarafından satın alınması halinde, yapılan ödemelerden %10 oranında
gelir vergisi tevkifatı yapılacak, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halin‐
de beyan edilen gelire isabet eden tevkifat tutarı beyannamede hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilecektir.
Hâsılatın istisna haddinin altında kalması halinde beyanname verilmeyeceği,
diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazancın beyanna‐
meye dâhil edilmeyeceği tabiidir.
(b) Söz konusu duruma ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan‐
lığı’nın bir muktezasında ise şu görüş bildirilmiştir: “…ticari bir organizasyon
dışında şahsi bilgi ve eğitime dayanan eğitim amaçlı olarak verilen seminer faa‐

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmamızda bahsetmiş olduğumuz iktisadi ve sosyal değişim nedeniy‐
le, eski olan fakat yeni ve farklı bir trende giren, mükellefiyet tesisi gerektiren
kayak eğitmenliğinin vergi hukuku yönünden varlığı üzerinde durulmuştur. İlk
kısımda bahsedildiği üzere kayak eğitmenliğinin hukuksal alt yapısı Kayak Fe‐
derasyonunun talimatnameleri ile şekillenmektedir. Yani kayak eğitmeni ola‐
bilmek için yasal olarak söz konusu talimatnamelerde yer alan şartları taşımak
gerekmektedir. Fakat vergi idaresi kayak eğitmenliğinden elde edilen gelire bu
yönden yaklaşmamakta, işin ekonomik boyutuyla ilgilendiğinden farklı bir hu‐
kuksal sisteme dâhil olunmaktadır.
Buna göre vergi idaresi, GVK’ya göre gelir elde eden kişilerden vergi iste‐
mekte ve aynı zamanda yine vergiyi doğuran olayı bünyesinde barındıran mü‐
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kelleflerden ilgili mevzuata göre ödevleri yerine getirmesini beklemektedir. Bu
doğrultuda kayak eğitmenliğini işin özellikleri ile beraber değerlendirerek gelir
açısından kanunda hangi unsura dâhil olduğunu tespit etmek önemlidir.
Kayak eğitmenliğinin yapmış olduğumuz değerlendirmede GVK’nın 65’inci
ve ilgili maddelerine göre serbest meslek faaliyeti olduğu kanaatine varılmak‐
tadır. Kayak eğitimi faaliyetinin sermayeden ziyade bilgi, tecrübe ve ayrıca ya‐
sal ehliyetin varlığı gibi nedenlerle değerlendirilmesi sonucunda bu faaliyeti
yapanların da serbest meslek erbabı oldukları izahtan varestedir. Buna ilaveten
serbest meslek erbabının yapmış olduğu faaliyete ilişkin işe başlama belirtileri‐
nin tespit edilmesi ve bu durumun izlenmesinin güçlüğü karşısında denetimin
önemli rolü olduğu unutulmamalıdır. Çünkü serbest meslek faaliyetinin yapısı
gereği herhangi bir işyerinin bulunup bulunmaması bu faaliyetten gelirin elde
edilmesini engelleyici rol oynamamaktadır. Bu nedenle işe başlamaya ilişkin
olarak serbest meslek faaliyetlerinde maliyenin mükelleflere yönelik yapmış
olduğu yerinde tespitler ve tutanaklar önem arz etmektedir.
Bununla beraber kayak eğitmenliğine ilişkin verilen hizmetin bir işverene
bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmemesi de önemli bir farklılık ortaya çıkar‐
maktadır. Çünkü eğer bir işverene GVK’da “Ücretler” ile ilgili tespit edilen özel‐
likler dâhilinde bağlı olunursa o zaman faaliyet serbest meslek faaliyeti olması‐
na rağmen elde edilen gelir ücret olarak vergilendirmeye tabi tutulacaktır.
Ayrıca kayak eğitmenliğine ilişkin olarak yapılan serbest meslek faaliyetinin
sürekliliği de bu faaliyetten elde edilen gelirin vergilendirilirken farklı bir gelir
unsuruna dâhil olmasını gerektirmektedir. Eğer yapılan iş süreklilik taşımıyor
ve arada bir yapılan bir iş olarak ortaya çıkıyorsa o zaman kayak eğitimi hizme‐
ti GVK madde 82/4’e göre “arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyeti” şeklin‐
de vergilendirilmeye tabi tutulacaktır.
Bunların yanı sıra eğer kayak eğitiminin verilmesi faaliyeti bir ticari organi‐
zasyon çerçevesinde yürütülüyorsa yapılan faaliyetin vergilendirilmesi ticari
kazanç hükümlerine göre olacaktır (GVK m.37). Ticari organizasyon, sermaye‐
nin varlığı, süreklilik gibi unsurların varlığı kayak eğitimi faaliyetinin serbest
meslek faaliyeti niteliğini değiştirmese de bu faaliyetten elde edilen kazancın
vergilendirilmesine ilişkin farklı uygulamaları zorunlu kılmaktadır.
Kayak eğitimi faaliyetinin bir başka boyutu ise verilen hizmet için kayak
malzemesi sağlanmasına ilişkindir. Eğer kayak eğitimine ilişkin kullanılan mal‐
zemeler eğitimi alan tarafından sağlanıyorsa eğitimi veren kişi açısından her‐
hangi bir yükümlülük veya ödev söz konusu olmamaktadır. Ancak kayak mal‐
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zemesi, eğitimi veren kişi tarafından ticari bir meta olarak, bir işletmenin akti‐
finde kayıtlı biçimde kiralanarak sağlanıyorsa o zaman bu kiralamadan elde
edilen kazanç ticari kazanç olarak değerlendirilmelidir. Eğer kayak malzemesi,
kayak eğitimini veren kişinin özel mülkünden ticari bir özellik taşımadan eğiti‐
mi alan kişiye kiralanıyorsa o zaman elde edilen kazanç GVK’nın 70’inci mad‐
desi gereği gayrimenkul sermaye iradı olarak ele alınmalıdır. Bu maddeye göre
tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dâhil bulunmayan gayrimenkuller hakkında
gayrimenkul sermaye iradına ilişkin hükümler uygulanacağı işaret edildiğinden
böyle bir yorum yapılmaktadır. Son olarak, kayak eğitmenliği de gelir getiren
bir meslek grubu içinde yer aldığından söz konusu faaliyete ilişkin mükellefiye‐
tin ve vergi kanunlarında gösterilen ödevlerin yasal çerçeve içerisinde ele alın‐
ması ve bu doğrultuda ihtilafa meydan vermeyecek şekilde gerekli düzenleme‐
lerin yapılması gerekmektedir.
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ÖZ
Bu çalışma, son zamanlarda büyük gelişme gösteren kültürel turizm çeşitlerinin, marka
turizmi açısından önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Kültür marka turizmi ile ilgili örnek çalışma olarak Hatay konu alınmıştır. Günümüzde ekonomik ve sosyal getirileriyle turizm sektörü, büyük bir potansiyel haline gelmiştir. Ancak, bu süreçte kıyı yörelerin taşıma kapasitesinin aşırı yüklenmesi nedeniyle yeni eğilimler ortaya çıkmıştır.
Değişen turistik ihtiyaçlar nedeniyle Türkiye, yeni turizm akımlarına uymak amacıyla,
eldeki kaynakları kullanarak farklı turistik ürünler ve turizm hizmet çeşitlendirmesinin
oluşturulması için bölgelerin kültürel potansiyellerinden faydalanma yoluna gitmiştir.
Bu bağlamda, örnek olarak alınan Hatay, zengin tarihi ve dini geçmişi, çok kültürlü yapısı, doğal alanları ile kültürel turizm oluşumu için son derece uygundur. Hatay, sahip
olduğu kültürel potansiyeli bir turizm bileşeni olarak kullanan ve “kültür marka kent”
olarak sayılan iller arasında yer almaktadır. Çalışmada, Hatay ile ilgili olarak literatür
taraması yapılarak ikincil veriler toplanmış ve gözlem yoluyla Hatay hakkında birincil
veriler sağlanarak yazıya dökülmüştür.
Anahtar sözcükler: Turizm, kültürel turizm, marka, kent markalaşması ve Hatay.

GİRİŞ
Ülkelerin ekonomisinde oldukça önemli bir konuma sahip olan turizmin boyut‐
ları giderek artmaktadır. Turizm sektöründe yapılan her türlü harcama, ülke
ekonomilerini etkilemekte, ekonomide canlılık oluşturmaktadır. Turizmin ülke
ekonomisine sağladığı etkilerin düzeyi, turizm sektörünün gelişme düzeyini de
göstermektedir. Turizm bacasız sanayi diye bilinmektedir. Yükselen refah sevi‐
yesi, artan boş zaman, kullanılabilir gelir ve teknolojik gelişmelerin sağladığı
kolay erişim ve konfor, turizm sanayisinin hızla gelişmesini sağlamış ve günü‐
müzün en büyük sanayisi olması sonucunu doğurmuştur. 2. Dünya Savaşı’ndan
sonra gelişen uluslararası turizmde dikkat çeken bir nokta, bugüne kadar geçen
sürede grup seyahatin bireysel seyahate oranla daha fazla gelişmesidir. Bunun
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yanında, deniz‐güneş‐kum ağırlıklı hizmet sunan dinlence turizmi merkezlerine
olan ilgi hep yüksek düzeyde kalmıştır.
Bugün adına kitle turizmi denen, deniz‐güneş‐kum varış yerlerine (destinas‐
yonlarına) seyahatleri ifade eden bu tür turizmin, turisti kabul eden ülke veya
bölgeye olan olumsuz etkileri turizm çevrelerinde 20. yüzyılın sonlarından iti‐
baren tartışılmaya başlanmıştır. Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasal ve teknolojik
gelişmelere paralel olarak, turizm tüketim kalıplarında son yıllarda önemli bir
değişim gözlenmekte; farklı yeni arayışlar gündeme gelmektedir. Turizme
kaynak oluşturan doğal ve kültürel varlıkların yeryüzünde değişik yöre, bölge
ve ülkelerde var oluşu kültür ve turizmi bir araya getirmekte, yeni turizm
türlerinin gündeme gelmesinde önemini artırmakta, turizm için özellik arz
etmektedir. Zamanla daha da belirginleşen yeni tip turistlerin beklentileri, de‐
niz‐güneş‐kum üçgeninin hâkim olduğu alışılmış turizm merkezlerinden uzak,
doğa ve kültürle iç içe, iyi hizmet ve bozulmamış ve temiz bir çevrede aktif bir
tatil olarak özetlenmektedir. Bu olanakları sağlamak için, ülkeler arasında yarış
başlamış bulunmaktadır; farklılığı markalaşma sistemi ile sağlamaya çalışmak‐
tadırlar. Ülkemizin turizm potansiyelinin temel bileşenleri, sahip olunan doğal,
kültürel ve tarihi değerlerdir. Bu değerler, uzun vadede korunabildikleri sürece
uluslararası turizm payımız büyümeye devam edecektir. Ancak, bu yeni turizm
türlerinin de, kitle turizmi gibi çevre değerleri ve kültürel yapı üzerinde baskı
yaratması söz konusu olabilmektedir.
Özet olarak bu çalışmada, kültür turizm hakkında bilgi verildikten sonra,
kültürel marka olma aşamalarında turizm değerlerine ne derece bağlı kalındığı
saptanmaya çalışılmakta; kültürel turizm türlerinin de kitle turizmi kadar olma‐
sa da, uzun vadede olumsuz çevresel baskılara neden olabileceği vurgulanmak‐
tadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kültürel turizmle ilgili
tanımlamalar ve kültürel turizm stratejileri tanıtılacaktır. İkinci bölümde, marka
ve kent markalaşması anlatılacaktır. Üçüncü bölümde ise, kültürel turizm po‐
tansiyeli açısından, Hatay yöresi kent marka turizmiyle ilgili konulara değinil‐
mektedir. Son bölüm, sonuç ve yapılan durum değerlendirmesini içermektedir.
Çalışma sonucunda ortaya çıkacak düşünceler, Hatay kültür turizminin gelişimi
açısından yararlı fikirler sunacaktır.
KÜLTÜREL TURİZM
Kültür, insanın doğa karşısında, doğayla birlikte yaşamını sürdürebilmek ama‐
cıyla ürettiği her şeydir (Güvenç 1994: 48). Kültür, bir toplumun yaşam biçimi,
birikimli uygarlığıdır. Doğal çevrenin farklılığı kültüre yansımakta; kültür, hem
doğal çevreyi hem de toplumu etkilemekte ve ondan da etkilenmektedir. İnsa‐
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nın yaşam alanı olarak seçtiği yerler, yaşama biçimine doğrudan yansır ve kül‐
türel farklılık oluşturur. Kültür bir çeşit çevreye uyumdur, sadece bir halkın ya‐
şam tarzı mozaiğini değil, hâkim değer ve inançlarını da kapsayan bir kavram‐
dır. İnsanın yaşamını devam ettirdiği bir doğal veya yapay çevrede oluşturduğu
yapının malzemesinden, geçim şekline, giyim tarzına, davranışına kadar birçok
unsuru etkilemektedir. Her yerin kendine özgü bir kültürel kimliği ve geçmişi
vardır. Dil, din, ekonomi, yönetim, değerler ve diğer kültürel olguların bir yer‐
den diğerine değişmesi, toplumun mekânsal işleyişi bakımından ortaya çıkan
çeşitlilikler, farklı mekânlarda farklı kültürlerin ortaya çıkması, kültür ve turiz‐
mi buluşturan, geliştiren noktaların başında gelmektedir (Arı 2005: 320).
Turizm, bireyin sürekli kalmamak ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşta bu‐
lunmamak kaydıyla yolculuk ve konaklamasından doğan ilişkiler olarak ifade
edilmektedir. Kültürel turizm, festival, folklor, tiyatro, sergi gibi sanat etkinlik‐
lerine katılmak, geçmiş yaşayan uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak, tarih‐
sel‐dinsel‐kültürel yerleri, toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapılan
gezi olarak tanımlanmaktadır (Aydın 1990: 27). Farklı çevrelerde farklı kültürle‐
rin oluşması; bu kültürleri tanıma, dinlenme ve eğlenme isteği alternatif bir tu‐
rizm türü olarak kültürel turizmi doğurmuştur. Kültürel turizm, geleneksel kla‐
sik kitle turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş, yeni
turistik ürünlerin bir araya getirildiği, kültür düzeyi yüksek, eğitimli bir kitleye
yöneliktir ve sosyal ve kültürel yapıya bağlı olarak gelişme süreci izleyen bir
yapıya sahiptir. Geleneksel mimari, dinsel motifler, yerleşme, kılık kıyafet tarzı,
el sanatları, yemekler, müzik, gelenek‐görenek ve değerler, güzel sanatlarla ilgi‐
li eserler, kültürel görünümün bir parçası ve kültürel turizmin odak noktasıdır.
Kültür, turizm arasındaki ilişki; kültürün turizme yol açması ve turistlerin git‐
tikleri yerlerin kültürüne etkileri olmak üzere iki şekilde orta çıkmaktadır (Usta
2001: 87).
Tüm dünyada ve ülkemizde kıyı turizmi çok yaygın olmasına rağmen, kül‐
türel turizmin gelişimi oldukça yenidir. Hâlbuki kültürel turizmin geçmişi eski‐
lere dayanır. Kültürel farklılıklar öteden beri insanların dikkatini çekmekte, tu‐
rizmi gündeme getirmektedir. Kültürel turizme yeterince ilgi gösterilmemesin‐
deki en önemli nedenlerden biri kültür kavramının tam anlaşılamaması, ziyaret‐
lerin müze ören yerleri ile sınırlı tutulması ve günübirlik olmasıdır. Kültürel
turizm özel bir ilgi sonucunda gündeme gelmekte, diğer turizm türlerine göre
daha yavaş gelişmekte ve daha küçük çaplıdır Turizm, mekânı ve kültürü etki‐
lemekte; aynı zamanda tüm dünyaya yayılan bir hareket olarak önem kazan‐
maktadır. Kültürel turizm ile ilgili olarak, kültür turizmi, kültürel turizm, tarihi
turizm, miras turizmi şeklinde çeşitli kavramların kullanıldığı görülmektedir
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(Doğaner 2003: 3). Bu kavramların hepsi birbirinin içindedir, aralarında sınır
çizmek güçtür. Doğal ve kültürel miras, tarih öncesi devirlere ait bilim, kültür,
din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yerüstü veya yeraltı tüm taşınır‐taşınmaz
varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Miras ve tarihsel kaynaklar kültürel turizmi
doğurur, geliştirir. Doğal ve kültürel mirası kucaklayan bir kavramdır (Doğaner
2001: 135). Kültür ve doğa varlıklarından, tarihi, arkeolojik, kentsel ve doğal sit‐
ler, anıt, örenyeri, höyük, tümülüs, külliye, cami, kilise gibi maddesel kültür
kalıntıları kültürel mirası oluşturan ve korunması gereken unsurlardır (Doğaner
2003: 2). Ayrıca, soyut ya da manevi kültür değerleri olarak ele alınan gelenek,
görenekler, folklorik değerler, dini inanış ve ibadetler, müzik, dans, yeme‐içme
alışkanlıkları da kültürü oluşturan öğeler arasında bulunmakta ve kültürel tu‐
rizmi tamamlayan unsurlar olarak ilgi çekmektedirler.
Kültürel turizm, günümüzde küreselleşme ile birlikte yeniden önem ve de‐
ğer kazanmıştır. İletişim‐ulaşım araçlarındaki gelişmeler, sosyal değişmeler,
insanların yeni yerleri, değişik kültürleri görme, öğrenme, tanıma merakını ar‐
tırmıştır (Nuryanti 1996: 255). Doğa ile bütünleşme, kültürel temaslar, yaşam
tarzı, inanç sistemleri, alış‐veriş ortamları, eğlence biçimleri, festivaller, eskiye
göre daha fazla ilgi çeker olmuştur. Kültürel turizmin ürünleri, geçmişe ve gü‐
nümüze ilişkin olanlar şeklinde farklılaşmaktadır. İnsanlar kendi geçmişleri ka‐
dar, diğer ülkelerin geçmişlerine de ilgi duymaya; eski uygarlıklar ya da kültür‐
lerin yanı sıra, hâkim kültür dışı yerel kültürlerle de ilgilenmeye başlamışlardır.
Geçmiş uygarlıklara ilişkin kalıntılarla birlikte, yaşam biçimleri, kültürel turiz‐
min en önemli ürünleri arasında küreselleşen dünyada giderek önem kazan‐
maktadır. Turistlerin kültürel mirasa ilgileri sonucu gelişen kültürel turizm, ta‐
rihsel yerlerin, müzelerin, kalıntıların, fuar ve festivallerin ziyaret edilmesi ile
gelişmeye başlamıştır. Turistler deniz yerine kendilerine ilginç gelen yörelere
gitmek, geçmiş kültürün izlerini yerinde takip etmek, ilgi çekici turistik ürünler
görmek istemektedirler (Baloğlu ve McCleary 1999). Bu kültürel turizmin talep
yönüyle ilgili bir gelişmedir. Ulaşım ve iletişimin gelişmesiyle küçülen dünyada
eski ve farklı kültürleri yeniden keşfetmek, turistlerin hizmetine sunmak için
çalışmalar ise, arz olanaklarını genişletmektedir. Turistik yerlerin kaynakları,
kendi tarihsel ve kültürel varlıklarıdır. Anonimleşen, her yerde olabilen, diğeri‐
ni taklit eden, standart kimliksiz ürünler ve yerlere ilgi azalmakta, itici bulun‐
maktadırlar. Kültür, kalite ve seçkinlikle ilişkilendirilirken; turizm, ticaret ve
kitlesellikle bağdaştırılmaktadır. Kültürel turizmin, ne kültür, ne de turizm ol‐
madan var olamayacağı; bunların işbirliğine dayanacağı unutulmamalıdır
(Garrod 2001: 1050).
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Günümüzde insanları bulunduğu yerden geçici bir süre için başka yere se‐
yahat etmeye yönelten etkenlerin başında kültürel farklılıklar bulunmaktadır.
Turizmin kaynağını oluşturan doğal varlıkların yanı sıra, geçmişten günümüze
kadar toplumların meydana getirdiği çeşitli uygarlık ve sanat harikalarının yer‐
yüzünde oluşumunu ve dağılışı turizmle kültürü birleştirmektedir. Turizmde
çekicilik çok önemli bir faktördür (Gunn 1993: 107). Herhangi bir yörenin turis‐
tik çekicilikleri önemli bir ayrıcalıktır; çekicilik kaynağına bağlı olarak çok çeşitli
turizm türleri ve turistik etkinlikler ortaya çıkartır. Doğal çevre özelliklerine da‐
yalı doğal çekicilikler, insan faaliyetlerine dayalı kültürel çekicilikler, sanatsal
olarak yaratılan özel tür çekicilikler diye sınıflandırma yapılmaktadır (Özgüç
1998: 173). Doğa harikaları en önemli doğal çekiciliktir, bunun yanında ilginç
yaşam örnekleri, farklı kültürler, değişik tatlar, yemekler, kıyafetler, turistik i‐
maj veya marka yaratma da son yıllarda çok sık kullanılmaya başlamıştır (Yıl‐
maz ve Çizel 2000: 457). Kültürel turizmdeki ürünlerin temelini kültürel çekici‐
likler belirlemektedir. Kültürel çekicilikler bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir.
Bu gerçekten yola çıkıldığında, kültürel turizmin işlevi; estetik ve sanatsal özel‐
likler (estetik temsil), tarih ve kültürel miras (sembolik alan), bir yerin özel ka‐
rakteri (deneyim) olmak üzere üç başlıkta ele alınmakta ve bu işlevlerin önemi
üç yönden irdelenmektedir (Schweitzer 1999: 1‐4): Değer artırıcı yön; Kültürel
turizm, toplumdaki farklı kültürel yapı özelliklerini genel kültürel yapı özellik‐
lerine ekleyerek onun değerini artırır. Farklılık oluşturucu yön; Kültürel turiz‐
min uygulandığı alanlar benzerlerinden farklıdır, özel karakter taşır. Rekabeti
yok edici yön; Kültürel yapıların farklılığı değişik turizm alanlarının oluşmasını
sağlar. Bu farklılıklar kültürel turizmin uygulandığı alanlar arasında rekabeti
önler. Kültürel unsurların kıyaslaması yapılamaz (Emekli 2006). Ancak her kül‐
türel ürün, müze ya da tarihi bir alan turizm çekiciliği yaratmayabilir. Kültürel
çekiciliği görsel zenginlik ve turistik ürün haline getirmek, imaj ve marka ya‐
ratmak, planlama ve tanıtım çalışmalarını gerektirmektedir.
Yeni turistik ürünler oluşturma, turistik varış noktalarının en önemli politi‐
kası durumuna gelmiştir. Turizmin ekonomik kazançlarını artırmak, hayat
standartlarını yükseltmek açısından turizm çeşitlerinden yararlanmak uygun
bir turistik politika unsurudur. Türkiye, kültürel turizm açısından iki tür ürün
geliştirme yoluna gitmiştir. İlk tür; doğal kökenli, tarihi ve dini içerikleri olan
doğrudan kültür turizmini içeren çeşitler; ikinci tür ise; ilki ile ilişkili olarak ge‐
zi, kış turizmi, av, golf ve spor vb turizmidir (Tavmergen ve Oral 1999). Kültürel
turizmin mevsimlik olma özelliği yoktur; doğa koşullarına bağlı kalmadan, tüm
yıla yayarak turizme dinamizm kazandırmak, ülke kültürünü yerli‐yabancılara
tanıtmak, korumak, geçmişe, geleceğe sahip çıkmak için, kültürel turizmin ge‐
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liştirilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Altyapısı yeterli, turistik yatırımla‐
rı fazla, olumlu bir imaja sahip, rakiplerinden farklı ürün ve alternatiflere sahip
ülkeler daha fazla ayrıcalık elde etmektedir. Turistik ürün çeşitlendirilmesinde
dünya markası yaratmada en etkili rolü kültürel kaynaklar oynar. Her ülkenin
kültürel değerleri kendine özgüdür, hiçbiri bir diğeriyle karşılaştırılamaz, avan‐
taj‐dezavantaj gibi değerlendirmelere olanak vermez. Bu avantajdan yola çıkıl‐
dığında, en önemli turizm türünün ve turistik ürün bileşeninin, kültürel turizm
olacağına inanılmaktadır. Ama bunun sağlanması, iyi bir planlama ve tanıtım
organizasyonu gerektirir (Richards 1996).
MARKA VE KENTSEL MARKALAŞMA
Marka (marca), işaretlemek, belirginleştirmek içeriğine sahiptir. Markalamak,
bir nesneyi tanıtmak ya da benzerlerinden ayırmak için im koymak, işaretle‐
mek, belirginleştirmek anlamına gelir (http://www.pazarlamadehasi.com).
Marka, resim ve harflerle yapılan işaret; bilet veya para yerine kullanılan metal
veya başka şeyden parça olarak tanımlanır (http://www.tdk.gov.tr/). Marka,
Pazarlama disiplinine ait bir kavramdır. Marka, bir ticari malı, herhangi bir
nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işarettir. Mar‐
ka; arma, alâmetifarika, amblem, damga, simge, logo, patent gibi karşılıklara da
gelir. Ama marka bunlardan daha fazladır. Marka, bir kurum veya kuruluşun
kendine seçtiği, ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanı‐
tan resim, harf vb. özel işarettir. Markasız, markası olmayan, üzerinde herhangi
bir ayırıcı kimliği olmayan şey anlamını taşımaktadır; “anonim” karşılığına ge‐
lir. Öyle ise, markalı olan standart olmayanı ifade eder.
Marka, ürün, kalite, kimlik ve imaj kavramlarıyla da karıştırılır. Her marka
bir ürünü, hizmeti temsil etse de; her ürün, hizmet tam anlamıyla bir markayı
temsil etmeyebilir. Piyasada markalı ürünler kadar kaliteli benzeş ürünler mev‐
cut olabilir, ama bu onların marka olduğu anlamına gelmez (Saylan 2007). Her
ürünün bir adı vardır. Ama adı olan her ürün, bir marka değildir (Mazlum 2009:
207). Bir ürüne ad koyarak hemen markalaşılmamaktadır. Marka, soyut bir de‐
ğerdir. Markanın değerini, pazar payı, nitelikli insan gücü, teknik altyapı, bilgi,
güvenirlilik vb birçok görülmeyen unsur oluşturur (Büyük 2001). Marka kalite
kavramıyla da eş anlamlı değildir, markalı ürün kalite kavramını içinde barın‐
dırabilir, barındırmayabilir de. Markalı olan iyi olan anlamına gelir ve marka ne
kadar tanınırsa, o kadar değerli hale gelir; aranılır, fiyatı artar. Markanın unsur‐
ları; tanınırlık, hatırlanma, algı, çağrışımlar ve imajdır. Marka tanınmayı sağlar;
markalaşma bir ürünün, bir şeyin bilinme, tanınma aşamasıdır. Zaten marka
oluşturmanın yolları; pazarlama, tanıtım, reklâm ve halka ilişkilere dayanır asıl
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olarak. Herhangi bir şeyi marka haline getirmek için onun bir özelliğini göze
çarpar hale getirmek, ayırıcı kılmak gerekir. Ayırıcı herhangi bir özellik yoksa
markalaşma olmayacaktır (http://www.turkticaret.net/marka /nedir.php). Mar‐
ka olmak bir farkındalık yaratmaktır. Farkındalık markaya dair algılama ve fi‐
kirlerin oluşması için ön koşuldur. Marka farkındalığı, markanın tüketici belle‐
ğinde sahip olduğu marka tanınırlığı ve hatırlanırlılığını içerir. İmaj, bir ürünün,
bir kişinin, bir şeyin nasıl bilindiğidir. Marka imajı, tüketicide marka hakkında
oluşturduğu öznel ve algısal olgular bütünüdür. Markalaşmak, bir kimlik oluş‐
turmaktır. Kimlik, doğadaki herhangi bir objeyi, başkasından ayıran, görsel,
işitsel vb. duyularla algılanan, kendine özgü olma durumudur. Satış sonrasına
ait pro‐aktif hizmet anlayışı, güveni de beraberinde getirir. Marka, kendisine
atfedilen güveni; ürünün temsil ettiği değeri hedef kitleye doğru bilgi vererek
oluşturur (Yavuz 2009: 230). Artık etrafımızda gördüğümüz her şey; arabalar,
insanlar, filmler, yerler, eğlence merkezleri, oteller, gökdelenler, köprüler, kule‐
ler,
ülkeler,
bölgeler
ve
kentler
de
markalaşmaktadır
(http://www.koniks.com/data/doc).
Kent, bir yerleşim birimidir. Tarım dışı üretimin yapıldığı, kontrol işlevleri‐
nin toplandığı, belirli büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış
bir mekân olarak tanımlanır. Kent sözcüğü, uygarlık ile eş anlamlı olarak kulla‐
nılmakta; uygarlığın kentleşmeyle geldiği söylenmektedir (Keleş 1996: 35). Kent,
gelişigüzel yerleşilmiş alanlar, bir yığınlaşma değildir; geçim kaynaklarını hay‐
vancılık ve tarım dışı uğraşıların oluşturduğu, toplumsal ilişkiler, kültürel alan‐
lar, nüfus yoğunluğu açılarından kırsal alandan farklı olan bir yerdir. Küresel‐
leşme, toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen bir kavram olmuş ve kentlere eko‐
nomik, siyasal ve kültürel olarak yeni roller yüklemiştir. Küreselleşme sürecin‐
de, siyasal, ekonomik, teknolojik ve yönetsel birçok alanda yaşanan değişimler
kentlerde gözlenmektedir. Ulusların karşılaştırmalı üstünlüğü yerini, kentlerin
karşılaştırmalı üstünlüğüne bırakmış; ulusal rekabet kentlerin rekabetine dö‐
nüşmüştür (Keyder 1996: 17‐18). Küreselleşme süreci kentleri birbirleri ile yarış‐
tırmaktadır. Kim daha iyi hizmet sunar ve tanınırsa, ona yönelinmektedir. Ar‐
tık, dünyada sermaye, bilgi ve turizm akışına yön veren kentler ortaya çıkmıştır.
Küreselleşme ile rekabetin ulusallıktan kentler düzeyine inmesi ve ülkeler yeri‐
ne kentler arası rekabetin başlaması, yerel dinamikleri canlandırıcı bir etki
yapmaktadır. Bu anlamda kent, sadece yerel değil, AB süreci bağlamında, yerel‐
ulusal‐ küresel etkileşim ağlarının kesiştiği sosyal ve fiziki çok‐boyutlu bir me‐
kândır. Tıpkı firmalar veya markaların farklılık oluşturabilmeleri gibi kentlerin
rekabet edebilmeleri, farklılık ortaya koyabilmelerine bağlıdır.
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Son yıllarda sıklıkla dillendirilen marka kentler veya kentlerin markalık nite‐
liği gelişmekte olan ülke kentleri için kullanılmaktadır. Dünya kentleri ile yarı‐
şabilir bir duruma gelebilmelerinde yöntem olarak kentleri birer marka kent
haline getirme hedefi güdülmekte ve yerel ekonomik, sosyal, kültürel sorunla‐
rın çözümü kent yönetimlerinden beklenilmektedir (Ersöz 2009: 2). Kent marka‐
sı, bir kentin, sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal özellikleriyle
bütünleştirerek ve diğer kentlerden ayırt etmek amacıyla kendine özgü bir işa‐
retle destekleyerek yaşama geçirdiği bir gelişim‐tanınma‐imaj projesidir. Kent‐
lerin markalaşmasında asıl unsur, kaynak çekebilmek için kentin olanaklarını,
potansiyelini dışarıya tanıtma uğraşısıdır. Kentler için kaynaklar sabit kalırken,
yeni ihtiyaç alanlarının oluşması marka kent fikrini ön plana çıkarmıştır. Dün‐
yada olduğu gibi ülkemizde de kentler, turizm gelirleri yoluyla yeni kaynak
yaratma çabasına girmişlerdir. Bilinmek öncelikle tanıtım demek olduğundan,
kentin tamamının bir turistik ürün olarak ele alındığı kent turizmi, kentin dışa‐
rıya tanıtılması anlamına gelmektedir. Kentsel tanıtımın süreklilik kazanması
için kentin markalaşmasını da içeren yer markacılığı kavramı geliştirilmiştir.
Yer markacılığı yeni bir markalaşma türü olarak görülmekte ve kentler için kul‐
lanılmaktadır (Banger, 2006). Kentlerin geleceklerini etkileme potansiyeli olan
kent markalaması, sahibi tek olan ürün markalamasına göre farlılık içermekte‐
dir. Sahibi çok olan ve sahiplerinin güç düzeyi sürekli değişiklikler gösteren bir
ürün olarak kentin markalanmasında strateji geliştirmek ve karar almak özünde
kolay bir iş değildir. Markalaştırılacak kentin özelliklerinin iyi bilinmesi; uygun
yol haritasının çizilmesi ve uyulması gerekli temel ilkelerin belirlenmesi gerekir.
Kent, insanı, tarihi, doğası ve coğrafyası ile karmaşık bir üründür. Markalaşma,
kentsel fırsatların elde edilmesi için gereken sektörel odaklanmayı sağlar, eşgü‐
dümlü, bir uygulama süreci ile kentsel kazanımlar elde edilir. Kentin marka‐
lanması faaliyetlerinden uzak kalmak, küresel rekabette rakiplerinden geri pla‐
na düşme gibi sorunlarla baş başa bırakabilir (Yavuz 2009: 237‐238).
Türkiye’nin en marka kenti İstanbul’dur. İstanbul, ülke içinde çok güçlü bir
marka kent olmasına rağmen, küresel arenada güçlü bir marka kent sayılma‐
maktadır; iyi bir ulusal marka iken, henüz bir dünya markası değildir. Yabancı‐
ların gözünde İstanbul’un bir Paris, Venedik veya Londra gibi konumlandırma‐
sı maalesef yoktur. İstanbul diğer kentlerimize göre daha fazla markalaşmıştır,
ama dünya kentlerine göre henüz marka değeri istenen düzeyde değildir (Say‐
lan 2007). Bir ürün olarak kentlerin markalaması konusu, özünde kentin belirle‐
nen hedef kitlelerine yönelik bir güven oluşturma sorunudur. Kent markalama‐
sı kentin belirli bir ya da birkaç hedef pazara odaklanarak kente ekonomik, sos‐
yal ve çevresel fayda kazandırma fırsatları sunması açısından önemlidir. Bu yö‐
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nüyle kent markalaması, kent kalkınması ile ilişkili bir innovasyon (yenilik) sa‐
yılır. Günümüzde, kent markalamasına gereken önemi vermemek, kenti sahip
olduğu kaynak potansiyeli ve fırsatlarına rağmen rakipleri karşısında dezavan‐
tajlı ve tehditlere açık hale getirmek anlamına gelmektedir (Yavuz 2009: 230).
Kent markalamasında ilk uygulamalar 1900’lü yılların başından itibaren görül‐
mektedir. Önceleri kentsel tanıtım; 90’lı yılların sonunda kent markalaması a‐
dıyla yapılmaya başlanmıştır. Paris, New York, Helsinki, Kopenhag, Floransa,
Roma, Hong Kong, Dubai, Stockholm, Barselona, Sydney gibi dünya kentleri
başarılı bir marka kent haline gelmiştir. Roma tarihi ve dinsel yapıları, Mısır
piramitleri, Las Vegas kumarhaneleri, Paris Eiffel kulesi ile tanınmaktadır (Say‐
lan 2007). Türkiye’de kent markalaması ile 2000’li yılların başlarından itibaren
ilgilenilmeye başlanmıştır (Yavuz 2009: 230). İlk olarak yerli ve yabancı turizm
hareketlerinin yoğun olduğu İstanbul, Antalya, İzmir, Gaziantep gibi büyük
ölçekli kentlerin bireysel girişimleri ile başlatılan kent markalaması çalışmaları,
konunun dünyadaki ve kamuoyundaki popülerliği ve hissedilen önemi üzerine
hükümetlerin gündeminde yer almaya başlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planının 2007–2013 vizyon planı içerisine
bir kentsel ölçekte markalaşma stratejisi yerleştirmiştir (Kültür ve Turizm Ba‐
kanlığı 2007: 21). Zaten, belirli bir düzeyde turizm ve ticaret hareketliliği olan
bu kentler hitap ettikleri sektörlerden daha fazla pay alabilmek ve daha iyi bir
imaja sahip olabilmek için kent markalaması çalışmalarına girişmişlerdir. Bu
doğrultuda, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi başlatılmış ve uygu‐
lamaya konulmuştur.
KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİNDE KENT MARKALAŞMASI VE HATAY
Tüm dünya kültürün çekici özelliklerini kullanırken, Hatay’ın bu duruma seyir‐
ci kalması elbette beklenemez. 7000 yıllık tarihinde değişik kültürlere ev sahip‐
liği yapmış olan Hatay ili, sahip olduğu tarihi değerler, doğal güzellikler, moza‐
ik oluşturan çok dinli, çok kültürlü yapısı ile önemli bir turizm potansiyeline
sahiptir (DPT 1997). Hatay’ı çekici hale getiren etkenler tarihi, doğası ve kültü‐
rünün yanında; iklim özelikleri, ülkeyi Ortadoğu’ya bağlayan sınır ili ve
Mezotopamya’nın Akdeniz’deki son noktası olmasıdır (Turizm Bakanlığı 2001).
Hatay E‐9 karayolu üzerinde bulunması nedeniyle çok sayıda yabancının giriş‐
çıkış yaptığı önemli bir sınır kapısı durumundadır. Kültürel turizm ve turistik
ürün çeşitlendirmesi konularında diğer birçok turistik merkeze göre avantajlı
durumdadır. Büyük bir turizm potansiyeline sahip Hatay yöresi, sadece doğa
ve inanç turizmi değil, tarihi geçmişi ve çok kültürlü yapısı ile günümüz mo‐
dern turizm anlayışının temellerini oluşturan kültürel turizm çeşitlerine son de‐
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rece uygun durumdadır. Bu zengin potansiyel turizm açısından önemli birer
kaynaktır.
Hatay için uygarlıkların birleştiği uyum içindeki hoşgörü kenti yakıştırması
yapılmaktadır (Doğruel 2005: 37). Bu aslında doğru bir yakıştırmadır. “Medeni‐
yetler Buluşması” toplantıları ile adından söz ettiren Hatay’ın çok kültürlü ya‐
pısını en iyi yansıtan eserlerin başında Hatay Arkeoloji Müzesi gelir. Dünyanın
en büyük ikinci mozaik müzesi durumundadır ve bu konuda önemli bir yere
sahiptir 1932–1939 yılları arasında inşa edilmiş olan müze, 1948 yılında açılmış‐
tır (http://www.antakya.net/center/turizm). Müzenin kent merkezindeki dar
alanından daha geniş bir alana taşınması gündemdedir. Hitit, Helenistik, Roma
ve Bizans dönemlerine ait olan ve Harbiye, Antakya, Atçana, Seleukeia Pieria ile
İskenderun’da bulunmuş eserlerin sergilendiği müze, mozaik koleksiyonlarının
zenginliği yönünden Dünya genelinde oldukça tanınmaktadır. Tarihi Antakya
evleri, tahta ve taş işlemeleriyle farklı din ve uygarlıkların eseri olarak bugünle‐
re gelmiş, Ortaçağ’ın ürünü olan dar sokakları ile kentin kimliğine önemli kat‐
kıda bulunmaktadır. Hatay ili sınırları içerisinde birçok kültürel yapı turizme
sunulmak üzere potansiyelini korumaktadır. Harbiye‐Çevlik (Seleukeia Pieria),
Antakya il merkezine 7 km. uzaklıktadır. Antik çağın ünlü Daphne (Defne) ken‐
tidir (http://www.kultur.gov.tr). Şiddetli depremlerden ayakta kalan fazla eser
yoktur.
Günümüzde
mesire
yeri
olarak
kullanılmaktadır
(http://www.antakya.net). Titus Kaya Tüneli, M.Ö. 300 yıllarında Seleukos
Nikator tarafından yaptırılan ve kurucusunun adıyla anılan kenttir
(http://www.kultur.gov.tr). Burada bulunan tünel zamanında sel sularının izale
edilmesi amacıyla yapılmıştır. 300 m. açık alan olmak üzere 1380 uzunluğunda
bir tüneldir (Turizm Bakanlığı 2001). Tel Aççana kenti, Kinet Höyüğü,
nekropoller, Ceylanlı kentinde bulunan antik kent, İmma antik yerleşim yeri,
Tainat Sarayı ve Tapınağı, Dor Mabedi, Koz Kalesi, Payas Kalesi, Darbısak Ka‐
lesi, Cin Kalesi, Mancınık Kalesi diğer bazı kültürel varlıklardır.
Hatay, aynı zamanda, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir; 4 bü‐
yük Patriklik Merkezinden biridir (http://www.kultur.gov.tr). Hatay’a gelen
turistlerin en çok görmek istediği yerlerden biri olan Habib‐i Neccar Dağı etek‐
lerindeki Saint Pierre Kilisesi, Antakya‐Reyhanlı yolu üzerinde ve ilçeye 2 km
uzaklıktadır. St. Pierre Kilisesi, Hatay ilinde bulunan Dünyanın ilk Katolik Kili‐
sesidir; 1963 yılında Papa tarafından Kudüs’ten sonra ikinci hac merkezi olarak
ilan etmiştir. 29 Haziran tarihinde her yıl St. Pierre günü burada kutlanmakta ve
bu olay Hıristiyanlar tarafından ilgiyle karşılanmaktadır (Dinçer 1994). İnanç
turizmi açısından önemlidir. Doğal bir mağara olup, belli bir zamandan sonra
Katolik kilisesi haline getirilmiştir. Burası Hz. İsa’nın ölümünden sonra St.

