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ÖNSÖZ 

 

Bir ülkeye ait özellikleri yansıtan sanat, halk dansları, edebiyat mimari, dil, gelenek vb gibi 

unsurlar o ülkenin kültürünü kimliğini oluĢturmaktadır. Kültürel kimliği oluĢturan bu varlıklar 

o ülkenin diğer ülkeler karĢısındaki farklılığını ve kimliğini belgeleyen en güzel miraslardır.  

 

Ġlkini Ekim 2017 tarihinde Marmaris‟te, “Kültürel Mirasına Sahip Çık” teması ile yola 

çıktığımız Kongremizin ikincisi 2018 kasım ayında Peygamber ġehri ġanlıurfa‟da 

gerçekleĢtirdik. Bu yıl üçüncüsün yine kendi mekanımız olan ülkemizin cennet köĢesi 

Marmaris‟te yapmanın gururunu yaĢıyoruz.  

 

Bildiğiniz gibi, Bir ülkeye ait özellikleri yansıtan sanat, halk dansları, edebiyat, mimari, dil, 

gelenek gibi unsurlar o ülkenin kültürel kimliğini oluĢturmaktadır. Kültürel kimliği oluĢturan 

bu varlıklar, o ülkenin diğer ülkeler karĢısındaki farklılığını ve kimliğini belgeleyen güzel 

miraslardır. 

 

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, bu kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak,  

nesilden nesle aktarmak, geleceğimiz olan genç neslilere evrensel miraslarımıza sahip çıkacak 

bilinci oluĢturmak ve kültürel Miraslarımızın korunması, amacıyla gerçekleĢtirilmektir.  

 

Kongrenin önemi ise akademisyenler, turizm sektörü planlayıcıları ve politika belirleyicileri ile 

uygulayıcıları arasında kongre teması çerçevesinde farkındalık oluĢturarak aralarındaki 

iĢbirliğinin geliĢtirilmesine yardımcı olmaktır. Diğer taraftan, Türkiye'nin kültürel miras ve 

sanat birikiminin korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm 

açısından çekim alanına dönüĢtürülerek, kültürel ve sürdürülebilir turizm sağlanmasına yönelik 

çalıĢmalara katkıda bulunacağına inanılarak her yıl yapılmaktadır.  

 

Dergimizin bu özel sayısı, kongremizde Tam ve özet metin olarak sunulan bildirilerden seçilen 

eserlerden oluĢurturulmuĢtur.  

 

Avrasya Bilimler Akademisi, Solyal Bilmler Dergisi (Hakemli Uluslararası Alan Indeksi)  

sahibi Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER‟e, destek olan Doç.Dr. KürĢad GÜLBEYAZ‟a, Yayın 

Kurulu ve Bilim (Hakem) Kuruluna teĢekkür ederim. 

                                                                                

 

   Dr. Zekeriya BĠNGÖL  

                                                                                              Düzenleme Kurulu BaĢkanı 
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ABSTRACT 
 

The socio-economic significance of tourism is associated with the fact that it is a leading element in world 

business. Being a business activity, it develops as a sphere of formalizing capital flows in the global competitive 

system since it is the area that has a higher rate of return, higher and faster grow rate than the profitability level, 

and the ability to expand service. Tourism is a subject of social and economic governance, and is shaped and 

developed as a result of the effective organization of goals and mechanisms. In the article, along with socio-

economic aspects of tourism development, modern problems have been identified and solutions have been noted. 

 

Key Words: Turizm sektoru, turizmin inkişafı, sosial-iqtisadi aspektlər, müasir problemlər. 

 

AZƏRBAYCANDA TURİZMİN İNKİŞAFININ SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ 

VƏ MÜASİR PROBLEMLƏRİ 

 

XÜLASƏ 

 

Turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti dünya biznesində aparıcı həlqə olması ilə əlaqələndirilir. Biznes fəaliyyəti 

olmaqla, o daha tez xərcini çıxaran, rentabellik səviyyəsinə görə yüksək və daha sürətlə artım sürətinə və xidmət 

növünün genişləndirilməsi imkanlarına malik olan sahə olduğu üçün dünya rəqabət sistemində kapital axınını 

formalaşdıran sahə kimi inkişaf edir. Turizm sosial-iqtisadi idarəetmə obyekti olmaqla uyğun mahiyyət kəsb 

edir, məqsəd və mexanizmlərin səmərəli təşkili nəticəsində formalaşır və inkişaf edir. Məqalədə turizmin 

inkişafının sosial-iqtisadi aspektləri ilə yanaşı, müasir problemləri göstərilmiş və həll yolları qeyd edilmişdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Lisansüstü Tez, Bibliyometrik Analiz, Ulusal Tez Merkezi. 

 

1. GİRİŞ 

Cəmiyyətin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının nəticəsi kimi yaranan  mənəvi 

zənginlik və rekreasiya ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən turizm sənayesi, onun çох 

geniş tərkibli sahələri turizmin inkişaf etdirildiyi hər bir ölkədə və bütövlükdə  dünya  

iqtisadiyyatında mühüm yer tutmaqdadır.   Müasir dövrdə dünya üzrə xidmətlər bazarının 

üçdə birini, istehlak xərclərinin 10%-dən çохunu təmin edən, məşğul əhalinin 10%-nə 

qədərini əhatə edən turizm sənayesi hətta artıq neft hasilatı və  avtomobilqayırma  sənayesi ilə 

də rəqabətə  girmişdir.   
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2. İLGİLİ YAZIN 

Turizm sahəsi sərmayə qoyub, gəlir götürmək üçün ən sərfəli sahələrdən biridir. 

İqtisadiyyatın başqa sahələrinə nisbətən onun bir çox üstünlükləri vardır. Məsələn, turizm 

sahəsinə qoyulan sərmayə çox zaman keçmədən yaxşı nəticə verir. İqtisadi cəhətdən isə 

turizmin cazibədarlığı ondadır ki, xidmət sahələri ardı kəsilmədən genişlənir, qoyulan 

investisiya qısa müddətə özünü doğruldur, daxil olan gəliri konvertasiyası mümkün olan 

valyuta şəklində almaq olur[6]. Turizmin təşkili işi istirahət və əyləncənin ən fəal 

formalarından biri olmaqla yanaşı həm də bir çox sosial-iqtisadi, mədəni-siyasi və kulturoloji 

funksiyaların həyata keçirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Turizm müasir dünyanın 

qlobal əhəmiyyətə malik olan, sosial və iqtisadi əlaqələrini tənzimləyən, müxtəlif ölkələr və 

xalqlar arasında qarşılıqlı münasibətlər   yaradan, biznes maraqlarının əhatə dairəsini 

genişləndirən sahədir[3]. 

 

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, turizm ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin formalaşmasına güclü təsir göstərməklə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

artırılmasında, ticarət balansının sabitləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Turizmin 

inkişafı ölkədə işsizlik probleminin aradan qaldırılmasındakı mühüm rol oynamaqla, 

iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsir göstərərək onların inkişafında əsas vasitəçilərindən birinə 

çevrilir. Azərbaycanın əlverişli coğrafi məkanda yerləşməsi, fərqli mədəniyyətləri və 

dünyagörüşlərini bir araya gətirən tolerant dövlət kimi tanınması, 11 iqlim tipindən 9-na malik 

olması, habelə füsunkar təbiəti, qədim tarixi mədəniyyət abidələri, zəngin folklor nümunələri 

respublikamızın böyük turizm potensialından effektiv istifadəni ön plana çəkir. 

 

Müasir dövrdə turizm sahəsi idarə olunan sosial-iqtisadi  əhəmiyyət kəsb edən təsərrüfat 

fəaliyyəti sahəsi statusu alır. Dünyanın bir çох ölkələrində turizmin hesabına yeni iş yerləri 

açılır, əhalinin yüksək həyat səviyyəsi təmin olunur, ölkənin tədiyyə balansının vəziyyəti 

yaxşılaşır. Həmçinin turizm fərqli dövlətlər və millətlər arasında harmoniya yaradır, tarixi-

mədəni abidələrin qorunub saxlanmasına, milli hakimiyyət orqanlarını, qeyri-hökumət 

təşkilatlarını və kommersiya strukturlarını ətraf mühitin qorunub mühafizə оlunmasında 

iştiraka sövq edir.  

 

Turizmin inkişafının əsas istiqamətləri Azərbaycanın iqtisadi potensialının strukturu 

onun iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsinin əsas istiqamətləri, həmçinin istehlak seqmentlərinin 

sosial demoqrafik xarakteristikası ilə müəyyənləşir [2, 10]. Turizmdə zamanın tələbinə uyğun 

yanaşma, əhalinin sosial demoqrafik və həyat səviyyəsi və onun sonrakı inkişafı ilə 

müəyyənləşir. Turizmin inkişafının dünyəviliyi, onun istehlakçıların bütün dünya əhalisi 

olması və çox şaxəli istehlak seqmentlərinin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirir. 

 

3. YÖNTEM 

Turizmin özünün strateji inkişaf sahəsi olması və inteqrasiya üçün vacib amilə sahib 

olması onun sosial və iqtisadi rolunu müəyyənləşdirir. Turizmin inkişafı təbii coğrafi şəraitlə 

müəyyənləşsə də onun sonrakı inkişafı, respublikada digər sahələrin inkişafı və inteqrasiya 

effekti səmərəli istifadə etmək üçün yaradılan kompleks şərait və fəal tədbirlər məcmu ilə 

müəyyənləşir. İlkin şərait olaraq respublika əhalisinin maddi rifahı, onun ən zəruri məhsullara 

tələbatının ödənilmə dərəcəsinin maksimum, həddi, həmçinin yoxsulluq həddindən 

uzaqlaşmaqla orta və yuxarı təminat səviyyəsində yaşayan əhali qruplarının xüsusi çəkisi ilə 

ölçülə bilər. Turizm daha çox milli-etnik və texnoloji amil olaraq əhalinin yaş tərkibi onun 

istehlak davranışında daha çox maddi və mənəvi nemətlərin seçilməsi qabiliyyətindən asılıdır. 
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Turizmin inkişafı daha çox iqtisadi təminat səviyyəsi və demoqrafik tərkibi müəyyənləşir. 

Belə ki, Avropa əhalisi ilə Azərbaycan əhalisi arasında turizmin mənfəətindən istifadə 

dərəcəsi eyni ola bilər. Bu fərqlər hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsula, yaxud gəlirlərə, 

həmçinin hər bir ailədə işləyənlərin sayı ilə mümkün olunur. Ona görə də turizmin inkişaf 

istiqaməti, xarici turistlər üçün xidmətçilərin təşkili və idarə edilməsi, digər tərəfdən əhalinin 

yerli və xarici turizm xidmətindən istifadə edilməsi məqsədləri kimi baxıla bilər. Bu 

məqsədlərin həlli təşkili və idarəetmə obyekti olmaqla onun mahiyyətinin kompleks təhlili və 

yaxud proqnozu kimi istifadə olunur. Turizmin inkişafı rekreasiya kompleksinin tərkib hissəsi 

olmaqla özünün daxili strukturu və təşkili formaları üzrə təsnifatlaşdırılır. 

 

Turizm sahəsinin əsas obyekti turist olduğu üçün onun əsas məqsədi həmin insanın 

tələbinə uyğun xidmət sferasını təşkil etmək vəzifəsi düşür. Bu isə insanın psixoloji, fizioloji 

və seçim motivlərini qiymətləndirməklə baş verməlidir [2, 13]. Ona görə də turizmin 

təşkilinin əsas xüsusiyyətləri ancaq iqtisadi və kommersiya mənfəəti deyil, həmçinin insanın 

turizmə olan tələbatını, turistin xarakteristikalarını qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq 

yolu ilə mümkündür. Turizmin təşkilinin metodoloji xüsusiyyətləri məhz turist 

kontingentlərinin tələbin uyğun mövcud şəraiti nəzərə almaqla tədqiqi və planlaşması əsas yer 

tutur. 