Bildiriler

1145

Pierre’in dinini yaymaya çalıştığı bir yerdir. 2000 yılında Hz. İsa’nın doğum yıl‐
dönümü nedeniyle çevre düzenlemeleri yapılmıştır (http://www.antakya.net).
Günümüzde etrafına çevre ormanı yapılması planlanmaktadır. Habib Neccar
Cami, Antakya’nın en eski camisi olarak bilinir, ilk defa Memluk Sultanı
Baybars tarafından eski bir tapınağın yerine yaptırılmıştır (Turizm Bakanlığı
2001). Depremlerden zarar görmüş, fakat 17. yüzyılda tekrar inşa edilmiştir
(Dinçer 1994). Hz. İsa’nın havarilerine inanan ve bu uğurda canını veren bir An‐
takya’lının adını taşımaktadır. Altında 4 m. derinliğinde türbe bulunmaktadır
(http://www.antakya.net). Ortodoks Kilisesi, Antakya Hürriyet Caddesinde bu‐
lunmaktadır. 1860’lı yıllarda yapımına başlanmıştır. 1872 yılındaki depremle
büyük hasar görmüş ve 1900 yılında restorasyon çalışmaları bitmiştir.
İklim ve coğrafi yapısıyla Hatay her mevsim birçok kültürel potansiyeli ba‐
rındırmaktadır. Toros Dağlarının güneyinde bulunan il, yaylalar açısından bü‐
yük bir potansiyele sahiptir. Yabancı illerden‐ özellikle Ortadoğu’dan Arap tu‐
ristler‐ yaz aylarında, tatil yapmak amacıyla yöreye gelmektedirler. Bu durum
yurt dışından gelen gurbetçiler için de geçerlidir. Samandağ Teknepınar Yayla‐
sı, Belen Güzel Yayla, Nergislik, Atik Yaylası vb. bölge ve ülke genelinde meş‐
hur yaylalardır (www.antakya.net.com). Yaylaların dışında bölgede Harbiye,
Arsuz ve Yenişehir Gölleri, Erzin, Kırıkhan ve Hamamat kaplıcaları, günübirlik
ziyaretlere potansiyel oluşturmaktadır. İskenderun ilçesi Sincan Köyü Yayla‐
sında yerli halkın Meryem Ana Suyu ve Mağarası diye adlandırdığı mağara bü‐
yük bir potansiyele sahiptir ama henüz istenen durumda değildir. Hatay yöre‐
sinin sahip olduğu çok kültürlü yapı Hatay’ın günlük yaşamına fazlasıyla yan‐
sımıştır. Arap kültürünün yaygın olduğu Hatay ili, özellikle mutfak yönünden
bu kültürün etkisinde kalmıştır. Suriye ile kapılar açılmış, vize ortadan kalmış‐
tır. Gastronomi turizmi, bu yörede ortak bir turizm çeşidinin ortaya çıkmasına
neden olacaktır. Yeni fakülte ve bölümler açarak gittikçe büyüyen Mustafa Ke‐
mal Üniversitesi ve yeni açılan 5 yıldızlı büyük otelleriyle Hatay kongre turiz‐
mine ev sahipliği etmekte, farklı türlerde festivaller düzenlenmektedir.
Doğal kökenli kültürel turizmin oluşması için Akdeniz ve dünya pazarında
rakiplerle yarışmak için, Hatay’ın elinde oldukça geniş turistik ürün çeşitlen‐
dirme fırsatı mevcuttur. Ama asıl sorun henüz bu potansiyelin kullanılamama‐
sıdır. Sahip olduğu bozulmamış doğası ve kültürel değerleri ile rakiplerine karşı
ürün çeşitlendirmesine gitmesi gerekmektedir. Uygulanacak ürün geliştirme ve
alternatif oluşturma politikalarının Hatay’ın turizminin gelecek dönemlerdeki
çehresini etkileyeceği düşünülmektedir. Ülkemizde kültürel çekicilikler konak‐
lama yaratmayan, destekleyici yerel kültür ürünlerle birleştirilemeyen, müze
ören yeri ziyaretleri ile sınırlı turlar ötesine geçememekte; yerel halkın ilgisi tu‐
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rizme çekilememektedir. Bu durum Hatay için de geçerlidir. Bu doğrultuda,
kentleri planlı markalaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Türkiye Tu‐
rizm Stratejisi Marka Kent Eylem Planı” doğrultusunda, Marka Kentler Projesi‐
ne seçilen 15 ilde kültür turizminin canlandırılarak marka kültür kentlerinin
oluşturulması öngörülmektedir. Hatay ili bunların içinde yer almaktadır. Marka
bir ürün için gelir ve hasılat artışı yanında tanınma ve hedef kitleler tarafından
daha iyi bilinme faydaları sunar (Aktuğlu 2004: 70). Bir ürün olarak kentler de
marka kent haline gelerek kentsel kalkınma ve kent imajının iyileşmesi faydala‐
rını refah ve itibar kazanma faydalarını yakalar. Turizmin ekonomideki çoğal‐
tan‐çarpan etkisiyle, diğer sektörlerde de gelişmeler yaşanacak, ilin kalkınması‐
na katkılarda bulunacaktır (http://www.kultur.gov.tr). Kentsel ölçekte marka‐
laşmaya yönelik öngörülere ulaşmak için, markalaşması öngörülen her kente
özgü varış yeri (destinasyon) olarak eylem planlarının hazırlanması markalaş‐
ma çalışmalarının önkoşuludur. Hazırlanacak eylem planı ile zengin tarihi, kül‐
türel ve doğal değerlere sahip kentlerimiz markalaştırılarak, turistler için bir
çekim noktası haline getirilmesi sağlanacak, böylece iller değerlerini öne çıkarıp
adlarını tüm dünyaya duyuracaktır. Bu çerçevede, uluslararası standartlarda
kent müzeleri kurulması, tarihi, kültürel ve mimari yapıların ve ören yerlerinin
bakımının yapılması; ulaşım sistemi ile ilgili düzenlemeler; kongre turizmine
yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılması, sanat köyleri kurulması gibi kültü‐
rel düzenlemeler, yerel yönetim ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak alt ve
üstyapı eksikliklerinin tamamlanması gibi fiziki ve sosyal düzenlemeler yapıl‐
ması hedeflenmektedir.
Hatay ilinde bu plan doğrultusunda turizmi canlandırıcı kültür marka kent
çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Ancak, henüz çalışmalar istenilen dü‐
zeyde değildir. Odaklanamama, kent markalamasında izlenecek yöntem konu‐
sundaki eksiklikler, bilinmezlik, kentin ne ile ve nasıl markalanacağı konusunda
bir fikir karmaşası içerisinde olunmasından ve finansman sorunundan dolayı
kent markalaması konusu sağlam bir zemine oturamamıştır. Hatay, markasının
ne olacağına karar verdiğinde, kültürel turizm konusunda yol almaya başlaya‐
caktır. Ama şimdiden artan yoğunlukla kentin taşıma kapasitesi zorlanmaktadır.
Kültürel turizm iyi yönetilemediği takdirde, kültür varlıklarının yıpranma‐
sına, bozulmasına, değer kaybetmesine de yol açabilmektedir. Korumak için
öncelikle hem toplumsal, hem de çevresel taşıma kapasitesi belirlenmelidir. Av‐
rupa Birliği, kültürel uyum sürecinde her bölgenin kültürünün korunması ge‐
rektiğini ileri sürmektedir. Avrupa Turizm Enstitüsü (ETI), kültürel turizmin
bölge için sağladığı ekonomik, toplumsal, kültürel olumlu ve olumsuz yanları
şöyle sıralamaktadır (Fuchs, Gasser, Weiermair 1998: 26): Bölgeye özgü doğal
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türleri, kültürel mirasın, geleneklerin, kültürel turizm kaynağı olarak kullanıl‐
masını sağlar. Kültürel turizme katılanlar, talep çeşitliliği yaratarak, yeni iş ola‐
nakları yaratır, geleneksel turizm faaliyetlerine ek katkılar sağlar. Ancak, kitle
talepleri bölgede aşırı kalabalık oluşturabilir ve bölgenin otantik özellikleri kay‐
bolabilir. Kültürel turizmin bölge açısından ortaya çıkarabileceği olumsuzlukla‐
rı da göz ardı etmemek ve kültür mirasının turistik kullanımında koruma‐
kullanma arasında denge oluşturmada kaynak yönetimine dikkat etmek gerekir.
Hatay yöresi kültürel turizm çeşidinin oluşumu için uygun bir yapıya sahip
olmasının yanında, bu yapıların kullanılması aşamasında, bazı avantaj ve deza‐
vantajlara sahiptir. Avantajları; zengin tarihi, kültürel ve doğa varlıklarının bu‐
lunması, sınır ili olması ve 3 semavi dini taşımasından kaynaklanan mozaik kül‐
türel yapı, merkez dışında kalmasından dolayı sürdürülebilir turistik planların
uygulanmasına yatkın nitelikte bozulmamış temiz bir doğal yapıya, ünlü kişile‐
re, ipek dokumacılığı, künefe, defne sabunu gibi kendi otantik yerel ürünlerine,
havalimanına sahip olmasıdır. Dezavantajları; tanıtım, pazarlama, eğlence‐
dinlence merkezi eksikliği, kültür varlıklarının yanlış restore edilip tarihin zarar
görmesi, sit alanlarındaki yapılaşmalar, halkın fazla bilinçli olmaması, alt ve üst
yapıdaki eksiklikler ve coğrafi yapıdan kaynaklanan uzaklıktır. Bu bağlamda,
yeterli altyapı olanakları, yöreye uygun planlama modelleri ve tanıtım ile gele‐
cekte kültürel turizm için en önemli varış noktalarından birisi olmaya adaydır
ve bilinirliği artmaktadır (Hatay İl Özel İdaresi 2006: 36). Doğal, kültürel ve ta‐
rihi kaynakların varlığı turizm gelişimi için önkoşuldur (Murphy, Pritchard ve
Smith 1999). Fakat bu kaynakların varlığı tek başına yeterli değildir. Kaynakla‐
rın işlenerek turistik çekim öğelerine dönüştürülmesi, çekiciliklerin ortaya çıka‐
rılması ve turiste sunulması gerekmektedir. Bu sunum düşünülerek, uygun bir
şekilde yapılmalıdır (Yarcan 1996).
SONUÇ
Günümüzde, kültürel turizm, turizmle ilgili olan tüm ülkelerin gündeminde yer
almaktadır. Kültür temelli turizm kaynaklarına dayalı, kıyı turizmine göre daha
yavaş gelişme gösteren turizm çeşitlerine doğru bir değişim gözlenmektedir.
Türk turizm politikalarında da seçici, özel turizm çeşitlerinin oluşması yönünde
değişmeler yaşanmaya başlamıştır. Temel aktör olarak ön plana çıkan bir top‐
lumsal ve fiziki mekân olarak kentler, değişimin yerel ölçeğini oluşturmaktadır.
Kentler üretmiş oldukları kültürel birikimlerle kimliklerini bir marka olarak ta‐
şımakta, birbirleriyle yarışmakta; kültürel canlılık ve evrensel uygarlıkla bu‐
luşmaktadırlar. Küreselleşme sürecinin taşıyıcısı olan kentlerin adlarından çok ‐
kültür, turizm, yönetim ve ekonomi‐hangi sektörlerde ön plana çıktıkları tüm
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dünyada bilinir olmuştur. Kaçınılmaz olan kent yarışları, yani kentlerin küresel
birer marka olarak rekabeti, büyük ölçekli politikaları şart koşmaktadır; ama
kentin “hayat kalitesi” bütün kararların merkezinde yer almaktadır.
Bu çalışma, kent kültür markalaması konusunun ortaya çıkartacağı durum‐
ları Hatay temelinde incelemek amacını taşımaktadır. Akdeniz havzasında uy‐
gun iklime, yüzey şekillerine, kıyılara ve en önemlisi dünyaca ünlü tarihsel de‐
ğerlere, çeşitlilik gösteren mutfağa, renkli kültürel yaşama sahip Hatay yöresi
kültürel açıdan Türk turizminin önemli merkezlerinden birisi olmak için yeterli
potansiyele sahiptir ve bunu markalaştırmaya çalışmaktadır. Kültür‐turizm ara‐
sındaki ilişki dikkate alınmadığı, turizmin canlandığı bölgelerde yerel özellikle‐
rin göz ardı edildiği, başka ürünlerinin pazarlamasına çalışıldığı, bu şekilde
bölge doğasının, kültürünün erozyona uğradığı durumlarda istenen sonucun
alınmadığı görülmüştür. Kültürel turizm ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirme‐
de etkin bir güce sahiptir. Bu gücün kullanımıyla, ulusal ve uluslararası turizm‐
de marka oluşturarak rekabet yaratılması kolaylaşacaktır. O nedenle, kültürel
turizmde rekabet üstünlüklerinin analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir yöreyi
diğerlerinden farklı yapan ayrıcalıkların doğru olarak tanımlanması, hangile‐
rinden, ne şekilde yararlanılarak turizm amaçlı kullanabileceğinin saptanması
önemlidir. Hatay’da bu analiz yapılmıştır; ona uygun olarak kültürel kaynak
envanterinin oluşturulması gerekmektedir.
Turizmin, zamana‐mekâna yayılmasını sağlayacak turizm türlerinin başında
kültürel turizm gelmektedir. Ancak kültürel turizmde amaç; kısa sürede çok
kazanmak değil, uzun dönemde nasıl rekabet edilebileceği, kaynakların sürdü‐
rülebilir kullanımının nasıl sağlanacağına dayalı istikrarlı bir turizm politikası
oluşturmaya katkı sağlamaktır. Çünkü herhangi bir yerde turistik çekim kayna‐
ğı olan iklim, doğal‐ kültürel yapı, kültürel miras, turistik yatırımlar, kültür‐
turizmi bir araya getirmekte, turizm alanında söz sahibi yapmaya yetmektedir.
Hatay’da kültürel turizmin en önemli sorunu, müze ören yerlerinin günübirlik
ziyaretlere sahne olmasıdır. El sanatları eserleri, müzik‐dans türleri yerel eko‐
nomik ürünleri, mutfağı, özel gün kutlamaları, sivil mimari örnekleri ile eşsiz
olanaklara sahiptir. Bunun için özellikle Hatay yöresinde arazi kullanma ve alt‐
yapı kararlarının gerek yerel, gerekse merkezi yönetimlerce doğru olarak veril‐
mesi gereklidir. Altyapıda mevcut kapasite üstü zorlamalar, olan değerlerin yok
olması tehlikesini de beraberinde getirecektir. Turizmin en önemli görevinin,
doğal, kültürel ve tarihi değerlerin koruyarak kullanılması olduğu unutulma‐
malıdır. Kültürel turizm, yaratılma ve örgütlenme aşamalarında, çevresel du‐
yarlılıkla tamamlanırsa, sürdürülebilir turizm sayılır. Bu bağlamda, kültürel
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turizm alanında yapılacak yeni çalışmaların, örneğin, yöresel tarih‐kültür en‐
vanterlerinin kullanımlarının araştırılmasına yönelik olması önerilebilir.
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ÖZ
Duygusal emek bireyler arası karşılıklı ilişkide, çalışanın örgüt tarafından istenen duyguları sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada otel işletmelerinde duygusal
emek kavramı teorik olarak incelemiş ve Yalova ilinde müşterilere birebir hizmet sunan
toplam 112 otel çalışanı üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı
otel çalışanlarının duygusal emek davranışlarının (derin davranış ve yüzeysel davranış)
duygusal tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini ve bu etkiler bakımından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın sonucunda, duygusal emek davranışlarından yüzeysel davranış ile işten ayrılma niyet arasında anlamlı
pozitif bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiş; buna karşın derin davranış ile işten ayrılma
niyeti ve duygusal tükenmişlik arasında anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Duygusal emek, duygusal tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti.

GİRİŞ
Hızlı bir dönüşüm sürecine işaret eden 21. yüzyılda hizmet sektöründe yaşanan
rekabet düzeyi, hizmet sunumu kapsamında çalışan ile müşteri arasındaki etki‐
leşimin önemini arttırmıştır. Bu anlamda müşterilerin verilen hizmetin kalitesi‐
ne yönelik ilk ve en önemli izlenimleri hizmeti sunan çalışanların sergiledikleri
davranışlardan oluşmaktadır. Bu önemi de dikkate alarak bu çalışmanın amacı;
duygusal emek davranışlarının bireysel ve örgütsel sonuçlarını ortaya koymak
olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle duygusal emek kavramı ve duy‐
gusal emek davranışlarının teorik çerçevesi aktarılmıştır. Ardından, teorik bü‐
tünlük açısından işten ayrılma niyeti ve duygusal tükenmişlik kavramları kısaca
tanıtılarak alanyazında bu kavramların bu çalışma ile ilgili teorik geçmişleri or‐
taya konulmuştur. İlerleyen bölümlerde ise, araştırmanın yöntemi ve araştırma
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sonucunda elde edilen sonuçlar ortaya konularak sonuç ve değerlendirme bö‐
lümü ile çalışma sonlandırılmıştır.
Duygusal Emek Kavramı
İş yaşamında duyguların yeri ve önemi konusuna özellikle son yıllardaki artan
ilgi, örgütlerde çalışan davranışları ile ilgili mevcut bilgi birikimine yenilerinin
eklenmesini sağlayacaktır (Fisher ve Ashkanasy 2000). Bu alanda en çok bilinen
ve pek çok iş için de bir gereklilik olan duygusal emek kavramı (emotional
labor) bireyler arası karşılıklı ilişkide, çalışanın örgüt tarafından istenen duygu‐
ları sergilemesi olarak tanımlanmaktadır (Robbins 2005: 114).
Ashforth ve Humphrey (1993)’e göre duygusal emek, doğru duyguların ser‐
gilenmesidir. Ashforth ve Humphrey (1993), Hochschild’dan (1979) farklı olarak
davranışın altında yattığı farz edilen duygulardan çok, davranışın kendisi üze‐
rinde durmayı tercih etmektedir. Çünkü (a) gözlenebilir olan ve hizmetin alıcı‐
sını direkt olarak etkileyen, davranışın kendisi ya da davranış kurallarına
(display rules) uyumdur, (b) birey, duygularını yönetmeden de davranış kural‐
larına uyabilir.
Konuyla ilgili ilk araştırmalar havayolları kabin görevlileri ve alacak tahsil‐
darları üzerinde yapılmıştır (Hochschild 1983, aktaran Austin vd. 2008). Daha
sonra duygusal emek araştırmalarının özellikle sağlık çalışanları üzerinde yo‐
ğunlaştığı görülmektedir (Mann ve Cowburn, 2005; McCreight 2005; Hunter ve
Smith 2007; Martinez‐Inigo vd. 2007; Yang ve Chang 2008; Mazhindu 2009). Bu‐
nun yanı sıra ilgili yazında eğitimciler (Bellas 1999; Isenbarger ve Zembylas
2006; Meler, Mastracci ve Wilson 2006), polisler (Martin 1999; Van Gelderen vd.
2007), çağrı merkezi çalışanları (Holman, Chissick ve Totterdell 2002; Lewig ve
Dollard, 2003; Öz ve Man, 2007) ve alacak tahsildarlarına (Rafaeli ve Sutton
1991; Sutton, 1991) yönelik araştırmalara rastlanmaktadır.
Çalışanlar tarafından sergilenmesi beklenen duygular tüm hizmet işlerinde
aynı değildir. Wharton ve Erickson (1993) bu duyguları üç başlık altında sınıf‐
landırmaktadır: bütünleştirici, ayrıştırıcı ve maskelenen duygular olmak üzere
(s. 466).
Turizm sektörü ve çalışanları ile duygusal emek konusunu ilişkilendiren ça‐
lışmaların son birkaç yılda yoğunlaştığı görülmektedir (Seymour 2000; Grandey
vd. 2005; Chu ve Murrmann 2006; Kim 2008; Kozak ve Güçlü 2008; Pienaar ve
Willemse 2008; Van Dijk vd. 2009; Wong ve Wang 2009). Turizm örgütleri müş‐
teri ile personel ilişkilerinin yoğun olduğu ve personelin çok büyük bir kısmının
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her an müşteri ile karşı karşıya olduğu örgütlerdir (Kozak vd. 2002: 8‐12). Bu
nedenle de bu örgütler, çalışanlarının örgütsel amaçlar doğrultusunda duygusal
emek davranışlarına sıklıkla başvurduğu örgütlerdir (Van Dijk, Smith ve
Cooper 2009). Hizmet sunumu sırasında çalışanın müşteriye pozitif duygular
yansıtması yeterli olmayıp, bunun müşteri tarafından “içten” algılanması da
yaratılan izlenim için önemlidir (Grandey vd. 2005).
Duygusal Emek Davranışları
Örgütler, çalışanların müşterilere doğru duyguları yansıtmalarını sağlayacak
standartlar içeren “davranış kuralları” (display rules) tanımlamaktadırlar. Bu
kurallar, çalışandan pozitif duygular sergilemelerine yönelik beklentileri içeren
kurallar olabileceği gibi, negatif duygularını gizlemelerine yönelik beklentileri
içeren kurallar da olabilmektedir (Austin vd. 2008). Duygusal emek, bireyin
gerçek duyguları ne olursa olsun, bu davranış kurallarına uymayı gerektirmek‐
tedir. Buna göre çalışanlar bunun için üç yol izlemektedirler: Yüzeysel davranış
(surface acting), derin davranış (deep acting) ve samimi davranış (genuine
emotion) (Ashforth ve Humphrey 1993; Diefendorff, Croyle ve Gosserand 2005).
Yüzeysel davranış, çalışanın, o an hissetmese dahi kendisinden beklenen duy‐
guları dış görünüşünde bazı değişiklikler yaparak (yüz ifadesi, jest ya da ses
tonu gibi) hissediyormuş gibi yapmasıdır. Bu, çalışanın hiçbir şey hissetmediği
anlamına gelmemektedir, burada çalışanın gösterdiği (yansıttığı) duygular, his‐
settiklerinden farklılaşmaktadır (Ashforth ve Humphrey 1993: 92‐93; Chu ve
Murrmann 2006).
Derin davranış, bireyin davranış kuralları gereği sergilemesi gereken duygu‐
ları gerçekten hissetmeye çalışmasıdır. Burada duygular aktif olarak teşvik edi‐
lir, bastırılır ya da şekillendirilir. Hochschild’a (1983, aktaran, Grandey, 2000)
göre derin davranış iki şekilde olur:
1.

Bireyin hislerini, bir duyguyu bastırmak ya da uyandırmaya çalış‐
mak yoluyla uyarması.

2.

Bireyin hayal gücünü, konu ile ilgili duyguyu hissetmek için fikir,
düşünce ve hatıraları canlandırmaya çalışmak yoluyla yönetmesi
(evliliğin mutluluk verdiğini düşünmek gibi).

Çalışanlar pozitif duygular sergilemeleri gerektiğinde derin davranışa baş‐
vururken, negatif duygularını bastırmaları gerektiğinde yüzeysel davranışa
başvurmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle çalışanlar kendilerinden dostça davranış
ve gülümseme gibi pozitif duygular yansıtmaları istendiğinde bunu hissetmeye
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çalışarak (derin davranış) yapmaktadırlar. Buna karşın kendilerinden kızgınlık
duygusunu bastırmalarını gerektiren davranış kurallarına, rol yaparak (yüzey‐
sel davranış) uymaya çalışmaktadırlar (Diefendorff, Croyle ve Gosserand 2005;
Kim 2008).
Duygusal emek konusunda yapılan araştırmaların çoğu, yüzeysel davranış
ve derin davranışa odaklanmışken, çalışanın gerçekte hissettiği duyguları yan‐
sıtması üzerinde pek durulmamıştır. Diefendorff, Croyle ve Gosserand’e (2005:
340) göre bu durum yani işyerinde gerçekte hissedilen duyguların doğal bir şe‐
kilde yansıtılması durumu oldukça yaygın olabilir ve dahası bu gibi durumlar,
genellikle duygusal emekle ilişkilendirilen “duygusal uyumsuzluk” (emotional
dissonance) ve tükenmişlik (burnout) gibi negatif etkilerle de ilişkilendirilme‐
melidir.
Duygusal emek konusunda yapılan araştırmaların çoğu, birey ve örgüt üze‐
rindeki etkilerini anlamaya yöneliktir. Genellikle vurgulanan, duygusal emeğin
örgüt için faydalı, birey için zararlı sonuçlar ortaya çıkarabileceğidir (Grandey
2000). Bununla tutarlı olarak duygusal emeğin stres (Ashforth ve Humprey
1993; Pugliesi 1999), duygusal tükenmişlik (Morris ve Feldman 1996; Martinez‐
Inigo vd. 2007), tükenmişlik (Erickson ve Ritter 2001), iş tatminini azaltması (Bu‐
lan, Erickson ve Wharton 1997; Pugliesi 1999) gibi bireysel açıdan negatif sonuç‐
lara yol açtığını gösteren araştırmalara rastlanmaktadır. Pugliesi (1999) duygu‐
sal emeğin “bireyin kendi duygularını yönetmesi” ve “karşısındakinin duygula‐
rını yönetmesi” olarak iki şekilde ortaya çıktığını savunduğu çalışmasında, her
iki şeklin de çalışanların algıladıkları stresi artırdığını, iş tatminini azalttığını ve
bireyin psikolojik sıkıntısını artırdığını tespit etmiştir. Erickson ve Ritter (2001),
özellikle öfke gibi güçlü ve negatif duyguları bastırmak zorunda olmanın, bi‐
reyde tükenmişlik duygusunu artırdığını tespit etmiştir.
Bazı araştırmacılar duygusal emeğin etkilerini ele alırken, aynı anda hem
pozitif hem de negatif sonuçlar ortaya çıkarmasını açıklayabilmek için yüzeysel
davranış ve derin davranış ayrımı yapmayı uygun görmektedirler. Bu ayırımı
yapan araştırmalara bakıldığında genellikle yüzeysel davranışın, tükenmişlik
(Grandey 2000; Brotheridge ve Grandey 2002; Kim 2008), duygusal tükenmişlik
(Brotheridge ve Lee 2003; Grandey 2003; Zammuner ve Gali 2005; Chau vd.
2009) davranışın samimiyetsizliği (Grandey vd. 2005) gibi negatif sonuçlarla
ilişkilendirildiği görülmektedir. Tersine çalışanın gerçekte hissettiği duyguların
değiştirilmesine yönelik olan derin davranışın kişisel başarma (Brotheridge ve
Grandey 2002), hizmet performansını artırması (Grandey 2000), işten ayrılma
niyetini azaltması (Chau vd. 2009), işe bağlılığı artırması (Öz 2007) gibi pozitif
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sonuçlar yarattığı tespit edilmiştir. Derin davranış yüzeysel davranışa göre daha
fazla çaba gerektiren bir süreç olmasına rağmen, bu davranışa başvuran çalışa‐
nın daha samimi görünmesini sağlayacaktır. Bu nedenle de derin davranış ile
müşteri hizmetleri performansı pozitif ilişkilidir (Grandey 2000).
Buna ek olarak yüzeysel ve derin davranışın müşteriler üzerindeki etkileri‐
nin de farklılaştığı görülmektedir. Yapılan bir araştırmada derin davranışın,
müşterilerin duygu ve algılarını, yüzeysel davranışa göre daha fazla etkilediği
tespit edilmiştir (Hennig‐Thurau vd. 2006). Çalışanların davranışlarındaki içten‐
lik (derin davranış) müşterilerde, samimiyetsiz bir gülümsemeye (yüzeysel dav‐
ranış) nazaran daha fazla pozitif izlenim yaratmaktadır (Grandey vd. 2005; Van
Dijk, Smith ve Cooper 2009).
Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti
Bazı araştırmacılar, işten ayrılma davranışlarının, duygusal emeğin bir sonucu
olabileceğini savunmaktadırlar (Grandey 2000; Cote ve Morgan 2002; Öz 2007;
Chau vd. 2009). Duygusal emek ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin teo‐
rik altyapısını duygusal uyumsuzluk teorisi ve araştırmaları oluşturmaktadır
(Cote ve Morgan 2002; Chau vd. 2009). Duygusal uyumsuzluk, örgütün çalışan‐
dan göstermesini beklediği duygular ile çalışanın gerçekte hissettiği duygular
arasında çelişki olması durumudur (Morris ve Feldman 1996: 992). Daha önce
de bahsedildiği gibi duygusal uyumsuzluk bireyde duygusal tükenmişlik, iş
tatmininin azalması, örgütsel bağlılığın azalması gibi kişisel ve işle ilgili pek çok
olumsuz etkiyle ilişkilendirilmektedir (Abraham 1998; 1999; Lewig ve Dollard
2003; Seffrin ve Panzano 2003). Lewig ve Dollard (2003), örgütün çalışandan
psikolojik talepleri artıkça, duygusal uyumsuzluğun duygusal tükenmişliği
şiddetlendirdiğini tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, Abraham (1999), duygu‐
sal uyumsuzluğun iş tatminsizliği yaratarak, işten ayrılma niyetini artırdığını
tespit etmiştir. Duygusal uyumsuzluğun yanı sıra duygusal tükenmişlik de iş‐
ten ayrılma niyetini etkilemektedir (Seffrin ve Panzano 2003; Chau vd. 2009).
Duygusal uyumsuzluk ve yüzeysel davranış kavramsal olarak benzer yapı‐
lar olduğundan (Grandey 2003; Zammuner ve Gali 2005) yüzeysel davranışın
işten ayrılma niyetini artırması beklenebilir. Bununla birlikte daha önceki araş‐
tırmalarda elde edilen bulgulardan (Chau vd. 2009) yola çıkılarak yüzeysel dav‐
ranışın, duygusal tükenmişliğe yol açması, duygusal tükenmişliğin de işten ay‐
rılma niyetini artırması beklenebilir.
H1: Yüzeysel davranış işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilemektedir.
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H2: Yüzeysel davranış duygusal tükenmişliği artırmaktadır.
H3: Duygusal tükenmişlik işten ayrılma niyetini artırmaktadır.
Turizm endüstrisindeki pek çok iş, çalışanların müşterilere güler yüzlü ve
dostça davranmasını gerektirmektedir ve daha önce de belirtildiği gibi pozitif
duyguların sergilenmesinde çalışanlar, derin davranışı tercih etmektedirler
(Kim 2008). Bununla birlikte birey, derin davranış yoluyla bu pozitif duyguları
gerçekte hissetmeye çalıştığında pozitif duygular yaşamış olacaktır (Chau vd.
2009). Pozitif duygulara sahip çalışanların da, amirleri ve çalışma arkadaşlarının
desteğini daha fazla alması, amirleri tarafından daha olumlu değerlendirilmesi
ve daha fazla ücret alması gibi kazanımları olmaktadır (Staw, Sutton ve Pelled
1994). Ayrıca pozitif duygular yaşayan bireylerin daha az duygusal tükenmişlik
ve samimiyetsizlik duygusu yaşadıkları vurgulanmaktadır (Erickson ve Ritter
2001). Bu nedenlerle çalışanlarda pozitif duygu ve davranışlara neden olan de‐
rin davranışın, işten ayrılma niyeti gibi olumsuz bir durumu negatif etkilemesi
beklenebilir.
H4: Derin davranış ile duygusal tükenmişlik arasında negatif yönlü bir ilişki
vardır.
H5: Derin davranış ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki var‐
dır.
Bu hipotezlere göre araştırmanın teorik modeli aşağıdaki gibidir.
Yüzeysel davranış

(+)
(+)

Duygusal tükenmişlik

(-)

(+)

(-)

Derin davranış

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

İşten ayrılma
niyeti
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İşten ayrılma niyetinin, ayrılma davranışının bir öncülü olduğunu belirten
pek çok araştırma bulunmaktadır (Stumpf ve Hartman 1984; Tett ve Meyer
1993; Saks 1994; Tekleab, Takeuchi ve Taylor 2005; Knudsen, Ducharme ve Ro‐
man 2006). Bununla birlikte araştırmamızda konu, sadece işten ayrılma davra‐
nışı açısından değil, işten ayrılma niyetinin, işten ayrılma davranışı ile sonuç‐
lanmadığı durumların dikkate alındığında, örgütsel ve bireysel açıdan ortaya
çıkarabileceği olumsuz sonuçları nedeniyle de ele alınmıştır. Örneğin işten ay‐
rılma niyeti yüksek olan bir çalışanın iş performansı düşük olacaktır. Perfor‐
mans çalışanın örgütüne yaptığı bir yatırım olarak düşünülürse, ayrılma niye‐
tinde olan birinin daha fazla yatırım yapmaması muhtemel bir sonuçtur (Hui,
Wong ve Tjosvold 2007). Performansın yanı sıra ilgili yazın incelendiğinde işten
ayrılma niyetinin iş tatmini (Tett ve Meyer 1993; Koh ve Goh 1995; Slattery ve
Selvarajan 2003), örgütsel bağlılık (Udo, Guimaraes ve Igbaria 1997; Slattery ve
Selvarajan 2003), işe bağlanma (engagement) (Jones ve Harter 2005), adalet algı‐
sı (Geurts, Schaufeli ve Rutte 1999) ve orta kademe yöneticiler için örgütsel öz‐
deşleşme (Cole ve Bruch 2006) ile negatif ilişkiye sahip olduğu görülmektedir.
YÖNTEM
Araştırma Grubu
Araştırma Yalova ilinde faaliyet gösteren ikisi özel sektöre ait olmak üzere beş
konaklama işletmesinde, müşteri ile yüz yüze ya da telefonla temas halinde ça‐
lışan personel üzerinde yapılmıştır. Dağıtılan 130 anketin 118’i geri dönmüş,
bunlardan 6 tanesi uygun cevaplanmadığından 112 anket değerlendirmeye a‐
lınmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların %52,7’si özel sektör, %47,3’ü kamu
işletmesi ve %26,6’sı kadın, %73,4’ü erkek çalışanlardan oluşmaktadır. Çalışan‐
ların %53,3’ü 20‐30 yaş aralığında olup, %30,9’u 31 ve 40 yaş aralığındadır. Eği‐
tim düzeyleri açısından bakıldığında çalışanların %26’sının ilköğretim,
%44,2’sinin lise, %15,4’ünün meslek yüksekokulu ve %14,4’ünün dört yıllık ü‐
niversite eğitimi almıştır. Çalışanların işletmelerindeki kıdemlerine göre dağı‐
lımlarına bakıldığında %50,5’inin 1‐5 yıldır, %30,3’ünin 6‐10 yıllık çalışan oldu‐
ğu görülmüştür. Sadece %3,7 gibi düşük oranda çalışan 11‐15 yıldır aynı işlet‐
mede çalıştığını belirtmiştir.
Veri Toplama Araçları
Duygusal Emek Ölçeği: Çalışanların duygusal emek davranışlarını belirlemek
amacıyla Diefendorff vd. (2005) tarafından geliştirilen ve toplam 14 ifadeden
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oluşan duygusal emek ölçeğinin, yüzeysel davranış ve derin davranış boyutla‐
rını ölçen ilk 11 ifadesi kullanılmıştır. Duygusal Tükenmişlik Ölçeği: Araştırma‐
ya katılan çalışanların duygusal tükenmişlik düzeylerinin belirlenebilmesi için
Maslach ve Jackson (1986’dan, aktaran Knudsen 2006) tarafından ölçek kulla‐
nılmıştır. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: Araştırmaya katılanların işten ayrılma
niyetlerini ölçmek için Cammann ve diğerleri (1983) tarafından geliştirilmiş olan
ve Mimaroğlu’nun (2008) Türkçeye çevirerek çalışmasında yer verdiği 3 madde‐
lik işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır.
ANALİZLER
Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliklerini ölçmek amacıyla faktör
analizi yapılmış, ölçeklerin tümü ve alt faktörlerine ilişkin güvenirlik düzeyleri‐
ni ölçmek amacıyla da Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. Cronbach alpha
değerleri aktarılmıştır. Hipotez testleri için ise regresyon ve korelasyon analizle‐
rinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 13 paket programı kullanıl‐
mıştır.
BULGULAR
Betimsel İstatistikler
Tablo 1. Betimsel İstatistik Değerleri

Yüzeysel Davranış

N
99

Derin Davranış

102

Duygusal Tükenmişlik

105

İşten Ayrılma Niyeti

105

S. S

Yüzeysel
Davranış

3,46

0,78

(0,78)*

3,83

0,80

,086

2,38

0,97

,166

-,008

(0,91)

1,19

,291(**)

-,144

,537(**)

Ort.

2,40

Derin
Davranış

Duygusal
Tükenmişlik

İşten Ayrılma
Niyeti

(0,75)
(0,90)

*Alt faktörlerin yaklaşık güvenilirlik değerleri parantez içinde verilmiştir
**Korelasyon değerleri 0,01 düzeyinde anlamlıdır (2‐tailed)

Tablo 4 incelendiğinde yüzeysel davranış ve işten ayrılma niyeti arasında
0,01 düzeyinde anlamlı pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Derin davranış
ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki ise anlamlı değildir. Bunun yanı sıra
duygusal tükenmişlik ile işten ayrılma niyeti arasında 0,01 düzeyinde anlamlı,
pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki vardır.
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Genel olarak ortalamalara bakıldığında çalışanların derin davranış ve yüzey‐
sel davranış tercihinde önemli bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bununla
birlikte çalışanların derin davranışı göreli olarak daha fazla tercih ettikleri söy‐
lenebilir (Ort: yüzeysel davranış=3,46, derin davranış=3,83). Ayrıca genel olarak
işten ayrılma niyetleri ve duygusal tükenmişlik düzeylerinin de düşük olduğu
(sırasıyla ort=2,40 ve 2,38) görülmektedir.
Yüzeysel Davranış İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki
Yüzeysel davranış ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin incelenebilmesi
amacıyla yüzeysel davranışın bağımsız değişken, işten ayrılma niyetinin bağım‐
lı değişken olarak alındığı tek değişkenli regresyon analizi yapılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda genel olarak kurulan regresyon modelinin anlamlı
olduğunu söylemek mümkündür (F=8,3186 ve sig.=0,0049; p<0,01). Bununla bir‐
likte yüzeysel davranış bağımsız değişkeninin Beta katsayısı ve buna karşılık
gelen t değeri ve anlamlılık düzeyine bakıldığında, sonuçların istatistiksel ola‐
rak anlamlı olduğu söylenebilir (Beta=0,2909; t=2,8842; sig.=0,0049; p<0,01). Bu
da yüzeysel davranış bağımsız değişkeninin, işten ayrılma niyeti bağımlı değiş‐
kenini pozitif yönde etkilediği anlamına gelmektedir. Bu sonuçlara dayalı ola‐
rak hipotez 1’in kabul edildiğini söylemek mümkündür.
Yüzeysel Davranış ile Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki
Yüzeysel davranışın duygusal tükenmişliği artırdığı yönündeki Hipotez 2’nin
test edilebilmesi amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları çerçevesinde
ANOVA değerlerine bakıldığında (F=2,5823; sig.=0,1115) modelin istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde ilgili bağımsız değişkene
ilişkin Beta ve buna karşılık gelen anlamlılık seviyesi de istatistiksel olarak an‐
lamsızdır. Bu sonuçlardan hareketle Hipotez 2 reddedilmektedir.
Duygusal Tükenmişlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki
Duygusal tükenmişliğin işten ayrılma niyetini artırdığı yönündeki 3. hipotezin
test edilmesi amacıyla duygusal tükenmişliğin bağımsız, işten ayrılma niyetinin
bağımlı değişken olarak ele alındığı tek değişkenli regresyon analizi uygulan‐
mıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; kurulan regresyon mode‐
linin anlamlılığına işaret eden F değeri 40,5541, buna karşılık gelen Sig. değeri
0,000’dır. Kurulan modelde bağımsız değişkene ilişkin Beta katsayısı = 0,5371 ve
buna karşılık gelen t değeri ve anlamlılık seviyesi sırasıyla 6,3682 ve 0,000’dır.
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Dolayısıyla duygusal tükenmişliğin işten ayrılma niyetini artırdığı şeklindeki 3.
hipotez kabul edilmektedir. Duygusal tükenmişlik ile işten ayrılma niyeti ara‐
sındaki ilişki anlamlıdır. Ve Duygusal tükenmişlik, işten ayrılma niyetindeki
varyansın 0,54’ünü açıklamaktadır.
Derin Davranış İle Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki
Derin davranış ile duygusal tükenmişlik arasında negatif yönlü bir ilişki oldu‐
ğuna ilişkin 4. hipotezin test edilmesi amacıyla yapılan regresyon analizi sonuç‐
larına göre; derin davranış ile duygusal tükenmişlik arasında kurulan regresyon
analizi genel olarak anlamlı değildir (F=0,006 ve p=0,94). Bununla birlikte derin
davranışın Beta değerlerine karşılık gelen t değerleri ve buna tekabül eden an‐
lamlılık seviyesi 0,05’den büyük olduğundan (t‐0,0779 ve sig.= 0,93) söz konusu
değişkenin modelin açıklayıcılığına katkı sağlamadığı söylenebilir. Dolayısıyla
Hipotez 4 doğrulanmamıştır.
Derin Davranış İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki
Derin davranışın işten ayrılma niyetini azalttığına ilişkin hipotezin test edilmesi
amacıyla derin davranışın bağımsız, işten ayrılma niyetinin bağımlı değişken
olduğu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında derin
davranış ile işten ayrılma niyeti arasında kurulan regresyon analizi genel olarak
anlamlı değildir (F=1,9845 ve p=0,1622). Bununla birlikte derin davranışın Beta
değerlerine karşılık gelen t değerleri ve buna karşılık gelen anlamlılık seviyesi
nedeniyle (t=‐1,4087 ve sig.= 0,1622), söz konusu değişkenin modelin açıklayıcı‐
lığına katkı sağlamadığı söylenebilir. Bu sonuçtan hareketle hipotez 5 redde‐
dilmektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İlgili yazında belirtildiği gibi yüzeysel davranışın işten ayrılma niyetini artırdığı
görülmüştür. Ancak daha önceki araştırmalardan (Chau vd. 2009) farklı olarak
bu araştırmada, yüzeysel davranışın işten ayrılma niyetini doğrudan etkilediği
tespit edilmiştir. Chau vd. (2009), yüzeysel davranışın, işten ayrılma niyetini,
duygusal tükenmişliğe yol açarak dolaylı olarak etkilediğini tespit etmiştir. Oy‐
sa bu araştırmada ne yüzeysel davranışın duygusal tükenmişlik yarattığına dair
ne de derin davranışın duygusal tükenmişliği azalttığına dair anlamlı sonuçlar
elde edilmemiştir. Bu sonuçlar, yüzeysel davranışla duygusal tükenmişlik ara‐
sında ilişki kuran (Brotheridge ve Lee 2003; Grandey, 2003; Zammuner ve Gali
2005; Chau vd. 2009) ve derin davranışın olumlu etkilerine dikkat çeken daha
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önceki araştırmalarla (Brotheridge ve Grandey 2002; Grandey 2000; Öz 2007;
Chau vd. 2009) tutarlılık göstermemektedir.

Austin, E. J., Dore, T. C. P. ve O’Donovan, K. M. (2008). Associations of Personality and Emotional
Intelligence with Display Rule Perceptions and Emotional Labour, Personality and Individual
Differences, 44: 679‐688.

Ayrıca araştırmada farklı çalışma ve istihdam koşullarına sahip (kamu ve
özel sektör) çalışanların yer almasının bu sonuca yol açmış olabileceği düşünce‐
siyle yapılan analizlerde bu açıdan anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre
derin davranış, özel sektör çalışanlarında duygusal tükenmeye neden olurken,
kamu çalışanlarında duygusal tükenmeyi olumsuz etkileyen bir değişken olarak
görülmüştür. Dolayısıyla derin davranışın etkisi kamu çalışanları üzerinde bek‐
lenen şekildeyken, özel sektör çalışanlarında ilgili yazınla tutarlılık gösterme‐
mektedir. Bu farklı gruplar için elde edilen farklı etki, araştırmanın örgütlerdeki
çalışma koşullarını da (istihdam koşulları, amir desteği, yetki kullanımı gibi)
içerecek şekilde genişletilerek tekrarlanması gereğine işaret etmektedir.

Bellas, M. L. (1999). Emotional Labor in Academia: The Case of Professors”, Annals of the American
Academy of Political and Social Science, 561: 96‐110.

Son olarak araştırmada elde edilen bulgu duygusal tükenmişliğin işten ay‐
rılma niyetini etkilediğidir. İlgili yazınla tutarlı olarak duygusal tükenmişlik
düzeyi yüksek çalışanların işten ayrılma niyetlerinin arttığı tespit edilmiştir.
Ancak işten ayrılma niyetinin yüksek olmasının işten ayrılma davranışı dışında
olumsuz etkiler yaratabileceği düşüncesiyle yapılan analizde bu niyetin duygu‐
sal tükenmişliğe neden olduğu tespit edilmiştir. Yani duygusal tükenmişlik iş‐
ten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilerken, aynı şekilde işten ayrılma niyeti de
duygusal tükenmişliği pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuç, işten ayrılma
niyetinin, işten ayrılma davranışı ile sonuçlanmasa bile örgütler ya da bireyler
için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine ilişkin görüşü destekler nitelikte bir
bulgudur.
Araştırmanın örnek büyüklüğünün, tur operatörleri, seyahat acentaları, yi‐
yecek‐içecek işletmeleri, diğer konaklama işletmeleri çalışanlarını da kapsaya‐
cak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi
istihdama ilişkin ya da çalışma koşullarına ilişkin değişkenlerin de araştırmaya
dahil edilmesi, konunun daha kapsamlı olarak irdelenmesine neden olabilecek‐
tir. Bu araştırma, otel çalışanları, yöneticileri ve bu konuda Ülkemizde yapılacak
diğer çalışmalara ışık tutacak bulgular içermektedir.
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ÖZ
Turizm, kültürler ve coğrafyalar arası bir geçiş olduğundan, hem seyahat ettiği toplumu
hem de kendi toplumunu ilgilendirir. Bu nedenle sosyolojik temelli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda turizmin sosyolojik boyutunda seyahatler sırasında
kurulan ilişkiler ağı içerisinde ortaya çıkan ilişkiler, farklı toplumlar arasında gerçekleşen karşılıklı etkileşimler, kültürden geleneğe, bilgiden değerlere pek çok yapıda meydan gelen değişiklikler söz konusudur. Bu çalışmada temel amaç, turizmi bahsi geçen
sosyolojik yönünden hareketle bir serbest zaman faaliyeti olarak değerlendirmektir.
Serbest zaman kavramı söz konusu olduğunda bu kavramla ilgili algılamaların ve tutumların toplumdan topluma değiştiği görülmektedir. Turizm ise sınıf, gelir ve statüye
bağlı olarak insanların serbest zaman faaliyetlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla çalışmada ilk olarak serbest zaman kavramından bahsedilecek, sonrasında insanların serbest zaman etkinliklerinden ve serbest zamanları değerlendirmede kullanılan araçlardan söz edilecektir.
Anahtar sözcükler: Turizm, toplum, serbest zaman, turist

GİRİŞ
Turizm, kültürler ve coğrafyalar arası bir geçiş olduğundan, hem seyahat ettiği
toplumu hem de kendi toplumunu ilgilendirdiğinden sosyolojik temelli bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmin bahsi geçen sosyolojik boyutunda se‐
yahatler sırasında kurulan ilişkiler ağı içerisinde ortaya çıkan ve farklı toplum‐
lar arasında gerçekleşen karşılıklı etkileşimler, kültürden geleneğe, bilgiden de‐
ğerlere pek çok yapıda değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişimler, aynı
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zamanda hem toplumları hem de insanları değiştirmekte onları yeniden boyut‐
landırmaktadır.
Turizm olgusunun içerisinde yer alan fiziksel ve sosyal hareketliliğin aslında
yeni bir durum olmadığı görülür. Örneğin ilk çağlarda zorunlu olarak seyahat
eden insanoğlu daha sonraki dönemlerde ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için
seyahat etme zorunluluğunu hissetmiştir (Kozak, Kozak ve Kozak 2001). Bu du‐
rumu takip eden süreçte ise pusulanın icadı, gemicilik ve haritacılık tekniğinin
ilerlemesi, karayollarının yapılması, matbaanın icadı, haberleşme imkanlarının
artması gibi gelişmeler, insanların yeni yerler görme, yeni yerlerden haberdar
olma, yeni şeyler öğrenme merakını, macera zevkini kamçılamıştır. Ayrıca sa‐
vaşlar, fetih hareketleri, dinsel çekim merkezleri insanların başka ülkelerle daha
fazla ilgilenmelerine neden olmuştur. Gidilen yerde konaklama ihtiyaçlarını
karşılamak için otellerin, hanların ve kervansarayların kurulması turizm faaliye‐
tini çekilir kılmıştır (Sezgin 2001).
Sanayileşme çağı ise genelde sosyal hareketlerde, özelde ise turizm algısında
önemli kırılmaların yaşanmasına neden olmuştur. Kentleşmenin ortaya çıkardı‐
ğı göçler kırsal ve kentsel yapıları dönüştürürken, insanların fabrika sistemi içe‐
risinde çalışma kavramlarının ve yaptıkları işlerinin mahiyetlerinin de değişme‐
sine etki etmiştir. Böylece Kozak, Kozak ve Kozak’ın (2001) da ifade ettiği şek‐
liyle, bu çağ ile birlikte insanların yaşam biçiminde meydana gelen değişmeler
sonucunda kültür, spor, eğitim gibi amaçlarla turizm hareketine katılmaya baş‐
ladıkları görülmüştür. Yine Kozak, Kozak ve Kozak’a (2001) göre günümüze
gelindiğinde ise insanlar serbest zamanlarını değerlendirme, dinlenme, eğlenme
gibi amaçlarla gerçek anlamda turizm hareketlerine katılmaya başladıkları gö‐
rülmüştür. Kuşkusuz bizim bu çalışmada asıl dikkat çekmek istediğimiz nokta
bu değişimlerin karşımıza çıkarttığı serbest zamanları değerlendirme faaliyeti
olarak turizmin algılanması boyutudur.
Serbest zaman algısının ortaya çıkış süreci bilimsel ve teknolojik gelişmelerle
yakından alakalıdır. Çünkü bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan hayatında‐
ki en önemli yansımalarının iki bağlamda gerçekleştiği görülmektedir. Bunlar‐
dan ilki buluşların insan hayatını kolaylaştırması ve daha önceleri daha fazla
zaman ayrılarak yaptığı işleri kısa sürede yapabilmesini sağlamasıdır. Diğeri ise
aynı buluşların küreselleşme olgusunu ortaya çıkararak dünyanın bir küresel
köy haline gelmesine neden olması ve bunun sonucu olarak da herkesin herkes‐
ten haberdar olmasına imkan tanımış olmasıdır. Her iki olgu birlikte düşünül‐
düğünde insanın serbest zamanlarının artması olgusunun, küreselleşme ile bir‐
likte sosyal ve kültürel hareketliliklerin eskiye göre anlam değiştirmesine sebep
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olduğu görülmektedir. Böylece günümüzde turizmin sosyolojik olarak bir ser‐
best zaman faaliyeti olarak algılanması gerekliliği sonucu da kendiliğinden or‐
taya çıkmaktadır.
Çalışma bu bağlamlardan hareketle iki nokta üzerinde teorik çerçevesini su‐
nacaktır. Bunlardan ilki serbest zaman kavramının ne olduğu, nasıl geliştiği ve
serbest zamanları değerlendirmenin hangi araçlarla gerçekleştirildiği noktaları‐
dır. Bu noktalar çalışmanın ilk bölümde “serbest zamanlar algılaması” ve “ser‐
best zamanları değerlendirme uğraşları” olarak ele alınacak ve bahsi geçen so‐
rulara cevap aranacaktır. Çalışmanın işaret ettiği diğer noktalardan birisi bir
serbest zaman faaliyeti olarak yorumlanabilir turizmin temelde neleri ve hangi
süreçleri kapsadığı ve diğeri ise bu bağlamdan hareketle bir turizm sosyolojisi
altyapısı geliştirme denemesidir. Bu altyapı çalışmanın ikinci bölümünde “bir
serbest zaman faaliyet olarak turizm”den hareketle sosyal ve kültürel bir turizm
tanımlaması üzerine kurulacaktır. Bu bölümde turizmin ne olduğu, geçmişten
bugüne nasıl bir dönüşüm yaşadığı ve sosyal yapıları nasıl etkilediği sorularına
cevap aranacaktır.
Turizm sosyolojisi alanında yapılmış olan çalışmalar çok olmamakla birlikte,
turizmi bir serbest zaman faaliyeti olarak yorumlayan bu çalışma diğer çalışma‐
lardan daha farklı bir perspektif geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konuyla ilgili
olarak yurt içinde ve yurtdışında yapılmış olan çalışmalar genel olarak gözden
geçirilmekle birlikte, turizmin serbest zaman aracı olmasına yönüne dikkat çe‐
ken çalışmalar ayrıca incelenmiştir.
YÖNTEM
Hazırlanacak olan bu çalışma tarama modelinden hareketle temelde literatür
taraması üzerine kurulmuştur. Çalışma bu bağlamda iki ana bölümden oluşa‐
caktır. İlk bölümde serbest zamanlar kavramı analiz edilecek, diğer bölümde ise
turizm olgusuna değinilecektir. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise turizm ile
serbest zamanlar kavramlarının buluştuğu noktaya dikkat çekilecektir.
Teknolojinin Dönüştürdüğü Bir Zaman Algısı Olarak Serbest Zaman
Buluşların insan hayatını kolaylaştırması ve daha önceleri daha fazla zaman
ayrılarak yaptığı işleri kısa sürede yapabilmesini sağlaması insanın zaman algı‐
laması üzerinde belli dönüşümlerin oluşmasına imkan sağlamıştır. Yeni deği‐
şimlerle birlikte serbest zaman kavramı, insanın kendini alışkanlıklarından örü‐
lü hayatın içine çektiği ve eğlenme, hoş vakit geçirme, dinlenme gibi süreçleri
bir arada yaşayabildiği bir zaman algılaması dönüşümü ifade etmeye başlamış‐
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tır. Tezcan’a (1993) göre serbest zaman, bireyin hem kendisi ve hem de başkaları
için bütün zorunluluklardan ya da bağlantılardan kurtulduğu ve kendi isteğiyle
seçeceği bir etkinlikle uğraşacağı zamandır. Bireyin kesin olarak bağımsız ve
özgür olduğu iş yaşamının dışında kalan zamanı ifade eder. Serbest zaman kav‐
ramı Parker’e göre ise, bireyin hem kendisi ve hem de başkaları için bütün zor‐
luklardan veya bağlantılardan kurtulduğu ve kendi isteği ile seçeceği bir faali‐
yete uğraştığı zamandır. Bireyin özgürce istediği gibi kullanabildiği zamandır
(Bakır 1990).
Serbest zamanlarla ilgili temel genellemeler, insanın ihtiyaçları üzerinden ha‐
reketle yapılır. Bu sınıflama aynı zamanda zaman kavramı üzerindeki tanımla‐
maları da şekillendirir. Buna göre iş ve çalışma hayatıyla, ev işleriyle, fizyolojik
ihtiyaçlarla (yemek, uyku vb.) ilişkisi olmayan etkinlikler, “serbest zaman” la
ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Bu etkinlikler aynı zamanda iki gruba ay‐
rılmaktadır. İlki, başta salon oyunları olmak üzere çeşitli oyunları, spor etkinlik‐
leri, kitlesel gösterileri (maçlar, yarışmalar vb.) kapsamaktadır. Bütün toplumsal
çevrelerde bu tarz etkinlikler yer almaktadır. İkinci grup ise daha çok entelektü‐
el diye adlandırılan ve kültürlü bir azınlığı ilgilendiren etkinliklerden oluşmak‐
tadır. Bunlara örnek olarak, okumak, tiyatroya ve konsere gitmek, müze gez‐
mek, seyahatler gösterilmektedir. Seyahatler ise aynı zamanda ülke içerisinde
olabileceği gibi ülkeler arasında da gerçekleşebilmektedir.
Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği (AIEST)’ne göre serbest zaman; bir
kimsenin var olma, çalışma veya çalışmayla ilgili ihtiyaçları karşıladıktan sonra,
geriye kalan kullanılabilecek zamanın miktarı olarak tanımlamaktadır. Kısaca
serbest zaman; dar anlamda iş ile ilgili hayatı idame ettirme sorumlulukların‐
dan veya diğer emirli görevlerden serbest kullanılan zaman olarak tarif edil‐
mektedir. Geniş anlam ise birçok kültürel ve kamu hizmeti kapsamı içindeki
hobiler veya meşguliyetler dizisine katılım suretiyle, benlik geliştirme için ser‐
bestçe kullanım hakkı ve fırsatları olarak tanımlamıştır. Başka bir ifadeyle, ser‐
best zaman yaratıcı ve manevi değerlerin bir kaynağı olarak da görülebilmiştir
(Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç 2003).
Serbest zamanların içerisinde insanın serbestçe hareket edebilme özgürlüğü
yatmaktadır. Bu anlamda zamanı dönüştüren temel itici faktör, iş ve gündelik
hayattan yorulan insanın bu etkinliklerden gerçekten kaçmak istemesi yatmak‐
tadır. Fabrika sistemi içerisinde yeni bir çalışma olgusuyla karşılaşılmasının da
ayrıca konumuz açısından dikkat çeken bir tarafı vardır. Önceleri kırsal yaşam‐
da tarımsal mekanizma içerisinde üretime katılan insanın belirgin niteliklerin‐
den birisi zamanı istediği şekilde kullanabilmesi ya da bugün algılanan biçimiy‐
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le zaman algılamasının silik olmasıdır. Ancak sanayileşmeyle birlikte kentlere
doğru akıp hayatını fabrika merkezli kurmaya başladığında üretim tipinin de‐
ğişmesi ve üretimi kontrol edemeyişi zaman üzerindeki kontrolünü de kaybet‐
mesine neden olmuştur. Çalışma saatleri kavramı, aynı zamanda zaman algıla‐
masının sınırlarının da kesin olarak çizilmesi sürecini beraberinde getirmiştir.
İşe başlama zamanı, öğle yemeği zamanı, iş bitiş zamanı, mesai zamanı gibi sü‐
reler yeni zaman biçimleri olarak ön plana çıkarken, insanın kendisine ayırabi‐
leceği ve kendini dinlendirebileceği bir zaman arayışı da serbest zaman algıla‐
masını oluşturmuştur.
Kuşkusuz bu bağlamda serbest zamanlar psikolojik bir rahatlama sürecinin
de karşılığı olarak anlam bulmaktadır. Özellikle endüstrileşme ve kentleşmenin
ortaya çıkardığı yaşam biçimine sürekli uyum sağlamak zorunda olan kişilerin,
harcadıkları enerjinin doğurduğu gerilimlerin periyodik olarak ortadan kaldı‐
rılması psikolojik dengelerini korumak açısından gerekliydi. Bunun için farklı
zaman aralıklarında kişilere ait serbest zaman olanaklarının yaratılması toplum‐
larda kurumsallaşmıştır. Endüstrileşen toplumlarda iş ve yaşam koşullarının
kişiyi topluma yabancılaştırması üretim açısından son derece olumsuz bir et‐
kendir. Bu olumsuzluğu giderebilmenin temelinde, serbest zaman olanakları
yaratılarak, bireyin kendini yenilemesi yatmaktadır. Birey bu yenilenmeyi çeşitli
kültürel aktivitelerle sağlayabileceği gibi, tatil ya da gezme amaçlı olarak turizm
içerisine katılarak da gerçekleştirebilmektedir.
Serbest zaman ile ilgili ilk ciddi çalışmalar, ABD’de 1950’li yıllarda sosyo‐
ekonomik yapı ve etkinliklere katılım arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla ya‐
pılmıştır. 1960’lı yıllarda azınlıkların ülke politikasında yer edinmesiyle araş‐
tırmalar ırk ve milliyet kavramları üzerinde yoğunlaşmış, 1970’lerde yaşlı nüfu‐
sun artması nedeniyle yaşam biçimi ve katılımla ilgili çalışmalar yapılmıştır.
1980’lere kadar bu etmenler tek başına değerlendirilirken, 1990’lardan itibaren
ise hepsi birlikte ele alınmaya başlamıştır. Türkiye’de ise kurumlar sosyolojisi
bağlamının bir alt başlığı olarak ele alınmış olan serbest zamanlar kavramı, hem
sosyolojik çalışmaların içerisinde hem de yönetim ve iktisat sosyoloji çalışmaları
içerisinde karşımıza çıkmaktadır.
Serbest Zamanları Değerlendirme
İnsanlar çeşitli zamanlarda sahip olduğu serbest zamanlarında; monotonluktan
uzaklaşmak, dinlenmek, hava değişimi gezme‐görme, heyecan duyma, farklı
yaşantılar elde etme gibi pek çok amaçla, açık veya kapalı alanlarda ya da pasif
aktif şekillerde, kent içinde veya kırsal yerlerde sosyal etkinliklere katılmakta‐
dırlar. Sosyal etkinliklerde günlük, hafta sonları, yıllık izinler ve daha uzun ta‐
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tiller ile emeklilik gibi dönemlerde birçok alanda yapılan ve çok çeşitliliği olan
aktiviteler söz konusudur. Bu aktiviteler insanların ayrı ayrı amaç ve istekleri
doğrultusunda anlam kazanmaktadır (Karaküçük 1995). Gelişmiş ülkelerin ge‐
lişmekte veya gelişmemiş olan ülkelerden en önemli farklı zamanı verimli ve
etkin verimli kullanmalarındaki bilinç ve kararlılıklarıdır. İnsan sağlığı ve ve‐
rimliliği üzerine yapılan araştırma, toplumların gelecekle ilgili planlarını ve he‐
deflerini saptarken, sürekli zaman boyutu içinde iş ve serbest zaman dengesini
duyarlı bir biçimde ele almak zorunda kaldıklarını göstermektedir. Zamanın
toplumun gelişme süreci ile etkilenen ve akılcı kullanımı gerektiren bir kaynak
olduğu bilincine varılmalıdır (Bilgütay 1973).
Serbest zamanların kullanımı, hem toplumlar arasıda farklılıklar göstermekte
hem de toplumsal yapı içerisinde sınıflar arasında farklılıklar göstermektedir.
Örneğin gelişmiş toplumlarda fiziki güce dayanan çalışmanın yavaş yavaş orta‐
dan kalkması insanların serbest zamanlar bilincini daha yerleşik kılmaktadır.
Ancak gelişmemiş toplumlarda ise çalışmak, yemek gibi temel ihtiyaçlar daha
ön planda olduğu için zamanla ilgili ekstra bir sınıflama yapılamamaktadır. Bu‐
rada toplumların ekonomik gelişmişliğinin ya da insanların parayla olan ilişki‐
lerinin belirleyici olduğu görülmektedir. Orta yaşın üzerindekiler serbest za‐
manlarını seyahat ederek değerlendirebilirken, gençler konserlere ya da sine‐
maya giderek değerlendirebilmektedirler. Burada da insanların zevkleri, hayata
bakış açıları önemli bir belirleyici olmaktadır.
Anlaşılacağı üzere toplumlar serbest zamanlarını kültürel özelliklerine göre
değerlendirmektedirler. Ancak serbest zamanının nasıl kullanılacağı genelde
bireysel bir karardır. Biri için eğlendirici, zevk veren bir etkinlik diğer biri için
bu anlamları ifade etmeyebilir. Bu farklılıklar, kişilerin bireysel tutumlarıyla
yakından ilişkilidir. Etkinliklerin seçimi ise bireylerin ilgilerine, yeteneklerine,
çevresindeki olanaklara vb. birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Bazen
yardım kuruluşlarında, derneklerde, gönüllü kuruluşlarda çalışmak bile din‐
lendirici, eğlendirici, zevk verici olabilmektedir. Burada da kişilerin sosyal çev‐
releri işin içerisine girmektedir. Bu belirlemeleri yaptıktan sonra genel olarak
serbest zamanların değerlendirilmesini şu başlıklar altında vermek mümkün‐
dür:
1. Spor: Bireyin biyolojik ve psikolojik (bedensel ve ruhsal) gelişimini sağlayan
bir eylem biçimidir. Bireysel gibi görülen spor; imkân, hedef, sayıtlı ve
icra şekliyle toplumsaldır, sosyal bir çerçevede olup biter. Serbest za‐
man değerlendirmede sıkça başvurulan yollardan birisidir.
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2. Sinema, Tiyatro ve Televizyon: Görsel yolların başında gelmekte ve serbest za‐
manların doldurmaktadır. Öyle ki televizyon çoğu oluşumlarda kulla‐
nacağı serbest zamanı geri dönüşlü olarak ortaya çıkarmaktadır diğer
eylemlerin vakitlerinden almaktadır (Aydın 2000). Sinema ve televizyon
arasındaki rekabette ise sinema dünyanın her yerinde gerilemekte, buna
karşılık eve giren televizyon alıcısı sayısında sürekli bir artış gözlen‐
mektedir (Thema Laraousse 1994).
3. Müzik Dinleme: Konser vb. gibi özel yolların yanında değişik kitle iletişim a‐
raçlarıyla yaygınlık kazanmakta ve serbest zamanları ya da diğer bazı
eylemlerin zamanını paralel olarak kullanmaktadır (Aydın 2000).
4. El Sanatları: El beceri ve değerlendirmesine dayalı eylemlerdir. Yalnız bura‐
daki el sanatları mesleksel olmayıp bir serbest zaman değerlendirmesi
olan uğraşlardır. Mesela kadınların örgü, nakış, vb. çoğu incelikli ve salt
ekonomik olmayan çalışmaları el sanatları olarak birer serbest zaman
değerlendirmesidir.
5. Okuma: Basın ve yayınla ilgili bir serbest zaman değerlendirme yoludur. İn‐
sanlarda zihinsel gelişmeyi sağlamaktadır. Kişisel görünse de okuma bi‐
le bir toplumsal temele dayanmaktadır (Aydın 2000). Ancak okumak
meslekle de ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu ayrımın sınırları‐
nın iyi çizilmesi gerekir.
6. Gezmek ve Turizm: Turizm olgusu ortaya çıkış süreci itibariyle bir serbest za‐
manları değerlendirme aktivitesi olarak görülmüştür. Turizm ile birlikte
insanlar içinde bulundukları yerleşim mekanlarından çıkarak coğrafya‐
lar arası geçişler yapar ve bu süreç içerisinde sosyal ve kültürel aktivite‐
lerle hem serbest zamanlarını değerlendirir hem de kendilerini gelişti‐
rirler. Ancak turizme katılmak kuşkusuz bireylerin ekonomik gelişmiş‐
lik seviyesi ile de yakından ilişkilidir.
Bir Serbest Zaman (Boş Zaman) Faaliyeti Olarak “Turizm”
Daha önceki bölümde insanların zaman algılaması konusunda zihinlerindeki
pratik yansımalarının tarihsel değişim süreçlerine değindik. Ardında insanların
serbest zaman etkinliklerini ve kullanılan araçlardan söz ettik. Bu kısımda ko‐
numuz olması açısından karşımıza çıkan araçlardan birisinin “turizm ve seya‐
hatler” olduğunu gördük. Şimdi burada dikkat çekilmesi gereken nokta her ne
kadar serbest zaman davranışı ile turizm davranışı farklı anlamları içerseler de
aralarında organik bir bağın olduğu gerçeğidir. Çünkü insanlar serbest zaman‐
larını ve serbest zaman etkinliklerini turizm yönünde kullanabilirler. Özellikle
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günümüzde insanların serbest zamanlarında yapabilecekleri birçok etkinlikleri
turizm olgusu içine çektikleri gözlenmektedir (Rızaoğlu 2003).
Turizm günümüz insanının serbest zamanını değerlendirmek için benimsedi‐
ği çağdaş sanayi toplumunun bir kültür kalıbı ve öğesidir. Burada uzun süre
içinde yaşanılan doğal ve toplumsal ortamın dışına çıkarak, yakın veya uzak
çevreleri görmek, tanımak, öğrenmek anlayışı içinde eğlenmek ve dinlenmek
amaçlanmaktadır. Bu amaç, bireysel veya toplu ve kitlesel yer değiştirmeler yo‐
luyla gerçekleşir.
Turizm olayının esasını insan unsuru ve insan toplulukları oluşturmaktadır.
Turizm insandan insana, insandan topluma geçen sosyal bir olaydır. Turizm
faaliyetinde bulunan insanlar başka yerlere gitmekle buralarda yeni insanlarla,
toplumlarla temasa geçmekte ve değişik sosyal ilişkiler kurmaktadır. Turistler
bir yandan gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilemekte, diğer yandan da bu yer‐
lerden kendileri de etkilenmektedir. Bu iki yönlü ilişkiden turizm bir kültür ta‐
şıyıcısı olarak insanlar ve insan toplulukları arasındaki ağları güçlendirmekte‐
dir. Turizm değişik kültür ve davranışlardaki insanların görüş açısının genişle‐
mesinde önemli bir etken olmaktadır (Sezgin 2001).
Turizm kavramı içerisinde pek çok seyahat biçimi girer. Uluslararası Bilimsel
Turizm Uzmanları turizm kavramını şöyle tanımlamaktadır: insanların devamlı
ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları
yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki, genellikle turizm işletmelerinin üret‐
tiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve
ilişkiler bütünüdür. Bu tanımlamanın genel perspektiften bütün süreçleri ifade
ettiği görülmektedir. Buna göre insanlar yeni yerler görme amaçlı kültürel ve
tarihi geziler yapabildiği gibi tatil ve dinlenme amaçlı da olabilmektedir.
Diğer bir tanım da ise turizm “insanların serbest zamanlarını değerlendirmek
amacıyla devamlı oturdukları yerden başlayarak, gelir sağlamamak ve politik
faaliyetlerde bulunmamak koşuluyla özgür bir atmosfer içinde toplu ve bireysel
olarak yaptıkları seyahatlerde gittikleri yerde en az bir gün ya da bir gece kalan,
bu süre içinde dinlenme, eğlenme, merak, spor, din, tedavi olma, kültür faali‐
yetlerine katılma, dost ve akrabalarını ziyaret etmek gibi amaçlardan en az biri‐
ni gerçekleştirme, bu süre içinde ortaya çıkan ihtiyaçları ile ilişkileri kendisine
konu alan sosyal, ekonomik ve kültürel bir olay, bir hizmet endüstrisidir” şek‐
linde tanımlanmaktadır (Ürger 1992). Bu tanımlama ise yukarıda verilen genel
perspektifin açılımını sunmaktadır. Görüldüğü üzere bu tanımlama içerisinde
sosyal ilişkilerden kültürel etkilenmelere kadar pek çok sosyal süreç yer almak‐
tadır.
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Turizm olayı, kişinin dışında bulunan objektif karakterli ve kişiyi kendine
uymaya zorlayan etkileyici özelliğe sahip ortaklaşa hareket, duyma, düşünme
yani kollektif karaktere sahip kendine özgü bir sosyal olaydır. Turizm, kurallı
ve organize edilmiş bir sektör olmakla birlikte boş zaman etkinliğidir. Turizm
ilişkileri insanların çeşitli yerlerde kalmalarıyla ve bu yerlere gitmeleriyle ortaya
çıkar (Berber 2003).
Görüldüğü üzere turizm kavramının tek bir tanımı yapılmamıştır. Bunun ne‐
deni turizmin ifade ettiği alanın geniş olması ve bu nedenle farklı disiplinlerde
çalışan araştırmacıların turizmi kendi disiplinlerine özgü niteliklerini dikkate
alarak tanımlamalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin ekonomistler turizmi
bir endüstri, pazar olarak görürken, çevre bilimciler çevresel etkinlikler üzerin‐
de durmakta, sosyologlar ise turizmin insan davranışları yönünü ana unsur ola‐
rak ele alıp tanım yapmaktadırlar (Kozak, Kozak ve Kozak 2001).
Turizm Kavramının Sosyolojik İçerik Kazanması-Turizm Sosyolojisi
Sosyoloji, insanların toplum biçiminde ve kümeler halinde yaşamaları gerçe‐
ğinden hareket etmekte ve insanın bir turist kümesi içinde veya bir yerli kümesi
içinde turizm davranış örneklerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Böylece sos‐
yoloji, turistlerin turistlerle, turistlerin yerlilerle, turistlerin turizm görevlileri ile
olan toplumsal ilişkilerinden kaynaklanan tavır ve hareketleri, kentleşme ve
sanayileşme olayı, teknolojik gelişmeler, aile yapısında değişmeler ve politik
yapının turizmle ilişkilerini inceleme konusu yapmaktadır (Rızaoğlu 2003).
Oldukça geniş bir alana yayılan turizm sosyolojinin bir alt disiplini olarak
sosyolojinin yeni bir alanı olarak incelenmeye başlanmasını da beraberinde ge‐
tirmiştir. Turizm sosyolojisi yeni bir alan olmakla birlikte, şimdilik serbest za‐
man sosyolojisi veya serbest zamanlar sosyolojisi adı verilen bir başka özel sos‐
yoloji dalının içinde düşünülmektedir. Toplumsal olan her olay sosyolojinin
inceleme alanı içine girmektedir. Turizm olayı toplum hayatının, insan hayatı‐
nın ve insanların birlikte yaşamalarının bir yönünü ortaya koymaktadır. Böyle‐
ce, turizm ile sosyoloji arasındaki sıkı bağ kendiliğinden belirlenmiş olmaktadır.
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birleriyle ilişkiler kurması, farklı bilgi, görgü, gelenek ve kültür düzeyleri ara‐
sındaki bir etkileşime ve bunların sonucunda sosyal yapının ahlak anlayışının
ve giderek toplumsal davranış kalıplarının değişmesine yol açan sosyal bir o‐
laydır (Kozak, Kozak ve Kozak 2001). Turizm sayesinde farklı sosyal ve kültürel
yapılara sahip toplumlar birbirleriyle ilişki kurabilmekte, bu ilişkiler sonucu
oluşan etkileşim toplumsal değişimi hızlandırıcı bir rol oynamaktadır (Avcıkurt
2003).
Örneğin, turizm Türk toplumunda tüketim alışkanlıklarının değişmesine ne‐
den olduğu, iş‐güç çeşitlenmesini sağladığı, yeni meslekleri ortaya çıkardığı,
gelenek ve göreneklerde değişmeye yol açtığı, ön yargıların kalkmasında etken
olduğu, değer yargılarının ve toplumda kadın ve erkek rollerinin değişmesinde
önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Ama bu tür yansımalarının yanında ya‐
bancıların tümden yerleşme talepleriyle toprak satın almalarıyla da karşılaş‐
makta bu ise siyasi alanda çeşitli tartışmaların gündeme gelmesine neden ol‐
maktadır. Aynı şekilde kültürel alanda meydana gelen değişmeler ise toplumu
dejenere ettiği konusunda tartışmalara neden olmaktadır.
Kültürel değişmeler söz konusu olduğunda turizmin, kültür değişimi ve kül‐
tür yayılmasına aracı olan en önemli sektör olduğu görülür. Bu nedenle Türki‐
ye’de yapılan tartışmaların normal olduğunu ifade etmek mümkündür.
Avcıkurt’a (2003) göre turizm sayesinde herhangi bir yere giden turist, yerel
alışkanlıkları öğrenmekte ve eve döndüğünde gördüklerini paylaşabilmektedir.
Turizmin kültürel etkileri özellikle yerel halkın genç bireyleri üzerinde etkili
olmakta ve çoğu kez turistlerin kültürünün benimsenmesiyle sonuçlanmakta‐
dır. Daha güçlü olduğu kabul edilen batılı fikirler ve turizm yoluyla tanışılan
tutum ve davranışların özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki zayıf yerel kültürü
asimile ettiği ileri sürülmektedir.