 

4. BULGULAR 

Turizmin inkişafının səviyyəsi və onun diferensiasiyası hər bir ölkədə inkişaf səviyyəsi 

ilə bağlı olmaqla özünü maliyyələşdirən və əlavə gəlir gətirən sahədir. Ona görə də turizmin 

inkişafı, bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial təminatı maddiləşdirən funksiyası olmaqla gəlir 

gətirən sahə kimi baxılması vacibdir. Turizmin inkişafı ölkədə gedən islahatların tarazlı tərkib 

hissəsi və onun özünün inkişaf meyllərini nəzərə alan amillərin yaradılmasına şərait yaradır.  

 

Cədvəl. 

İllər 2013 2014 2015 2016 2017 

Mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrin sayı, vahid 

530 535 536 548 563 

Yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 666 

348 

672 345 838 145 1 122 068 1 414 708 

İstirahət, əyləncə məqsədi ilə 226 

464  

237 506  256 285  565 738  813 386  

İşgüzar məqsəd ilə 232 

796  

206 234  275 896  258 299  212 519  

Müalicə məqsədi ilə 45 060  70 981  68 896  11 450  19 086  

Digər turizm məqsədi ilə 42 617  35 922  37 282  33 814  75 619  

Digər məqsədlə 119 

411  

121 702  199 786  252 767  294 098  

Mənbə: Azərbaycan Respublikası DSK. Azərbaycanda turizm, 2018 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 2013-2017-ci illərdə mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayında artım tempi baş verir [1, 28]. Bu artım həm yeni iş yerlərinin 

açılmasını, həm də artan turistlərin sayını göstərir. 2013-cü ildə turizm məqsədi ilə gələnlərin 

sayı ümumi yerləşdirilmiş şəxslərin 82%-i təşkil etdiyi halda 2017-ci ildə gələn turistlərin  

sayı ümumi yerləşdirilmiş şəxslərin 79%-i təşkil edir. Təbii ki burda azalma tempindən söhbət 

gedə bilməz. Çünki 2017-ci ildə gələnlərin ümumi sayı 2013-cü ilə nisbətən 2 dəfə çoxdur. 

Azərbaycanın turizm potensialı, turizm strukturunun formalaşmasında böyük rol oynayır. 
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Turizmin İnkişafina Təhsir Edən Amillər 

 

Turizm sosial-iqtisadi inkişafın tərkib hissəsi kimi onun digər sahələrinə vahid sistem 

halında funksional əlaqələri məqsədli proqram metodologiyasına uyğun olaraq iyerarxiya 

prinsipinə əsaslanır. Ərazi və sahə prinsiplərinə onun idarə edilməsinə vahid məqsəd və biri-

birini əvəz edən resurslarının planlaşması və istifadəsinin bazar xüsusiyyətlərini nəzərə 

almaqla aparılır [2, 25]. Turizmin keyfiyyət göstəriciləri, bu sahə ilə bağlı olan bütün 

sahələrin keyfiyyəti və onların əhatə dairəsi ilə bağlıdır. Turizm sferası insan axını ilə bağlı 

olduğu üçün insanların müxtəlif texnoloji yanaşmasında və qiymətləndirilməsində dünya 

standartlarına uyğun rəqabət mühitində davamlı və səmərəli inkişaf edə bilər. Ona görə də 

onun təşkili və inkişafı digər sahələrin parametrləri və resurslarına uyğun qurulmalıdır. 

 

Turizmin inkişafından əldə olunan sosial-iqtisadi nəticələrə aid qeyd etmək olar ki, 

turizmin inkişafı əhalinin məşğulluğunu təmin edir, zəruri olan infrastruktur bir sıra digər 

sənaye sahələrinin iqtisadi artımına kömək edir. Turistlərlə təmasda olmaqla, əhalinin 

dünyagörüşü, təhsil və mədəni səviyyəsi genişlənir. Əhalinin öz mədəni irsinə marağı artır və 

iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş regionlarda ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri həll edilir. 

Həmçinin bitki və heyvanların qorunub saxlanması, mədəniyyətə və tarixə qayğılı münasibət 

turizmin inkişafından əldə edilən mənfəətə aiddir. 

 

Turizm həssas bir sektordur. Bu sahədə məsafə qət etmək fövqəladə zəhmətli olduğu 

kimi, mövqe itirmək isə bir o qədər asan və yüksək maliyyətlidir. Dünyada Azərbaycanın 

gözəlliklərinin onda birinə belə sahib olmadığı halda, Azərbaycandan dəfələrlə çox turistlərə 

ev sahibliyi edən bir çox ölkələr vardır. Azərbaycanı marka kimi qiymətləndirə bilmək üçün 

xüsusi iş görmək lazımdır. Turizm sahəsində əvvəlcə ediləcək işlərdən biri infrastruktur 

problemlərinin sürətlə həll edilməsidir. Turizm bölgələrindəki böyük potensialın mövsümlük 

olmaqdan çıxardılıb ilboyu olması təmin edilməlidir. Turizmin bərəkətinin bütün 

Azərbaycana yayılması üçün lazımi addımlar atılmalıdır. Ekoturizm, kənd turizmi, qış 

turizmi, çay turizmi, idman turizmi, qastronomiya turizmi kimi alternativ turizm sahələri 

inkişaf etdirilməlidir [5]. Ölkənin turizmə yararlı olan bölgələrinin fərqliliyi ortaya qoyulmalı 

və dünyaya tanıdılmalıdır ki, fərqliliklər turistlərin diqqətini cəlb etsin və turizmin 

bölgələrdəki inkişaf üçün stimullaşdırıcı rol oynasın. Turizm bölgələrində turizmlə bağlı 

qeyri-qanuni xidmət göstərən ayrı-ayrı şəxslərin və ya təşkilatların qarşısı alınmalı və bu tip 

fəaliyyətlərə qəti şəkildə icazə verilməməlidir. Turistlərin təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə 

təmin edilməlidir. Çünki bu həm ölkənin imicinə, həm də turizm strategiyasına ciddi zərbə 

vura bilər.  

 

Turizm Sahəsində Təçrübənin Öyrədilməsi 

 

Bildiyimiz kimi Türkiyədə də turizmin inkişafı ilə bağlı müvafiq hüquqi tənzimləmələr 

aparılmışdır. 1980-cı illərin sonu turizm ilə əlaqədar olaraq alınan qərarlar içərisində ən 

əhəmiyyətli olanı, 2634 saylı Turizmi Təşviq Qanunudur. Bu qanuni tənzimləmə ilə, 

Türkiyədə turizm sektorunda o zamana qədər tətbiq olunmayan bir çox təşəbbüslər meydana 

çıxmışdır. Bu dövrdə turizm ilə əlaqədar olaraq tətbiq edilən stimullaşdırıçı tədbirlər 

içərisində bunlar idi:  

 

• Aşağı faizli kredit; 

• İnvestisiya endirimi; 

• Güzəşti maliyyə fondu;  
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• Tikinti güzəşti; 

• Vergi və xərc güzəştləri; 

• Stimullaşdırıcı mükafat; 

• Əlavə dəyər vergisindən müvəqqəti azad etmə; 

• Xarici şəxsin biznesə icazə verilməsi; 

• Elektrik, təbii qaz və su ödənişlərində endirim. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud turizm potensialı araşdırılmalıdır, 

catışmazlıqları aradn qaldırılmalı və qələcəyə yönəldilmiş strategiyalar işlənib 

hazlrlanmalıdır. 

 

Naxçıvanı daha yaxşı tanımaq üçün   hansı fəaliyyətnən məşğul olmsü lazımdır? Böyük 

beynəlxalq turizm sərqilərində təkçə Azərbaycanın milli stendi yox, eləcə də Naxçıvan MR-

sını özəlliklə reklam olunmazı zərüri hesab olunur. Belə sərqilərin Naxçıvanda keçirilməsinə 

cəhd göstərmək. Naxçıvana daxili və xariçi turistlərin axınını artirmaq üçün bölqənin tanıtım 

yanı marketinq sahəsini gücləndirmək, öz xususi loqotipini yaratmaq və beynəlxalq turizm 

qurumları ilə sazişlər imzalamaqla ikitərəfli əməkdaşlıqa nail olmaq. Internet və KİV 

Naxçıvan MR-nın cazibədər bölqə olduğunu haqqında bilikləri paylaşmaq. 

 

Digər bir tərəfdən isə turistlərin hər il davamlı olaraq gəlməsini təmin etmək üçün yerli 

sənətkarlıq işlərinə maraq yaradılmalıdır. Bu sənətkarlıq müxtəlifliyi ola bilər. 

 

Muxtar respublikamızın relyefi və regional potensialı, çoxəsirlik tarixi turizm üçün 

geniş imkanlar yaradır. Turizm regional inkişaf üçün əlavə gəlir mənbəyini və yerli əhalinin 

öz məhsullarını satmaq imkanlarını genişləndirir. Təcrübə göstərir ki, turizmi inkişaf edən 

regionlarda əhali daha çox fəal həyat tərzi sürür və gəlir gətirmək vərdişlərinə malikdirlər. 

Turizm eyni zamanda fiziki və hüquqi şəxlərin sahibkarlıq və sahibkarlıq yaratmadan mənfəət 

əldə etmək imkanlarını da səciyyələndirir.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha çox tarixi, sağlamlıq və müalicə turizmi 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki turizm imkanları baxımından bu sahələr cəlbedici və inkişaflıdır. 

Muxtar respublikanın turizm potensialını yalnız tarixi və sağlamlıq resurları hesabına geniş 

şəkildə ödəmək olar. İndiki şəraitdə dünya azərbaycanlıları, respublikadan kənarda yaşayan 

digər millətlər və diaspora, respublikamızda turizmin həm subyekti həm də təşkilatçısı kimi 

rol oynaya bilərlər. 

 

Muxtar respublikanın qədim tarixi və zəngin təbii ehtiyatları, unikal müalicə məkanları, 

mövcud turizm infrastrukturu turistlərin sayının ildən-ilə artmasına səbəb olub. Əvvəlki illə 

müqayisədə 2016-cı ildə muxtar respublikaya gələn tuistlərin sayı artaraq 403 mini keçmişdir 

ki, bu da müsbət göstəricidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu rəqəmdə həm sirf səyahət,mualicə 

və yaxud ezamiyyə və iş üçün gələn vətəndaşlar daxildir.  
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Azərbaycan’da Turizmin İnkişafının Sosial-İqtisadi Aspektləri Və Müasir Problemləri 

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Naxçıvan MR-nın mədəni-mualicəvi turizmi inkişaf etdirmək və bu məqsədlə qələn 

turistlərin sayını artırmaq zərüri hesab olunur. Bu regionun sosial iqtisadi və ictimai həyatına 

böyük fayda verəcək, həmçinin aşağıdaki sahələrin inkişafına təkan verəcək:  

 

1 yerli sənaye məhsullarının həcmini artiracaq, satışı üçün yeni bazarlar açılacaq 

2. turizmin inkişafı ilə regiona yeni texnologiyalar gətirəcək 

 

Turizm sektorunun ölkənin valyuta məzənnəsinin uzun müddət sabit qalması halında 

beynəlxalq sahədə rəqabət gücünün zəifləməsinin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər 

görülməlidir. Respublikamızda turizminin inkişaf etdirilməsi üçün ilk növbədə bu sahə ölkə 

iqtisadiyyatına uyğunlaşdırılmalı, turizmin inkişaf modeli hazırlanmalı, xidmət sektoru inkişaf 

etdirilməli, turizm sahəsində işləyənlərin bilik səviyyəsi artırılmalı və investorlara sərmayə 

qoymaq üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır[4].  

 

Azərbaycanın tanıtım strategiyası Azərbaycan turizminin gələcəkdəki hədəfləri nəzərə 

alınaraq təyin olunmalıdır. Turizm sektoru üzərində mənfi təsirlərə gətirib çıxaran alkoqollu 

içkilərdən və enerji içkilərindən alınan aksiz vergisində müəyyən qədər güzəştlər olmağı bu 

sektorun inkişafını daha da sürətləndirər. Qarşıya qoyulan bu problemlərin həlli təbii ki, 

ölkəmizdə turizmin inkişafına təkan verər. Ölkəmizin böyük turizm potensialından effektiv 

istifadə olunarsa, turizm Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında aparıcı mövqeyə malik 

ola bilər, çünki turizm biznesi təsərrüfatın digər sahələrinin inkişafını stimullaşdırmaqla 

yanaşı, özündə iqtisadi, humanitar, tərbiyəvi və estetik amilləri birləşdirir.  
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ABSTRACT 
 

In this study, revealing the bibliometric analysis of the graduate theses regarding cultural heritage has 

been aimed. The theses examined in the frame of bibliometric analysis were scanned through “Yüksekögretim 

Kurumu (YOK)” database with the “Cultural Heritage” keyword. Thus, a total of 141 graduate theses including 

119 master's thesis, 20 doctoral theses and 2 proficiency in arts, were achieved in total within the scope of the 

study. In the analyzes, the distribution of theses by years, type of graduate thesis, education-related graduate 

institute, institute that affiliated, the departments that the publishment of the theses are carried out, distribution of 

theses according to the topics, keywords used that along with the cultural heritage term in the published theses, 

distribution of the theses according to publishing languages, research types of the theses, the average page ranges 

of the theses and the titles of supervisors of the theses were taken as the basis. As a result of the research 

findings, it has been identified that; the studies on the graduate theses on cultural heritage has been increasing 

gradually, the subject of cultural heritage was evaluated in 55 different fields of science, the architectural 

discipline had the highest rate among these disciplines, qualitative research method had been preferred more, and 

the selected language of the publication has been concentrated on Turkish language. 

 

Key Words: Cultural Heritage, Graduate Thesis, Bibliometric Analysis, National Thesis Center 

 

KÜLTÜREL MİRAS KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK 

ANALİZİ 

 

ÖZET 
 

Bu çalışmada, kültürel miras konusunda yazılmış olan lisansüstü tezlerin bibliyometrik olarak 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede incelenen tezler YÖK veri tabanından “Kültürel Miras” anahtar 

kelimesi ile taranmıştır. Bu doğrultuda 119‟u yüksek lisans tezi, 20'si doktora tezi ve 2'si sanatta yeterlilik olmak 

üzere toplam 141 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. İncelemede “tezlerin yıllara göre dağılımı”, “lisansüstü tezin 

türü”, “lisansüstü eğitimin yapıldığı kurum”, “bağlı olunan enstitü”, “tezlerin yayınlandığı anabilim dalı”, 

“tezlerin konularına göre dağılımı”, “yayınlanan tezlerde kültürel miras ile beraber kullanılan anahtar kelimeler”, 

“tezlerin yayın dillerine göre dağılımı”, “tezlerin araştırma türleri”, “tezlerin ortalama sayfa aralıkları” ve 

“tezlerin danışman unvanları gibi parametreler esas alınmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, kültürel miras ile 

ilgili yapılan çalışmaların giderek arttığı, 55 farklı bilim alanında “kültürel miras” konusunun ele alındığı, bu 

disiplinler içerisinde en fazla Mimarlık Anabilim Dalı‟nın olduğu, nitel araştırma yönteminin daha ağırlıklı 

tercih edildiği ve yayın dilinin Türkçe olduğu tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Lisansüstü Tez, Bibliyometrik Analiz, Ulusal Tez Merkezi. 
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Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Tarihi anıtlar ve mimari yapılar, dini açıdan önem taşıyan alanlar gibi somut unsurlar; 

festivaller, ritüeller, çeşitli gelenekler soyut unsurlar kültürel varlıkları oluşturmaktadır. 

Somut ve soyut kültürel mirasın ulusal ve uluslararası düzeyde korunması, yaşatılması ve 

gelecek kuşaklara iletilmesi, şüphesiz ki uygarlıkların yaratıcısı olan insanlığın kimlik ve 

kişiliğinin temel belirleyicisidir (Günay, 1999:24). Kültürel mirasımızın basılı kaynaklar ile 

aktarımı aşamasında, birçok bilim dalı ile iş birliği içinde olmak, bilimsel çalışmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle kültürel miras konusunda yapılan araştırmaların dayandığı temel 

disiplinleri belirleyecek, alanın mevcut durumunun çeşitli açılardan değerlendirilmesini 

sağlayıp, somutlaştıracak bibliyometrik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda 

artan yayın sayısı ile birlikte bibliyometri konusuna gösterilen ilginin de artığı belirtilmiştir 

(Şakar ve Cerit 2013). Araştırma kapsamı dâhilinde, yazın tarandığında farklı alanlarda pek 

çok bibliyometrik çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma ile de; 1999-2018 yılları 

arasında “kültürel miras” konusunda hazırlanan lisansüstü tezler bibliyometrik parametreler 

çerçevesinde incelenmiştir. Bu tür çalışmalar sonucu elde edilen bulgular bir taraftan 

incelemeye konu olan bilim dalının zaman içerisinde gösterdiği gelişimin takibini 

kolaylaştırmakta, bir taraftan da o alanda ortaya çıkan sorunların ve bu sorunları giderebilmek 

için yapılabilecek düzenlemelerin tartışılmasını sağlayabilmektedir (Kozak, 1994:26). Ayrıca, 

bilimsel bilginin yayılmasına aracılık ederken, diğer taraftan bilimsel gelişmelerin gelecek 

kuşaklara aktarılmasına da imkân tanımaktadır (Rousseau, 2002:419).  

 

2. İLGİLİ YAZIN 

 

Kültür doğası gereği sürekli bir devinim hâlindedir ve insanların yaşam koşullarına göre 

biçimlenerek dönüşmektedir. Miras kavramı ise daha çok geçmişten geleni ya da geçmişte 

kalanı işaret eden bir durağanlıkta görülmüştür (Özünel, 2013: 15). Miras kavramı, din, 

gelenek, görenek, tarihi eserler, sosyal etkinlikler, sanat eserleri, müzik ve fauna gibi 

kavramları içerisinde barındırmaktadır (Atak, Tatar ve Tunaseli, 2017). Mirasın genel olarak 

beş ana bileşenden oluştuğu söylenebilmektedir. Bunlar; anıtsal binaları, arkelojik objeleri ve 

alanları içeren geçmişten günümüze kalan soyu tükenmekte olan her hangi bir varlık; 

toplumsal ve bireysel anılar; kültürel ve artistik üretkenlik birikimi; doğal ve kültürel yeryüzü 

şekilleri ve ürün ve hizmetler şeklinde sıralanabilmektedir (Ramshaw ve Gammon, 2005). 

 

Kültürel miras; geçmişten miras alınan ve değişik gerekçelerle geleceğe miras 

bırakılmak istenen, fiziksel olarak varlığı olan ve insanlar tarafından yapılmış her türlü eserler 

ile bir topluma ait değerler bütünü (Can, 2009) olarak tanımlamak mümkündür. Yine, kültürel 

mirası, insanoğlunun binlerce yıllık yaşam deneyiminin, aklının ve yaratıcılığının günümüze 

ulaşmış somut ve somut olmayan değerleri (Er & Bardakoğlu, 2016) olarak 

değerlendirilebilmektedir. Kültürel varlıklar ya da kültürel miras; mimari yapılar, anıtlar, 

inanış, sembol, gelenek gibi birçok öğeyi içinde barındıran ve en genel anlamıyla bir ülkeyi, 

bölgeyi ya da yerleşim yerinin özelliklerini tanımlayan somut (arkeolojik, sanatsal, mimari 

yapılar) (Ferretti, 2014) ve somut olmayan (inanışlar, adetler, gelenek ve görenekler vb.) 

değerler (Bedate vd., 2004) olarak tanımlanmaktadır (Kurtar, 2012; Demirbulat, Saatcı ve 

Avcıkurt, 2015). 

 

Bir ülkeyi diğer bir ülkeden benzersiz kılan ülkelerin kendilerine has ulusal kazanımları 

kültürel mirasın temel bileşenleri durumundadır. UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Sözleşmesi‟nde „„kuşaktan kuşağa aktarılarak toplulukların ve grupların 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM3 

 

 

9 

 

çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden 

yaratıldığını ve bunun onlara kimlik ve devamlılık duygusu verdiğini; böylece kültürel 

çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunulduğu‟‟ ifade edilmektedir 

(www.unesco.org.tr, 2019). Gelecek nesillere aktarılamayan kültürel miras ögeleri tıpkı eski 

bir fiziki yapı gibi yıpranarak yok olmaya yüz tutacaktır. UNESCO‟nun “Kültürel Mirasın 

Korunması Sözleşmesi‟nin temelinde kültürel miras ögelerinin korunarak yaşatılması prensibi 

vardır. Bu sözleşmenin benzer sözleşmelerden farkı, insansız olarak koruma prensibinden, 

insan ile insan için koruma prensibine geçişe vurgu yapıyor olmasıdır. Bu sözleşme insan 

kavramına vurgu yapmakta kültürel mirası taşıyan ve aracılık eden bireylere, ustalara ve 

mekânlara önem atfetmekte, yaşatarak korumanın öneminin altını çizmektedir (Atak, Tatar, & 

Tunaseli, 2017). Söz konusu kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için özellikle 

tarihi çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kültürel varlıklara gerekli önemin verilmesi 

üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir (Demirbulat, Saatcı, ve Avcıkurt, 2015). Bu 

bağlamda kültürel mirasın korunması, özellikle yeni kuşakların daha fazla bilinçlenmesi, 

kültürler arası etkileşimin toplumları birbirine yakınlaştırıcı özelliğinin göz önünde 

bulundurulması anlamında önemlidir. Bu noktada, kültürel miras konusunun akademik 

çalışmalar alanında değerlendirilmesinin de katkı sağlayabileceği ifade edilebilir.  

 

3. YÖNTEM 

 

Bu çalışma “Kültürel Miras” ile ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerin çeşitli bibliyometrik 

özelliklerinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bibliyometrik çalışmalar ile bilimsel 

yayınların etkinlik düzeyi belirlenmeye çalışılmaktadır (Hotamışlı ve Efe, 2015). Diğer bir 

deyişle bibliyometrik analiz, bilimsel yayınların ve bu yayınların kaynakçalarında bulunan 

kaynakların ayrıntılı olarak incelenmesidir (Şahin ve Acun, 2015). Belirli bir alanda 

literatürün gelişimini ortaya koymak, gelecek araştırmacılara yol haritası oluşturmak 

açısından pek çok alanda bibliyometri tekniğinden faydalanılmaktadır (Aydın, 2017). 