Turizm sosyolojisi, turizm olayını insanların ortak yaşantılarının bir ürünü
olarak ele alır. Bu faaliyetteki toplumsal ilişkileri, bu ilişkilerin biçim, içerik ve
tiplerini, toplumsal gruplaşmaları, örgütlenmeleri ve örgütleri, turizmin toplum
yapısıyla etkileşimini, turizmin toplumsal değişme sürecindeki yeri ve rolü gibi
sorunları inceler (Güler 1978).

Turizmin değiştirici etkisi, kırsal toplumun pazara açılması ya da endüstrinin
yörede kurulması sonucunda meydana gelen değişmelere benzer sonuçlar ve‐
rebilir. Örneğin; bireyin üzerindeki toplumsal denetimin azalması, girişimciliğin
desteklenmesi, ücretli emeğin yaygınlaştırılması, akrabalık bağlarının çözülme‐
si, ailenin bazı işleri terk etmesi ve küçülmesi gibi (Doğan 1987). Bir başka so‐
mut değişim biçimleri ise dinsel tutumlarda gözlenen değişiklikler, kıyafetlerde,
davranış kaidelerinde ve geleneklerde görülen değişikliklerdir. Bu değişiklikler
sık sık yerel toplumların kendilerine uygun olmayan davranışları ve öteki özel‐
likleri taklit etmesi uygulaması şeklinde görülmektedir.

Turizm sosyolojisi turizmi sosyal bir değişmenin aracı olarak da yorumlar.
Buna göre turizm, farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip olan toplumların bir‐

Turizm coğrafi, kültürel ve kişisel temas yoluyla bilgileri, düşünceleri, duygu‐
ları ve değerleri gelişmiş toplum ve topluluklarla gelişmemiş veya gelişmekte
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olan toplum ve topluluklar arasında aktarmaktadır. Günümüzde turizm hare‐
ketlerinin yönü gelişmiş ülkelerden gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere, bü‐
yük kent ve sanayileşmiş yörelerden kırsal, köylük veya küçük kasabalara doğ‐
ru olmaktadır (Rızaoğlu 2003). Bahsedilen bu durumlar aynı zamanda turizm
hareketinin yönünü de vermektedir. Bu anlamıyla toplumun belli bir doygun‐
luk seviyesine ulaşmış olması ve ekonomik anlamda bireysel kaygıların bulun‐
maması gerekmektedir.
Turizmin toplum üzerinde gerçekleştirdiği değişim elbette yadsınamaz bir
gerçektir. Turizmin faaliyet gösterdiği toplumda ya da yörede olumlu ve olum‐
suz bir takım değişimler meydana gelecektir; fakat burada söz konusu edilen
olumlu ya da olumsuz değişimler, turizm bölgesinin sosyo‐kültürel yapısı da
göz önüne alındığı vakit, göreceli olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Çünkü ge‐
leneklerine, örf ve adetlerine sımsıkı sarılan aileleri göz önüne alarak düşündü‐
ğümüzde, turizmin yarattığı toplumsal değişimlere “olumsuz değişimler” gö‐
züyle bakılacaktır. Aynı şekilde tam tersi açıdan düşünen aileler de ise bu deği‐
şimler “olumlu değişimler” olarak karşılanacaktır. Burada ortaya çıkan ikililiğin
temelinde, turizm olgusunun ne olarak anlaşıldığı ve turizmin topluma sağla‐
yacağı faydanın ne ölçüde olacağı şeklinde yapılan mukayeseler bulunmakta‐
dır. Yani turizmin olumlu ya da olumsuz karşılanması, turizm faaliyetinin ger‐
çekleştiği bölgede yaşamakta olan bireyler ya da toplum tarafından ne şekilde
yararlı olduğu ile ilgili bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan araştırmalar, turistlerin bölge halkının toplumsal yapısının değişi‐
minde daha baskın olduğunu göstermektedir. Bu sonuca ulaşan araştırmacılar
neden olarak turizmin özellikle ekonomik ve kültürel yönlerden gelişmemiş
bölgelerde teşvik edildiğini ve bu yüzden bölge halkının kendilerine yabancı bir
yaşam biçimine uyum sağlamaya eğilimli olduğunu göstermektedir. Ancak bu
görüş, tutucu bölgeler için geçerliliğini kaybetmektedir. Son yıllarda yapılan
araştırmalarda, turizme açılan bölgelerdeki toplumun, gelenek, görenek yapıla‐
rında önemli değişikliklerin ortaya çıktığı gözlenmektedir (Kozak, Kozak ve
Kozak 2001).
Turizm, özellikle farklı kültür ve değerlere sahip insanların birbiriyle olan i‐
lişkilerini ve etkileşimlerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Böylece turizm top‐
lumları çift yönlü olarak etkileyen dinamik bir özellik taşımaktadır. Bu olgu,
özellikle ekonomik açıdan daha düşük hayat standartlarına sahip ülkelerde ya
da bölgelerde daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Turizm, bölge halkının
özellikle de turizmle doğrudan bağlantısı olan fertlerinin hayat tarzları, kişisel
ilişkileri ve davranışlarında değişmeye neden olmaktadır. Turizm olayının
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meydana getirdiği bu ilişkiler her zaman, her iki taraf için de arzulanır nitelikte
gerçekleşmeyebilir. Bu durum, turist kabul eden yöre halkının yabancı ziyaret‐
çilere karşı genel bir olumsuz tutum ve davranış içine girmelerine yol açabilir.
Türkiye’de turizmin toplumsal yapı üzerindeki etkileri üzerine kapsamlı araş‐
tırmalar yapılmamıştır. Turizmin toplumsal yönünün dikkatten uzak tutulması,
konuya yalnızca ekonomik getirileri yönünden yaklaşılması, turizmin toplum‐
sal yapı üzerinde ne gibi yıkımlara yol açtığının tam olarak bilinememesine yol
açmıştır. Zira turizmin gelişmeye başlamasıyla yapılması gereken bir anlamda
da durum saptaması olarak nitelendirilebilecek araştırmalar turizmin sosyal
değişmeye olan etkisinin ortaya konması açısından gerekli çalışmalardır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Hazırlanmış olan bu çalışma, turizmin sosyolojik temelli bir olgu oluşu yargısı‐
na bağlı olarak, serbest zamanlar ile turizm arasındaki organik ilişkiyi çözüm‐
leme denemesi olarak hazırlanmıştır. Çalışma iki nokta üzerinden hareketle or‐
tak bir alanda buluşmayı amaçlamıştır. Bunlardan ilki serbest zaman kavramı‐
nın ne olduğu, nasıl geliştiği ve serbest zamanları değerlendirmenin hangi araç‐
larla gerçekleştirildiği noktalarıdır. Bu noktalar çalışmanın ilk bölümde “serbest
zamanlar algılaması” ve “serbest zamanları değerlendirme uğraşları” olarak ele
alınmıştır. Çalışmanın işaret ettiği diğer noktalardan birisi bir serbest zaman
faaliyeti olarak yorumlanabilir turizmin temelde neleri ve hangi süreçleri kap‐
sadığı ve diğeri ise bu bağlamdan hareketle bir turizm sosyolojisi altyapısı geliş‐
tirme denemesidir. İki farklı konuyu aynı noktada buluşturan ise ilk araştırma‐
larda turizmin sosyolojinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkan “serbest zaman‐
lar sosyolojisi” içerisinde tartışılmasıdır.
Turizm, kültürler ve coğrafyalar arası bir geçiş olduğundan, hem seyahat etti‐
ği toplumu hem de kendi toplumunu ilgilendirdiğinden sosyolojik temelli bir
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmenin bugün toplumlara sundu‐
ğu iletişim ve ilişkiler ağı da düşünüldüğünde aslında oldukça geniş bir alan
nüfuz eden bir olguyla karşılaştığımız anlaşılacaktır. Seyahat imkanlarının art‐
ması, çeşitli sosyal ve ekonomik fırsatlar, kişisel merakların ön plana çıkması
gibi nedenler insanları sürekli bir yerden alıp başka bir yere götürmektedir. Ay‐
nı iletişim ağlarının teknolojik araçlarla kişiyi oturduğu yerden dünyayı gezme
imkanı sağladığı düşünüldüğünde aslında bugünkü anlamıyla insanın sürekli
“turist” psikolojisi içerisinde yaşadığını iddia etmek yanıltıcı olmasa gerek. Hız‐
lı ve sürekli devinim halinde olan küresel dünya içerisinde zaman kavramının
da ayrıca değinilmesi gereken bir tarafı vardır ki bu durum bizi doğrudan yu‐
karıda geçen süreçlerle ilişkilendirmektedir.
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Serbest zamanların içerisinde insanın serbestçe hareket edebilme özgürlüğü
yatmaktadır. Bu anlamda zamanı dönüştüren temel itici faktör, iş ve gündelik
hayattan yorulan insanın bu etkinliklerden gerçekten kaçmak istemesi yatmak‐
tadır. Fabrika sistemi içerisinde yeni bir çalışma olgusuyla karşılaşılmasının da
ayrıca konumuz açısından dikkat çeken bir tarafı vardır. Önceleri kırsal yaşam‐
da tarımsal mekanizma içerisinde üretime katılan insanın belirgin niteliklerin‐
den birisi zamanı istediği şekilde kullanabilmesi ya da bugün algılanan biçimiy‐
le zaman algılamasının silik olmasıdır. Ancak sanayileşmeyle birlikte kentlere
doğru akıp hayatını fabrika merkezli kurmaya başladığında üretim tipinin de‐
ğişmesi ve üretimi kontrol edemeyişi zaman üzerindeki kontrolünü de kaybet‐
mesine neden olmuştur. Çalışma saatleri kavramı, aynı zamanda zaman algıla‐
masının sınırlarının da kesin olarak çizilmesi sürecini beraberinde getirmiştir.
İşe başlama zamanı, öğle yemeği zamanı, iş bitiş zamanı, mesai zamanı gibi sü‐
reler yeni zaman biçimleri olarak ön plana çıkarken, insanın kendisine ayırabi‐
leceği ve kendini dinlendirebileceği bir zaman arayışı da serbest zaman algıla‐
masını oluşturmuştur.
Serbest zamanların kullanımında toplumlar arasındaki farklılıkların belirleyi‐
ci olduğu görülmektedir. Bu bağlamda serbest zamanı değerlendirmede kulla‐
nılan araçlar, hem toplumdan topluma hem de toplumsal yapı içerisinde sınıflar
arasında farklılıklar göstermektedir. Örneğin gelişmiş toplumlarda fiziki güce
dayanan çalışmanın yavaş yavaş ortadan kalkması insanların serbest zamanlar
bilincini daha yerleşik kılmıştır. Ancak gelişmemiş toplumlarda çalışmak, ye‐
mek gibi temel ihtiyaçlar daha ön planda olduğu için zamanla ilgili ekstra bir
sınıflama yapılmadığı görülmüştür. Burada toplumların ekonomik gelişmişliği‐
nin ya da insanların parayla olan ilişkilerinin belirleyici olduğu görülmektedir.
Orta yaşın üzerindekiler serbest zamanlarını seyahat ederek değerlendirebilir‐
ken, gençler konserlere ya da sinemaya giderek değerlendirebilmektedirler. Bu‐
rada da insanların zevkleri, hayata bakış açıları önemli bir belirleyici olmaktadır.
Sonuç olarak hazırlanmış olan bu çalışma sosyoloji ve turizm ile ilgili yapılan
araştırmalarda kaynak olabilmesi amacıyla yapılmıştır. Ortaya konan bir takım
sonuçlar itibariyle serbest zamanlarla turizm arasındaki ilişki biçimlerini sorgu‐
lamıştır. Ülkeler arası mesafelerin teknolojik ve ulaşım araçlarıyla gittikçe kü‐
çüldüğü günümüzde mekanlar arası geçişlerin daha da önem kazanacağını id‐
dia etmek dünyanın geleceğine bakarak zor olmasa gerek.
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ÖZ
Dünya nüfusunun büyük bir kısmı için tatil deniz kıyısına gitmek şeklinde algılanmaktadır. Bu durum Türkiye ve Marmara Bölgesi için de geçerlidir. Bu nedenle en popüler
turizm alanları deniz kıyılarıdır. Bu çalışma, Marmara Bölgesi’nde kıyı turizmi için iklim
konforu şartlarının ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı Marmara Bölgesi’nin deniz kıyı kuşaklarını kapsamaktadır. Marmara Bölgesi bir yandan Ege Denizi
ve Karadeniz’e, diğer yandan Marmara Denizi’ne kıyısı olan bir bölgedir. Bu konumu iklimde ortaya çıkan farklılıkla beraber pek çok insan aktivitesinde olduğu üzere kıyı turizmi kapsamındaki turizm aktivitelerini de etkilemektedir. Bu çalışmayı benzer çalışmalardan farklı kılan yanı sıcaklık, nispi nem, güneşlenme süresi, rüzgar ve yağış unsurlarının eş zamanlı etkilerinden yola çıkılarak hazırlanmış olan ve tüm Dünya’da kabul gören Mieczkowski’nin Turizm İklim İndisi (TCI) kullanılarak yapılmış olmasıdır. Çalışma alanından seçilen toplam 9 istasyonun verilerine göre Marmara Bölgesi deniz kıyı
kuşaklarında kıyı turizmi kapsamında açık alanda yapılacak turizm aktiviteleri yönünden genelde iyi kategoride TCI değerlerinin varlığı belirlenmiştir. Marmara Bölgesi kıyı
kuşağındaki iklim konforu şartları genelde mayıs-eylül döneminde kıyı turizmine uygundur. Ancak, en uygun kesim Bozcaada, Gökçeada ve Çanakkale istasyonlarının yer
aldığı kıyı kuşağıdır. Karadeniz’e yakın kıyılarda yaz yağışları, diğer alanlarda ise gündüz konforunun düşük olması kıyı turizmini olumsuz etkileyebilir.
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tivitelerinin bu bölgede fazlaca gelişmemiş olduğu ve daha çok değişik önem ve
yoğunlukta rekreasyonel faaliyetler ve iç turizm hareketlerinin ağırlık kazandığı
görülür.
Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki turizmin istenilen düzeye gelememesinde
pek çok faktörün rolü olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda hangi faktörlerin etkili
olduğunun belirlenmesi gelecekteki turizm planlamalarına ve yatırımlarına yol
gösterecektir. Çalışmada bu noktadan hareketle turizmin pek çok faktörden et‐
kilenen bir faaliyet olduğu kabul edilmiş ve yalnızca kıyı turizmi aktiviteleri
yönünden iklim konforu şartlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çünkü
turizm aktivitelerine katılan insanlar bulundukları ortama uyum göstermelerine
rağmen her zaman kendilerini rahat ve zinde hissedecekleri ortamları ararlar.
Günümüzde, iklimin turizm üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak ça‐
lışan turizm klimatolojisi uzmanları iklim verilerinin turizm aktiviteleri ile ilgili
karar verme sürecinde ve uygun mevsimin belirlenmesinde bir arada değerlen‐
dirilmesi gerektiğini belirtmektedirler (de Freitas 2003). Bu nedenle turizm kli‐
matolojisi ile ilgili çalışmalarda sadece bir iklim bileşeni değil, farklı bileşenlerin
kombine etkileri sonucu ortaya çıkan durum dikkate alınmalıdır. Çünkü söz
konusu unsurların kombine etkileri sonucu ortaya çıkan durum, turizm yönün‐
den iklim koşullarının belirlenmesinde temel ölçüt olarak değerlendirilir ve bu
amaçla bazı eşik değerlerin ve indislerin belirlenmesi önem taşır (Koçman
1993a: 125).

GİRİŞ

İklimin turizm üzerindeki etkisi konusunda çalışan turizm klimatolojisi uz‐
manlarının üzerinde en fazla durduğu konulardan biri turistik aktivitelere katı‐
lan insanların bulunulan ortamdaki iklim şartları ile ilgili memnuniyet derecesi
olarak tanımlanabilen iklim konforudur. Bu bağlamda, konfor duygusunun
sübjektif olduğu ve bu duyguyu etkileyen değişik psikolojik ve fiziksel etkenle‐
rin mevcut olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü insanlar bulunulan
ortamdaki iklim şartlarını yaş, sağlık durumu gibi farklı unsurlara göre farklı
algılarlar.

Türkiye’de turizm bilindiği üzere genelde kıyı kuşaklarında ve deniz‐güneş‐
kum unsurlarına dayalı olarak mayıs‐ekim döneminde yoğunlaşır. Bu bağlam‐
da Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kuşakları ön planda yer alır. Marmara Böl‐
gesi kıyı kuşağı ise bu bağlamda daha geri durumdadır. Uzun bir deniz kıyı
şeridine sahip olan Marmara Bölgesi kıyı kuşağı kıyı özellikleri, deniz ve güneş
banyosu imkanları, doğal ve tarihi‐kültürel çekicilikleri ile değişik turizm akti‐
vitelerine uygun mekanlara sahip olan bir alan durumundadır. Ancak, kıyı ku‐
şaklarında yapılan ve çoğunlukla yaz turizmi kapsamında ele alınan turizm ak‐

Bu çalışmada kıyı turizmi kapsamında genel olarak açık alanda yapılan turis‐
tik aktivitelere katılan ziyaretçiler yönünden Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki
iklim konforu şartlarının incelenmesi, bu tür faaliyetlerin sağlıklı ve konforlu
şekilde sürdürülebilmesi yönünden en uygun şartların görüldüğü zaman dilim‐
lerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çünkü hemen her yaştaki turistlerin açık
alanda yapılan turizm aktivitelerini sağlıklı ve konforlu şartlar altında sürdür‐
meleri, turizmden beklenen faydanın sağlanabilmesi, aktivitelere katılanların
iklimden kaynaklanabilecek muhtemel risklerden korunmaları, turizm yatırım‐

Anahtar sözcükler: Kıyı turizmi, iklim konforu, turizm iklim indisi, Marmara Bölgesi

Bildiriler

1219

cıları ve pazarlamacılarının planlamalarını gerçekçi bir biçimde yapabilmeleri
yönünden turistik alanlarda iklim konforu durumunun da mutlaka dikkate a‐
lınması gerekir. Turizm faaliyetlerinin sürekli olarak binalar ve araçlar gibi kli‐
ma sistemleri ile donatılmış mekanlarla sınırlı kalamayacağı düşünüldüğünde
bu durumun önemi daha açık olarak anlaşılır (Özgüç 1998: 47).
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ması etkili olmuştur. Çalışmada kullanılan meteorolojik veriler Çevre ve Orman
Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden resmi yazı ile temin
edilmiştir.
Yukarıda adı geçen meteoroloji istasyonlarına ait veriler Mieczkowski tara‐
fından geliştirilmiş olan Turizm İklim İndisi (TCI) kullanılarak değerlendirilmiş‐
tir. Ulusal ve uluslar arası turist akışı üzerine iklimin etkisi ve turizm sezonun
belirlenmesinde iklim konforu şartlarının da mutlaka dikkate alınması gerektiği
noktasından hareketle geliştirilmiş olan bu indis en yaygın bilinen birleşik in‐
distir (Lin ve Matzarakis 2008: 281‐282). İndiste ele alınan iklim elemanları gü‐
neşlenme süresi, hava sıcaklığı, bağıl nem, yağış ve rüzgardır. Bu indisin diğer
iklim indislerinden farkı ise bu indiste her parametrenin değerlendirmeye alın‐
masıdır (Matzarakis 2007: 53).

Tablo 1. TCI Sınıflama Şeması
TCI değeri (%)
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
10 - 19
9- -9
–20- -10

Turizm için iklim kategorisi
İdeal
Mükemmel
Çok İyi
İyi
Kabul edilebilir
Sınır değerlerde
Elverişli değil
Yüksek düzeyde elverişsiz
Hiç uygun değil
İmkansız
İmkansız

Kaynak: Güçlü,2010, Çizelge ‘den aynen alınmıştır.

Şekil 1.Çalışma Alanı ve Yakın Çevresinin Lokasyon Haritası

Turizm İklim İndisi aşağıdaki formülle hesaplanır ve değerlendirilir
(Mieczkowski 1985: 229).

YÖNTEM
Çalışmada Marmara Bölgesi kıyı kuşağında yer alan Şile, Göztepe (İstanbul),
Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bandırma, Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada meteo‐
roloji istasyonlarının (Şekil 1) 1975‐2008 yılları arasındaki aylık ortalama güneş‐
lenme süresi; maksimum, ortalama ve ortalama en yüksek sıcaklık; aylık orta‐
lama ve minimum nispi nem; aylık yağış toplamı ve aylık ortalama rüzgâr hızı
verileri kullanılmıştır. Bu istasyonların seçilmesinde rasat sürelerinin 25 yıldan
daha uzun olması, konumları ve güneşlenme süresi ölçümlerinin yapılıyor ol‐

TCI=2[4(CID)+CIA+2(R)+2(S)+W].

Bu formülde CID, Gündüz Konfor İndisini ifade etmektedir. CID, Maksimum
sıcaklık (°C) ve minimum bağıl nem (%) değerleri kullanılarak hesaplanmakta
olup, TCI içindeki ağırlığı en fazla olan (%40) olan indistir. Formüldeki CIA,
Günlük Konfor İndisidir. CIA, Ortalama sıcaklık (°C) ve nispi nem(%) değerle‐
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rine göre hesaplanmaktadır. TCI’ndeki ağırlığı %10’dur. R, aylık ortalama yağış
miktarını (mm), S, aylık ortalama güneşlenme süresini (saat) ve W, ortalama
rüzgâr hızını (m/sn veya km/saat) temsil eder (Mieczkowski 1985: 229). Bu in‐
disten elde edilen değerler ise Tablo 1’deki sınıflama şemasına göre yapılır.
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Tablo 2. Marmara Bölgesi Kıyı Kuşağından Seçilmiş İstasyonlarda Aylık, Yıllık ve Belirli Dönemler
İtibariyle S Değerleri (1975‐2008 dönemi)
HaziranAğustos
dönemi S
değeri

Aylık S değerleri (%)

(%)

BULGULAR VE YORUMLAR

Yıllık S
değeri

VII

VII
I

IX

X

XI

XII

20

18

14

8

6

4

18

20

18

14

10

6

4

14

18

18

18

14

10

6

4

10

14

16

18

16

12

8

6

4

8

10

14

18

18

18

14

10

4

2

6

8

12

16

20

20

20

16

10

6

4

6

8

10

14

18

20

20

20

18

12

8

4

6

8

10

14

18

20

20

20

18

12

6

4

10

8

12

14

20

20

20

20

16

12

8

6

Ortalama

4,
9

6,
4

8,
9

11
,8

16

18
,7

19
,3

18
,7

15
,1

10
,2

6,
2

4

İdeal
değer

0

Marmara Bölgesi kıyı kuşağı Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş ik‐
limi özellikleri sergiler. Eylül/ekim aylarından itibaren planetar polar cephenin
etkin olmasıyla yağış almaya başlar ve bu şartlar yaz başlarına kadar etkinliğini
sürdürür. Yaz mevsiminde ise cephe oluşumları zayıflar ve sıcak ve yağışsız/az
yağışlı iklim şartları egemen olur (Koçman 1993b). Buna bağlı olarak güneşlen‐
me süresi, yağış miktarı, nispi nem, sıcaklık ve rüzgar şartları yıl içinde farklılık‐
lar gösterir. Bu bölümde seçilen istasyonlar itibariyle Marmara Bölgesi kıyı ku‐
şağındaki iklim konforuna ilişkin bulguların sunulması ve yorumlanmasına yer
verilmiştir. Bulguların sunulması Turizm İklim İndisi (TCI) kapsamındaki indis‐
lere göre yapılmış ve en sonunda TCI bulgularına değinilmiştir.

İstasyonlar

I

II

III

IV

V

VI

Şile

4

6

8

10

14

18

Göztepe/İst.

4

6

8

12

16

4

6

8

10

4

4

8

2

6

Bandırma

4

Güneşlenme İndisi (S) Bulguları
Kıyı turizmi için önemli olan güneşlenme yönünden sıcaklık ve rüzgâr koşulla‐
rının uygun, güneşlenme süresinin uzun, bu sürede güneş ışınlarının uygun
açılarla yeryüzüne ulaşması ve havanın açık ve/veya az bulutlu ve yağışsız ol‐
ması oldukça önemlidir (Özgüç 1998: 49).

Çanakkale

Marmara Bölgesi kıyı kuşağında seçilmiş istasyonlar itibariyle güneşlenme
süreleri mayıs eylül döneminde yüksek, kış aylarında düşük değerler gösterir.
Buna göre hesaplanan S değerleri ortalama %2 (Yalova‐Aralık, Ocak) ile %20
(Şile, Göztepe‐temmuz; Bandırma, Çanakkale, Gökçeada‐yaz ayları ve Bozcaa‐
da‐Mayıs‐Ağustos dönemi) arasında değişir ve yıllık ortalama S değeri de %10‐
%13,9 dolayındadır (Tablo 2). S değerleri Mayıs‐Eylül döneminde ortalama
%15,2‐%19,2, yaz mevsiminde ise ortalama %16,7‐%20,0 arasında değişir. TCI
değeri içinde ideal S değerinin %20 olduğu dikkate alındığında, güneşlenmenin
turizm mevsiminde ve özellikle yaz aylarında Marmara Bölgesi kıyı kuşağının
tümünde ve özellikle bölgenin Güney Marmara ve Ege Denizi kıyılarında TCI
değerlerine yüksek oranda katkıda bulunduğu ve güneş ve deniz banyosuna
uygun olduğu söylenebilir (Tablo 2).

Tekirdağ
Kocaeli
Yalova

Gökçeada
Bozcaada

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

(%)

,8
,3
,8

10
11
10

10
,3
,8
,2

10
11
13
13

,9
,7
2

13
11
20

Mayıs-Eylül
dönemi S
değeri (%)

16,8

,7

17,2

,7

,7

20

18,4

20

19,2
19,2

20
20

19,2

20

16
18

16,4

17,6

18
18

16,4
15,2

18

,9

18
20

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hesap‐
lanmış ve düzenlenmiştir.

Yağış İndisi (R) Bulguları
Kıyı turizmi açısından iklim konforunun incelenmesinde dikkate alınan bir di‐
ğer faktör yağıştır. Özellikle yaz mevsiminde yapılan turizm aktiviteleri açısın‐
dan bu mevsimin yağışsız/az yağışlı ve bol güneşli olması önemlidir (Özgüç
1998: 48). Çünkü yaz mevsiminde yağış kısa süreli tatilleri bozan bir etmendir
(Doğaner 2001: 4). Marmara Bölgesi kıyı kuşağında seçilen istasyonlar itibariyle
R değerleri yıllık ortalama %13,3 olup, en düşük %11 (Şile), en yüksek %16
(Bozcaada) arasında değişen değerler gösterir. Aylık ortalama R değerleri ise %2
(Gökçeada‐Aralık) ile %20 (Bandırma, Gökçeada‐Ağustos; Çanakkale‐Temmuz,
Ağustos ve Bozcaada‐yaz ayları) arasındadır (Tablo 3).
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Tablo 3. Marmara Bölgesi kıyı kuşağından seçilmiş istasyonlarda aylık, yıllık ve belirli dönemler
itibariyle R değerleri (1975‐2008 dönemi)
Yıllık
R
değeri
(%)

Aylık R değerleri (%)

MayısEylül R
değeri
(%)

HaziranAğustos
R değeri
(%)

11

14,4

14,7

İstasyonlar

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Şile

6

12

12

14

16

16

16

12

12

6

6

4

Göztepe/İst.