Bibliyometrik yöntemler kullanılarak belirli bir disiplinde, belirli bir ülkede çalışılan konu 

başlıkları, konu hakkında çalışan yazarlar, yazarlar arası iş birliği, az veya çok çalışma 

yapılan konu başlıkları belirlenebilmektedir (Zan, 2018). Bu yöntem ile belirli bir alanda 

yayınlanmış çalışmaların, diğer bibliyometrik özelliklerini (konu, yıl, katkı sağlayan kurum, 

kullanılan anahtar sözcükler, eserlerin yazar sayısı, atıflar, ortak atıflar gibi) incelemek 

mümkün olmaktadır (Ulu ve Akdağ, 2015). Elde edilen istatistiksel bulgular, belirli bir 

disipline ait genel yapının ortaya konmasını mümkün kılabilmektedir. Aynı zaman da bilimsel 

iletişim araçlarının ne oranda kullanıldığını belirlemek üzere yayın ya da belgelerin, belirli 

özellikleri bakımından incelenerek bilimsel iletişimle ilgili bulgular elde edilmektedir 

(Bozkurt ve Çetin, 2016). Bu bulgular farklı disiplinlerde ülkeler ve kurumlar arasında 

kıyaslamalar yapılmasında, bilimsel iletişim araçlarının kullanım oranlarının tespit 

edilmesinde, ilgili alandaki etkin literatür yazarlarının belirlenmesinde ve bir derginin 

değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir (Yalçın, 2010). 

 

Bu araştırmada da verilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı‟nın Ulusal Tez 

Merkezi‟ne ait resmi internet sitesinden (https://tez.yok.gov.tr), 08.01.2019-10.02.2019 

tarihleri arasında, ulaşılmıştır. Ulaşılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik özelliklerinin 

incelenmesi için çeşitli bibliyometrik özellikler açısından parametreler belirlenmiştir. 

Çalışmada cevap aranan araştırma soruları aşağıda belirtilmektedir: 

 

 Lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

 Lisansüstü tezlerin türleri nedir?  
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Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi 

 

 

 Lisansüstü eğitim hangi yükseköğretim kurumunda yapılmaktadır? 

 Bağlı olunan enstitüye göre dağılım nasıldır? 

 Anabilim dalına göre dağılım nasıldır? 

 Lisansüstü tezlerin konularına göre dağılım nasıldır?  

 Lisansüstü tezlerin ulaşılabilirlik durumu nasıldır? 

 Yayınlanan lisansüstü tezlerde kültürel miras ile beraber hangi anahtar kelimeler 

kullanılmaktadır? 

 Lisansüstü tezlerin yayın diline göre dağılım nasıldır? 

 Lisansüstü tezlerin araştırma türleri nelerdir? 

 Yayınlan lisansüstü tezlerin ortalama sayfa aralığı nedir? 

 Yayınlanan lisansüstü tezlerin danışmanlarının unvan dağılımları nasıldır? 

 

Araştırma amacı doğrultusuna yukarıdaki sorulara cevap aranırken elde edilecek 

bulguların, kültürel miras konusunda yayınlanan lisansüstü tezler hakkında önemli ipuçları 

sağlayacağına, konunun zaman içinde gösterdiği gelişmenin ortaya çıkarılması, çalışılan 

araştırma yaklaşımlarında eğilimlerin neler olduğunun görülmesi, çalışmanın alandaki 

boşluğu doldurmasın ve konunun anlaşılmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

4. BULGULAR 

 

Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından 1999-2018 yılları arasında 

Kültürel Miras konulu 141 adet lisansüstü tez yayınlanmıştır. Araştırma kapsamında bu 

tezlerin tamamı incelenmiş olup, araştırma sorularına yönelik cevaplara ulaşılmak 

hedeflenmiştir. Aşağıda Tablo 1‟de yayınlanan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı yer 

almaktadır.  

 
 

Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

YIL f (%) 

1999 1 0,7 

2001 2 1,42 

2003 2 1,42 

2004 3 2,12 

2005 2 1,42 

2006 6 4,25 

2007 5 3,54 

2008 5 3,54 

2009 2 1,42 

2010 9 6,39 

2011 7 4,96 

2012 9 6,39 

2013 7 4,96 

2014 9 6,39 

2015 18 12,77 

2016 16 11,35 

2017 18 12,77 

2018 20 14,19 

TOPLAM 141 100,00  
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Tablo 1‟e göre kültürel miras ile ilgili ilk çalışma 1999 yılında gerçekleştirilmiştir. En 

fazla lisansüstü çalışma 2015, 2017, 2018 yıllarında yapılmıştır. 2015 ve 2017 yıllarında 18 

(%12,77), 2018 yılında 20 (%14,19) adet lisansüstü tez yayınlanmıştır. Tablo 1 verilerine göre 

kültürel miras temalı lisansüstü tez sayılarında artış görüldüğü söylenebilmektedir. Aşağıdaki 

Tablo 2‟de yayınlanan lisansüstü tezlerin türüne göre dağılımı yer almaktadır.  

 
Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Türüne Göre Dağılımı 

TEZ TÜRÜ f (%) 

Yüksek Lisans 119 84,39 

Doktora 20 14,19 

Sanatta Yeterlilik 2 1,42 

TOPLAM 141 100 

 

Tablo 2 verilerine göre incelenen lisansüstü tezlerinin 119‟u (%84,39) yüksek lisans, 

20‟si (%14,19) doktora tezi, 2 tanesi ise (%1,42) sanatta yeterlilik tezidir. Tablo 3‟te kültürel 

miras ile ilgili yayınlayan lisansüstü tez yazarlarının eğitimlerini tamamladıkları kurumlar yer 

almaktadır. 

 
Tablo 3. Lisansüstü Eğitimin Yapıldığı Üniversiteye Göre Dağılım 

ÜNİVERSİTE f (%) ÜNİVERSİTE f (%) 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 0,7 İstanbul Aydın Üniversitesi 1 0,7 

Adıyaman Üniversitesi 1 0,7 İstanbul Bilgi Üniversitesi 1 0,7 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 1,42 İstanbul Kültür Üniversitesi 1 0,7 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 0,7 İstanbul Teknik Üniversitesi 11 7,80 

Akdeniz Üniversitesi 3 2,12 İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 0,7 

Anadolu Üniversitesi 5 3,54 İstanbul Üniversitesi 5 3,54 

Ankara Üniversitesi 8 5,68 İzmir Yüksek Teknoloji Enst. 2 1,42 

Atılım Üniversitesi 1 0,7 Kadir Has Üniversitesi 2 1,42 

Balıkesir Üniversitesi 2 1,42 Koç Üniversitesi  9 6,39 

Bartın Üniversitesi 1 0,7 Marmara Üniversitesi 2 1,42 

Boğaziçi Üniversitesi 1 0,7 Mimar Sinan Üniversitesi 8 5,68 

Bülent Ecevit Üniversitesi 1 0,7 Muğla Üniversitesi  1 0,7 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. 3 2,12 Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 0,7 

Çukurova Üniversitesi 2 1,42 Niğde Ömer Halisdemir Üniv. 1 0,7 

Dokuz Eylül Üniversitesi 4 2,83 Ortadoğu Teknik Üniv. 17 12,06 

Düzce Üniversitesi 1 0,7 Sabancı Üniversitesi 1 0,7 

Ege Üniversitesi 2 1,42 Selçuk Üniversitesi 6 4,25 

Erciyes Üniversitesi 2 1,42 Süleyman Demirel Üniv. 3 2,12 

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 1 0,7 Trakya Üniversitesi 1 0,7 

Gazi Üniversitesi 12 8,52 Uludağ Üniversitesi 2 1,42 

Hacettepe Üniversitesi 6 4,25 Yaşar Üniversitesi 1 0,7 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  1 0,7 Yıldız Teknik Üniversitesi 3 2,12 

TOPLAM 141 100 

 

Tablo 3‟te görüldüğü üzere kültürel miras ile ilgili en fazla lisansüstü tez Ortadoğu 

Teknik Üniversitesi‟nde 17 (%12,06) yazılmıştır. İkinci sırada ise Gazi Üniversitesi 12 

(%8,52) yer almaktadır. Aşağıdaki Tablo 4‟te ise kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin 

enstitülere göre dağılımları yer almaktadır.  
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Tablo 4. Bağlı Olunan Enstitüye Göre Dağılım 

ENSTİTÜ f (%) 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü 1 0,7 

Fen Bilimleri Enstitüsü 54 38,30 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 1 0,7 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 8 5,68 

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 3 2,12 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 72 51,08 

Türkiye Araştırmaları Enstitüsü 2 1,42 

TOPLAM 141 100 

 

Tablo 4‟te lisansüstü tezlerin bağlı olduğu enstitülerin dağılımına bakıldığında 72 

(%51,08) tez ile ilk sırada Sosyal Bilimler Enstitüsü gelmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nde 

ise 54 (%38,30) tez bulunmaktadır. Bu doğrultuda, kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin 

en fazla Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde çalışıldığını söylemek mümkündür. Tablo 5‟te 

yayınlanan tezlerin anabilim dallarına göre dağılımları yer almaktadır.  

 
Tablo 5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

ANABİLİM DALI f (%) ANABİLİM DALI f (%) 

Akdeniz Eski Çağ Araştırmaları Ana Bilim Dalı 1 0,7 Kültürel Miras Yönetimi Ana Bilim 

Dalı 

1 0,7 

Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras 

Yönetimi Ana Bilim Dalı 

4 2,83 Kültür Varlıklarını Koruma Ana 

Bilim Dalı 

1 0,7 

Arkeoloji Ana Bilim Dalı 5 3,54 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Ana Bilim Dalı 

2 1,42 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı 3 2,12 Mahalli İdareler ve Yerinden 

Yönetim Ana Bilim Dalı 

2 1,42 

Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı 2 1,42 Medya ve Görsel Çalışmalar Ana 

Bilim Dalı 

1 0,7 

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2 1,42 Mimarlık Ana Bilim Dalı 24 17,03 

Bilişim Ana Bilim Dalı 1 0,7 Mimari Restorasyon Ana Bilim Dalı 1 0,7 

Coğrafya Ana Bilim Dalı 5 3,54 Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı 1 0,7 

Disiplinler Arası Bölgesel Araştırmalar Ana 

Bilim Dalı 

1 0,7 Mühendislik Bilimleri Ana Bilim 

Dalı 

1 0,7 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı 1 0,7 Müzecilik Ana Bilim Dalı 2 1,42 

Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı 1 0,7 Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı 1 0,7 

Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı 1 0,7 Restorasyon Ana Bilim Dalı 4 2,83 

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı 2 1,42 Sinema Televizyon Anasanat Dalı 1 0,7 

Halk Bilimi Ana Bilim Dalı 1 0,7 Sosyoloji Ana Bilim Dalı 1 0,7 

Halkla İlişikler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı 1 0,7 Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi 

Ana Bilim Dalı 

1 0,7 

Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı 1 0,7 Şehir ve Bölge Planlanma Ana Bilim 

Dalı 

11 7,80 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı 1 0,7 Tarih Ana Bilim Dalı 1 0,7 

İç Mimarlık Anasanat Dalı 1 0,7 Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 12 8,52 

İlköğretim Ana Bilim Dalı 5 3,54 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana 

Bilim Dalı 

4 2,83 

İlköğretim Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana 

Bilim Dalı 

1 0,7 Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı 14 9,93 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana 3 2,12 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 1 0,7 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM3 

 

 

13 

 

 

Yukarıdaki Tablo 5‟e göre kültürel miras konusunda hazırlanan lisansüstü tezler 55 

farklı anabilim dalında çalışılmıştır. Söz konusu lisansüstü tezlerde, kültürel miras alanında en 

fazla çalışan ana bilim dalları; Mimarlık Ana Bilim Dalı (%17,03), Türk Halk Bilimi Ana 

Bilim Dalı (%9,93) ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (%8,52)‟dır. Tablo 6‟da ise; 

kültürel miras ile ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerin konularına göre dağılımları yer 

almaktadır.  

 
Tablo 6. Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

 

Tablo 6‟da yer alan verilere göre; 32 (%22,70) lisansüstü tezin Mimarlık, 17 (%12,06) 

lisansüstü tezin Turizm, 15 (%10,64) lisansüstü tezin Eğitim ve Öğretim, 13 (%9,21) 

lisansüstü tezin Şehircilik ve Bölge Planlama, 10 (%7,09) lisansüstü tezin Arkeoloji 

konusunda olduğu belirlenmiştir. 25 ayrı konu özelinde çalışılan kültürel miras temalı 

lisansüstü tezleri, 9 Halk Bilimi, 6 Kamu Yönetimi, Jeodezi ve Fotogrametri olarak devam 

etmektedir. Araştırma kapsamında taranan tezler birinci sırada yer alan konu başlıklarına göre 

esas alınmıştır. Tablo 7‟de lisansüstü tezlerin anahtar kelimelerine ulaşılabilme durumlarına 

yer verilmiştir.   

 
 

 

Bilim Dalı Dalı 

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı 2 1,42 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Ana Bilim Dalı 

1 0,7 

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı 1 0,7 Türkiyat Araştırmaları Ana Bilim 

Dalı 

1 0,7 

Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı 1 0,7 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Ana Bilim Dalı 

1 0,7 

Kentsel Tasarım Ana Bilim Dalı 1 0,7 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Ana Bilim Dalı 

1 0,7 

Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler 

Ana Bilim Dalı 

2 1,42 Yeni Medya Ana Bilim Dalı 1 0,7 

Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı 1 0,7 Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı 1 0,7 

Kültür Yönetimi Ana Bilim Dalı 1 0,7 TOPLAM 141 100 

KONU f (%) KONU f (%) 

Antropoloji 3 2,12 Hukuk 2 1,42 

Arkeoloji 10 7,10 İletişim Bilimleri 1 0,7 

Arkeometri 1 0,7 Jeodezi ve Fotogrametri 6 4,25 

Arşiv 3 2,12 Jeoloji Mühendisliği 1 0,7 

Bilgi ve Belge Yönetimi 1 0,7 Kamu yönetimi 6 4,25 

Bilim ve Teknoloji 1 0,7 Mimarlık 32 22,70 

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri 2 1,42 Müzecilik 3 2,12 

Coğrafya 4 2,83 Sanat Tarihi 4 2,83 

Eğitim ve Öğretim 15 10,64 Sosyoloji 1 0,7 

Gazetecilik 1 0,7 Şehircilik ve Bölge Planlama 13 9,21 

Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 0,7 Tarih 2 1,42 

Halk bilimi 9 6,39 Turizm 17 12,06 

Halkla İlişkiler 2 1,41    

TOPLAM 141 100,00 
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Tablo 7. Anahtar Kelimenin Ulaşılabilme Durumu 

ANAHTAR KELİMELERİN DURUMU f (%) 

Yayın İzni Var - Belirtilmemiş 12 8,52 

Yayın İzni Yok - Belirtilmemiş 7 4,96 

Yayın İzni Yok - Belirtilmiş 11 7,80 

Yayın İzni Var - Belirtilmiş 111 78,72 

TOPLAM 141 100 

 

Tablo 7‟ye göre 111 (%78,72) adet lisansüstü tezin hem yayın izni bulunmakta hem de 

anahtar kelimelerine ulaşılmıştır, 12 (%8,52) tezin yayın izni bulunmakta fakat anahtar 

kelimelerine ulaşılamamıştır. 11 (%7,80) tezin yayın izni olmayıp anahtar kelimelerine 

ulaşılmıştır, 7 (%4,96) tezin ise hem yayın izni olmayıp hem de anahtar kelimelerine 

ulaşılamamıştır. İncelenen lisansüstü tezlerin tümünde, anahtar kelimelere ulaşamamış olmak 

çalışmanın sınırlılığı olarak değerlendirilmektedir. Tablo 8‟de kültürel miras ile ilgili 

yayınlanan tezlerin, ulaşılabilen anahtar kelimeleri yer almaktadır.  

 
Tablo 8. Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı 

HARF 

ARALIĞI 
KULLANILAN ANAHTAR KELİMELER SIKLIK 

(K) Kültürel Miras 45 

(S) Somut Olmayan Kültürel Miras 20 

(U) UNESCO 11 

(K) Koruma, Kültür 10 

(S) Sosyal Bilgiler 9 

(S) Somut Kültürel Miras 6 

(K-T) Kültürel Miras Yönetimi, Kültürel Turizm, Turizm 5 

(A-K) Arkeoloji, Kentsel Koruma 4 

(A-...-Y) 

Aktarma, Kentsel Yenilenme, Koruma Bilinci, Kültürel Miras Eğitimi, Müze, Kültürel 

Mirasın Korunması, Kültürel Rotalar; Somut Olmayan Kültürel Mirasın Koruması 

Sözleşmesi, 3B Modelleme 

3 

(A-...-W) 

Alan Yönetimi, Balat, Kültürel Peyzaj, Müzecilik, Yönetim Planı, SOKÜM, Sunum, 

Sürdürülebilir Turizm, Yaşayan İnsan Hazineleri, Halk Bilimi, Hasankeyf, Web, Ders 

Kitapları, Fener-Balat 

2 

(A) 

Adıyaman, Arayüz Tasarımı, Avrupa, Akustik Parametreler, Arkeojeofizik, Amasya 

Harşena Kalesi, Açık Öğretim, Ayasofya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Alan 

Yönetim Planı, Antalya‟da Bulunan Endüstri Yapıları, Arkeolojik-Kültürel Miras, 

Ayvansaray, Ayvansaray‟ın Kültürel Doku Özellikleri, Anemas Zindanı, Ankara Somut 

Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Ağ Araştırması, Ani Ören Yeri, Açık Erişim 

1 

(B-C-Ç) 

Başarı, Beydili Köyü, Bergama, Banliyö Hattı, Bellek, Bakım, Basit Onarım, Bilgisayar 

Grafikleri, Bulanık Mantık, Baraj, Blahernai Sarayı, Belediye CBS, Cezaevi Mirası, 

Cumhuriyet Dönemi, Çağdaş Koruma Yaklaşımı, Çift Etkileşim, Çorum Mutfağı, Çevre 

Düzenleme Projesi, Çok Kültürlülük 

1 

(D) 

Deneysellik, Demiryolları Mirası, Dijital Kültürel Miras, Dijital Ses Koleksiyonu, Derin 

Haritalama, Doğal ve Kültürel Miras, Dünya Mirası, Değerlendirme, Durum Analizi, 

Dijitalleştirme, Deneyimsel Sergi, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Dijital Özgürlük 

Heykeli Projesi, Dijital Rölöve Teknikleri, Diyarbakır 

1 

(E) 

E-Müze, Endüstri Mirası, Erken Cumhuriyet Dönemi, Endüstriyel Miras, Etkinlik, 

Etkinlik Turizmi, Eylem Araştırması, Endüstriyel Miras, El Değiştirme, Edebiyat 

Turizmi, Eko Köy, Eko Müze, Eğitim Teknolojileri, Eğitim, Etkileşimli Sergi, Eleştirel 

Koruma Çalışmaları, Endüstri Mirası, Ermeni Kilisesi 

1 

(F-G) 

Forsquare, Frigya, Farkındalık, Festival, Film Arşivi, Fikri Haklar, Fotogrametri, 

Fotoğrafçılık, Fırat-Dicle Havzası, Gestalt İlkeleri, Gençlik, Gecekondu, Geleneksel 

Evler, Gölyazı Kilisesi, Gönüllü Derleme,  Gümüştekin Ahmet Danişmend Gazi, Güllük 

Cami, Geleneksel El Sanatları, Girişim Mimarisi, GPR, Görsel Sunum, Göreme 

Açıkhava Müzesi, Geç Osmanlı Dönemi 

1 
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(H-I-İ-J) 

Hamamönü, Halkla İlişkiler, Halk Kültürü Dersi, Halk Kültürü, Haliç, Haliç Surları, 

Hacı Bayram Mahallesi, Hikâye Anlatımı, Hindistan, Hisarardı Köyü, Hindistan‟da 

Türk Kültürü, Hindistan‟da Türk Mimarisi, Ilısu Baraj Projesi, Ilısu Barajı, İzleme ve 

Değerlendirme, İnsansız Hava Aracı, İklim Değişiklikleri, İlköğretim, İllustrasyon, 

İnanç, İnanç Turizmi, İznik, İngilizce Öğretimi, İngilizce Ders Kitapları, İzmir Liman 

Arkası Bölgesi, İzmir Havagazı Endüstri Kompleksi, İzmir Kemeraltı, İnsan Hakları, 

İnsan Hakları Odaklı Kültürel Miras Sistemi, İstanbul‟un Tarihi Alanları, Japonya, 

Jeopolitik 

1 

(K) 

Kadifekale, Kentlileşme, Kentleşme, Kentsel Kültürel Miras ve Koruma, Kültür 

Varlıkları, Kartografya, Kültür Varlıklarının Yasadışı Transferi, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Kosova, Kentsel Kültürel Miras, Rekreasyon, Koruma Kullanma Dengesi, 

Kullanıcı Profili, Kültürel Varlıklar, Küreselleşme, Kars, Kültürel Sürdürülebilirlik, 

Kültürel Miras Alanları, Kültürel Mirasın Sorunları, Kent Çevresi, Kent Kimliği, Kültür 

Aktarımı, Kültürel Mirasa Açık Erişim, Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi, Kanun, 

Kızlar Sarayı, Katılımcı, Kültürel Sesler, Kitle Kaynaklı Ses Arşivi, Kültürel Politikalar, 

Kültürel Mirasın Belgelenmesi, Katılım, Kırsal Kalkınma, Koruma Hareketliliği, 

Kentsel Dönüşüm, Koruma Master Planı, KUDEB, Keklik Sokak, Kültürel Miras Karar 

Destek, Kentsel Yaşam Kalitesi, Kentsel Mekân, Kosova Somut Kültürel Mirası, 

Kentsel Tasarım, Koruma ve Restorasyon, Kültür Festivali, Kara Surları, Kültürel Miras 

Bilinci, Karma Araştırma, Kültür Ürünleri, Kültürel Peyzaj 

1 

(L-M-N) 

Lazer Tarayıcı, Lokaysan Bazlı Servisler, Manyetik, Mevlevilik, Mevlevihane, 

Müdahale Biçimleri, Müze ve Müze Mekânının Doğası, Müze Deneyimi, Müze 

Mimarisi, Modelleme, Milletler Cemiyeti, Melik Mehmed Gazi, Melik Gazi Türbesi, 

Müzeciliğin Gelişimi, Miras Eğitimi, Mimarlık, Mardin, Mekân ve Aidiyet, Miras 

Yönetimi, Müze Pazarlama Stratejisi, Mimari Belgeleme, Mimarlık Tarihi, Marmaray, 

Mimar Sinan Ünvt. Sinema- TV Merkezi, Müzeler Merkezi Likya, Miras Değerleri 

AHP, Müze Eğitimi, Mumhane Duvarları, Miras Turizmi, Mekânsal Bilgi Sistemi, 

Mekân Doğası, Müfredat, Mutfak Kültürü, Mutfak Müzesi, Nitrat Film 

1 

(O-Ö) 
Osmanlı Sivil Mimari Eserleri, Osmaneli, Okulöncesi Matematik, Öğretmen, Öğrenci 

Görüşleri, Örgün Eğitim, Otel İşletmesi,  
1 

(P-R) 

Periyodik Rapor, Peyzaj Arkeolojisi, Proje Tabanlı Eğitim, Tahkim Yasaları, Trilye, 

Tekfur Sarayı, Resim, Resim İş Eğitimi, Restorasyon, Rölöve, RecorDIM Girişimi, 

Replika Gemi Batığı, Risk Haritaları, Pergamon, Rota Planlaması, Rol, Rize El Sanatları 

Ustaları 

1 

(S-Ş) 