10

12

14

16

16

18

18

16

16

12

10

8
13,8

16,8

17,3

Tekirdağ

12

14

14

16

16

16

18

18

16

14

10

10

14,5

16,8

17,3

Kocaeli

8

12

12

14

14

14

16

14

14

10

8

6

11,8

14,4

14,7

Yalova

10

12

12

14

16

16

18

16

14

10

8

8

12,8

16,0

16,7

Bandırma

8

12

12

14

16

18

18

20

16

12

8

6

13,3

17,6

18,7

Çanakkale

10

12

12

14

16

18

20

20

18

14

8

8

14,2

18,4

19,3

Gökçeada

8

10

10

14

16

18

18

20

16

14

6

2

12,7

17,6

18,7

Bozcaada

12

14

14

16

18

20

20

20

18

18

12

10

16

19,2

20

9,3

12,2

12,
4

14,
7

16

17,
1

18

17,
3

15,
6

12,
2

8,4

6,9

13,3

16,8

17,5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Ortalama
İdeal
değer

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hesap‐
lanmış ve düzenlenmiştir.

Bölgenin polar cephe aktivitelerin dışında kaldığı mayıs‐eylül döneminde
buna paralel olarak azalan yağış nedeniyle R değerleri giderek yükselir ve orta‐
lama %16,8’e ulaşır. Yaz döneminde ise ortalaması R değeri %17,5’e yükselir
(Tablo 3). Yağış indisi değerlerinin en yüksek olduğu ay ise Temmuz ayıdır. Kı‐
sacası, Marmara Bölgesi kıyı kuşağında hiçbir ayda negatif R değeri görülmez.
Özellikle yaz aylarında R en yüksek değerlere ulaşır ve hatta Ege Denizi kıyıla‐
rına yaklaştıkça ideal R değerleri (%20) göze çarpar (Tablo 3). Yağışın kıyı tu‐
rizmi için iklim konforuna olumlu katkısı Karadeniz kıyılarından Ege Denizi
kıyılarına doğru giderek artmaktadır.
Rüzgar İndisi (W) Bulguları
Rüzgar kıyı turizmi kapsamındaki yüzme, güneşlenme, windsurf gibi pek çok
aktivite için önemli bir iklim elemanıdır. Diğer yandan termal konfor üzerinde
etkili bir faktördür. İnsanlarda sıcaklık hissini etkileyerek bulunulan ortamdaki
sıcaklığın olduğundan daha düşük veya yüksek hissedilmesine yol açar (Güneş
1983: 17; Mieczkowski 1985: 227). Diğer yandan, rekreasyonel faaliyetler için
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rüzgar hızının 7m/sn.yi geçmemesi gerekir (Doğaner 2001: 4). Sağlık klimatolo‐
jisi uzmanlarına göre ortalama rüzgâr hızının 6 m/sn.den düşük olması iklim
konforu yönünden olumlu olarak değerlendirilmektedir (Koçman 1993b: 133).
Marmara Bölgesi kıyı kuşağı ortalaması olarak W değerleri yıllık ortalama %
6,0 olarak hesaplanmıştır. Bu değer merkezler itibariyle %5,4 (Bozcaada) ila
%6,3 (Bandırma) arasında değişir (Tablo 4). Kıyı turizminin yoğunluk kazandığı
mayıs‐eylül döneminde W değerleri ortalama %7,7’ye yükselir. Bu dönemde en
düşük ortalama değer %5,8 (Kocaeli), en yüksek değer %9,2 (Bandırma) olarak
hesaplanmıştır. Yaz aylarında ise Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova haricindeki istas‐
yonlarda mayıs‐eylül ortalamalarının üzerinde W değerleri belirlenmiştir (Tablo
4). Buna göre adı geçen üç istasyon dışında rüzgarların yaz mevsimindeki ter‐
mal konfora olumlu yönde katkıda bulunduğu söylenebilir.
Tablo 4. Marmara Bölgesi Kıyı Kuşağından Seçilmiş İstasyonlarda Aylık, Yıllık Ve Belirli Dönemler
İtibariyle W Değerleri (1975‐2008 dönemi)
İstasyonlar

Aylık W değerleri %)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yıllık
W
değeri

MayısEylül W
değeri
(%)

(%)
Şile

3

3

3

6

7

7

10

10

6

6

4

3

Göztepe/İst.

3

3

4

8

8

6

8

8

6

8

6

4

Tekirdağ

3

3

4

8

8

6

8

8

8

7

6

HaziranAğustos W
değeri(%)

5,7

8

9

6,0

7,2

7,3

6,0

7,6

7,3

3

Kocaeli

4

4

6

8

8

6

5

5

5

9

9

4

6,1

5,8

5,3

Yalova

4

4

6

8

8

6

6

6

6

8

8

4

6,2

6,4

6

Bandırma

3

3

3

7

6

10

10

10

10

6

4

3
6,3

9,2

10

Çanakkale

3

6,2

8,8

9,3

Gökçeada

3

6,1

9,0

9,3

Bozcaada

3

Ortalama
İdeal
değer

3
3
3

3
3
3

6
6
5

6
7
6

8
8
10

10
10
8

10
10
8

10
10
5

6
6
5

6
4
5

3
3
3

7,4
5,4

8,7

3,2

3,2

3,9

6,9

7,1

7,4

8,3

8,3

7,3

6,8

5,8

3,3

6

7,7

8,0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hesap‐
lanmış ve düzenlenmiştir.
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Yıl içinde CID değerlerinin en yüksek olduğu aylar kasım‐mart arası aylardır
(Tablo 5). Ancak, ocak ayında düşük sıcaklık ve yüksek nispi nem CID değerle‐
rini önemli ölçüde düşürür. Bu dönemde CID değerleri %35,6‐%40 civarında
olup, ideal değere (%40) oldukça yakındır. Özellikle kasım ayında tüm merkez‐
lerde ideal CID değerleri saptanmıştır. Şubat ve mart aylarındaki değerler de
oldukça yüksektir (Tablo 5). Diğer yandan, aylık CID değerlerine bakıldığında
%0 (Yalova‐temmuz, Bandırma‐ağustos) ila %40 (Şile‐Bandırma arasındaki kıyı
kuşaklarında kasım‐mart; Çanakkale‐Bozcaada arasındaki kuşakta kasım‐ nisan
dönemi) arasında değiştiği görülür (Tablo 5).

Gündüz Konfor İndisi (CID) Bulguları
Maksimum sıcaklık ve minimum nispi nem değerlerinin eş zamanlı etkisine
dayalı olarak hesaplanan Gündüz Konfor İndisi (CID), TCI içinde gündüz süre‐
since yapılacak turizm aktiviteleri yönünden termal konfor şartlarının belirlen‐
mesinde kullanılır. Marmara Bölgesi kıyı kuşağında seçilen istasyonlar itibariyle
yıllık ortalama %26,4 civarında olan CID değerleri, %23,3 (Yalova) ila %29,3
(Çanakkale) arasında değerler gösterir (Tablo 5).

Günlük Konfor İndisi (CIA) Bulguları
Tablo 5. Marmara Bölgesi Kıyı Kuşağından Seçilmiş İstasyonlarda Aylık, Yıllık Ve Belirli Dönemler
İtibariyle CID Değerleri (1975‐2008 Dönemi)
Yıllık

Aylık CID değerleri (%)

CID
değeri
İstasyonlar

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

(%)

Şile

40

40

40

24

16

16

0

4

12

16

40

40

24

Mayıs-Eylül CID değeri
(%)
9,6

6,7

Göztepe/İst.

32

40

40

28

24

4

4

8

24

20

40

40

25,3

12,8

5,3

Tekirdağ

36

40

40

36

24

24

4

4

20

16

40

40

27

15,2

10,77

Kocaeli

40

40

36

20

20

16

4

12

20

16

40

40

25,3

14,4

10,7

Yalova

40

40

36

20

20

12

0

4

8

20

40

40

23,3

8,8

5,3

Bandırma

36

40

40

32

24

8

4

0

16

20

40

40

25

10,4

4

Çanakkale

32

40

40

40

32

20

8

12

20

28

40

40

29,3

18,4

13,3

Gökçeada

28

32

40

40

28

20

8

16

20

24

40

36

27,7

18,4

14,7

Bozcaada

36

40

40

40

28

20

16

12

28

32

40

40

31

20,8

16

Ortalama

35,6

39,1

39,1

31,1

24

15,6

5,3

8

18,7

21,3

40

39,6

26,4

14,3

9,6

İdeal değer

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hesap‐
lanmış ve düzenlenmiştir.

Maksimum sıcaklıkların özellikle mayıs‐eylül döneminde yüksek değerler
göstermesi ve nispi nem değerlerinin yüksek olması gündüz süresindeki termal
konforu düşürür. Örneğin mayıs‐eylül döneminde CID değerleri ortalama
%14,3’e, yaz döneminde ise %9,6’ya geriler. En düşük CID değerlerinin görül‐
düğü dönem haziran‐eylül dönemidir. Bu dönemde aylık ortalama CID değerle‐
ri %5,3 (temmuz) ila %18,7 (eylül) arasında değişir. Bu nedenle söz konusu dö‐
nemde CID değerleri TCI değerlerinin de azalmasına yol açar (Tablo 5, Tablo 7).

Marmara Bölgesi kıyı kuşağında ortalama sıcaklık ve nispi nem değerlerinin
eşzamanlı etkileri dikkate alınarak hesaplanan ve TCI içinde %10 oranında bir
ağırlığı
bulunan CIA değerleri seçilen istasyonlar itibariyle ortalama %6,6 civa‐
Haziranrında
olup,
%6,3 (Tekirdağ) ila %6,8 (Bozcada) arasında değerler gösterir (Tablo
Ağustos
CID
6).
Yıl içinde aylık ortalama en düşük CIA değerleri düşük sıcaklık ve yüksek
değeri
(%)
nispi nem değerlerinin görüldüğü kasım‐nisan döneminde göze çarpar. Diğer
yandan en düşük aylık CIA değeri %3 (Tekirdağ ‐ocak, şubat); en yüksek CIA
değeri ise %10 (hemen tüm merkezlerde haziran‐eylül döneminde yer alır) ola‐
rak hesaplanmıştır (Tablo 6).
Kıyı turizmi kapsamındaki aktivitelerin yoğunluk kazandığı mayıs‐eylül dö‐
neminde ortalama CIA değeri %9,3’e, yaz mevsiminde ise %10 ila ideal değere
yükselir. Diğer yandan seçilen istasyonlar itibariyle mayıs‐eylül dönemindeki
CIA değerleri %9 (Şile) ila %9,6 (Çanakkale) arasında değişir. Yaz mevsiminde
ise tüm merkezlerde ideal CIA değerleri göze çarpar. Kısaca belirtmek gerekirse
Marmara Bölgesi kıyı kuşağında kıyı turizmi yönünden 24 saatlik termal konfor
şartlarını yansıtan CIA haziran‐eylül döneminde ideal değerler gösterir ve TCI
değerlerinin yükselmesine katkıda bulunur. Ayrıca seçilen istasyonlarda aylık
%3’ten daha düşük CIA değerleri görülmez (Tablo 6).
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Tablo 6. Marmara Bölgesi Kıyı Kuşağından Seçilmiş İstasyonlar İtibariyle Aylık, Yıllık ve Belirli Dö‐
nemler İtibariyle CIA Değerleri (1975‐2008 Dönemi)
Aylık CIA değerleri (%)
İstasyonlar

Şile

Yıllık

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

CIA
değeri
(%)

4

4

4

5

6

10

10

10

9

6

5

4

6,4

MayısEylül

Haziran-Ağustos
CIA değeri

CIA
değeri
(%)

(%)

9

10

Göztepe/İst.

4

4

4

5

6

10

10

10

10

6

5

4

6,5

9,2

10

Tekirdağ

3

3

4

5

6

10

10

10

10

6

5

4

6,3

9,2

10

Kocaeli

4

4

4

5

7

10

10

10

10

6

5

4

6,6

9,4

10

Yalova

4

4

4

5

7

10

10

10

10

6

5

4

6,6

9,4

10

Bandırma

4

4

4

5

6

10

10

10

10

6

5

4

6,5

9,2

10

Çanakkale

4

4

4

5

8

10

10

10

10

6

5

4

6,7

9,6

10

Gökçeada

4

4

4

5

7

10

10

10

10

6

5

4

6,6

9,4

10

Bozcaada

4

4

4

5

7

10

10

10

10

7

5

5

6,8

9,4

10

6
,
7

Ortalama
İdeal değer

3,9
10

3,
9

4

5

10

10

10

1
0

10

10

10

9,9

6,1

5

4,1

6,6

9,3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hesap‐
lanmış ve düzenlenmiştir.
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daha düşük olmakla birlikte genelde Marmara Bölgesi kıyı kuşağının kıyı tu‐
rizmine uygun TCI değerlerine sahip olduğu söylenebilir.

Tablo 7. Marmara Bölgesi Kıyı Kuşağından Seçilmiş İstasyonlarda Aylık, Yıllık Ve Belirli Dönemler
İtibariyle TCI Değerleri Ve Kategorileri (1975‐2008 Dönemi)

TCI
değeri

Marmara Bölgesi kıyı kuşağında seçilen istasyonlar itibariyle TCI değerlerinin
yıllık ortalaması iyi kategoridedir. Şile, Kocaeli ve Yalova’da kabul edilebilir, Boz‐
caada’da çok iyi, diğer merkezlerde iyi kategorisinde TCI değerleri görülür (Tab‐
lo 7). Çalışma alanı ortalaması olarak en düşük aylık TCI değeri %56,9 (kabul
edilebilir) ile ocak ayında, en yüksek TCI değeri %69,8 (iyi) ile mayıs ayında göze
çarpar (Tablo 7). Diğer yandan kıyı turizminin yoğunluk kazandığı mayıs‐ekim
döneminde ortalama TCI değerleri %65,7 (iyi), yaz dönemi ortalama TCI değer‐
leri ise %64 (iyi) olarak hesaplanmıştır.
Tablo 7’den de görüleceği üzere Marmara Bölgesi kıyı kuşağında seçilen is‐
tasyonlar arasında TCI değerleri önemli değişiklikler gösterir. Buna göre TCI
değerleri bölgenin Karadeniz kıyılarından Ege Denizi kıyılarına gidildikçe artar.
Özellikle Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada kıyı turizmi yönünden çok iyi kate‐
goride TCI değerlerine sahiptir (Tablo 7). Diğer istasyonlarda ise TCI değerleri

MayısEylül
TCI
değeri

HaziranAğustos
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I

II

III

IV

V
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X
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(%)

(%)
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57

65

67

59

59

67
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42

61

55

57,9

57,8

59

Göztepe/İst.
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65

70
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60

70

56

67

60
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63,2

58,7

Tekirdağ

58

66

70
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74

58

58

68

53

67

61

64,6

65,2

63,3
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60

64

66

57

63

62

53

57

61

49

68

58

59,8

59,2

57,3
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60

66
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65
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52

54

52
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65

58

59,2

57

56

Bandırma

55

65

67
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60

68

54

63

57
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64,8

62,7
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55

67

69

79
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76

68

72

76

66

67

59

69,6

74,4

72
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49

57
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76

76

66
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74
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49

66,1
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72,7
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65

69

73

80

79

80

74

70

77

74

70

64

73,1

76,0

74,7

Ortalama

56,9

64,9

68,3

69,4

69,8

68,8

61

62,3

66,6

56,7

65,4

57,9

64,0

65,7

64,0

İdeal değer

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sınır değerlerde

Turizm İklim İndisi (TCI) Bulguları

Yıllık

Aylık TCI değerleri (%) ve kategorileri

Kabul edilebilir

İyi

Çok iyi

Mükemmel

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hesap‐
lanmış ve düzenlenmiştir.

TCI değerleri ekim ayı ile aralık‐ocak dönemlerinde ortalama olarak kabul edi‐
lebilir kategoridedir. Bu durumun sebebi Marmara Bölgesi kıyı kuşağında artan
atmosfer sirkülasyonuna bağlı olarak maksimum sıcaklıkların ve minimum nis‐
pi nemin ideal bir birleşim oluşturması ve bu nedenle ideal CID değerlerinin
görülmesidir. Ancak, söz konusu dönemde düşük sıcaklık ve yüksek nispi nem
nedeniyle CIA değerlerinin azalması, güneşlenme süresinin oldukça kısalması,
yüksek miktarda yağış alınması ve üşümeye yol açan rüzgar nedeniyle TCI de‐
ğerlerini oldukça düşer. Bu dönemde, Şile ve Kocaeli’de ekim, Gökçeada’da ara‐
lık ve ocak aylarında sınır değerlerde kategoride TCI değerleri göze çarpar (Tablo
7). Şubat‐haziran döneminde ise yağışın azalması, sıcaklıkların artması ve gü‐
neşlenme süresinin uzaması nedeniyle TCI değerleri yükselir ve ortalama iyi
kategorisinde olmakla birlikte iyi ile mükemmel arasında değişir (Tablo 7).
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Marmara Bölgesi kıyı kuşağında seçilen istasyonlar itibariyle en yüksek aylık
TCI değerleri genelde Mayıs ayında görülür. Ancak şubat‐haziran dönemde ka‐
bul edilebilir ila mükemmel arasında değişen kategoride TCI değerleri göze çarpar.
Bu dönemde en yüksek TCI değerleri gösteren istasyon Bozcaada (nisan ve ha‐
ziran’da mükemmel, diğer aylarda çok iyi) olup, bu istasyonu Çanakkale ve Gök‐
çeada izler. Kocaeli ve Yalova ise en düşük TCI değerleri gösterir (Tablo 7).
Temmuz ayında, güneşlenme, yağış ve günlük konfor indisleri ideale yakın
değerler göstermesine karşın kuvvetli ısınmanın etkisiyle gündüz termal konfo‐
runun azalması Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki TCI değerlerini ve dolayısıy‐
la iklim konforunu oldukça düşürür. Bu ayda çalışma alanı ortalaması olarak
TCI değerleri iyi kategoride iken, genelde iyi ve kabul edilebilir arasında değişir.
Diğer yandan, bu ayda en düşük TCI değerleri Yalova ve Kocaeli’de (kabul edile‐
bilir), en yüksek TCI değeri ise Bozcaada’da (çok iyi) görülür (Tablo 7).
Ağustos ayındaki şartlar temmuz ile benzerlik göstermekle birlikte, bu ayda
Güney Marmara ve Ege Denizi kıyılarındaki merkezlerde TCI değerleri yükseliş
gösterir. Bu durum söz konusu alanlarda serinletici özellikteki kuzey sektörlü
rüzgarların (Ege Denizi kıyılarında etezyen rüzgârlarının) etkisiyle gündüz kon‐
forunun artmasından kaynaklanır.
Eylül ayında sıcaklıkların azalmaya başlamasıyla yükselen gündüz termal
konforu (CID) TCI değerlerini biraz yükseltir. Bu ayda Marmara Bölgesi kıyı
kuşağındaki ortalama TCI değeri iyi kategorisindedir. Seçilen istasyonlar ara‐
sında Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada ve Göztepe’de çok iyi, Yalova ve Şile’de
kabul edilebilir, diğer merkezlerde iyi kategoride TCI değerleri göze çarpar (Tablo 7).
Ekim ayı Marmara Bölgesi kıyı kuşağında en düşük TCI değerlerinin görül‐
düğü aydır. Bu ayda azalan sıcaklık, artan yağış, azalan güneşlenme süresi ve
artan nispi nem TCI değerlerini düşürür. Bu ayda, örneğin güneyde Bozcaa‐
da’da çok iyi olan TCI değerleri, Çanakkale ve Gökçeada’da iyi kategoriye geriler
ve kuzeye gidildikçe genel olarak azalarak Şile’de sınır değerlerde kategorisine
düşer. Bu ayda Kocaeli’de sınır değerlerde kategoride olan TCI değerleri Şile‐
Bandırma arasında ise çoğunlukla kabul edilebilir kategoridedir (Tablo 7).
Kasım ayında Ekim’e göre TCI değerleri genelde yükselir. Bu ayda çalışma a‐
lanı TCI değerleri ortalaması iyi kategoridedir. Kasım ayında Ege Denizi kıyıla‐
rında yer alan Bozcaada ve Gökçeada istasyonlarında TCI değerleri ekim ayına
göre çok az düşüş, diğer tüm istasyonlar kayda değer bir artış gösterir (Tablo 7).
Bu ayda Bozcaada çok iyi, diğer tüm istasyonlar iyi kategoride TCI değerleri ser‐
giler. Ancak, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak gündüz konforunun ideal de‐

1230

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

ğerler (%40) göstermesi ile ortaya çıkan bu durum, artan atmosfer aktivitesi ne‐
deniyle güneşlenme süresinin oldukça kısalması, yağışın artması, rüzgarın üşü‐
tücü etkiler oluşturması ve sıcaklıklarının azalması sonucu ortaya çıkar. Bu ne‐
denle kasım ayı, TCI değerleri genellikle kuzeyden güneye gidildikçe yükselme‐
sine rağmen açık alandaki kıyı turizmi aktiviteleri yönünden uygun değildir.
Marmara Bölgesi kıyı kuşağında kıyı turizmi yönünden TCI değerlerinin yıl‐
lık, mayıs‐eylül ve yaz dönemi itibariyle en yüksek olduğu istasyon Ege Deni‐
zi’nin kuzeyinde Çanakkale Boğazı’nın Ege Denizi çıkışı güneyinde aynı adla
anılan bir adada yer alan Bozcaada istasyonudur (Şekil 1). Bu istasyon yıl boyu
kıyı turizmi yönünden iyi (kış aylarında) ile mükemmel (nisan‐haziran) arasında
değişen TCI değerleri sergiler. Özellikle nisan‐temmuz döneminde bu istasyon‐
da açık alandaki kıyı turizmi aktiviteleri yönünden çok iyi kategoride TCI değer‐
leri görülür (Tablo 7). Bozcaada, haziran ayı başta olmak üzere deniz‐güneş‐
kum unsurlarına dayalı kıyı turizmi aktivitelerinin yoğunluk kazandığı yaz ay‐
larında sadece Marmara Bölgesi kıyı kuşağında değil, Ege ve Akdeniz bölgele‐
rinin kıyı turizmi merkezleri arasında bile çok önemli bir alternatif kıyı turizm
merkezi olabilir.
Kıyı turizmi yönünden TCI değerlerinin yüksek olduğu istasyonlar arasında
Bozcaada’yı izleyen istasyonlar Çanakkale ve Gökçeada’dır (Şekil 1, Tablo 7).
Çanakkale’de TCI değerlerinin en yüksek olduğu ve dolayısıyla turizme en uy‐
gun dönem haziran‐eylül dönemidir. Çanakkale için bu çalışmada hesaplanan
TCI değerleri Cengiz vd.(2008) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile ben‐
zerlikler gösterir. Gökçeada’da ise haziran‐ağustos arasında yüksek sayılabile‐
cek TCI değerleri görülür (Tablo 7).
Marmara Bölgesi kıyı kuşağında Bozcaada, Gökçeada ve Çanakkale dışındaki
istasyonlarda kıyı turizmi yönünden TCI değerlerinin çok iyi kategoride olduğu
belirli bir dönem görülmez. Ancak, bazı aylarda yüksek sayılabilecek TCI de‐
ğerleri görülür. Bu açıdan Bandırma, Tekirdağ ve Şile’de haziran; Yalova, İzmit
ve Göztepe’de mayıs en uygun aylar olarak belirlenmiştir (Tablo 7).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki iklim konforu şartları genelde mayıs‐eylül
döneminde kıyı turizmine uygundur. Ancak, en uygun kesim Bandırma ile
Bozcada arasındaki kıyı kuşağıdır (Şekil 1). Karadeniz’e yakın kıyılarda yaz ya‐
ğışları, diğer alanlarda ise gündüz konforunun düşük olması kıyı turizmini o‐
lumsuz etkileyebilir. Marmara Bölgesi kıyı kuşağında kıyı turizmi için yıllık or‐
talama iyi kategorisinde TCI değerleri göze çarpar. Yıllık bazda açık alandaki
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turizm aktiviteleri yönünden en iyi iklim konforu şartları Bozcaada’da görülür.
Bu merkezi Çanakkale ve Gökçeada izler. En düşük iklim konforuna sahip olan
istasyon ise Şile’dir.
Yıl içinde kıyı turizmi için en uygun iklim konforu şartları mart‐haziran ve
eylül aylarında ortaya çıkar. Mayıs‐eylül döneminde seçilen istasyonlar iklim
konforu itibariyle en konforludan en az konforluya doğru şöyle sıralanabilir:
Bozcaada (çok iyi), Çanakkale (çok iyi), Gökçeada (çok iyi), Tekirdağ (iyi), Ban‐
dırma (iyi), Göztepe/İst. (iyi), İzmit (kabul edilebilir), Şile (kabul edilebilir) ve Yalo‐
va (kabul edilebilir).
Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların ve nispi nemin artması gündüz konforu‐
nu azalttığı için iklim konforu genelde düşer. Temmuz ve ağustos ayları kıyı
turizmi aktivitelerinin yoğunluk kazandığı mayıs‐eylül döneminde en düşük
iklim konforu şartlarının görüldüğü aylardır. Bunaltıcı termal konfor şartların
görüldüğü bu aylarda deniz banyosu yönünden iklim koşulları elverişli olduğu
için deniz banyosu yapılmak suretiyle rahatlama sağlanabilir.
Kasım ayı hariç olmak üzere ekim‐şubat arası dönemde Marmara Bölgesi kıyı
kuşağında sıcaklıkların azalması, yağış ve nispi nemin yükselmesi, güneşlenme
süresinin kısalması ve rüzgarın üşütücü etkise bağlı olarak iklim konforu düşer.
Ekim ayı yıl içinde genelde en düşük TCI değerlerinin görüldüğü aydır. Kısaca‐
sı, Marmara Bölgesi kıyı kuşağında mayıs‐eylül dönemi kıyı turizmi kapsamın‐
da açık alanda yapılacak turizm aktiviteleri yönünden genelde uygun iklim
konforu şartlarına sahiptir. Ancak, konfor seviyesinde ve süresinde farklılıklar
görülür.
Bu çalışmada turizm kıyı turizmi kapsamında ele alınmış ve sadece turizme
katılanların sağlığı ve konforu dikkate alınarak genel durum belirlenmeye çalı‐
şılmıştır. Bu nedenle kıyı turizmi kapsamındaki tüm turistik aktiviteler açısın‐
dan iklim şartlarının ayrıntılı değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
yerel turizm planlaması bakımından yararlı olacaktır. Ayrıca tüm kıyı turizmine
uygun plaja sahip tüm kıyı alanlarında denizden, güneşten ve kumdan yarar‐
lanma başta olmak üzere kıyı turizmi aktiviteleri için tüm iklim unsurları ile
ilgili olarak sürekli ve güvenilir ölçümler yapabilecek istasyonlar kurulmalı,
mevcut istasyonların çalışmaları geliştirilmeli ve elde edilen veriler yöreye ge‐
len ziyaretçilere kitle iletişim araçları ve meteorolojik bilgi levhaları yoluyla ile‐
tilmelidir.
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eserleri içine alan bir tür açık hava müzesi gibidir. Buna göre bir milletin kültür
ve uygarlığı üzerine en iyi fikri, yine o milletin kentleri vermektedir (Cansever
1992; Kuban 1966).
Bir kentin mahalli düzeyde geliştirilen ahlaki standartları, gelenek ve göre‐
nekleri, mimarisi, edebiyatı, hatta bunların oluşmasına vesile olan coğrafyası,
iklimi o kentin ruhunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı belirli bir süreç içeri‐
sinde ortaya çıkan kentler aynı zamanda o toplumun kültür hayatının bir aynası
ve değer yargılarını ortaya koyan göstergeleridir (Yaşa 1980; Sezal 1992; Arma‐
ğan 1997).
YÖNTEM

ÖZ
Antalya gerek iç ve gerekse dış turizmde Türkiye’de en önde gelen yerlerdendir. Elmalı,
binlerce yıllık bir geçmişe dayanan zengin uygarlıkların yaşadığı bir yerleşim yeri olarak
insanlığın kültürel mirasının korunması konusunda evrensel sorumlulukları yüksek olan yerleşim yerlerinden biridir. Türkiye’ye gelen turistin 1996 yılından itibaren yaklaşık
üçte biri Antalya’ya gelmektedir. 2008 yılında 8 564 513 yabancı, 428 624 yerli olmak
üzere toplam 8 993 137 turist gelmiştir. İle gelen yabancı turistin yanında yerli turist
sayısı da artmıştır. Ama Elmalı tarihi, kültürü, doğa güzellikleri ile Antalya’nın bu turist
potansiyelinden beklenen ölçüde yararlanamamaktadır. Kültür mirasının korunmasındaki önem sadece geçmişin değerlerini bugünün insanlarına ve gelecek kuşaklara tanıtabilmek şeklinde sınırlandırılamaz. Tarihsel birikimi ve kültürel zenginliğin turizm içinde değerlendirilerek ekonomiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda Elmalı’daki kültür mirasının turizme kazandırılması gerekmektedir. Esasen kültürel miraslar
taşınır ve taşınmaz olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Taşınır miraslar daha çok
el işçiliğine dayanan ve bir toplumun gelenek, görenek, örf ve adetlerini oluşturan (halı,
kilim, dantel, el-işi, küçük el sanatları, zanaat vb.leri) eserleri oluştururken taşınmaz
kültür mirasları ise konak, han, hamam, cami, mezarlık, çeşme, köprü vb. eserleri oluşturur. Bu bağlamda Elmalı taşınır ve taşınmaz kültür mirasları bakımından oldukça
zengindir. Bu çalışmada Elmalı’daki taşınır ve taşınmaz kültür mirasları, tarihi ve önemi
araştırılarak bu kültür miraslarının turizme kazandırılması amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm, kültür, tarih, Elmalı.

GİRİŞ
Kişilikli bir toplum olarak gelişebilmek için ulusların kültürel kimliklerini yeni
yaşam çevreleriyle entegre etmeleri önem kazanmaktadır. Mimarlıkta, şehirci‐
likte ulusal ve tarihsel değerleri dikkate almadan gerçekleştirilen modern olu‐
şumlar toplumda yabancılaşmayı süratlendirmektedir. Tarihe bakıldığında
geçmişin aynası olmuş ve döneminin tüm sosyo kültürel özelliklerini yansıtan
kentler vardır, işte o kentlerden biri Elmalı’dır. Kültürün bütün boyut ve ayrın‐
tılarıyla gözler önüne seren kentler bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği

Bugün dünyada turizm sektörü katma değerden başka bir de ekonomide çarpan
etkisi oluşturması ve bunun sonucunda ortaya çıkan gelirle önemli bir yere sa‐
hiptir. Çünkü turizm sektörü ulaşım, eğlence, seyahat acenteleri, yönetim, fi‐
nans, sağlık, inşaat, tarım, imalat hayvancılık, toptan ve perakende ticaret, kara‐
yolu taşımacılığı, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, hediyelik eşyalar,
mücevherat, eğlence, konaklama yeri vb. gibi birçok farklı sektörden girdi al‐
maktadır. Elmalı bulunduğu coğrafya ve iklim kuşağı, tarihi zenginliği, önemli
doğal zenginlikleri ile turizm sektöründe önemli bir yere sahip olması gerek‐
mektedir.
Bu çalışma bir sosyal tarih çalışmasıdır. Çalışma öncesi Elmalı ve çevresi do‐
laşılarak bire bir tarihi, kültürü, doğa güzellikleri görülmüştür. Daha sonra El‐
malı hakkında literatür taraması yapılmış ve çalışılacak konu hakkında veri top‐
lanmıştır. Toplanan bilgiler, gezilerek oluşturulan izlenimler metine dönüştürü‐
lerek Elmalı’nın kültür mirası belirlenmiştir. Çalışmada kısaca Elmalı’nın tarihi,
Elmalı’nın sosyo‐ekonomik durumu anlatılmıştır. Daha sonra Elmalı’da bulu‐
nan taşınmaz ve taşınır kültür varlıkları araştırılarak bu varlıkların turizm için‐
de yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılarak neden değerlendi‐
rilmediği ve değerlendirilmesi için nelerin yapılması gerektiği tespit belirlen‐
miştir.
Elmalı’nın tarihi
Elmalı Güney Anadolu’yu kapsayan Toros Dağlarıʹnın Batı Akdeniz Bölgesiʹnde
uzanan kıvrımları arasına sıkışmış çanak şeklindeki bir plato üzerinde yer alır.
Elmalı’nın yerleşim yeri Elmalı Dağıʹnın güney eteğindedir. Elmalı Toros Dağla‐
rıʹnın bir kolu olan Beydağları ile çevrili olup, şehir merkezinin bulunduğu yer
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adeta bir çanağı andırır. Bu çanak içinde geniş araziye sahip Elmalı Ovası yer
almaktadır.

muştur (Akşit 1967; Turan 1990; Antalya İl Yıllığı 2000; Ekiz 2001; Spratt ve
Forbes 2008).

Üretim ve üretimin pazarlanması tarihin her safhasında çok önemli bir konu
olmuştur. Bu bağlamda ilçe içinde yerleşme ova ve dağlarda olmak üzere iki
kupta ayrılmıştır. Dağ köylerindeki ürünlerin ovaya getirilerek burada alıcı
bulması ile diğer yerlere ulaştırılması önem arz etmiştir. Toroslar ve ardındaki
yerlerdeki tarım ve hayvancılıktan elde edilmiş ürünler Elmalı pazarına getirile‐
rek değerlendirilmiştir. Elmalı çevresinin dağlarla çevrili olması nedeniyle gü‐
venli olması nedeniyle tarihin her döneminde önemli yerleşim merkezleri ara‐
sında yer almıştır.

Elmalı Osmanlı Devleti döneminde Padişah Yıldırım Beyazıt’ın idaresine
geçmiştir. Elmalı Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında Anadolu eyaletine bağlı
olan Teke Livası’nın merkezi ve Teke Paşaları’nın ikametgahı olmuştur. Fakat
daha sonraki süreçte Teke Sancağı’nın idare merkezinin Antalya’ya nakledil‐
miştir. İlçe zaman içinde “Kabalı”, “Amelas”, “Elmalı” isimlerini almıştır.
(Tekindağ 1977; Yurt Ansiklopedisi 1981; Darkot 1988; Karaca 2002; Günay
2008).