Sanat, Sanal Müze, Seddülbahir Projesi, Sualtı Kültür Miras, Side, Somut ve Somut 

Olmayan Kültürel Miras, Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Mirasın Korunması, 

Sağlıklılaştırma, Safranbolu, Somut Olmayan Kültürel Miras Eğitimi, Sosyo-Ekonomik 

Dönüşüm, Sergileme, Süreç Sonrası, Sivil Toplum Kuruluşları, Simülasyon Programı, 

Sanal Ortam, Sayısallaştırma, Sürdürülebilir Turizm Kalkınması, Sosyal Medya, Ses 

Alan, Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi, Sivil Toplum Örgütleri, Sosyal 

Yardımlaşma, Stratejik İletişim Yönetimi, Sinematografik Miras, Sürdürülebilir 

Kültürel Miras Yönetimi, Sur İçi, Sosyal Sürdürülebilirlik, Sakarya Mahallesi, Sanal 

Sunum, Surp Amena P‟rkich Church, Sivrihisar, Sürdürülebilirlik, Sanal Gerçeklik, 

Salih Bozok Villası, Seyfi Arkan, Sanayi Yapıları, Su Politikaları, Sürdürülebilir 

Kalkınma, Sürdürülebilir Miras Alanları 

1 

(T) 

Tandır, Tasarım Yönetim, Tarihi Çevreler, Tarihi Kentsel Peyzajlar, Toplum, Tarihi 

Kentler, Tarih, Teori, Turizmde Ürün Farklılaştırması, Trablus, Turizm Talebi, Turizm 

Çekiciliği, Tren İstasyonları, Türk Kültürü, Toplumsal Bellek, Turist Rehberliği, Tutum, 

Teşvik, Türkiye, Türk Basını, Turizm Paydaş Grupları, Tarihi Kültürel Miras, Tedirgin 

Edici Miras, Tarihi Çevre 

1 

(U-Ü) 

Ulus, Uluslararası Entelektüel İş Birliği, Uluslararası Hukuk, Ulu Camii, Uzun Mesafeli 

Yürüyüş Rotaları, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UNESCO Türkiye Milli 

Komisyon Ghtisas Komitilrti,  

1 

(Y-Z-W) 

Yavaş Kent, Yalvaç, Yararlandırma, Yer Radarı, Yerel Kimlik, Yerel Halk, Yersel 

Lazer Tarama Teknolojisi, Yeni Kutsanmış Festival, Yerel Ekonomi, Yersel 

Fotogrametri, Yerinde Koruma, Yeniden Kullanım, Yersel Lazer Tarama, Yeniden 

Değerlendirme, Yeni Medya, Yenileme, Yapılı Kültürel Miras, Yaşam Kalitesi, Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yel Değirmenleri, Yerebatan Sarnıcı, Yorumlama, Zorunlu 

Göç, Zorunlu Derleme, Zeytin Yağı Fabrikası, Web Quest 

1 
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Tablo 8‟de kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin, erişilebilen toplam 368 anahtar 

kelimeleri yer almaktadır. Tezlerde anahtar kelime olarak; “Kültürel Miras” 45 kez, “Somut 

Olmayan Kültürel Miras” 20 kez, “UNESCO” 11 kez, “Koruma ve Kültür” 10 kez, “Sosyal 

Bilgiler” 9 kez, “Somut Kültürel Miras” 6 kez, “Kültürel Miras Yönetimi”, “Kültürel Turizm” 

ve “Turizm” ise 5 kez kullanılmıştır. Birbirinden farklı olarak kullanılan birçok anahtar 

kelime, kültürel miras konusunun farklı disiplinlerde çalışma konusu olabileceğinin göstergesi 

olarak kabul edilebilmektedir. Tablo 9‟da kültürel miras konulu tezlerin yayın diline, 

araştırma türüne, sayfa sayısına, danışman unvanlarına göre dağılımları yer almaktadır.  

 
Tablo 9. Tezlerin Yayın Diline, Araştırma Türüne, Sayfa Sayısına, Danışman Unvanlarına Göre 

Dağılımı 

YAYIN DİLİ f (%) ARAŞTIRMA TÜRÜ f (%) 

Türkçe 102 72,35 Nitel 104 73,76 

İngilizce 39 27,65 Nicel 37 26,24 

TOPLAM 141 100,00 TOPLAM 141 100,00 

UNVAN N (%) SAYFA ARALIĞI N (%) 

Profesör Doktor 50 35,46 1-150 66 46,80 

Doçent Doktor 48 34,05 151-200 27 19,15 

Doktor Öğretim Üyesi 40 28,37 201-250 20 14,19 

Doktor 2 1,42 251-300 9 6,39 

Öğretim Görevlisi 1 0,7 301 ve üzeri  19 13,47 

TOPLAM 141 100 TOPLAM 141 100 

 

Tablo 9‟da kültürel miras ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun 

(%72,35) Türkçe, ikinci dil olarak da (%27,65) İngilizce yayınlandığı belirlenmiştir. Kültürel 

miras kapsamında yazılan lisansüstü tezlerin analiz türünün daha çok nitel (%73,76) araştırma 

yöntemi kullanılarak yazıldığı tespit edilmiştir. Lisansüstü tezler sayfa sayıları açısından 

incelendiğinde ise; en fazla tezin 1-150 sayfa aralığında (%46,80) yazıldığı ortaya çıkmıştır. 

Kültürel miras ile ilgili yayınlanmış lisansüstü tezleri yöneten danışman unvanlarına göre 

dağılımları incelendiğinde; en fazla danışmanın Profesör (%35,46), ardından Doçent Doktor 

(%34,05), Doktor Öğretim Üyesi (%28,37), Doktor (%1,42) ve Öğretim Görevlisi (%0,07) 

unvanına sahip olduğu tespit edilmiştir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İlgili bilim alanında yapılan bilimsel amaçlı yayınların belirli parametrelerle 

değerlendirilmesine olanak sağlayan doküman incelemesine dayalı çalışmalar bibliyometrik 

araştırmalar olarak adlandırılmaktadır (Coşkun vd., 2014). Bu araştırmalar genellikle söz 

konusu alandaki tezlerin veya seçilmiş bir derginin analizi ile gerçekleştirilmekte olup 

(Toksöz ve Birdir, 2016) atıf analizi ve içerik analizi şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir 

(Arslan ve Emeksiz, 2016: 10). Bibliyometrik araştırmaların bilimsel bilgi ve gelişmelerin 

yaygınlaştırılmasına, katkı sunma amacını taşıdığı söylenebilmektedir. Bu araştırmalarda 

belgelerin ya da yayınların belirli özellikleri analiz edilerek bilimsel iletişim ortamlarına 

uygulanmasına ilişkin çeşitli bulgular elde edilmektedir (Al ve Coştur, 2007: 144). Bu 

bulgular bilimsel yayınların ve ilgili bilim alanlarının zaman içindeki gelişimini ve mevcut 

durumunun belirlenebilmesi açısından önemli çalışmalardır.  

 

Bu araştırma sonucunda da kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin yıllara göre 

dağılımında, en fazla 2018 yılında (20) çalışıldığı tespit edilmiştir. 1999-2014 yılları arasında 

çalışmalar tek haneli rakamları gösterirken, 2015 yılından itibaren daha fazla değerlendirmeye 
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alınmaya başlandığı tespit edilmiştir. Çalışılan 141 adet lisansüstü tezin, en fazla yüksek 

lisans tezi olduğu, bu konuda en fazla çalışmanın Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde 

çalışıldığı, bağlı bulunulan enstitünün Sosyal Bilimler Enstitüsü olduğu, Mimarlık Ana Bilim 

Dalı‟nda çalışıldığı, konu dağılımında ise; “Mimarlık” konusunda yoğunlaşıldığı saptanmıştır. 

Ağırlık olarak da mimarlık alanında çalışılması mimari zenginliğimizin doğal bir sonucu 

olarak yorumlanabilmektedir. Yayınlanan tezlerde kullanılan anahtar kelimelerde en fazla 

tercih edilen “Kültürel Miras” olduğu, araştırmaların çoğunluğunun Türkçe dili kullanılarak 

yayınlandığı ve araştırma türü olarak nitel çalışmaların tercih edildiği saptanmıştır. Nitel 

araştırma yöntemi kullanılan tezlerin analiz tekniği olarak, yarı yapılandırılmış mülakat 

tekniği, gözlem, yüz yüze görüşme, vaka çalışması ve modelleme tekniklerini, nicel araştırma 

yöntemi kullanılan tezlerde ise ağırlıklı olarak frekans analizi, faktör analizi ve regresyon 

analizi tekniklerinin çalışıldığı tespit edilmiştir. Çalışmaların sayfa aralıklarının çoğunluğunun 

1-150 iken, danışman unvanları ise en fazla Profesör olarak belirlenmiştir. Kültürel miras 

konusunun 55 farklı anabilim dalında çalışılmış olması, birçok bilim dalının araştırma 

kapsamı içerisinde olduğunun sonucudur. Örneğin Başkan (2016) tarafından hazırlanan 

çalışma; disiplinlerarası iş birliğinin önemine dikkat çekmektedir. Söz konusu çalışmaya göre; 

Türkiye'nin somut kültürel mirasının değişen iklim şartlarından kaynaklanan olumsuz 

koşullarla karşı karşıya kalmakta olduğu, iklim değişikliğinin somut kültürel miras üzerindeki 

olumsuz etkilerini dikkate alınarak model oluşturulması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 

bağlamda kültürel miras değerlerimizin bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirilip, arşivlere 

geçmesi, daha sık ve kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir. Bu çalışmaların farklı 

disiplinlerde gerçekleştirmesi, çalışma sayılarının arttırılması, kültürel zenginliğimizin 

korunması, toplum bilinci yaratılması ve milli değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması 

açısından önemli ve değerli olacaktır.  

 

Ayrıca lisansüstü çalışmaların ve makalelerin kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi veya 

farklı ülkelerde yayınlanmış lisansüstü tezler ile de içerik ve şekil bakımından 

değerlendirilmesi gelecekte yapılacak olan çalışmalara öneri niteliğindedir. Çalışmanın en 

önemli sınırlılığı ise; incelenen tezlerin YÖK veri tabanına yalnızca yayın izni bulunan tezler 

ile yapılabilmiş olması, yayın izni bulunmayan ve bu nedenle ulaşılamayan tezlerin araştırma 

kapsamı dışında kalmış olmasıdır.  
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ABSTRACT 
 

Corn is one of a few rare crops on which agriculture has been done for thousands of years. The materials 

that were discovered with all the archaeological excavations show that corn dates back a period between 8.000 

and 10.000 years ago. Corn is imported from North Africa at the first time. In our country, among cereals, it 

takes the third place after wheat and barley. Even though it is suitable to be cultivated in almost every region of 

our country, corn is mostly produced in Black Sea Region and it became an important raw material in Black Sea 

Cuisine Culture. Covering a wide area to shape cuisine culture of the region, corn is called “laz herb”. Being an 

inevitable ingredient in meals made in this region, corn also left some folkloric effects. When it is examined 

within the frame of gastronomy and culture, corn is cultivated through several phases such as harvesting of corn, 

grinding of it, and producing food out of it. For the people of Black Sea, it has a great importance in terms of 

both production and consumption. Within the scope of this article, the main aim is to determine how often Black 

Sea people, living outside of the area corn was born, consume regional foods made out of corn and corn 

products. Besides, this work’s another purpose is to determine what exactly corn means according to Black Sea 

people living outside of Black Sea Region. In accordance with these purposes, a lot of face-to-face interviews 

were made with participants by using semi-structured interview form, in order to determine the attitudes of corn 

consumption by the people living in Istanbul. There are voice and video records taken, those records were 

assessed with a detailed analysis. 