Evliya Çelebi 1667 yılında Elmalı’yı ziyareti ile ilgili Elmalı’nın güzel bir yer
olduğundan, evlerinden, köprülerden, Ömer Paşa’dan, 32 mahalle ve 8888 tahta
örtülü evlerden, Ulupınar, Karapınar ve Ulumescit mahallelerinden, Hacı Ah‐
met Pınarı ve toplam 60 pınarın bir yerde toplanıp Könye Gölü’ne gaip oldu‐
ğundan bahsetmiştir. Ketenci Ömer Paşa Camii, Eski Camii, Şeyh Yusuf Efendi
Camii, Ümmi Sinan Efendi Camii ve Yeni Camii, 7 Sıbyan Mektebi, 70 değirmen
han, 4 Medrese, 1 İmaret, 5 hamam ve 300 dükkandan bahsetmiştir (Yurt Ansik‐
lopedisi 1981; Darkoff 2005; Günay 2008).
1875 yılı Konya Vilayet Salnamesi’ne göre Elmalı ve çevresinde 45 Müslüman
Okulu, 35 medrese (25 tanesi merkezde), 5 cami, 2 kiremit ocağı, 11 tabakhane
(10 tanesi merkezde), 2 yağhane, 37 değirmen, 3 hamam, 15 fırın, 3 han, 20 kah‐
vehane (15 tanesi merkezde), 73 mağaza (15 tanesi merkezde), 346 dükkan (311’i
merkezde) ve 2847 hane (550 tanesi merkezde) yer almaktadır. Elmalı’nın bu
dönemde 350 bin dekar ekilebilir arazisi bulunmaktadır. Buna göre Elmalı ger‐
çekten hem kültür hem de ticaret olarak önemli merkezdir. Yine Kamus‐ül A‐
lem’de Elmalı’nın Teke Sancağı merkezi, zenginliği, eğitim kurumları, camii,
mescit ve ekonomik yapısı ile ilgili bilgi vermektedir (Saraçoğlu 1968; Yurt An‐
siklopedisi 1981; Çelebi 1985).
Elmalı Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Elmalı tarihsel süreç
içerisinde birçok medeniyeti yaşamıştır. Bugünkü verilerde göre ilçenin tarihi
M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yaşamış olan Likyalılar ile başlamış olduğu yer alsa da
yapılan arkeolojik kazılar yörenin tarihini M.Ö. 2000‐3000 yıllara kadar uzandığı
varsayılmaktadır. Likya olarak anılan bölge daha sonraki süreçte Roma ve Bi‐
zans İmparatorlukları, Selçuklu Devleti, Teke Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu
yönetimlerinde kalmıştır. Elmalı bulunduğu konum nedeniyle her dönemde
gelişmiş bir yer olarak kültür, sanat ve ticaret alanlarında çevresine örnek ol‐

Elmalı’nın Taşınmaz Kültür Varlıkları
Elmalı’da sınırları içinde bulunan tarihi ve arkeolojik yapılar ile kültür turizmi
bakımından pek çok olanak vardır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucun‐
da yapılan tarihe ve tanrıçalara ev sahipliği yapan birçok tarihi eser gün ışığına
çıkartılmıştır. Bunlardan bazıları olan Kızılbeli Mezarları, Likya Yolu, Fildişi
Çocuklu Kadın Heykeli, Gümüş Kral Heykeli, Semahöyük Küp Mezarları, Yap‐
raklı Köyü Yazılı Kaya, Armutlu Köyü Kaya Mezarı, Söğle Yaylası Arı Serenleri
tarihsel ve kültürel zenginliğin göstergesidir. Ayrıca Elmalı’da, Çobanisa‐
Gilevgi köyü arasında tarihi Helenistik devri Gilevgi Kalesi bulunmaktadır.
Kibele ve ünlü Leto heykelleri Elmalı’daki kazılarda çıkmıştır. Bu heykeller, MÖ
635‐ 590’a aittir.
Semahöyük Küp Mezarları
Antalya İlinin Karain ve Beldibi gibi tarihöncesi merkezlerinden sonra gelen,
eski yerleşme merkezidir. Amerikan Bryn Mawr College tarafından yeri belirle‐
nen ve Prof. Machteld J. Meelink tarafından 1963 yılından bu yana sürdürülen
kazılarda, İ.Ö. 3. bin ortalarından 2. bin yılın başlarına tarihlenen Erken Bronz
Çağı bir yerleşmenin varlığı belirlenmiştir. Hendeklerle çevrili dörtgen şeklinde
bir saray ile çevresinde ev kalıntıları ve bunların batısında bugün Antalya Mü‐
zesi’nde sergilenen Küp Mezarlar (Pithos) ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda çıkarı‐
lan diğer arkeolojik buluntular pithoslar, seramikler, bronz iğneler, aynalar, a‐
ğırşaklar, mühürler, genç kızlara ait bilezikler, gaga ağızlı testiler, kolyeler, mız‐
rak uçları bugün Antalya Müzesi’nin en ilgi çeken eserlerini oluşturmaktadır
(Ekiz 2001; Günay 2008).
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Anıt Mezar
Bilinen iki anıt mezar vardır. Bunlardan ilki Karaburun, diğeri ise
Kızılbel’dedir. Karataş kazısının hemen kuzeyinde Antalya‐ Elmalı yolu üze‐
rindeki Karaburun Kral Mezarı Prof. Machteld Mellink tarafından kazılmış ve
İ.Ö. 5. Yüzyıl ortalarına tarihlendirilmiştir. Mezar odasının duvarları av ve sa‐
vaş sahnelerinden oluşan fresklerle süslüdür. Kızılbel mezar anıtı ise, kentin
batısında Elmalı –Yuva köyü yolu üzerindedir. Kalker bloklardan oluşmuş bir
odadan ibarettir. Muhtemelen antik dönemde içi boşaltılmış olan mezarda ar‐
keolojik buluntuya rastlanılmamıştır (Ekiz 2001).
Höyük ve Tümülüs
İlçe sınırları içerisinde tarih öncesine ait hayat izleri taşıyan kalıntılar olan hö‐
yükler, eski eserler bakımından bakir inceleme alanlarıdır. Semahöyük ve
Müğren höyükleri en önemlilerindendir. Arkeolojik yüzey araştırmaları burada
çeşitli uygarlıklara ait izler olduğunu göstermektedir. Bölgede yapılan kazılar‐
da, M.Ö. 2000‐2500 yıllarının yerleşim kalıntılarını gün ışığına çıkarmıştır. Ha‐
len Karaburun ve Kızılbel Kral Mezarları’nın onarım ve koruma çalışmaları
sürdürülmektedir. M.Ö. 450 yıllarında yapıldığı rivayet edilen bu mezarların
duvarlarının iç alanları çepçevre renkli mozaik ve fresklerle süslenmiş av ve sa‐
vaş sahneleri renk ve canlılığını koruyarak günümüze kadar ulaşabilen nadir
eserlerdendir. Hacıyusuflar ve Yuva köyleri yanındaki Likya ve Roma kalıntıla‐
rı da tarihi ve turistik yerlerdendir (Günay 2008).
Yine batıda Semahöyük Köyü’nde bulunan ikinci höyüğün üstünde Osmanlı
ve Türk Mezarlığı bulunduğu için bugüne kadar araştırma yapılmamıştır. Ü‐
çüncü ve en büyük höyük ise şehrin güneyinde, Elmalı – Kaş yolu üzerinde,
Beyler Köyündeki Beyler Höyüğüdür. Bu höyükte yapılan kazılarda, bronz ça‐
ğından bu yana devamlı bir yerleşimin izleri görülmektedir. Kazılarda çıkarılan
arkeolojik buluntular Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir (Günay 2008).
Şehrin doğusunda, Elmalı’ya 6 km. uzaklıktaki Bayındır Köyü yakınlarında‐
dır. Yan yana duran birkaç tümülüsten birinde yapılan kazılarda M.Ö. 7. Yüzyı‐
la ait buluntulara rastlanmıştır. Antalya Müzesi’nin özel bir bölümünde sergile‐
nen bu buluntular bölgenin bu dönemdeki yaşamından kesitler vermektedir
(Günay 2008).
Evler
Anadolu halkı üzerinde yaşadığı coğrafyayla kurduğu derin ve görünmez bağı
dünyanın başka hiçbir yerinde görmek belki de olanaksızdır. Bu halk tarihin
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hangi devrinde olursa olsun doğduğu toprağın bütün değerlerine kendince an‐
lamlar yükleyerek, ona yeni işlevler kazandırarak, gündelik hayatının bir parça‐
sı yapmıştır. İşte bunlardan biri de geleneksel Elmalı Türk evleridir.
Antalya’da geleneksel Türk Kültürü’nü yansıtan evler dağa çok Toroslar’daki
yerleşim yerlerinde yer alırlar. Bunlardan en önemlileri Elmalı’daki evlerdir.
Elmalı’daki evlerin en önemli özellikleri geleneksel Türk mimarisi tarzlarıdır.
Bu evler kentsel konumlarıyla, cumbalarıyla, evlerin birbirlerinin güneşlerini
kapatmaları ve mimarileriyle önemli özelliklere sahiptirler. Başka bir anlatımla
Elmalı evleri yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüz‐
de yaşamaya devam eden en önemli eserlerindendir. Elmalı Evleri içerisinde ele
alınabilecek en güzel örnek Yeşil Kapıdır. 1600 yılında yapılmış olan bu yapının
ahşap işçiliği, insanı şaşırtacak kadar özel bir ustalığın eseridir. Tahtamescit
Mahallesi’nde Aylar Sokağı’nda tarihi Elmalı Evleri yer almaktadır (Tuğlacı
1985; Cimrin 2008; Günay 2008).
Elmalı’nın en çok görülen en eski ev tipi Açık sofalı olanıdır. Eve giriş “Koca
Kapı” dan olur. Kapı zemindedir ve sokağa bitişiktir. Kap hayvanların yüklü
olarak giriş çıkışını sağlaması için çift kanatlı, geniş ve sürgülüdür. Kapıda şıp
düştü mandalı bulunur. Kapı üstünde cumba kafesli pencere vardır. Buradan
kadınlar gelene yüzünü göstermeden bakar ve ona göre kapıyı açar. Girişte Ha‐
yat denilen kısım yer alır. Hayattan bazen kenarları örtülü ve düz kollu merdi‐
venden üst kısma çıkılır, alt kat daha çok depo olarak kullanılmaktadır (Ersü
1968).
Evlerde ortak oturulan bir kısım yer alır. Odalarda gömme dolaplarda banyo‐
lar vardır. Her odanın yüklüğü de bulunur. Tavan, kapılar, pencereler ve ahşap
dolap kapakları ahşap işçiliği ile süslemelidir. Pencerelerin dışa açılan ahşap
kapakları yer alır. Hasan Milli Evi (kışlık ev), Bağ Evi, Beşkazalı Evi, Bölükbaşı
Evi, Çiğerciler Evi, Diyarbakırlılar Evi, Hancılar Evi, İstek Evi, Kadılar Evi,
Kerimoğlu Evi, Müftüler Evi, Saçlı‐ Karasüllü Evi, Telli Oda Evi, Vural Evi, Ya‐
pan Evi, Yagan Evi, Yuvalıklıoğlu Evi, Badazlı Bağ Evi, Halekzede Bağ Evi El‐
malı’da yer alan önemli tarihi evlerdendir. Bunların yanında el işlemeciliği ile
ilgili Bahçe kapısı, Belediye koleksiyonundaki kapı, Toksan‐ Dorik pilatır taklidi
köşe pervazı, Tura ve Tura çardak, Şekerciler Ambarı, Ambarlar, Arı serenler
önemli örneklerdir (Günay 2008).
Cumbaları, eski tip pençeleri ve parlak renkleriyle ilçeyi süslen evler ise, za‐
manın çok gerilerinden bugünü anlatırcasına hala dimdik ayaktadır. Sadece ya‐
şama değil, seyirlik zamanlara da ilham kaynağı olan çift cumbalı ahşap Elmalı
Evleri özgün bir yapıya sahiptir. En az 500 yıllık bu evlerin mimari bir öğesi o‐
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lan ahşap dokusunda, yörenin zenginliği olan sedir ağaçlarından bol miktarda
kullanılmıştır. Süslemelerdeki stilize ağaçları, çiçek motifleri ve altı köşeli yıl‐
dızlarıyla da Anadolu Kültürünü yansıtan eşsiz örneklerdendir.
Camiler
Elmalı Türk kültür mimarisi içerisinde yapılmış ve önemli kültür mirası camile‐
re de sahiptir. Bu camiler;


Eski Cami (Cami‐Atik); Sekizgen kürsüden (kaide) yukarı bir sıra kes‐
me taş ile yeşil boyalı tuğla karışımı silindirik bir mimarisi vardır.
Cami Selçuklu dönemine aittir. Daha sonra Osmanlı Dönemi’nde
1898 yılında onarılmıştır (Yurt Ansiklopedisi 1981; Yedi Çınar Dergisi
1992).



Ömer Paşa Camii ve Ketenci Ömer Paşa; Osmanlı Mimari özelliklerine
sahiptir. Cami tek kubbeli türün örneği ve Mimar Sinan ekolüne sa‐
hiptir. Caminin dış boyutları 20x40 metre olup hafif meyilli bir zemin
üzerindedir. Caminin iç mekanı 17!şer metre kenarlı bir kare olup 285
metrekare alanı vardır. Caminin duvar kalınlığı 175 cm, iç mekan
yüksekliği 25, kubbe çapı 65, kubbe çevresi 46,5 metredir (Turan 1990;
Ekiz 2001).



Kütük Camii‐ Camii Cedit; Osmanlı Dönemi eseridir. Evliya Çelebi ese‐
rinde cami için “Hanım Kadınındır” demiştir. Buna göre Cami 1671
yılından önce yani Evliya Çelebi’nin burayı ziyaretinden önce Hanım
Kadın tarafından yaptırılmıştır. Cam ahşap bir yapıya sahip, kiremit
çatılı, ahşap kubbeli, taç minare, sekizgen kaide ve şerefe
mukarnaslıdır (Akçay 1966).



Yeni Çamii; kum‐ kireç harçlı taş duvar, beton lentonlarla bağlantılı ki‐
remit çatı altında ahşap kubbelidir. Cami 1951 yılında yeniden inşa
edilmiştir.



Yeşil Camii; avlu içi oldukça geniş ve çayırlık bir Musalla alanı olan
yerde ilk yağlı güreşler yapılmaya başlanmıştır. Buna göre Musalla
Osmanlı Dönemine aittir. 1963 yılında bu Musallanın olduğu yerde
Yeşil Camii Ömer Paşa Cami mimarisinde yaptırılmıştır.



Karyağdı Camii; ahşap ve köhne olan bu camii 1963 yılında yıkılarak
kiremit çatı altında beton kubbeli ile yapılmıştır. Camii içindeki yazı‐
lar Ebubekir ıdık’ındır. Camii de sanat tarihi açısından önemi yan
duvarlarda yer lan 3 levha üzerindeki hat çeşitlerinden gelmektedir.

Bu levhalardan ilkinde Muhammed Hamdi Yazır’ın ceylan derisi üze‐
rine celi‐sülüs istifli Maide suresi 2.Ayetindeki bir kısım yer almakta‐
dır.


Sinan‐ı Ümmi Camii; 1904 yılında yeniden inşa edilmiştir. Caminin
yanındaki türbe 1926 yılında yenilenmiş, 1959’da camiye yaklaştırıl‐
mış ve 1967 yılında ise yeniden yapılmıştır.



Fatma Bölükbaşı Kirazlı, Bahçeli, Beydeğirmeni, Bağdat camileri 1950
sonrasında yapılmışlardır. Ayrıca Elmalı’da Hanedanlar, İshak Dede,
Pınarbaşı Ahmet Paşa mescitleri zamanla yenilenmişlerdir (Antalya İl
Yıllığı 2000).

Çeşmeler
Su hayattır, su olmadan canlı ve hayvanların yaşaması mümkün değildir. Elma‐
lı’nın bir yerleşim yeri olmasının en önemli özelliklerinden biri suyunun bol
olmasıdır. Suyun burada bol olması nedeniyle her sokağın başında bir pınar yer
almaktaydı. 1950 sonrasında Pınarbaşı suyu tazyikli su şebekesine bağlanınca
sürekli akan pınarlar yerlerini aralıklarla konan çeşmelere bırakmıştır. Çarşı i‐
çindeki Çatal Çeşmeler bugünlere ulaşabilenlerdendir. Bu çatal çeşmelerin kita‐
beleri de vardır. Elmalı Belediyesi çeşmeleri mermerle çevril hale getirmiştir.
Hacıaliler sokağı başında ev duvarında bir çeşme kitabesi halen yerini çeşmesiz
olarak korumaktadır. Çeşmenin kitabesinde çeşmenin 1829 yılında yapıldığı yer
almaktadır. Bir başka çeşmesiz kitabe bugün Kütük Camii karşısındaki ev du‐
varında yer almaktadır. Bunun kitabesinde çeşmenin 1850 yılında ikinci kez ya‐
pıldığı yazılmaktadır. Çeşmeler geleneksel Türk ve İslam kültürüne göre ölen
kimseleri aileleri veya sağken bazı varlıklı kişileri tarafından yapılmışlardır.
Türbe, Medrese, Han ve Hamamlar
Elmalı ve çevresinde Hacıveliler Hayatı’nda Çoban Baba, Kızıltemeller’de İsma‐
il Ereni, İplikpazarı’nda Tabak ve Kepçe Balar, Kapmescit’te İshak Dede,
Baltasıgedik’te Mahmut Dede yatırları yer almaktadır. Bunların yanında Vahab‐
ı Ümmi, Sinan‐ı Ümmi, Haydar Baba türbeleri, eskiden sancılı atların etrafında
gezdirdikleri “Atereni“(Atereni Tepesi Elmalı yolunun solunda 3x5 metre ebat‐
larında bir toprak yığınıdır), Aksivri denilen Elmalı Dağı arakasında “Sivri Ba‐
ba” yatırı, İlyağı Baba Zaviyesi (İlyağı Köyü’nde) ve Tekke Köyü Abdal Musa
külliyesi gibi önemli inanç ziyaret yerleri bulunmaktadır (Komisyon 1983).
Ketenci Ömer Paşa Medresesi/Kütüphanesi Günümüzde mevcut olan ve Halk
Kütüphanesi olarak kullanılan yapı, U biçimli plan özelliğinde yer alıp camii ile
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aynı tarihte, yani 1607‐8 yılında inşa edilmiştir. Büyük ölçüde kesme taş malze‐
meden inşa edilen yapının sadece revak kemeri ve kemer köşeliklerinde tuğla
malzeme kullanılmıştır. Medrese ana girişi, kuzeyden yuvarlak kemerli bir ge‐
çişle sağlanmıştır. Medresenin revaklı kısmı 9 kubbe ile örtülüdür. Taşıyıcı sü‐
tunlar, mermer ve yekparedir. Başlıkları mukarnas bezemelidir. 1971 yılında
revak kısmı kapatılarak bir koridor şekline dönüştürülmüştür. Medrese odaları
simetrik bir tarzda oluşturulmuş ve 12 hücreye ayrılmıştır. Üzerleri kubbeyle
örtülmüş olup geçiş elemanı pandantiftir. Her hücre içerisinde ocak nişleri ve
kullanım için nişler yer alır. Medrese üst örtüsünde, her bir hücre odasının kub‐
besine denk biçimde konik biçimli başlığı bulunan baca yer almaktadır. Üzeri 24
kubbeli, 12 odalı olup kesme taş malzemeden inşa edilmiştir (Duymaz 2008).
Elmalı’da Bülbüller Hanı, Evkaf hanı ve Eski Han olmak üzere üç adet han
vardır. Bu hanlar zamanında ticarette çok önemli işlevleri olmuştur. Elmalı’da
hamamlar da ünlüdür. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde XVII.Yüzyılda El‐
malı’da Tabakhane’de Tahtalı Hamamı, mahkeme önünde Eski Hamam, Şeyh
Paşa önünde Çavuş Hamamı, Demirciler önünde Bey Hamamı, Karklı Mahalle‐
si’nde Karklı Hamamı olmak üzere beş adet hamam yer almaktadır. Buna göre
hamam alışkanlığı ve kültürü Elmalı’da oldukça eskidir. Burada suyun bol ol‐
ması, mahkeme yeri olması, önemli ticaret merkezi olması bu hamamların sayı‐
sında etken olmuştur. Hamam kültürüne göre haftada bir defa kadınlar topluca
hamama giderek hem yıkanma, hem de eğlence ihtiyaçlarını giderirlerdi.
Taşınır kültür mirasları
Sikkeler
M.Ö. V. Yüzyılda Persler’in Yunanistan’ı istila etmeleri nedeniyle Atina Şehir
Devleti’nin önderliğinde Akdeniz Çevresi ülkelerinden oluşan, merkezi ve büt‐
çesi de olan Ati‐Delos denen deniz birliği kurulmuştur. Bu dönemde her ülke
kendi bastığı gümüş sikkeden kendi gücü oranında bu birliğe katkıda bulun‐
muştur (Ekiz 2001).
1984 yılında Elmalı ilçesinde kaçak kazılar sonucu bulunan Elmalı Sikkeleri, o
bölgede bulunan bütün şehir devletlerinin paralarını içermektedir. Söz konusu
sikkelere yüzyılın definesi denilmesinin en önemli nedeni de Yunanlılar Pers‐
ler’i yendikleri için bir anı parası çıkarma kararı almışlardır. Yunanlılar bunun
için zamanın en fazla 4 drahmi değer biçilen para birimi yerine 10 drahmilik
para değerine sahip anı parası dökülmüştür. İnce işçiliği ve dünyadaki azlığıyla
değeri artan dekadrahmiler (10 drahmi’lik para=Dekadrahmi), Elmalı Define‐
si’nin bulunmasıyla hem dünyada bilinen Dekadrahmi sayısı iki katına çıkmış
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hem de insanlık tarihinin bilinmeyen önemli bir bölümü aydınlatılmıştır. 1984
yılına kadar tüm dünyada yalnızca 13 adet Dekadrahmi’nin varlığı bilinirken,
Elmalı Definesi’nde bunlardan 14 adet bulunmuştur. İşte bu nedenle Elmalı sik‐
kelerine “Yüzyılın Hazinesi” adı verilmiştir (Ekiz 2001; Günay 2008).
Ne yazık ki böylesine önem taşıyan bu kültür mirası kaçak kazılar sonucu
Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçırılmış, Türkiye’nin büyük uğraşları sonucu
tekrar ait olduğu Anadolu topraklarına geri dönmüştür. Bir süre Ankara Ana‐
dolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen Elmalı sikkeleri 27 Ekim 2009 da ya‐
pılan törenle Antalya arkeoloji müzesinde ziyarete sunulmuştur.1679 parça sik‐
ke Antalya Müzesi’nin sikke ve mühürlerin sergilendiği ikinci katta bulunmaktadır.
Ama defineye ait 15‐ 200 kadar sikkenin nerede olduğu şu an bilinmiyor. El‐
malı sikkelerinin 1348 adedi Anadolu, 287 adedi Orta ve Kuzey Yunanistan, 44
adedi de Ege adalarında basılmış örnekleri içeriyor. Elmalı sikkelerinin en öz‐
gün parçasını ise dünyada Atinalılar’ın Persler’i bozguna uğrattığı savaşların
anısına bastırdığı ve her biri 43 gram civarında ağırlığa sahip dekadrahmi deni‐
len sikkeler oluşturuyor. Bu 14 dekadrahmi sikkesinden sadece 6’sı Türkiye’ye
getirilebilmiştir.
Kıyafetler
Taşınır kültür mirasları arasında tarihi süreç içerisinde bölgede giyilene kadın
ve erkek giysileri önemli bir yer tutmaktadır. Bu giysilerin tarihi doku içerisinde
tekrar üretilerek turizme kazandırılmalıdır. Böylece Türk gelenek ve görenekleri
yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanırken ziyaretçiler de bilgilendi‐
rilmiş olur.
Kadınlar şitari şalvar, entari, cepken, soğuk aylarda astar ile yüzü arasına
pamuk köverev ya da baklava dikişli, kol ağızları ve önünün iki boyu sırma ve
ipek işlemelerle süslü hırka, ziynet altınları, başta oyalı yazma, “Baş” denilen
taç takılır. Tacın düz durması için üstü gümüş tepelikli bir festir.. İki yanda zü‐
lüf gibi sarkan incili kolonlar ucuna takılı seksenlik ve Osmanlı altınları başlığın
ana unsurlarıdır. Bu başlık daha çok üç etek, don zıbın ile birlikte giyilir. Çarşaf
ve car denilen ipek dış örtüleri, tek parça olduğu gibi yüzü örten peçe ile baş ve
gövdeyi harmaniye şeklinde saran ve belden aşağıya da etek gibi giyilen parça‐
lardan oluşur.
Kadınların saç biçimlerinde topuz ve kesik saç modeli az görülür. Genellikle
kadınların uzun saçlar ikiye bölünüp örülür, arkaya sallanır veya “İnce Çiti”
denilen 25‐30 kadar zincir gibi örülü saç kolonları halinde sırtından aşağı bırakı‐
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lır. Kızlıktan evliliğe geçenin simgesi olan zülüf kesme merasimi de yapılır. Er‐
keklerin kıyafetleri arasında genellikle çuha şalvar, mintan, cepken, acem şalı
kuşak, kalloş‐fotin, dal fes, fes üzerine sarılı oyalı yazma yer alır (Ekiz 2001).

pımı kahve değirmenleri oldukça ünlüdür. Demircilikte daha çok pul‐
luk, saban, keser, çekiç, balta, soba vb. üretilmiştir.


Deri İşlemeciliği; Elmalı’da tabakhane ve debbağcılık ve marakon deri iş‐
lemeciliği oldukça önemli bir tarihe sahiptir. Bu nedenle yemenicilik ol‐
dukça gelişmiştir. Zamanla tabakhanelerin kapanması ile deri ve deri iş‐
lemeciliği de yörede sona ermiştir. Elmalı’nın en önemli üretimini deri
ve deri eşyaları oluşturmuştur.



Süs İşlemeciliği; Süslemecilikte ise mezar ve çeşme taşları, altın ve gümüş
süslemeciliği gelişmiştir (Antalya İl Yıllığı 2000).



Tatlıcılık; lokumculuk, helvacılık, leblebicilik, susamlı helva, leblebili şe‐
ker, tahin üretilir.

Oyun ve Türküler
Elmalı’da Semah‐ Çırpan oyunu, Teke Zortlaması, Afşar Beyleri Zeybeği, Sarı
Zeybek, Gaba Ardıç, Efem Belalı, Bozova Zeybeği gibi halk oyunları öteden beri
oynanmaktadır. Yine halk arasında düğün ve önemli eğlencelerde Arap Oyunu,
Kaşık Oyunu ve Zekir Oyunu oynanmaktadır (Şen 1992a). Bunlar daha çok hal‐
kı eğlendirebilmek amacıyla kısa tiyatro oyunu şeklindedir. Ayrıca Elmalının
Mehmet Görgülü’nün derlediği “A kızım sana potin alayım mı”, “Erende yay‐
lası”, “Kızın adı Dudu”, Nimet Terzioğlu’nun derlediği “Adile’min üç boncuk‐
lu hasırı”, “Budarım bağlar budarım”, Mehmet Tetik’in derlediği “Kızılçıklar
çiçek açtı”, “Komşunun Adı”, Hüseyin Avni’nin derlediği, “Meşelidir engin
dağlar meşeli”, Nadir Özgüven’in derlediği “Sinanoğu 4” ve Şaban Eraslan’ın
derlediği “Şu karşıdan yar geliyor” adlı türküleri bulunmaktadır (Antalya İl
Yıllığı 2000).
El Sanatları


Dokumacılık; Elmalı’da kilim, halı, heybe, çuval ve çul dokumacılığı yer
almıştır. Dokumacılık daha çok konar‐ göçerlerin yazları buralarda yay‐
lamaları ve onların hayvanlarının yün ve kıllarının alınması ile kış ayla‐
rında dokunmuştur. Zaman içinde konar‐ göçerlerin gelmemesi ve yün
ve kılın yeterince bulunamaması gibi nedenlerle dokumacılık yok olma
sürecine girmiştir (Antalya İl Yıllığı 2000).



Ağaç İşlemeciliği; Elmalı çevresinde sedir ormanlarının bol olması doğal
olarak ağaç işlerinin gelişmesine de vesile olmuştur. Elmalı’da kağnı,
övende, at arabası, çomca, kaşık, kapı, pencere, tavan işlemeciliği, oy‐
macılık, çeyiz sandığı yapımı ve işlemesi, masa, sandalye ve sini altlığı
gibi el sanatları yer almıştır. Günümüzde 40 adet usta halen bazı ahşap
işleri yapmasına karşın artık bu sanat yok olma aşamasındadır (Antalya
İl Yıllığı 2000).



Taş İşlemeciliği; Elmalı’da taş işlemeciliği mermercilik, çeşme taşı ve
mimaride kullanılan taşlarda yer almıştır.



Maden İşlemeciliği; Elmalı’da maden işlemeciliği daha çok bakır ve demir
işlemeciliği şeklindedir. Burada su ve abdest ibriği, tencere, tabak, se‐
maver, kazan, alem, tas, mangal, cezve vb. üretilmiştir. Özellikle el ya‐
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Elmalı halkı leblebilerinin Çorum’dakinden daha eski ve kaliteli olduğunu
iddia ediyor. Ana yollar üzerinde olmayışı ve ancak ilçe ihtiyacını karşılayacak
kadar üretilmesi nedeniyle meşhur olamamış Elmalı leblebisi (Günay 2008).
İlçenin yüzlerce yıllık çarşısında küçücük dükkanlarında baba, hatta dede
mesleğini sürdüren son ustaların hemen hepsi 50 yıldır aynı mesleği yapıyor ve
yapayalnız kalmışlar meslekleriyle. Adı çarşı olsa da küçük birer sokaktan iba‐
ret, Helvacılar Çarşısı ya da Demirciler Çarşısı.
Elmalı Yağlı Güreşleri
Her ne kadar Kırkpınar güreşlerinin halk arasında bilinirliği daha fazla olsa da
Elmalı Yağlı Güreşleri’nin tarihi Kırkpınar’dan 10 yıl daha eskidir. Elmalı yağlı
güreşleri Kırkpınar yağlı güreşlerinin bir rövanşı niteliğindedir. Bu nedenle
Kırkpınar’a katılan pehlivanlar Elmalı’ya da gelirler ve burada da başpehlivan‐
lık için mücadele ederler. Elmalı yağlı güreşleri 1372 yılından beri her yıl yapıla
gelmektedir. Bu güreşler için ülke içinden ve ülke dışından birçok güreş izleyi‐
cisi her yıl Elmalı’ya gelmektedir. Türkiye’de bilinen en eski yağlı güreş organi‐
zasyonu Elmalı güreşleri, eylülün ilk haftasında gerçekleşiyor (Yurt Ansiklope‐
disi 1981; Özekin 1992; Şen 1992b; Toker 1992; Antalya İl Yıllığı 2000).
İnanç Ziyareti
Elmalı İslam Dini içerisinde çok önemli bir yere sahip olan kişiler de yaşamışlar
ve hatta bunlar burada ebediyete göçmüşlerdir. Tasavvufta çok önemli yere sa‐
hip Vehhâb‐ı Ümmi, Sinan‐ı Ümmi ve Abdal Musa Sultan bunlardandır. Gü‐
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nümüzde her yıl binlerce kişi yurt içinden ve yurt dışından bu kişilerin türbele‐
rini ziyaret etmektedirler.


Vehhâb‐ı Ümmi (Ölm. 1595); Osmanlı Devleti’nin XVI. Yüzyılda yaşa‐
mış önemli mutasavvıf şairlerindendir. Kendisi Halveti tarikatının or‐
ta kolunu temsil eden Ahmet Şemsü’d‐din Marmaravi’den feyiz al‐
mıştır. Vehhabı‐ı Ümmi’de mutasavvıf şair ve yazarlardan Ramazan
Armağani ve Elmalılı Şeyh Eroğlu Yahşi Efendi’yi yetiştirmesinin ya‐
nında Halveti’liğin Elmalı çevresinde etkin bir dergâh hâline gelme‐
sinde öncü olmuştur. Kendisinin bir de divanı vardır. Bu divanın
Ahmet Fikri tarafından rık’a hattı ile 1844 yılında yazılmış bir nüsha‐
sı, Elmalı Halk Kütüphanesi yazma eserler bölümü 7 numarada yer
almaktadır. Vehhabı‐ı Ümmi’nin mezarı Pınarbaşı’nda sonradan tek‐
rar yapılan ahşap bir türbe içinde eşi ve iki çocuğu ile birliktedir (An‐
talya İl Yıllığı 2000; Tatçı 2007).



Sinan‐ı Ümmi; Sinan‐ı Ümmi Elmalı’nın yetiştirdiği kişilerden biridir.
Sinan XVI. Yüzyılın ikinci yarısında, XVII. Yüzyılın birinci yarısında
yaşamıştır. Sînan Ûmmi Elmalı’da doğup büyümüş Türk‐İslam şairi,
mutasavvıfı, müderris alimidir. Sinan’ın asıl adı Yusuf’tur. Sinan’ın
doğum tarihinin 1553 yılı olarak bilinmektedir. Ümmi Sinan Halveti
Büyüklerinden Eroğlu Nuri’ye intisap etmiştir. Elmalı’da bu dönem‐
lerde birçok medrese ve kütüphanenin yer almış olması Elmalı’nın
bölgede o dönemin önemli bir ilim ve irfan yeri olduğunu göstermek‐
tedir. Ümmi Sinan Halveti Tarikatı’nın Ahmediye (Yiğitbaşı) şubesi‐
nin temsilcilerindendir.

Sinan Ümmi Hak aşığı, şair, âlim ve eğitimci olarak bilinmektedir. Kendisinin
dönemin güçlü kalemlerinden biri olduğu ifade edilmektedir. Yunus tarzında
Türkçe şiirler yazmıştır. İki eseri vardır. “Divan‐ı İlahiyat” ve “Kutb‐ül Meani”.
Sinan Ümmi’nin şöhretini sağlayan eseri Divan‐ı İlahiyat öğrencisi Mısri Niya‐
zi’dir. Sinan şiirlerini genellikle aruz vezniyle yazmasına karşın hece vezni ile
de yazdığı da olmuştur. Şiirlerinde Allah ve Peygamber muhabbetini, hakiki
aşkı insan‐ı kamil anlayışını işlemiştir. Ümmi Sinan gündüzleri kendi adıyla
anılan medresede eğitim veren bir müderris, akşamları tasavvuf vaat ve nasi‐
hatleriyle çevresini aydınlatan bir ışıktır. O, yaşadığı çağda toplumu ile bütün‐
leşmiş, sorumluluğunu yerine getiren bir âlimdir. Ümmi Sinan’ın talebeleri
Güleboğlu Askeri Şeyh Muhammed Uşsaki el Halvetı. Şeyh Mushiniddin Uş‐
şak, Şeyh Ahmet Metlal, Müfti Derviş ve Niyaz‐i Mısri’dir. Ümmi Sinan,
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Mısri’nin tarih manzumesinde yazdığı gibi 1657’de Elmalı’da vefat etmiştir
(Yurt Ansiklopedisi 1981; Tatçı 2007).


Abdal Musa Sultan; Abdal Musa 14. yüzyılda Osmanlı Padişahı Orhan
Gazi ile birlikte Bursa’nın fethine katılmış, Osmanlı’nın genişleme‐
sinde etkin görevler üstlenen Yeniçeri Ordusunun kuruluşu ile ya‐
kından ilgilenmiştir. Kendisi Bursa’nın fethinden önce Türk Kültürü
ve İslam’ı yaymak amacıyla Buhara’dan Anadolu’ya gelen kırk ab‐
daldan biri olarak bilinmektedir. Abdal Musa Buhara’dan önce
Azarbaycan’ın Hoy şehrine gelmiş, daha sonra buradan Anadolu’ya
geldiği için kendisi kendini Hoy’lu olarak kabul etmiştir. Ayrıca Ab‐
dal Musa Sultan Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in soyundan
gelen Hacı Bektaş Veli’nin amcası olan Haydar Ata’nın oğlu Hasan
Gazi’nin oğlu olarak bilinmektedir. Kendisi önce Buhara’ya oradan
Hoy ve Anadolu’ya geldiği söylenmektedir. Bu sav Elmalı’nın Tekke
köyünde Antalya Müzesinin ilk müdürü Süleyman Fikri Erten tara‐
fından 23 mm. Kutrundaki tarihsiz bir mühür bulunmuştur. Bu mü‐
hürde Abdal Musa’nın peygamber sülalesinden olduğu, Hoy’dan
Anadolu’ya geldiğinin yer alması yukarıdaki savı pekiştirmektedir.
Abdal Musa bugün yiğitliğin, aklın, inancın, sevginin simgesi, birlik
ve beraberlik öncüsü, Orhan Gazi’nin silah arkadaşı olarak bilinmek‐
tedir. Abdal Musa ile ilgili yazılı bilgiler Evliya Çelebi’nin Seyahat‐
namesi’nde yer almaktadır. Abdal Musa Türk halkının gönlünde taht
kurduğundan mezarının kendi köyünde yer alır ve adına adak yeri
bir koruluk vardır. Anadolu ulularından Abdal Musa Sultan için
“Horasan mülkünden Hoy’dandır. Aslı Şah İmam Hasan’dır pirimin
nesli” diyen Bektaşı ozanlarından Geda Muslu yine (Abdal Musa Sul‐
tan’ın) “Rumeli’ne kumandan olduğunu, tahta kılıcı ile taşı ikiye böl‐
düğünü, bütün Rumeli’ni İslam’a getirdiğini, kâfirlere gazalarda bu‐
lunduğunu” belirtir (Araz 1980; Seyirci 1992; Ekiz 2001; Yurt Ansik‐
lopedisi 1981; Günay 2008).

Ormanlar ve Avlan Gölü
Elmalı ve çevresi zengin sedir ormanları ile de ünlüdür. Yörede Ördübek, Tek‐
ke, Dokuzgöl, Çam Kuyuları orman bölgeleri yer alır. Elmalı’da 180 665 hektar
genel orman 6791 hektar normal koru, 11 168 hektar bozuk koru alanı ve 45 445
hektar ormanlık alan vardır. Elmalı’da Çiğilkara tabiatı koruma alanı 15 889
hektarlık bir ormandır. Elmalı Finike karayolu sedir Araştırma ormanı ve yakı‐
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nındaki 3080 m yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı doğadaki güzelliklere örnek‐
tir. Burada yaşı 2000 yılın üzerinde anıt ağaçlar vardır. Yörede çadırda veya or‐
man evlerinde dinlenme imkanları mevcuttur. Elmalı orman içi dinlenme
kampları, çadır kamp alanları ile önemli bir potansiyele sahiptir. Hemen Elmalı
Finike yolu üzerinde yer alan Avlan Gölü adeta bir mesire yeri gibidir. Göl hem
temiz hem de geniş çevresi ile tam bir piknik alanıdır (Antalya İl Yıllığı 2000;
Günay 2008).
SONUÇ
Antalya merkezine, karayoluyla 110 kilometre uzaklıktaki Elmalı turizmden
yeteri kadar nasibini alamamaktadır. İlçenin turizmden aldığı pay çok küçük‐
tür. İlçeye gelenler ya günübirlik turlarla şöyle bir gezip geçiyor ya da güzergáh
üzerindeyse kısa bir mola verilip, soluklanıyor. Bu da ilçe için az da olsa eko‐
nomik bir değer ifade etmektedir. Halbuki Elmalı öyle bir günde gezilip görüle‐
cek veya içinden gelinip geçilerek görülecek bir yer değildir. İlçe kültür mirasla‐
rı ve doğal güzellikleri ile en az iki gece kalınarak gezilecek bir yerdir. Elmalı
‘Yüzyılın Definesi’ olarak anılan Elmalı Sikkeleri, tarih kitaplarındaki bilgileri
değiştirmiştir.
Elmalı coğrafi şartlarının kendisine kazandırdığı avantajlar, su ve toprakları‐
nın verimli olması nedeniyle Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir.
Elmalı uygarlık açısından Preshistorik çağlardan Bizans’a kadar pek çok kavim
ve devletin yaşadığı vatan olmuştur. Kent İç bölgelerden deniz kıyısına geçişte
önemli bir konaklama merkezi olmuştur. Elmalı’nın çevresinde tarım ve hay‐
vancılık gelişmiş olduğundan genellikle çevre köyler ürünlerini ve emeklerini
Elmalı pazarına getirerek değerlendirmişlerdir. Elmalı çevresindeki köylerle
ekonomik ve ticari işbirliği içerisinde olmuş ve karşılıklı olarak üretim ilişkileri
içerisine girmiştir. Bu nedenle sosyo ekonomik açıdan döneminde çoğu Anado‐
lu kentinden daha ileri durumda yer almıştır.
İlde turizm, sulu tarım ve seracılığın hızla ilerlemesi nedeniyle gerek
Toroslar’dan ve gerekse il dışından önemli bir göç hareketi yaşanmıştır. Bu göç‐
ler sonrasında Toroslar’da sadece yaşlı nüfus kaldığından dağlar eski ekonomik
gücünü kaybetmiştir. Bir zamanlar dağlardan üretim kıyı yerleşim yerlerine
getirilirken artık şehir merkezlerinden dağlara doğru ürünler götürülmeye baş‐
lamıştır. Elmalı’daki bu sosyo ekonomik yapı Cumhuriyet Dönemi’nde uzun
süre kendini korumasına karşın 1980 sonrası Antalya’da turizm hareketinin baş‐
laması ile genç nüfusun büyük bölümü iş bulabilmek amacıyla Antalya’ya göç
etmiştir. Bu nedenle yörede artık eskisi gibi ekip dikme ve üretme alışkanlıkları
devam etmeyerek azalmıştır.
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21.Yüzyılın başlarında Elmalı görünümü, yaşantısı, sosyal ve ekonomik yönü
ile önemli bir kültür kentidir. Kentte Türk örf ve adetleri aynen uygulanırken
ticaret, el sanatları, tarım, hayvancılık, sebzecilik, meyvecilik ve kereste ticareti
gelişmiştir. Esasen Elmalı her dönemde kendi kendine yetebilen bir kent olmuştur.
Eski çarşıları, arastaları ve dar sokaklarıyla, her adımda tarihin derinliklerine
uzanarak Anadolu kültürünü yansıtan Elmalı, Elmalı Dağı yakınlarında kuru‐
lan oldukça eski bir yerleşim yeridir. Geçmişinin cazibesini bugünlere taşıyan
yöre; iklimi, tarihi zenginliği, taşınır ve taşınmaz kültür zenginliği, tarihi Elmalı
Yağlı Güreşleri, yaz aylarında yayla olması, doğa güzellikleri ve Sedir Ormanla‐
rı ile büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır.
Genellikle ülkeye Roma ve Bizans eserlerini görmeye gelen turistler artık
Türk kültürünü, geleneğini, göreneğini de görmeye gelmektedir. Böylece hem
ülke ve kültürün tanıtımı yapılmak ta hem de Türklerin binli yıllardan beri bu
topraklarda yaşadığı gösterilmektedir. Atatürk’ün Cumhuriyetin başlarında
Batılı devletlerin Türklerin sarı ırktan oldukları için medeniyete ulaşmada kabi‐
liyetsiz oldukları tezlerini ilmi araştırma metotları ile çürütmek ve Anadolu top‐
raklarının bin yıldan beri Türklerin anayurdu olduğunu ilmi olarak ispatlaya‐
bilmek amacıyla Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve DTCF’sini kurmuş‐
tu. İşte bugün amaca ülkede bulunan taşınır ve taşınmaz kültür miraslarının
turizme kazandırılması ile tüm dünyaya en iyi şekilde gösterilerek ulaşılmaktadır.
ÖNERİLER
Tarihsel çevreler, geleneksel konut dokuları sadece kültürel varlıklar olarak ko‐
ruma değil, sağlıklaştırma ve yenilemeyi de içeren planlama ve projelendirme
çalışmaları yapılarak birer konut olarak görülmeli ve yaşantı ile değerlendiril‐
melidir. Yörede yaşayan halkı tarihsel çevre konusunda bilgilendirilmeli, bilinç‐
lendirilmeli, onların koruma konusuna olumlu katkı ve katılımlarının sağlan‐
ması en önemli uygulama aracı olarak görülmelidir. Elmalı’da konaklama me‐
kanlarını hızla artırmalı ve gelen turistlere konaklama imkanlarını en uygun
şekilde sunmalıdır. Elmalı’da geleneksel Türk etkinlikleri düzenleyerek turistle‐
ri bir veya iki geceliğine çekmelidir. Elmalı’da bir müze kurularak her türlü kül‐
tür mirasları burada sergilenmelidir. Böylece kültür miraslarını görmek için tu‐
ristler buraya geleceklerdir. İlçedeki kültür varlıklarını iyi tanıtan rehberler ye‐
tiştirilmeli ve gelen turistlere çok ayrıntılı ve planlı bir şekilde anlatımlar yapıl‐
malıdır. Eski meslek grupları desteklenerek turizme yönelik hale getirilmelidir.
Elmalı’dan çevredeki kültür zenginlikleri arasına turistler için karşılıklı fayton
veya benzeri turlar konulmalıdır. Tüm tarihi çeşmeler kitabeleriyle restore edi‐
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lerek faal hale getirilmelidir. Elmalı ev maketleri yapılarak hediyelik eşya olarak
sunulmalıdır, ayrıca alternatif El Sanatları ve geleneksel giysi örnekleri üretile‐
rek turizme kazandırılmalıdır. Yalpı güreş tanıtımları daha faal olarak yapılma‐
lıdır. Yaz aylarında şenlikler düzenleyerek Antalya’dan halkı buralara getirme
çalışmaları yapılmalıdır. Yaz aylarında orman içi dinlenme yerleri düzenleye‐
rek iyi tanıtımı yapılmalıdır.
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uyumlu olacak şekilde, doğal ve kültürel kaynakların bugün ve gelecekte kulla‐
nımı, çok yönlü yararlanma ve yenilenme kapasitelerini tehlikeye atmadan tu‐
rizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesidir (Gül ve Özaltın 2007a). Sürdürülebilir
turizm, destinasyon alanlarında yerel, doğal, kültürel, yapısal kaynakları koru‐
yarak ve ekonomik gelişmeyi teşvik ederek kalkınmayı sağlar (Nepal 2000).
Günümüzde sosyal‐ekonomik ve kültürel koşulların değişimine paralel olarak
yaşam standartlarının yükselmesi sonucu sürdürülebilir turizm tipleri çeşitlen‐
miştir. Özellikle ekoturizm doğaya yönelik olması, doğal ve kültürel kaynaklara
değer verme bağlamında, sürdürülebilir turizmin en önemli alt bileşenidir
(Weaver 1999; Wood 2002).
Günümüzde ekoturizm ile ilgili yapılan tüm tanımlardan hareket ederek
ekoturizmin temel bileşenleri şu şekilde özetlenebilir (Gül ve Özaltın 2007b);


Doğa temelli olması özellikle doğanın yapısı ve işleyişi ile kültürel de‐
ğerleri anlamaya dönük bir çaba ve bu çabayı korumaya katkısı olarak
dönüştürme eğiliminde olması,



Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması,



Yöre insanının katılımının sağlanması ve yaşam seviyesinin yükseltme‐
si, sosyo‐ekonomik yararlar sağlaması,



Olumsuz çevresel ve sosyo‐kültürel etkilerin en aza indirgenmesi için
etkinliklerin hem turistler hem de yerel halkın sorumluluğunda düzen‐
lenmesi,



Doğal ve sosyo‐kültürel çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza
indirmesi,



Küçük gruplarla ya da bireysel olarak gerçekleştirilmesi,



Alanın doğal ve kültürel değerlerine karşı duyarlılığı ve bilinci artırması,



Yapay elemanlar ve fiziksel tesisleri kesinlikle minimum ölçüde tutma
ve bu tesisleri basit tipli, doğal çevreyle ve yerel mimariyle uyumlu inşa
etmesi,



Doğaya saygılı, sorumlu, kabul edilebilir ve akılcı bir doğal turizm et‐
kinliği seklindedir.

ÖZ
Antalya yöresi ülkemizin en önemli turizm merkezi olup aynı zamanda ekoturizm gelişim bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmada mevcut ekoturizm uygulamalarında
karşılaşılan mevcut sorunlara anket yolu ile uzman görüşleri doğrultusunda çözümler
üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla akademisyen, yönetici/müdür ve mesleki teknik
uzman olmak üzere 3 farklı uzman grubuna (toplam 60) anket çalışması yapılmıştır.
Anket çalışmaları sonucunda uzmanların ekoturizmin kavramsal algılamaları,
ekoturizm eğilimleri ve ekoturizm uygulamaları konusundaki sorunlar ve çözümlere
yönelik yaklaşımları belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Antalya, ekoturizm, uzman görüşü

GİRİŞ
Turizm; dinlence, eğlence ve boş zamanları değerlendirme ile bütünleşmiş, tek‐
nik, ekonomik, sosyal ve kültürel içerikli bir kavramdır. Günümüzde turizm;
deniz‐kum ve güneş olanaklarının sunulduğu klasik yaklaşımın ötesinde yeni
taleplerin söz konusu olduğu bir kavram halini almış; etkinlik ve hizmet sunu‐
munda yeni değişimler, organizasyonlar ve anlayışı gerektiren önemli bir sektör
haline gelmiştir. Turizmin ana sermayesini doğal ve kültürel kaynak değerleri
oluşturmasına rağmen özellikle ekonomik büyüme ve kalkınma anlayışı ekse‐
ninde bilinçsizce gerçekleştirilen her türlü turizm faaliyetlerinin sonuçları; çev‐
reye verilen olumsuz etkileri yoğunlaştırmakta, ciddi anlamda doğal ve kültürel
kaynak değerlerin cazibesini azaltmakta ve/veya yok etmektedir. Bu bağlamda
özellikle 1980’li yıllarından sonra sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenmeye
başlanmıştır. Sürdürülebilir turizm; koruma ve kalkınma amaçlarının birbiriyle
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Aslında doğa turizmi etkinliği olarak gerçekleştirilen bazı etkinliklerin
ekoturizm etkinlikleri olarak değerlendirildiği gözlenmektedir. Ekoturizm et‐
kinliğinde, hissedilen macera heyecanı ya da fiziksel başarı elde etme düşüncesi
kadar doğaya katkı, öğrenme ve takdir ölçüleri ile tatmin olma özelliği olmalı‐
dır. Bir etkinliğin ekoturizm kapsamında olabilmesi için taşıması gereken bazı
temel nitelikler şu şekilde özetlenebilir (Gül ve Özaltın 2007a):
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Mevcut doğal ve kültürel kaynağa zarar vermemeli ve doğal çevreyi
tüketmemelidir.



Söz konusu etkinlik, doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması,
geliştirilmesi ve ekolojik bütünlüğe doğrudan katkıda bulunacak net bir
yarar sağlamalıdır.



Doğa ve çevre etiğini ve çevre açısından uygun davranış biçimlerini
teşvik etmelidir.



Etkinlikler, insana değil doğaya dönük olmalıdır. Yani ekoturist doğayı
olduğu gibi kabul etmeli, kendine göre düzeltme ve değiştirme beklen‐
tisinde içersinde olmamalıdır.



Dışsal değerlerden çok içsel değerler üzerinde yoğunlaşmalıdır.



Doğal alan ve gelişmemiş alanlarda doğal çevreye eşlik eden kültürel
unsurlarla ilk elden buluşma imkanı sağlamalıdır.



Etkinlik sürecine yöre insanlarının aktif katılımını sağlayacak potansi‐
yele sahip olmalıdır. Böylece onlarında bu imkandan faydalanması su‐
retiyle alanın doğal ve kültürel kaynaklarına daha çok değer verilmesi
sağlanmalıdır.



Ekoturizm etkinliğinde, hissedilen macera heyecanı ya da fiziksel başarı
elde etme düşüncesi kadar doğaya katkı, öğrenme ve takdir ölçüleri ile
tatmin olma özelliği olmalıdır.

UNEP’in araştırmasına göre ekoturizm, turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen
segmentlerinden birisidir. Dünya Turizm Örgütünün (WTO) 1997 yılında yap‐
tığı bir araştırma ekoturizmin bir formu olarak kabul edilen doğa seyahatlerinin
bütün turizm harcamaları içinde %7 civarında bir ağırlığa sahip olduğunu gös‐
termektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsüne göre de 1990’lı yıllarda turizmin
genel büyüme hızı yıllık ortalama % 4 iken bu oran doğa seyahatlerinde % 30‐40
olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde WTO ekoturizmde yapılan seyahat harcama‐
larının yıllık artış hızını % 20 olarak açıklamaktadır (Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği, 2002). 2004 yılında yapılan açıklamada ise ekoturizm/doğa turizminin
küresel anlamda tüm turizm endüstrisinden 3 kat hızlı gelişme gösterdiği, ulus‐
lararası pazarda, her yıl %10‐12 oranında artış gösterdiği belirtilmektedir
(World Tourism Organization 2004).
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilerek, Resmi Gazete’de
yayımlanan Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı‐2013 Türkiye Turizm Strateji‐
si‐2023’ün önemli bir bileşenidir. 6 Yıllık bir dönemi kapsayan Eylem Planı‐2013
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ile Türkiye turizminin önümüzdeki kısa–orta ve uzun vadede öncelikli olarak
ele alacağı sorunlarla çözümleri ele alınmıştır. Eylem Planı 2013 Türkiye turiz‐
minin çeşitlenmesi, tüm yıla yayılması ve öncelikli turizm türlerinin geliştiril‐
mesine yönelik tedbirlerin ne zaman ve hangi kuruluşların desteği ile alınacağı‐
nı içermektedir. Eylem Planının öngördüğü gelişmelerle Türkiye turizm sektö‐
rünün 2013 yılında 1,5 milyon yatak kapasitesine, 40 milyonun üzerinde turiste,
yaklaşık 50 milyar dolar dış turizm geliri ve 1000 $ turist başına harcamaya e‐
rişmesi hedeflenmektedir (TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007a).
Türkiye Turizm Stratejisi’nin öngördüğü gelişmelere paralel olarak Eylem
Planında 9 kültür ve turizm gelişim bölgesi, 7 turizm gelişim koridoru, 10 tu‐
rizm kenti, 11 kruvaziyer liman, 9 yat limanı, 27 Balıkçı Barınağı +Yat Limanı ile
1 yeni havaalanı, yeni demiryolu ve karayolu hatları yer almaktadır. Eylem Pla‐
nı ekoturizm yönüyle incelediğinde Göller Bölgesi Ekoturizm Gelişim Bölgesi,
Batı ve Orta Karadeniz, Antalya, Antalya Doğusu ve Mersin ve GAP Ekoturizm
Bölgeleri olmak üzere ele alındığı görülmektedir. Bu belirtilen alanlarda, Tu‐
rizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan mar‐
ka ekoturizm bölgelerinin tespitinin yapılması ve bu bölgelerin Turizm Merke‐
zi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi hedeflen‐
mektedir. Ayrıca bu alanların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak olan yöne‐
tim planları ile bu planlara uygun olarak ekoturizmin gelişmeye yönelik fiziki
gelişim planlarının hazırlanacağı belirtilmektedir (Ay vd. 2010). Yine; 3‐4 Mart
2007 tarihlerinde Antalya’da yapılan “Türk Turizminde Yeniden Yapılanma ve
Yeni Açılımlar” konulu turizm zirvesinde de “Ekoturizm alanlarının planlama‐
sının öncelikle yapılması ve uygulamaya geçirilmesi”, destinasyon (yeni pazar,
uygulama) bazında turizm potansiyelinin belirlenmesine dikkat çekildiği gö‐
rülmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü Antalya ili, ülkemizin en gözde turizm
merkezlerinden biridir. Geçen zaman içinde edinilen tecrübelerle Antalya’da
hizmette profesyonelliğe ulaşılmıştır (Ay vd. 2010). 1995 yılından bu yana An‐
talya’da yatak kapasitesi % 230 oranında artmış (Türkiye yatak kapasitesinin %
45’i), 2008 yılında 9.093.071 turisti ağırlamıştır (Türkiye’ye gelen turistlerin yak‐
laşık üçte biri) (TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007b).
Antalya yöresi aynı zamanda ekoturizm gelişim bölgesi ve en önemli çekim
merkezidir. Bu çalışmada mevcut ekoturizm uygulamalarında karşılaşılan mev‐
cut sorunlara anket yolu ile uzman görüşleri doğrultusunda çözümler üretilme‐
si amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yapılması hedeflenen Antalya ekoturizm
yönetim planlarına bir altlık teşkil etmesi de hedeflenmektedir.
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ARAŞTIRMA ALANININ EKOTURİZM YÖNÜYLE TANITIMI
Antalya tipik Akdeniz ikliminin egemen olduğu yazları sıcak ve kurak kışları,
ılık ve yağışlı bir iklim kuşağındadır. Coğrafi yapısının zenginliği ve Toros Dağ‐
ları’nın da etkisiyle aynı anda dört mevsimin yaşandığı bir şehir olarak nitelen‐
dirilmektedir. İklimdeki bu çeşitlilik ve yılın önemli kısmının ılık geçmesi
ekoturizm aktivitelerinin tüm yıla yayılmasına imkan sağlamaktadır (Ay vd.
2010).
Antalya flora yönüyle oldukça zengin olup Akdeniz floristik bölgesine gir‐
mektedir. 123 familya, 642 cins, 1916 tür, 2078 takson bulunduğu bilinen Antal‐
ya’da 42 familyanın, 183 cinsin, 500 türün ve 533 taksonun da endemik olduğu
belirtilmektedir (Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu, 2009). Makiler 1000 m’nin
altında geniş alanlar kaplarken, alçak kesimlerde kızılçam (Pinus brutia Ten.),
daha yükseklerde sedir (Cedrus libani A. Rich.), Toros göknarı (Abies cilicica
Carr.) ve karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) bu‐
lunmaktadır. Toros Dağları endemik türler bakımından oldukça zengindir. En
zengin bitki çeşitliliğini içeren alanların topluca belirlendiği ve tehlike altında
bulunan doğal bitki türlerinin ve doğal yaşam alanlarının koruma altına alın‐
ması amacıyla oluşturulan Türkiye’nin 122 önemli bitki alanlarından 11 tanesi
Antalya’da bulunmaktadır. Bunlardan Antalya Falezleri ve Lara Perakende
Kumulları “çok acil”, Patara kumulları, Tahtalı Dağı, Bozburun Dağı (Antalya‐
Isparta), “acil”, Bakırlıdağ ve Bereket Dağı, Termessos, Kızıldağ, Geyik Dağı ve
Akdağ, Gevne Vadisi ve Gökbel Yaylası (Antalya‐Konya), ve Kargıçay vadisi
“zarar görebilir” koruma önceliğinde alanlar olarak dikkat çekmektedir
(Özhatay, Byfield ve Atay 2003).
Fauna bakımından da çok zengin olduğu bilinen Antalya’da alageyik, karaca,
yaban domuzu, ayı, yaban keçisi, porsuk, tavşan ve bazı yırtıcı kuş türleri,
Alacadağ’da tilki, tavşan, porsuk, sansar, domuz, çakal, sırtlan, sincap, kurt,
keklik, ispinoz, saka, serçe, üveyik, ibibik, güvercin, çoban aldatan, ağaçkakan,
ardıç kuşu, karatavuk, boz batak, kaplumbağalar, boz yılan, kör yılan, engerek
ve muhtelif cins kertenkeleler, Çığlıkara’da, yaban domuzu, sırtlan, çakal, por‐
suk, sansar, tilki, sincap, köstebek ile ender olarak da ayı ve vaşak bulunduğu
bilinmektedir. Bunların dışında Antalya’da sekiz adet (toplam 176.704 ha.) ya‐
ban hayatı geliştirme sahası bulunmaktadır (TC. Çevre ve Orman Bakanlığı
2006). Antalya’da taşıdığı eşsiz değerler nedeniyle 4 milli park, 3 Tabiatı Koru‐
ma Alanı, üç tane de Tabiat Parkı olmak üzere toplam 100.396.6 ha. koruma sta‐
tüsünde doğal alan bulunmaktadır (Ay vd. 2010).
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Türkiye’nin iki önemli ve uzun mesafe yürüyüş rotasının da önemli kısımları
Antalya sınırları içinde kalmaktadır. Ortalama 500 km uzunluğunda olan her iki
rota da İngiliz Kate Clow tarafından hizmete açılmıştır. Çeşitli kaynaklarca
dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak gösterilen Likya
Yolu Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak
adlandırılan Teke Yarımadası’ndaki patikalardan bir kısmının işaretlenip hari‐
talanması ile 1999 yılında kullanıma açılmıştır. Saint Paul Yolu ise Perge ve As‐
pendos’tan başlayıp iki koldan devam ederek Köprülü Kanyon Milli Parkı,
Eğirdir Gölü ile devam eden rotadır ki bu da 2004 yılı baharında kullanıma a‐
çılmıştır. Her iki yürüyüş rotası da yerli ve yabancı ekoturistlerin en fazla ziya‐
ret ettikleri yerlerdir. Antalya’da yörük yaşamı ve kültürü de unutulmaması
gereken önemli bir unsurdur (Ay vd. 2010). Antalya’da ekoturizm ve doğa tu‐
rizmi iç içe geçmiş durumdadır. Bilimsel anlamdaki ekoturizm tanımlamalarına
uyan bir takım uygulamaların yanında Antalya’da dikkati çeken seyahat acente‐
lerinin hazırlayıp tatilcilere sunduğu programların ağırlıkta olmasıdır. Bunların
dışında; bireysel olarak, herhangi bir acenteye bağlı olmadan kendi rehberleri
ile gelen, kendi programlarını yapan, hatta defalarca gelmiş ve bölgeyi çok iyi
tanıyan ekoturistler de bulunmaktadır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada ekoturizm konusu ile ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarda (Üni‐
versite, Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Ta‐
biat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü gibi) çalışan farklı mesleklerden uzmanla‐
ra anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması, ekoturizm ile ilgili olduğu dü‐
şünülen akademisyen (n:20), yönetici/müdür (n:20) ve mesleki teknik uzman
(n:20) olmak üzere 3 farklı uzman grubuna (toplam 60) uygulanmıştır. Uzman
gruplarında orman mühendisi, ziraat mühendisi, peyzaj mimarı, şehir plancısı,
biyolog, işletmeci, arkeolog gibi farklı meslekler yer almaktadır. Anket sonuçları
SPPS paket program kullanılarak değerlendirilmiştir. Bazı sorularda birden faz‐
la seçenek işaretlendiği için yüzde değerleri de işaretleme sayısı üzerinden he‐
saplanmıştır.
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Uzmanların Profili
Uzman deneklerin % 60’ı bay olup, çoğunlukla 35‐44 yaş grubu arasında ve
hepsi lisans ve lisansüstü öğrenime sahiptir. Gelir gruplarına göre çoğunluğu
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yani % 70’i 1501‐2000 $ arası bir gelire sahipken % 23,3,’ü ise 1500 $’dan aşağıda
bir gelire sahiptir (Çizelge 1.).

Çizelge 1. Uzmanların Profili
Uzmanların profili
Cinsiyet

Yaş Grupları

Meslek Durumu

Bay
Bayan
Toplam
35-44 arası
25-34 arası
45-54 arası
55-64 arası
Toplam
Peyzaj Mimarı
Orman Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Şehir Plancısı
Mimar
Biyolog
İşletmeci
Arkeolog
Toplam
1501-2000 $ arası
1500 $ ve aşağısı
2001-3000 $
Toplam

Frekans
36
24
60
23
19
17
1
60
7

Yüzde Değeri (%)
60,0
40,0
100
38,3
31,7
28,3
1,7
100
11,7

15
7
11
1
3
11
3
60
42
14
4
60

25,0
11,7
18,3
1,7
5,0
18,3
5,0
100
70,0
23,3
6,7
100
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Farklı mesleklerden olmasına rağmen ekoturizm kavramının uzmanlar tara‐
fından teorik olarak yeterli düzeyde algılandığı anlaşılmaktadır. Ancak uzman‐
ların farklı çalışma konumları nedeniyle kavram algılamalarında önemli ve an‐
lamlı (Pearson Chi‐Square Value: 36,350a ‐df: 10, p<0,0001 ve Cramerʹs V
Value:,550 –p<0,0001 düzeyinde) farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin
akademisyen konumunda olanların % 63’ü ekoturizmi daha çok doğanın ve
kültürel kaynakların korunarak desteklendiği, düşük ziyaretçi sayısını kapsa‐
yan, yerel halka sosyo ekonomik fayda sağlayan bozulmamış doğal alanlara ve
kültürel alanlara çevresel ve kitlesel açıdan yapılan sorumlu turizm türüdür
şeklinde algılarken, % 30,0’u doğada yapılan turizm etkinlikleri şeklinde yanıt‐
lamaktadır. Yönetici ve müdürlerin % 40,0’ı yöre halka katkı sağlayan doğal a‐
lanlarda yapılan seyahat, %30’u doğal ve ekolojik değerlere zarar vermeden
gerçekleştirilen alternatif bir turizm etkinliği şeklinde tanımlamaktadır. Teknik
uzmanların çoğunluğu % 40‘ı doğada yapılan turizm etkinlikleri, % 35’i yerel
halka katkı sağlayan doğal alanlarda yapılan seyahat şeklinde açıklamaktadır.
“Teoride doğada yapılan her etkinlik ekoturizm etkinliği midir?” sorusuna
uzmanların % 91,7’si hayır yanıtını verdiği görülmektedir.

Uzmanların Kavramsal Algılamaları ve Yaklaşımları

“Hangi etkinlikler ekoturizm etkinliğidir?” sorusuna uzmanların çoğunluğu
sırasıyla % 9,8’i doğa yürüyüşleri (trekking), % 8,4’ü bitki gözleme, % 7,6’sı ya‐
ban hayvanı gözleme, % 7,1’i kuş gözetleme, % 6,2‘si yaylacılık, % 6,0’sı dağa
tırmanma ve tarihi ve arkeolojik geziler, % 5,3’ü su altı dalışı ve kampçılık, %
4,9’u bisiklet gezisi, %4,7’si mağaracılık, % 4,2’si fotoğrafçılık, at gezisi, kanocu‐
luk, % 3,6 ‘sı olta balıkçılığı, %2,9’u yamaç paraşütü, % 2,7’si hedef bulma
(orienteering) şeklinde sıralanmaktadır. Bununla birlikte jip safari (% 2), avcılık
(% 1,8), festivaller (% 1,6), yat turları (% 1,5) en az yüzde değerlere sahip olmak
suretiyle ekoturizm etkinlikleri olarak kabul edilmediği görülmektedir.

Ekoturizm kavramı ve algılaması konusunda uzmanların genel olarak teorik
bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Uzman deneklerin % 30’u doğanın ve kül‐
türel kaynakların korunarak desteklendiği, düşük ziyaretçi sayısını kapsayan,
yerel halka sosyo ekonomik fayda sağlayan bozulmamış doğal alanlara ve kül‐
türel alanlara çevresel ve kitlesel açıdan yapılan sorumlu turizm türü şeklinde
tanımlarken, deneklerin % 26,7’si doğada yapılan turizm etkinlikleri, % 25’i ye‐
rel halka katkı sağlayan doğal alanlara yapılan seyahat, % 13,3’ü doğal ve ekolo‐
jik değerlere zarar vermeden gerçekleştirilen alternatif bir turizm etkinliği, %
3,3’ü ise doğaya ve çevreye uyumlu yaşam biçimi, %1,7’si ise doğal alanlarda
endemik türlerin bulunduğu yerlere yapılan gezilerdir şeklinde birbirine yakın
ve teorik tanıma uygun yanıtlar verdiği görülmektedir.

Ekoturizm etkinliklerinin sahip olması gereken temel koşullar önceliklerine
göre sırasıyla % 18,4’ü mevcut doğal ve kültürel kaynağa zarar vermemelidir,
%15,9 ‘u doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması ve geliştirilmesine
doğrudan hizmet etmeli veya katkı sağlamalı ve doğa ve çevre etiğini ve çevre
açısından uygun davranış biçimlerini teşvik etmeli, % 14,9’u etkinlik sürecine
yöre insanlarının aktif katılımı olmalı, % 13,7 yöreye maddi destek sağlamalı,
%11,1’i doğaya katkı, öğrenme ve takdir ölçüleri ile tatmin etme özelliğine sahip
olmalı, % 10,2’si etkinlikler, insana değil doğaya dönük olmalıdır şeklinde ifade
edilmektedir. Ancak temel koşullar bu şekilde sıralanmasına rağmen ekoturizm
etkinliklerinin bu temel özellikler ile ilişkilendirilemediği ve yanlış bilgilenme
veya algılamaların olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ekoturizmin özüne uygun

Gelir Grupları ($/aylık)

Bildiriler

1259

olmayan bazı etkinliklerin de ekoturizm etkinliği olarak algılandığı görülmek‐
tedir.
Anket çalışması sırasında ekoturizm konusundaki düşüncelerinin yanı sıra,
uzmanlara ekoturizm etkinliklerinde bulunup bulunmadıkları da sorulmuştur.
Uzmanların ekoturizm etkinliklerini gerçekleştirme nedenleri olarak % 49,5’u
doğayı keşfetme ve öğrenme amacıyla yaparken, % 14,7’si bilimsel ve sosyal
merak ve rekreasyonel etkinlik yapmak, % 11,0’i sosyal etkileşimde bulunmak
ve % 10,1’i macera tutkusu olarak açıklamaktadır.
Uzmanların Ekoturizm Eğilimleri ve Yaklaşımları
Uzmanların çoğunluğu (% 40,4) doğa yürüyüşü ve gezisi başta olmak üzere
%15,7’si kültürel ve tarihi gezi, % 14,6’sı dağa tırmanma, % 11,2’si bitki gözlemi,
% 4,5’i rafting ve bisiklet gezisi ve diğer etkinliklerde %3,4’ü sualtı dalışı,
%2,2’si kampçılık ve yat gezisi, % 1,1’i ise kanoculuk gibi etkinliklerde bulun‐
maktadır.
Uzmanlar ekoturizm etkinlikleri için çoğunlukla (% 36,9) Antalya sahil yerle‐
rini (özellikle Olimpos, Çıralı, Kemer gibi) tercih ederken, % 21,4’ü korunan do‐
ğal alanlar, başta Toroslar, Beydağları, Akdağ olmak üzere diğer dağlık alanlar,
% 14,3’ü Köprülü Kanyon ve çevresi, % 6’sı ise diğer alanları (Termessos,
Beşkonak, Patara, Saklıkent gibi) tercih etmektedirler.
Uzmanların ekoturizm etkinliklerini gerçekleştirme nedenlerin başında, do‐
ğayı keşfetme ve öğrenme (% 49,5), bilimsel ve sosyal merak ve rekreasyonel
etkinlik yapmak (% 14,7), sosyal etkileşimde bulunmak (%11,0) ve macera tut‐
kusu (% 10,1) şeklinde sıralanmaktadır.
Uzmanların çoğunluğu (% 47,1)’i ekoturizm etkinliklerini ve söz konusu et‐
kinlik alanlarını daha çok kendi bilgileri ve gözlemleri çerçevesinde belirlerken,
% 24,7’si mesleği gereği bildiğini, % 12,9’u doğa ile ilgili dernek ve vakıflar ka‐
nalı ile, % 5,9’u etkinliği yapan ekoturistlerden, % 4,7’si internet ve arkadaş çev‐
resinden öğrendiği anlaşılmaktadır.
Uzmanlar çoğunlukla (% 60’ı) 5 kişiden az guruplarla ekoturizm etkinliklerini
gerçekleştirmekte olup, % 30’u 6‐10 kişilik gruplarla, % 6,7’si ise 26 kişi ve üzeri
gruplarla ve %3,3’ü ise 11‐20 kişi gruplarla gerçekleştirmektedir.
Uzmanların ekoturizm etkinlikleri için harcadıkları günlük para miktarı so‐
rulduğunda çoğunluğu (% 48,3) 51‐100 $ arasında harcama yaparken, % 33,3’ü
50 $ altında, % 10,0’u 101‐150 $ arasında, % 6,7’si 151‐200 $ arasında, % 1,7’si ise
200 $ altında harcama yapmaktadırlar.
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Uzmanların etkinlikleri gerçekleştirirken tercih ettikleri konaklama türleri sı‐
rasıyla ahşap bungalovlar (% 31), pansiyon (% 23,2), köy evleri (% 17,4), otel
(%14,2) çadır (% 9) ve karavan (% 5,2) şeklindedir. Tercih edilen otellerin de ge‐
nellikle butik otel tarzındaki oteller olduğu dikkat çekmektedir.
Uzmanların konaklama türünün belirlenmesinde tercih ettikleri faktörlerin
başında yöresel ve otantik yerler (% 36,1) gelirken, doğayla uyumlu ortamlar ve
yapılar (% 26,4), ucuz olması (%16,7), güvenli olması (% 9,7), konfor ve standart‐
lara uygunluk (% 6,9), yapılacak etkinliğe uygun olması (% 4,2) konaklama tür‐
lerinin tercih edilmesinde etkili faktörler olduğu görülmektedir.
Uzmanların ekoturizm etkinlikleri için tercih ettikleri aylar genel olarak mayıs
(% 18,4), nisan (% 15,7), eylül ve ekim (% 15,2) aylarıdır. Bununla birlikte %7,2’si
kasım, %5,4’ü ocak ve mart, %4,5’i haziran, %4’ü şubat,%3,6’sı aralık, %3,1’i a‐
ğustos ve %2,2’si temmuz aylarını tercih ettikleri görülmektedir.
Uzmanların ekoturizm etkinlikleri için tercih ettikleri gün sayısına göre ço‐
ğunluk (% 60) bir günü tercih ederken, % 23,3’ü 2‐3 gün arası, % 11,7’si 7 gün,
% 5’i ise 10 günlük süreleri tercih ettiklerini ifade etmektedir.
Uzmanların, Antalya yöresinde öncelikli olarak gerçekleştirmek istedikleri
ekoturizm etkinlikleri sırasıyla % 18,8’i doğa yürüyüşü ve sahil yürüyüşü,
%11,7’si yöresel ve kültürel gezileri, % 8,6’sı fotoğraf çekmek, % 7,0’si ekolojik
tarım gezilerini ve yaban hayatı gözlemeyi, % 6,3’ü tarihi ve antik gezileri, %
4,7’si dağ bisikleti,% 3,9’u bitki gözleme ve dağ tırmanışı, % 3,1’i rafting ve ka‐
noculuk, % 2,3’ü yamaç paraşütü ve % 0,8’i ise karavan gezisi olarak sıralan‐
maktadır.
Uzmanların Antalya yöresinde ekoturizm etkinliklerini gerçekleştirmek iste‐
dikleri öncelikli alanlar konusunda çoğunluk (% 14,5) Antalya sahili ve koyları‐
nı tercih ederken bunu ikinci sırada (13,3) Akseki yaylaları izlemiştir. En çok
tercih edilen diğer alanlar ise Isparta Sütçüler (% 10,8), Elmalı Sedir Ormanları
(% 9,6), İbradı ve dağlık alanları ile Göynük ve Kemer kanyonları (% 7,2), Alan‐
ya ve çevresi, dağlık bölgeler (% 6) Taşağıl Cerle vadisi (% 4,8), Kumluca
Karacaören vadisi (% 3,6), Avlan gölü, Derme, Lara kıyıları (% 2,4), Korkuteli
Hacılar, Söbüce yaylası, Manavgat havzası (%1,2) olduğu ifade edilmektedir.
Uzmanların Antalya İli Ekoturizm Uygulamaları Konusundaki Sorunlar ve
Çözümlere Yönelik Yaklaşımları
Uzmanlara göre Antalya yöresinde ekoturistlerin olumsuz etkilerinin başında
çevre kirliliği ve çöpler (% 41) gelirken, araçların yoğun kullanımı (% 12,4), bit‐
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kilerin zarar görmesi (% 8,6), toprağın sıkışması ve erozyon, gürültü (% 7,6),
yaban hayvanlarının rahatsız edilmesi (% 6,7), yapılaşmaların artması (% 5,7),
ziyaretçi sayınsın fazlalığı (% 3,8), kurallara uygun davranılmaması (% 2,9), jip
safari (% 1,9), yörenin ticarileşmesi ve pahalanması, orman yangını (% 1) gibi
olumsuz etkilerin olabileceği ifade edilmektedir.
Uzmanlara göre Antalya yöresinde ekoturistlerin olumlu etkilerinin başında
yöreye maddi imkân sağlanması (% 32,9) gelirken, diğer olumlu etkiler yöre
insanlarının farkındalığının artması ve koruma bilincini geliştirmesi (% 23,3),
kaynak değerlerinin korunması ve devamlılığının sağlanması (% 15,1), tanıtımın
sağlanması (% 8,9), iş ortamı yaratması ve istihdamı artırması (% 7,5), koruma
ve yönetim politikalarını ve yatırımı yönlendirmesi (% 6,8), bilgilendirme ve
yönlendirme çalışmalarını artırması (% 2,1), Kültürel ve tarihi değerlerin kalıcı
olmasını teşvik etmesi ve kültür alışverişi sağlaması (% 1,4), yöresel yemek kül‐
türünü geliştirmesi (% 0,7) şeklinde ifade edilmektedir.
“Antalya yöre insanlarının ekoturizme sağlayacağı katkılar ne şekilde olmalı‐
dır?” sorusuna uzmanlar; etkinliklere katılım sağlamalı (% 29,2), yöre insanları
bilgilendirilmeli ve bilinçli olmalı (% 17,9), misafirperver olmalı (% 8,5), rehber‐
lik yapabilmeli (% 7,5), proje üretilmeli, organik ve yöresel ürünleri tanıtmalı,
dürüst olmalı (% 6,6), kaynak değerleri korumalı (% 4,7),gelenek ve görenekle‐
rini tanıtmalı (% 2,8) şeklinde açıklamaktadır.
Antalya yöresindeki ekoturizm uygulamalarında uzmanların % 42’si çoğun‐
lukla ve tamamıyla sorunlu olduğunu düşünmektedir. Buna karşın % 27 si
kısmen sorunlu, % 31 ise hiç sorun olmadığı veya az sorunlu olduğunu ifade
etmektedir. Uzmanlar tarafından çoğunlukla ve tamamıyla sorunlu olduğu ko‐
nular sırasıyla, tanıtıcı yayınlar ve haritaların varlığı (% 72), mevcut politika ve
yatırımların yeterliliği (% 67), hizmet tesislerinin kalitesi ve yeterliliği (% 60), yol
işaretleri ve bilgilendirme levhalarının yeterliliği (% 58), çevre kirliliği (% 53),
işletme sahiplerinin ilgisiz ve bilgisiz olması (% 52) şeklinde açıklanmaktadır
(Çizelge 2).