 

Key Words: Black Sea, Cuisine Culture, Corn, Corn Products 

 

KARADENİZ MUTFAK KÜLTÜRÜNDE MISIR: İSTANBUL’DA KARADENİZ’İ 

YAŞAMAK 

 

ÖZET 

 

Mısır, binlerce yıldan beri tarımı yapılan birkaç ender bitkiden biridir. Yapılan tüm arkeolojik kazılardan 

elde edilen bulgular, mısır bitkisinin 8.000 ile 10.000 yıllık bir geçmişi olduğunu göstermektedir. Mısırın 

ülkemize girişi ise, kuzey Afrika üzerinden olmuştur. Ülkemizde tahıllar içerisinde, buğday ve arpa tarımından 

sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Mısır ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilebilmesine karşın, en 

çok Karadeniz Bölgesi'nde ekimi yoğunlaşmış ve Karadeniz mutfak kültüründe yer alan önemli bir hammadde 

olmuştur. Yörenin mutfak kültürünün şekillenmesinde geniş bir yer tutan mısır, yörede lazot veya laz otu olarak 

da adlandırılmaktadır. Yörede hazırlanan yemeklerde vazgeçilmez bir ürün olan mısır, folklorik bir takım etkiler 

de bırakmıştır. Gastronomi ve kültür çerçevesinde incelendiğinde mısırın hasadı, öğütülmesi, mısırdan besin 

üretilmesi gibi aşamaları ritüeller halinde yürütülmektedir. Karadeniz yöre halkı için hem üretim boyutunda hem 

de tüketim boyutunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma kapsamında, mısır ve mısır ile hazırlanan 
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Karadeniz Mutfak Kültüründe Mısır: İstanbul’da Karadeniz’i Yaşamak 

 

 
ürünlerin, doğduğu coğrafyanın dışında yaşayan Karadenizli bireylerin mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan 

yöresel yiyecekleri tüketme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi dışında yaşayan 

Karadenizliler için mısırın ne ifade ettiğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Belirlenen amaç doğrultusunda 

İstanbul’da yaşayan bireylerin, mısır ve mısır ürünlerini tüketim özelliklerini belirlemeye yönelik yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Ses ve görüntü 

kayıtları alınmış, elde edilen kayıtlar çözümlenerek değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Mutfak Kültürü, Mısır, Mısır Ürünleri. 

 

1. GİRİŞ 

 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlar kategorisinde birinci sırada 

gösterildiği üzere yeme içme insanlık tarihi boyunca daima, en temel ihtiyaçlardan birisi 

olmuştur. Bu sebeple tüm dünyada yeme içme eylemi farklı şekillerde gerçekleştirilmesine 

rağmen evrensel bir nitelik taşımaktadır. Yeme içmenin tarih öncesi çağlardan başlayan bir 

serüvenle birlikte günümüze değin tedarik etme, üretim, tüketim gibi aşamalar dahil bölgeden 

bölgeye, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye birtakım farklılıklar göstermektedir (Şahingöz ve 

diğ., 2015: 390; Yılmaz, 2016; Çakmak ve diğ., 2017). 

 

Ancak yemek özellikle günümüzde Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bahsedildiği 

gibi yalnızca fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi olarak addedilmemelidir. (Beşirli, 2017: 21). 

Yiyecek içecekler, üretildikleri ve tüketildikleri coğrafyaların kültürel miraslarının önemli 

unsurlarından birisi olan mutfak kültürünü oluşturmaktadır. Mutfak kültürü o coğrafyada 

üretilen gıdaların, yiyeceklerin ve yemek hazırlama teknikleri ile ekipmanlarını kapsayan 

oldukça geniş mercekte incelenmesi gereken bir olgudur (Cömert ve diğ. 2016: 1968). Bir 

ülkenin ya da bölgenin mutfak kültürünün oluşmasında; coğrafi etkiler, tarih, inanışlar, ticari 

ilişkiler, yaşayış biçimleri, sosyal ve ekonomik statüleri etkili olmaktadır. Tarih boyunca 

yapılan fetihler, ticari ilişkiler, farklı toplum kültürlerinin iç içe geçmesine zemin hazırlayarak 

günümüzdeki mutfak kültürlerinin meydana gelmesini sağlamıştır. Oluşan bu mutfak 

kültürlerinin bir kısmı günümüzde yöresel olarak halen korunmakta iken bir kısmı ise 

kazanılan yeni alışkanlıklar, modernleşme gibi etkenlerle değişime uğramakta ya da 

kaybolabilmektedir (Cömert ve diğ. 2016: 1968; Güler, 2010: 26). 

 

Günümüzde küçük ölçeklerde korunan mutfak kültürlerine ait yiyeceklerden yöresel 

yiyecekler olarak söz edilmektedir. Yöresel yiyecekler o bölgede genellikle tarihsel boyutta 

gerçekleşen bir gelişme sonucunda o kültüre yerleşmiş yiyeceklerdir. (Cömert ve diğ. 2016: 

1968). 

 

Kendi içerisinde de farklı alışkanlıkların ve uygulamaların sergilendiği Türk mutfağının 

eşsiz örneklerini bünyesinde bulunduran Karadeniz mutfağı da ülkemizde yöresel mutfaklar 

içerisinde önemli bir yere sahiptir. Karadeniz mutfağı denilince ilk akla gelen besinler; hamsi, 

mısır ve mısır ürünleridir. Öyle ki yörede hamsi ve mısır ile hazırlanan ürünler için yazılmış 

şiir, mani, fıkra gibi edebi eserlere de rastlanmaktadır (Kabacık, 2016: 7 – 8; Şişman, 2009: 

235-240). Karalahanadan yapılan yiyecekler, tereyağı, iç yağ, çay bölge için diğer önemli 

yiyecek ve içeceklerdir. Bölgenin iklim şartları sebebiyle ve tarım alanlarının dar olmasından 

dolayı tarım sınırlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Çoğunlukla mısır, karalahana, 

fasulye, çay, fındık, kabak, elma, mandalina, armut gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra ticari 

amaçlarla 90’lı yıllarda üretimine başlanılan kivi tarımı gerçekleştirilmektedir. Kivi, çay ve 

fındık haricinde diğer bitkiler genellikle yöre halkının tüketimi için üretilmektedir (Dokur, 

2009: 1 – 5). Bölgenin ikliminin her mevsim yağışlı olması bölgede buğday ekiminin 
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yapılmasını engellemektedir. Bu sebeple birincil tahıl ürünü olarak mısır bitkisi üretilmekte 

ve genellikle mısır unundan yapılan ekmekler günlük diyette önemli bir yer tutmaktadır 

(Kabacık, 2016: 7 – 8). 

 

Kıyı kesimlerde balıkçılığın önemli bir uğraş olmasından dolayı hayvansal kaynakların 

başında gelen deniz ürünleri iç kesimlerde yerini büyük oranda kırmızı ete bırakması 

beklenirken iç kesimlerde hayvancılık, çoğunlukla hayvanın etinden faydalanmaktan ziyade, 

sütünden yararlanma prensibine dayalı olarak ekonomik kazanç sağlamak amacıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bunun sebebi ise hayvanların otlatılması için gerekli coğrafi koşullara 

sahip olunmamasıdır (Kabacık, 2016: 7 – 8). 

 

Tüm bu etkenlerle birlikte Karadeniz mutfak kültürünün günümüzdeki halini almasında 

çevresindeki coğrafyalarla yaşadığı etkileşimlerde önemli bir yer tutmaktadır. Yunan 

kültüründen kazanılan balıkçılık ile Laz ve Gürcü kültürlerinin de etkileriyle Karadeniz 

mutfak kültürü bugünkü boyutunu kazanmıştır (Kabacık, 2016: 7 – 8). Mısır bitkisi (Zea 

mays) geçmişi oldukça eskiye dayanan ve tarımı binlerce yıldır yapılan nadir bitkilerden 

birisidir (Babaoğlu, 2005: 2 – 3). Ilıman ve tropikal iklim koşullarında yetiştirilebilen mısırın 

ihtiyaç duyduğu iklim koşullarının neredeyse dünyanın her yerinde olmasından dolayı hemen 

hemen tüm ülkelerde yetiştirilebilmektedir (Algül, 2012: 1 – 3). Aşağıda mısırın Karadeniz 

mutfağındaki konumu ve önemi ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

 

2. KARADENİZ MUTFAK KÜLTÜRÜNDE MISIR 

 

Orijini Amerika Kıtası olduğu varsayılan mısırın geçmişinin yaklaşık 7000 yıllık olduğu 

düşünülmektedir. Bu düşünce Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’da yapılan kazı 

çalışmalarında elde edilen bulgularla desteklenmekte ve tüm dünyaya buradan yayıldığı 

varsayılmaktadır. Tüm bu bilgilere rağmen yabani mısıra dair kesin buluntular elde 

edilemediği için anavatanı ve tarihine dair net bir bilgi bulunmazken bu konu hakkında 

spekülasyonlar halen devam etmektedir (Babaoğlu, 2005: 2 – 3). 

 

Evrensel olarak mısır üretiminde lider ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devleri, Çin ve 

Brezilya’dır. Düzenli olarak artış gösteren mısır üretiminin yaklaşık %65-10’lik kısmı yem 

sanayinde, %20’lik kısmı insan beslenmesinde, %8-10’luk kısmı ise sanayide 

kullanılmaktadır (Koca ve diğ., 2014: 38). 

 

Ülkemizde Karadeniz bölgesinde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu geçimlerini 

balıkçılık ve tarım yaparak sağlamaktadır. Coğrafya ve iklim koşulları nedeniyle tarımı 

yapılan bitkilerin başında mısır, pirinç, fasulye, ayçiçeği, soğan, fındık, çay, patates ve elma 

gelmektedir (Dokur, 2009: 1 – 5). Üretimin bu yönde olmasından dolayı Karadeniz 

Bölgesinde mısır ve mısırdan hazırlanan yiyecekler ile balık başta olmak üzere, karalahana, 

kuru ve taze fasulye, patates, pirinç sıklıkla tüketilen yiyeceklerdir (Ertaş ve diğ. 2013: 119). 

 

Karadeniz bölgesi pek çok açıdan kendine has değerlere sahiptir. Bunlardan birisi de 

eşsiz mutfak kültürüdür. Bu kültürün vazgeçilmez unsurlarının başında da mısır gelmektedir. 

Mısır bitkisi, çay ve fındık kadar kazanç sağlayan bir tarım ürünü olmasa da yöre halkı 

tarafından öz tüketim amacıyla üretimi gerçekleştirilmektedir. Öyle ki mısırı közleyerek, 

haşlayarak, yarma haline getirerek veya değirmenden çekip un haline getirerek, gerek ekmek 

olarak gerekse yiyeceklerin içerisine ekleyerek tüketmektedirler (Kabacık, 2016: 7 – 8). 

Çoğunlukla mayasız olarak mısır unu, su ve tuz ile hazırlanan mısır ekmeği, bu karışıma belli 

oranda buğday unu eklenmesiyle tıpkı Anadolu coğrafyasında hazırlanan bazlamaya benzer 
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şekilde de hazırlanmakta olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda mısır ununun Bolu, 

Kastamonu gibi şehirlerde yufka yapımında kullanıldığı da bilinmektedir. Mısır unundan 

üretilen ekmek yörede günlük diyette sıklıkla tüketilmektedir (Koca ve diğ. 2014: 38). 