Çizelge 2. Uzmanlara Göre Antalya Yöresi Ekoturizm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve
Yüzde Dağılımı
Ekoturizm uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve frekansları
Ekolojik konaklama imkanlarının kısıtlılığı (Frekans)
%
Çevre Kirliliği (Frekans)
%

Sorun
yok

Az
sorunlu

Kısmen
sorunlu

Çoğunlukla
sorunlu

Tamamıyla
sorunlu

18

9

12

20

1

0,30

0,15

0,20

0,33

0,02

3

10

15

14

18

0,05

0,17

0,25

0,23

0,30
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Yol güzelgahı üzerinde gıda temini (Frekans)
%
Hizmet tesislerinin kalitesi ve yeterliliği (Frekans)
%
Yol işaretleri ve bilgilendirme levhalarının yeterliliği(Frekans)
%
Ulaşım imkanları ve ulaşılabilirlik(Frekans)
%
Tanıtıcı yayınlar ve haritaların mevcudu(Frekans)
%
Mevcut politika ve yatırımların yeterliliği(Frekans)
%
İşletme sahiplerinin ilgisiz ve bilgisiz olması (Frekans)
%
Rehberlerin kalitesi (Frekans)
%
Yöre insanlarında ticari anlayışın artması (Frekans)
%

12

17

22

7

2

0,20

0,28

0,37

0,12

0,03

7

4

13

23

13

0,12

0,07

0,22

0,38

0,22

4

4

17

25

10

0,07

0,07

0,28

0,42

0,17

5

10

24

17

4

0,08

0,17

0,40

0,28

0,07

2

2

13

29

14

0,03

0,03

0,22

0,48

0,23

2

2

16

23

17

0,03

0,03

0,27

0,38

0,28

5

1

23

25

6

0,08

0,02

0,38

0,42

0,10

35

20

5

0

0

0,58

0,33

0,08

0,00

0,00

20

13

21

6

0

0,33

0,22

0,35

0,10

0,00

Toplam (Frekans)

113

92

181

189

85

Toplam (%)

0,17

0,14

0,27

0,29

0,13

0,31

0,27

0,42

Uzmanlara göre Antalya yöresindeki ekoturizm faaliyetlerinde temel sorunla‐
rın başında çevre kirliliği (%10,6), yeterli tanıtım ve reklamın yapılmaması (%
9,4), bilgilendirme ve bilinçlendirme yetersizliği (% 8,9), sorumlu kurum ve ku‐
ruluşların ilgisizliği (% 8,3), ekoturizm politikasının ve eylem planının oluştu‐
rulmaması (% 6,7) v.b şeklinde sıralanmaktadır (Çizelge 3).

Çizelge 3. Uzmanlara Göre Antalya Yöresindeki Ekoturizm Faaliyetlerinde Temel Sorunlar ve Yüzde
Dağılımı
Uzmanlara göre Antalya yöresindeki ekoturizm faaliyetlerinin temel sorunları

Frekans

Yüzde Değeri (%)

Çevre kirliliği

19

10,6

Yeterli tanıtım ve reklamın yapılmaması

17

9,4

Bilgilendirme ve bilinçlendirme eksikliği

16

8,9

Sorumlu kurum ve kuruluşların ilgisizliği

15

8,3

Ekoturizm politikasının ve eylem planının oluşturulmaması

12

6,7

Alt yapı yetersizlikleri

10

5,6

Kontrol ve denetlemenin olmaması

8

4,4

Her şey dahil sistemli turizm uygulamaları

8

4,4

Arazi rantı

7

3,9
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Yöre insanlarının olaya dahil edilmemesi

7

3,9

Ekoturizm bütçe ve yatırımları artırılmalı

8

5,4

Teşvik ve desteklerin yetersizliği

7

3,9

Tüm envanter çıkarılmalıdır

5

3,4

Turizm yatırımcılarının ilgisiz kalması

6

3,3

Broşür kitap ve haritalar hazırlanmalı ve dağıtılmalı

5

3,4

Endemik bitkilerin tahribi ve yok edilmesi

6

3,3

Yerel insanlarla daha fazla işbirliği yapılmalı

4

2,7

Hizmet kalitesinin düşük olması

6

3,3

Çevre temizliğine ve bakımına önem verilmeli

3

2,0

Nitelikli eleman eksikliği

5

2,8

Doğal karakter bozulmamalı ve korunmalı

3

2,0

Aşırı yapılaşmalar

5

2,8

Her şey dahil sistem kaldırılmalı

3

2,0

Doğal kaynak envanterinin tamamlanmaması

5

2,8

Doğa sporlarına ağırlık verilmeli

3

2,0

Ulaşım sorunları

4

2,2

Bilgili ve donanımlı rehberler kullanılmalı

2

1,4

Ekoturizm kavramının tam anlaşılamaması

4

2,2

Tarihi ve antik yerlere önem verilmeli, korunmalı ve hizmete açılmalı

2

1,4

Bilgilendirme ve tanıtım levhalarının yetersizliği

3

1,7

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmalı

2

1,4

Motorlu araçların çokluğu

3

1,7

Özel yatırımcılar teşvik edilmeli

2

1,4

Güvenlik sorunları

2

1,1

NGO katılımı sağlanmalı

2

1,4

Antik ve tarihi yerleri zarar görmesi

1

0,6

Toplam

148

100,0

Orman yangını

1

0,6

Caydırıcı cezai işlemlerin olmaması

1

0,6
0,6

Hizmet tesislerin yetersizliği

1

Taşıma kapasitesinin üzerinde ziyaretlerin olması

1

0,6

Toplam

180

100,0

Uzmanlara göre Antalya yöresindeki ekoturizm faaliyetlerinde temel sorunla‐
ra yönelik çözümlerin başında, ekoturizm eylem planının hazırlanması (% 19,6),
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması (%17,6), yazılı ve görsel tanı‐
tım ve reklamın yapılması (% 14,9), organizasyon ve yönetimin profesyonelce
yapılması (% 6,8), mekansal alt yapı ve çevre düzenlemenin geliştirilmesi (%
6,1) v.b şeklinde ifade edilmektedir (Çizelge 4).

Çizelge 4. Uzmanlara Göre Antalya Yöresindeki Ekoturizm Faaliyetlerinde Temel Sorunlara Yönelik
Çözümler ve Yüzde Dağılımı
Uzmanlara göre Antalya yöresindeki ekoturizm faaliyetlerindeki temel
sorunlara yönelik çözümler

Frekans

Yüzde Değeri (%)

Ekoturizm eylem planı hazırlanmalı

29

19,6

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalı

26

17,6

Yazılı ve görsel tanıtım ve reklam yapılmalı

22

14,9

Organizasyon ve yönetim profesyonelce yapılmalı

10

6,8

Mekansal alt yapı ve çevre düzenleme geliştirilmeli

9

6,1

Sorumluluklar belirlenmeli yasal mevzuatta yer almalı

8

5,4

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planında kültür ve turizm gelişim bölgesi ola‐
rak kabul edilen Antalya yöresinin ekoturizm açısından geliştirilmesi için mev‐
cut sorunların iyi analiz edilmesi ve çözümüne yönelik stratejilerin belirlenmesi
büyük önem taşımaktadır. Antalya yöresinde ekoturizm yönetim planı yapılır‐
ken öncelikle ekoturizmin kavramsal çerçevesine ve özüne uygun bir şekilde
yapılması ve bu çalışma ile uzmanlar tarafından ifade edilen mevcut sorunlar
ve çözümlere yönelik öneriler de dikkate alınmalıdır.
Ayrıca ekoturizm potansiyeline sahip tüm doğal ve kültürel değerlerin en‐
vanterinin yapılması gerekmektedir. Mevcut doğal ve kültürel kaynak değerle‐
rinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde koruma ve kullanım dengesi sağlana‐
rak ekoturizm amaçlı değerlendirilmesi hedeflenmelidir. Yapılacak ekoturizm
yönetim planı ile birlikte denetleme ve izleme organizasyonu da sürekli olacak
şekilde yapılmalıdır. Sonuç olarak, ekoturizmin dünyanın kalan bozulmamış
doğal alanlarına, ağırlıklı olarak, azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere, ya‐
pılan seyahatler olduğu ve bu ülkelerin de genellikle bu alanların korunması ve
yönetiminde geç kaldığı unutulmamalıdır. Sektörün her zaman araştırma ve
geliştirme çalışmalarından bir adım önde olduğu düşünülürse; planlı döneme
geçmekte acele edilmelidir. Antalya ve yakın çevresi ekoturizm açısından önem‐
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li bir potansiyeldir. Bu potansiyel; akılcı, kaynakların korunması ve geliştirilme‐
si temeline dayalı ve katılımcı bir anlayışla değerlendirilmelidir.
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ÖZ
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinde meslek standardı hazırlama ve
meslek sınıflandırma sistemi kurma çalışmaları 1940’lı yılların sonlarına doğru başlamıştır. Bu
çalışmaların en somut örneği ISCO (International Standards Classification of Occupations - Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırması) meslek sınıflandırma sistemidir. 1968 yılında yayınlanan katalog, Türkçe’ye çevrilerek Türk Meslekler Sözlüğü olarak yayımlanmıştır. Yirmi yıl sonra 1988 yılında ISCO -88 olarak yayınlanan yeni katalogun ISCO-08 versiyonu hazırlık aşamasındadır, ilk taslak yayınlanmış ve 2010 yılında son halinin yayınlanması planlanmaktadır. Türkiye’de, ulusal düzeyde tüm meslekleri kapsamına alan bir mesleki belgelendirme sistemini
hayata geçirmek üzere, Eylül 2006’da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuş bulunmaktadır. Daha önceleri her kuruluş kendi mesleki ölçütlerini kendi belirlemekte ve bir şekilde ölçmekteydi. Bundan böyle her sektör kendi meslek alanına giren mesleklerin standartlarını ve
belgelendirme işlemlerini MYK’nın koordinatörlüğünde ve yol göstericiliğiyle yapacaktır. Bu yöntemle, belli bir eğitimden geçerek icra ettiği meslek hakkında bilgi ve beceri kazanmış, bunu
belgeleyebilen, belli standartlarda iş görebilen, güvenilirliği yüksek, ücret ve mesleki kariyerini
yükseltme fırsatına sahip elemanlar yetiştirilecektir. AB ile bütünleşmede müzakere sürecine
girdiğimiz bu günlerde yukarıda söz edilen nitelikte eleman yetiştirme gereği önemini daha da
artırmaktadır. Özellikle yurtdışına Türkiye’den eleman götürmek zorunda olan işverenlerimizin
karşılaştıkları en önemli sorunların başında, elemanların mesleki yeterlik belgelerinin bulunmayışı gelmeyecektir.
Anahtar sözcükler: Mesleki yeterlilikler çerçevesi, meslek standardı, meslek seviyeleri, mesleki
yeterlilik, mesleki belgelendirme

GİRİŞ
Küreselleşme sürecini yaşadığımız günümüzde, ekonomik krizlerde bile ülke
sınırları anlamını kaybetmekte, gelişen rekabet koşullarında, her ülke belirli sek‐
törlerde dünya pazarında kendine belli bir yer edinmeye çalışmaktadır. Üretim
ve hizmet sektörü çalışanlarının büyük bölümünü her ülkenin mesleki eğitim
kurumları yetiştirmektedir. “Mesleki eğitim” süreci bir zincirin halkaları gibidir.
Zincirin ilk halkasını, eğitimi verilecek mesleğin standardı, son halkasını da o
mesleğin yeterlilik belgesi (Sertifika) oluşturmaktadır. Bu zincirin halkaları Tür‐
kiye’de 2006 yılının Eylül ayına kadar kopuktu. Örneğin; bazı mesleklerin eği‐

Bildiriler

1267

timleri çeşitli yöntemlerle yapılmakta, standartları hazırlanmakta ancak, mesle‐
ki sınav ve mesleki belgelendirme sistemi mevcut olmadığından belgelendiri‐
lememekteydi. Mesleki standartlar belirlendikten sonra bu standartlar doğrul‐
tusunda eğitim‐öğretim programlarının hazırlanması, eğitim araç‐gereç ve e‐
kipmanlarının belirlenmesi ve temini, uygun eğitim ortamlarının hazırlanması,
eğitimin gerçekleştirilmesi, mesleki yeterlilik sınavı, yani değerlendirmenin ya‐
pılması ve belge verme, izlenmesi gereken mesleki eğitim sürecidir.
Türkiye’de, ulusal düzeyde tüm meslekleri kapsamına alan bir mesleki belge‐
lendirme sistemini hayata geçirmek üzere, Eylül 2006’da Mesleki Yeterlilik Ku‐
rumu (MYK) kurulmuş bulunmaktadır. Daha önceleri her kuruluş kendi mesle‐
ki ölçütlerini kendi belirlemekte ve bir şekilde ölçmekteydi. Bundan böyle her
sektör kendi meslek alanına giren mesleklerin standartlarını ve belgelendirme
işlemlerini MYK’nın koordinatörlüğünde ve yol göstericiliğiyle yapacaktır. Bu
yöntemle, belli bir eğitimden geçerek icra ettiği meslek hakkında bilgi ve beceri
kazanmış, bunu belgeleyebilen, belli standartlarda iş görebilen, güvenilirliği
yüksek, ücret ve mesleki kariyerini yükseltme fırsatına sahip elemanlar yetiştiri‐
lecektir. AB ile bütünleşmede müzakere sürecine girdiğimiz bu günlerde yuka‐
rıda söz edilen nitelikte eleman yetiştirme gereği önemini daha da artırmakta‐
dır. Özellikle yurtdışına Türkiye’den eleman götürmek zorunda olan işverenle‐
rimizin karşılaştıkları en önemli sorunların başında, elemanların mesleki yeter‐
lik belgelerinin bulunmayışı gelmeyecektir.
Gazetelerin üçüncü sayfalarında, sahte doktor, sahte dişçi, sahte avukat, sahte
polis, gibi haberlere tanık oluruz. Ancak şimdiye kadar sahte duvarcı ustası,
sahte inşaat demircisi, sahte garson yakalandı haberine hiç rastlanılmamıştır.
Acaba bu mesleklerin sahtesini icra edenler yok mudur? Bunlar niçin yakalan‐
mazlar ve gazetelere haber olmazlar?
Her meslek için, formal eğitim sürecinin yaşanması zorunlu olmayabilir. Ör‐
neğin, endüstriyel boru montajcılığı eğitimi almadan işe başlayan birisi, zaman‐
la işbaşında öğrendikleriyle bu mesleği üstün nitelikte yapar hale gelebilmekte‐
dir. Farklı sektörlerde bu şekide bilgi ve beceri kazanmış pek çok çalışan bu‐
lunmaktadır. “Alaylılar” diyebileceğimiz bu kişiler de yeterli mesleki nitelikleri
taşıdıkları takdirde, mesleki belgelendirme sistemi bünyesinde uygulanacak
mesleki yeterlilik sınavına girerek mesleki yeterlilik belgesi alabilmelidirler.
Mesleğiniz Hangi Seviye Bir Meslektir?
En kısa ve en basit tanımıyla meslek; bireyin hayatını sürdürebilmesi için yaptı‐
ğı iş, uğraştır. Herhangi bir işkolunda çalışabilmek için çalışılan işkolunun her
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düzeyinde belli niteliklere sahip olunması gerekir. Bir işin meslek olabilmesi
için, belirli niteliklere sahip kişiler tarafından icra edilmesi gerekir. Mesleki Ye‐
terlilik Belgesi ulusal ve uluslararası planda kişinin o işin ehli olduğunun gös‐
tergesi kabul edilmektedir.
Mesleklerin seviyesini ölçen, herhangi bir araç gereç ve cihaz yoktur. Ancak
belirli bazı göstergeler bulunmaktadır. Örneğin mesleğin gerektirdiği bilgi ve
becerilerin basit ya da karmaşık oluşu, rutin yapılıyor oluşu, az ya da çok tekno‐
lojik beceri gerektirmesi, zor öğrenilmesi gibi birçok daha başka etken, bize o
mesleğin seviyesi hakkında fikir vermektedir. Bizdeki, çırak, kalfa, usta, formen,
teknisyen gibi unvanlar mesleğin seviyeleri konusunda fikir verebilir. Uluslara‐
rası düzeyde bu alanda ortak bir dil ve anlayış oluşmasını sağlamak için her
seviyeye bir numara verilmiştir. Avrupa Birliği Yeterlilikler Çerçevesi’ne göre,
tüm meslekler birinci seviyeden başlayarak en üst seviyeye doğru sekiz basa‐
makta sınıflandırılmaktadır. Birinci seviyedeki meslekler, rutin ve basit işlemleri
yaparken, karar verme becerisi gerektirmezken, sekizinci düzey meslekler için
doktora derecesi gerekmektedir. Bu sınıflama modelinin dışında, bazı yaklaşım‐
lara göre yedi, bazı yaklaşımlara göre ise beş seviye esas alınır. Sosyal bilimler‐
de diğer bilimlerde de olduğu gibi mutlak bir doğru yoktur; bu çalışmalar göre‐
celi ve değişkendir. Su bile her zaman her yerde 100 santigrad derecede kayna‐
maz. Önemli olan belli bir yaklaşımın esas alınmasıdır.
Mesleki Yeterlilikler Sistemi Nedir?
Mesleki yeterlilik, belirli bir işi, tam olarak yapabilmek için gereken, görev, iş‐
lem, bilgi ve becerilerle ilgili asgari niteliklere haiz olma durumudur. Mesleki
yeterlikler sistemi; herhangi bir meslek için gerekli olan hem zihinsel hem de
psikomotor becerileri belirler, mesleğin yürütülebilmesi için gerekli bilgi ve tu‐
tumları, kullanılan araç ‐ gereç ve ekipmanları saptar, ulusal sınav ve belgelen‐
dirme (Sertifikasyon) sistemi için ölçütler oluşturur, mesleki tanımlar ve sınıf‐
lama açısından uluslararası standartlar ile uyumunu sağlama işlemlerini yürü‐
tür. Ulusal düzeyde geçerli bir mesleki yeterlikler sisteminin ülkede genel kabul
görmesi, ancak ilgili tarafların onayladığı ve üçlü yapı olarak adlandırılan “Dev‐
let, İşçi ve İşveren” kesimlerinin işbirliği ve uzlaşmasıyla oluşturulmuş olması‐
na bağlıdır. Nitekim Türkiye’de meslek standartlarını ve mesleki belgelendirme
sistemini düzenlemek amacıyla Eylül 2006’da MYK bu temel üzerine inşa edil‐
miştir. İlgili tarafların tüm kesimlerinin karşılıklı uzlaşmasıyla oluşturulan mes‐
leki yeterlikler sistemi, temsil ettikleri toplum kesimleri için de büyük yararlar
sağlayacaktır.
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Dünyadaki Durum
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinde meslek standardı
hazırlama ve meslek sınıflandırma sistemi kurma çalışmaları 1940’lı yılların
sonlarına doğru başlamıştır. Bu çalışmaların en somut örneği ISCO
(International Standards Classification of Occupations ‐ Uluslararası Standart
Meslek Sınıflandırması) meslek sınıflandırma sistemidir. 1968 yılında yayınla‐
nan katalog, Türkçe’ye çevrilerek Türk Meslekler Sözlüğü olarak yayımlanmış‐
tır. Yirmi yıl sonra 1988 yılında ISCO ‐88 olarak yayınlanan yeni katalogun
ISCO‐08 versiyonu hazırlık aşamasındadır, ilk taslak yayınlanmış ve 2010 yılın‐
da son halinin yayınlanması planlanmaktadır.
İngiltere Ulusal Mesleki Yeterlilik Konseyi (NCVQ) 1980’li yılların ortasında
kurulmuştur ve yaptığı çalışmalar henüz yerli yerine oturmuş değildir, sistemle
ilgili birçok eleştiri yapılmaktadır. Japonya, Almanya, Kanada, ABD gibi ülke‐
lerde de benzer durumlar söz konusudur.
Türkiye’de Meslek Standartları ve Belgelendirme Sistemiyle İlgili Yapılan
Diğer Çalışmalar
1988`de Türkiye`de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başba‐
kanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Türk‐İş, İş ve İşçi Bulma Kurumu
(İŞKUR), Metal Endüstrisi İşçileri Sendikası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu’nun katılımları ile “Sınai Eğitim ve Geliştirme Projesi”
(SEGEM) başlatılmıştır. Meslek standartlarının yapı ve içeriğini onaylamaktan
sorumlu olarak, sonunda bir Belgelendirme Sistemi`ne ulaşılması görüşü ile ku‐
rulan danışma komitesi İlk Üçlü Teknik Komite olma özelliğini taşımaktaydı.
Bu çalışmada bir meslek için meslek standardı hazırlanmıştır.
Meslek standartları ve belgelendirme sistemiyle ilgili en önemli girişim,
insangücü kaynaklarının geliştirilmesi, istihdamın planlanması, istihdam‐eğitim
arasında sağlam köprüler kurulması amacıyla oluşturulan ʺİstihdam ve Eğitim
Projesiʺdir. Projenin ikraz anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya
Bankası arasında 1 Şubat 1993 tarihinde imzalanmış ve 4 Mayıs 1993 Tarihli
Resmi Gazete ʹde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Proje sekiz bölümden o‐
luşmakta ve en önemli bölümlerinden birini ʺMeslek Standartları ve Belgelen‐
dirmeʺ bölümü teşkil etmektedir. Meslek Standartları ve Belgelendirme Bölü‐
münün amaçları; 250 meslek için meslek standardı hazırlamak, bu mesleklerde
sınav soru bankaları oluşturmak, sınav ve belgelendirme sistemini geliştirmek,
uygulamak, mesleki yeterlilik belgelerinin işgücü piyasasında geçerliliğini sağ‐
lamak olarak belirlenmiştir.
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Meslek Standartları ve Belgelendirme Sistemini kurmak ve çalıştırmak konu‐
sunda Devlet, işçi ve işveren kesimini temsil eden kuruluşlar, 17 Eylül 1992 ta‐
rihinde ʺMeslek Standardları Millî Protokolüʺnü imzalayarak genel bir uzlaş‐
maya varmışlardır. Protokol uyarınca, ilgili bütün tarafları içine alan ve yapıla‐
cak çalışmalardan birinci derecede sorumlu olacak bir karar organı olarak, Mes‐
lek Standardları Komisyonu (MSK) oluşturulmuştur. Bu komisyonda:



Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye
İş Kurumu (İŞKUR),
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfede‐
rasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İş‐
veren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Kon‐
federasyonu (TÜRK‐İŞ), temsilcileri bulunmaktadır.

2000 yılı Haziran ayında tamamlanan bu proje kapsamında farklı sektörler‐
den 250 mesleğin standardı ve sınav soru bankaları hazırlanmıştır. Standart ha‐
zırlama çalışmaları her bir meslek için iki ya da üç gün süren, ve mesleği bizzat
yürüten uzmanlardan seçilen 6‐8 kişilik bir grup ve meslek analiz uzmanlarının
katılımlarıyla gerçekleştirilmiş, hazırlanan meslek standardı, yaklaşık 50 ‐ 60
uzman kişi ve kuruluşa gönderilip görüşleri alınmış, gelen görüşler değerlendi‐
rilerek standarda son şekli verilerek MSK’nun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.
Meslek standardı geliştirme çalışmalarına paralel olarak, sözkonusu meslek
standardlarında belirtilen bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla yapılacak yazılı ve
pratik sınavlarda kullanılmak üzere sınav soru bankaları 250 meslek için oluştu‐
rulmuştur.
Meslek Standardı Nedir?
Belirlenmiş bir işi tam olarak yapabilmek için gereken, görev, işlem, bilgi ve be‐
cerilerle ilgili asgari nitelikleri tanımlayan standartlardır. Bir meslek standardı,
belli bir işi tam olarak yapabilmek için gerekli asgari vasıfları tanımlamaktadır.
Meslek Standardı, herhangi bir meslek için gerekli olan hem zihinsel hem de
psikomotor becerileri içeren, mesleğin yürütülebilmesi için gerekli olan bilgi ve
tutumlarla kullanılan araç ‐ gereç ve ekipmanları belirleyen, ulusal sınav ve bel‐
gelendirme (Sertifikasyon) sistemi için geçerli ölçütler oluşturan ve mesleki ta‐
nımlar ve sınıflama açısından uluslararası standartlar ile uyumunu sağlama iş‐
lemleri olarak tanımlanmaktadır. Ulusal düzeyde geçerli bir meslek standardı‐
nın tüm ülke sathında genel kabul görmesi, ancak ilgili tüm tarafların onayladı‐
ğı ve üçlü yapı olarak adlandırılan “Devlet, İşçi ve İşveren” kesimlerinin işbirli‐
ği ve uzlaşmasıyla hazırlanmış olmasına bağlıdır. İlgili tarafların tüm kesimleri‐
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nin karşılıklı uzlaşmasıyla hazırlanan meslek standartları, temsil ettikleri top‐
lum kesimleri için de büyük faydalar sağlamaktadır. Meslek standartlarının sağ‐
ladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Tablo 1. Bir Meslek Standardının Bölümleri
1.1Giriş

2.

2.2.
Mesleğin Uluslararası
Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
2.5.
Çalışma Ortamı Ve
Koşulları
3.1.
Görevler, İşlemler Ve
Başarım Ölçütleri
3.4.
Tutum Ve Davranışlar

Meslek Tanıtımı

2.1.

Meslek Tanımı

2.3.
Sağlık, Güvenlik Ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2.4.
Mevzuat

Meslek ile İlgili Diğer

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer
Gereklilikler
3.2.
Kullanılan Araç, Gereç Ve
Ekipman
4.
Ölçme, Değerlendirme ve
Belgelendirme

3.

Meslek Profili

3.3.

Bilgi ve Beceriler

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri
Bilgi: Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında
bilgi (kuramsal ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır.
Beceri: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli
olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yön‐
tem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) beceriler olarak tanımlanmaktadır.
Yetkinlik: “özerklik ve sorumluluk” ile ilgili olarak tanımlanmaktadır.
MYK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de Yayımlanan Turizm, Konakla‐
ma, Yiyecek‐İçecek Hizmetleri Sektörü Meslekleri aşağıdaki gibidir: Kat Hiz‐
metleri Sorumlusu, 5. Kat Hizmetleri Sorumlusu, 4, Genel Alan Sorumlusu, 3,
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi 2, Kat Sorumlusu, 3. Oda Te‐
mizleme ve Düzenleme Görevlisi 2.
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Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri
Seviye Tanımlayıcı*

8. seviye

7. seviye

6. seviye

5. seviye

4. seviye
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Tablo 3. MYK Turizm, Konaklama, Yiyecek‐İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi üyeleri

Tablo 2. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri

Seviye

Bildiriler

Yeterlilik Örnekleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Doktor

Milli Eğitim Bakanlığı

Ticaret ve Turizm Öğretimi Gen. Müdürlüğü, Şube Müdürü

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma, Eğitimci

Çalışan yüksek düzeyde yetki, yeni- Doktora
lik, özerklik, akademik ve profesyonel
bütünlük sergiler. Araştırma ve yeni
fikir ve süreçlerin gelişiminde sürekli
bir sorumluluk (bağlılık) taşır.

Yükseköğretim Kurulu

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB Turizm Meclisi, Turizm Meclisi Başkan Yardımcısı

Çalışan öngörülemeyen, karmaşık ve Uzman profesyonel yeterlilikler, Üst düzey yönetici yeterlilikleri (Yükyeni stratejik yaklaşımlar gerektiren iş sek Lisans).
faaliyetlerini yönetir ve değiştirir.
Çalışma gruplarının profesyonel bilgi
ve uygulamalarına katkıda bulunmada ve/veya stratejik performanslarını
değerlendirmede sorumluluk alır.
Çalışan karmaşık teknik veya profes- Profesyonel ve yönetici mesleki yeterlilikleri (Lisans).
yonel faaliyet veya projeleri yönetir.
Öngörülemeyen iş faaliyetlerinde
karar verme sorumluluğu alır.
Bireylerin ve grupların profesyonel
gelişimlerini yönetmede sorumluluk
alır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Ar-Ge Müdürü

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

TURSAB, Danışman

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

OLEYİS, Eğitim-Örgütlenme Uzmanı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Dedeman Rize, Genel Müdür

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı

KAYNAKÇA
ILES, John. (1993). İş Gücü Araştırması ve Sertifikasyon. Ankara: Turizm Bakanlığı Eğitim Genel Müdür‐
lüğü.
MISIRLI, İrfan. (1993). İş Gücü Araştırması ve Sertifikasyon Turizm Bakanlığı Eğitim Genel Mü‐
dürlüğü MISIRLI, İrfan. (1998). Türkiye’de Meslek Standartları ve Belgelendirme Sistemi,
Turizm Sektörü Örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çalışan öngörülemeyen değişimin İleri mesleki yeterlilikler (Ön-Lisans).
bulunduğu iş faaliyetlerini yönetir ve
denetler. Kendisinin ve diğerlerinin
performansını değerlendirir ve geliştirir.

MSK, ATHB, Meslek Standartları Komisyonu, Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi, Proje
Dokümanları

Çalışan çoğunlukla öngörülebilir, Tam yetkinliği olan ara eleman yeterlilikleri (Yaygın Eğitim Sertifikası,
ancak değişime tabi olan bir işi ya- Mesleki/Teknik Lise Diploması).
parken öz- idare kullanır. İş faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir miktar sorumluluk alarak
diğerlerinin rutin işlerini denetler.

3. seviye

Çalışan görevlerin tamamlanmasıyla Yarı-yetkin
ara
ilgili sorumluluk alır ve problemlerin (Yaygın Eğitim Sertifikası).
çözümünde kendi davranışlarını
ortama uyarlar.

2. seviye

İş gözetim altında sınırlı özerklik ile Temel mesleki yeterlilikler (Yaygın Eğitim Sertifikası).
yapılır.

1. seviye

İş doğrudan gözetim altında belirli Meslek öncesi yeterlilikler (İlköğretim Diploması).
kurallarla tanımlanmış şekilde yapılır.

eleman

yeterlilikleri

*Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli öğrenmenin sonucunda ortaya konması beklenen yetkinlikleri
tanımlayan bir “seviye tanımlayıcı” ile tanımlanmaktadır. Seviye belirlenirken: teorik ve pratik bilginin genişliği ve derinliği;
kavramaya, yaratıcılığa ve pratiğe ilişkin becerilerin karmaşıklığı; entelektüel becerilerin karmaşıklığı; kişinin aldığı sorumluluğun miktarı; problem çözme ve/veya yaratıcılığın derecesi; ekip çalışması miktarı; liderlik ve hesap sorulabilirliğin
kapsamı gibi ölçütler dikkate alınmaktadır.

OITEP, Turizm Bakanlığı, ILO Proje Dokümanları
Türk Meslekler Sözlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Yayın No. 190, Ankara.
http: www.myk.gov.tr
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Sakarya Üniversitesi
298, 600,
1186, 1217
Selçuk Üniversitesi
65, 413, 519,
1066, 1166
Selimiye Anadolu Tarım Meslek
Lisesi
579, 721
Sermaye Piyasası Kurulu
45
Silifke Müzesi
519
Sisma Eğitim Danışmanlık ve Bilişim
Hizmetleri Ltd. Şti. 1266
Süleyman Demirel Üniversitesi
74,
557, 1251
Tarım İl Müdürlüğü
13
Trakya Üniversitesi
367
Yalova Üniversitesi
1151
Yaşar Üniversitesi
565
Yeditepe Üniversitesi
677