 

Karadeniz Bölgesinde geçmiş yıllarda mısırın üretiminden işlenmesine kadar olan süreç 

neredeyse bir ritüel halinde yapılmaktaydı. Birbirine yakın yaşamakta olan bireylerin 

çoğunlukla akşamları bir araya gelerek mısırları birlikte ayıkladıkları ve tüketime hazır hale 

getirdikleri “mısır mecisi” adı verilen toplantılar düzenledikleri bilinmektedir. Mısır 

mecilerinin genellikle bir eğlence havasında geçerken ve işler türküler eşliğinde 

yürütülmektedir. Bu toplantılarda ayıklanan ve sonrasında öğütülen mısır un haline 

getirildikten sonra tatlılar, yemekler ve özellikle ekmek yapımında kullanılmaktadır (Şiman, 

2009: 238 – 240). 

 

Yürütülen bu çalışmada mısır ve mısır ile hazırlanan ürünlerin Karadeniz bölgesi 

dışında yaşayan, köken olarak doğduğu coğrafyanın dışında yaşayan Karadenizli bireylerin 

mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yiyecekleri tüketme durumlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda İstanbul’a göç etmiş Karadenizli bireyler ile yüz yüze 

görüşmeler yapılarak mısır ve mısır ürünlerinden üretilen yöresel yiyecekler tüketim 

durumları belirlenmiştir.  

 

3. YÖNTEM 

 

3.1. Evren ve Örneklem  
 

Araştırmanın temel amacı, kökeni Karadeniz Bölgesine dayanan ve İstanbul’a göç etmiş 

bireylerin günümüzde mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yemekleri ne şekilde ve ne sıklıkla 

tükettiklerini öğrenmektir. Aynı zamanda geçmişten günümüze Karadeniz mutfak kültüründe 

mısır bitkisinin ekiminden sofraya kadar olan süreçte, hangi aşamalardan geçtiğini ve bu 

aşamaların mutfak kültüründe ne anlam ifade ettiğini ortaya koymaktır.  

 

Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Görüşme tekniği nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan ve amaca 

ulaşmada en doğru sonuçları veren yöntemlerden birisidir. Görüşme tekniği kişilerin bir konu 

hakkındaki düşüncelerini, bakış açılarını, edindikleri deneyimleri, yorumlarını ve tepkilerini 

ölçmeye yarayan, gözlemlenemeyenin anlaşılmaya çalışıldığı bir araştırma yöntemidir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

 

Araştırmanın evrenini İstanbul’da yaşayan kökeni Trabzon, Giresun, Samsun, 

Zonguldak, Rize ve Sinop olan göçmen Karadenizliler oluşturmaktadır. İstanbul’un farklı 

ilçelerinde yaşayıp çalışmaya katılmayı kabul eden 23 Karadenizli ise çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Örnekleme dâhil edilen kişilere İstanbul Eyüp Karadenizliler Sosyal 

Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği aracılığı ile ulaşılmıştır. 

  

3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

 

Çalışmada veri elde etmek amacıyla tam yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu form 4 adet demografik soruyla birlikte toplamda 18 adet soru içermektedir. 

Konu ile ilgili hazırlanan 14 soru yer almıştır. Araştırmacılar tarafından belirlenen 4 tema ve 
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kodları doğrultusunda sorular yöneltilmiş, ses ve görüntü kaydı alınmıştır. Çalışmada 

belirlenen temalar ve kodları aşağıda sunulmuştur. 

 

Tema  Kodlar 

Mısır  Mısır ile hazırlanan yöresel yemek bilgisi 

 

Üretim Mısır ile hazırlanan yöresel yemeklerin evde üretim durumu 

Kim tarafından hazırlandığı 

Çocukların mısır ve ürünleri ile hazırlanan yemekleri üretim durumları 

Tüketim Mısır ile hazırlanan yöresel yemekleri tüketim durumu 

Mısır ile hazırlanan yöresel yemeklerin nerede tüketildiği 

Çocukların tüketim durumları 

Mısır ile ilgili 

ritüeller 

Özel günlerde hazırlanan yöresel yemekler nelerdir?  

Gelenek ve göreneklerde mısır ile ilgili uygulamalar 

Mısır ile ilgili batıl inanışlar 

 

Görüşmecinin soru soruş yöntemi görüşme yapılan kişiyi doğrudan etkilediği için 

görüşmeci, araştırmaya dahil edilen her kişiye aynı soruyu aynı sözcüklerle ve aynı biçimde 

yöneltmiştir. Görüşmeler 3 – 8 dakika arasında sürmüştür. Görüşme formundaki sorular 

aşağıda sunulmuştur. 

 

 Yaşınız, Cinsiyetiniz, Yaşadığınız Yer, Doğduğunuz Yer. 

 Memleketinize gidiyor musunuz? Ne sıklıkla gidiyorsunuz? 

 Mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekleriniz nelerdir?  

 Mısır ve mısır ürünlerini ile hazırlanan yöresel yemekleri tüketiyor musunuz?  

 Mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekleri tüketim sıklığınız nedir?  

 Evinizde mısır veya mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekler nelerdir?  

 Mısır veya mısır ürünlerini nasıl temin ediyorsunuz? 

 Mısır veya mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekleri ailenizde genellikle kim/ kimler 

hazırlar?  

 Mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemeklerin yapılışını biliyor musunuz?  

 Mısır ve mısır ürünlerinden hazırlanan yemeklerin yapılışını biliyorsanız nereden 

öğrendiniz  

 Mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekleri çocuklarınız tüketiyor mu? Bu 

yemeklerin nasıl yapıldığını biliyorlar mı?  

 Evinizde mısırla hazırlanan yöresel yemekler yapılmıyorsa bu yemekleri tüketim şekliniz 

nasıldır? 

 Karadeniz yöresel yemek hizmeti veren restoranları tercih ediyor musunuz? Ediyorsanız ne 

sıklıkla? 

 Özel günlerde mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekler nelerdir?  

 Gelenek ve göreneklerinizde mısır ile ilgili batıl inanışlar, ritüeller veya uygulamalar var 

mı? Varsa nelerdir? 

 

3.3. Verilerin Analizi 

 

Genellikle görüşme tekniği kullanılan çalışmalarda tüm çalışma boyunca birlikte ele 

alınan temel 4 basamaktan söz edilmektedir. Araştırmanın deseni, verilerin toplanması, 

verilerin analizi, bulguların özetlenmesi şeklinde sıralanabilecek olan bu basamaklar araştırma 
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sürecinde kontrollü bir şekilde takip edilmelidir (Türnüklü, 2000: 546). Çalışmanın nasıl 

yürütüldüğü daha net bir şekilde aşağıda sunulmuştur. 

 

 
Şekil 1.Verilerin Analizi İçin Etkileşim Modeli 

 

İstanbul’da yaşayan Karadenizliler ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen 

sonuçlar, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Değerlendirme süreci yukarıda verilen 

tablo esas alınarak yürütülmüş ve alınan yanıtların tamamı kategorize edilerek analiz 

edilmiştir. Yöneltilen sorulara verilen birbirine yakın ve/veya aynı yanıtlar gruplanarak analizi 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kullandıkları ifadeler doğrultusunda ulaşılan spesifik 

yanıtlar, çalışma bulgularında katılımcıların isim ve soy isim baş harfleri ile kodlanarak 

aktarılmıştır. 

 

4. BULGULAR 

 

Araştırma kapsamında İstanbul’da yaşayan farklı yaş gruplarından Karadenizli 23 kişi 

ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel 

analiz yöntemi ile analiz edilerek bulgular aşağıda sunulmuştur. 

 

Çalışma kapsamında görüşülen katılımcıların 15’ini kadınlar, 8’ini erkekler 

oluşturmaktadır. Katılımcıların 8’i 24-39 yaş arasında, 10’u 45-58 yaş arasında, 5’i 62-86 yaş 

arasındadır. Araştırmaya katılan bireylerin 9’u Trabzon, 5’i Giresun, 4’ü Sinop, 2’si Samsun, 

2’si Rize, 1’i Zonguldaklıdır. Yalnızca 4 kişi İstanbul doğumlu olup geri kalan 19 katılımcı 

memleketlerinde doğmuş ve belli bir yaşa kadar orada yaşamışlardır. Çalışmaya katılan 

bireyler şu an İstanbul’un Eyüp Sultan, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Tuzla ve 

Bayrampaşa ilçelerinde yaşamaktadırlar. 

 

4.1. Mısır ve Mısır Ürünleri ile Hazırlanan Yöresel Yemekler ile Tüketim Durumuna 

Yönelik Bulgular 

 

Katılımcıların 21’i mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekler nelerdir 

sorusuna ilk olarak mısır ekmeği cevabını vermiştir. Mısır ekmeğinin devamında 

katılımcıların 20’si kuymak ve mıhlama yemeklerini belirtmişlerdir. Hamsi kuşu, mısır 

ununun balık kızartmada kullanılması, karalahana yemeği ve karalahana dolması, mısır lapası, 
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mısır çorbası ve/veya yarma çorbası, karalahana çorbası, mısır haşlaması, kaygana, mısır 

yağlaşı, lamesli ve sarambula yemekleri 10 kişi tarafından belirtilmiştir. 

 

Araştırmaya katılanların tamamı farklı şekillerde ve sıklıkta olmakla birlikte mısır ve 

mısır ürünlerinden hazırlanan yöresel yemekleri tükettiklerini belirtmişlerdir. 6 katılımcı bu 

ürünleri haftada 2-3 kez, 7 katılımcı ayda 1 veya 2 kez, 8 katılımcı oldukça nadiren tükettiğini 

dile getirirken, 2 katılımcı mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekleri İstanbul’da 

nadiren tüketirken memleketlerinde oldukları dönemlerde sıkça tükettiklerini belirtmişlerdir. 

 

Çalışmaya katılan 8 kişi mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan yöresel yemekleri hem 

kendi evlerinde hem de akrabalarında, 12 kişi yalnızca kendi evinde, 2 kişi de yalnızca 

akrabalarında 1 katılımcı ise kendi evinde tüketmenin yanında bu ürünleri evine sipariş 

ettiğini dile getirmiştir. 

 

Katılımcıların çoğunluğu (16 katılımcı) mısır ve mısır ürünleri ile hazırlanan pek çok 

yöresel yemeği bilmelerine rağmen bu yemeklerin yalnızca birkaçını evlerinde tükettiklerini 

belirtirken, 7 Karadenizli katılımcı bildikleri yemeklerin neredeyse hepsini evlerinde de 

tükettiklerini belirtmişlerdir. 

 

4.2. Mısır ve Mısır Ürünleri ile Hazırlanan Yöresel Yemeklerin Yapılışının Bilinirliği,  

Ailede Kimin Hazırladığı ve Reçetelerin Nereden Öğrenildiği ile İlgili Bulgular 

 

Çalışmada yöneltilen mısır ve mısır ürünlerinden hazırlanan yöresel yemekleri ailede 

kimin hazırladığı, bu yemeklerin yapılışlarının bilinip bilinmediği ile ilgili soruya 

katılımcıların 20’si yemeklerin yapılışlarını bildiklerini, 3’ü ise kulaktan dolma bildiğini dile 

getirmiştir. Bu yemekleri ailede kimin hazırladığı sorusuna 6 katılımcı kendisinin, 5 katılımcı 

annesinin, 3 katılımcı eşini, 2 katılımcı eşi ile birlikte kendisinin, 2 katılımcı kendisi ile 

birlikte annesinin, 1 katılımcı ise gelinlerinin hazırladığını belirtmiştir. Bu yöresel yemeklerin 

yapılışlarını bilen katılımcılar yemeklerin reçetelerini nereden öğrendiklerine dair yöneltilen 

soruya ise 1 katılımcı kendi kendine, 1 katılımcı ise görümcesinden öğrendiğini dile getirirken 

geriye kalan 21 katılımcı bu reçeteleri aile büyüklerinden öğrendiklerini belirtmiştir. 

 

4.3. Mısır ve Mısır Ürünleri ile Hazırlanan Yöresel Yemeklerin Gelecek Nesillere 

Aktarımı, Karadeniz Restoranlarının Tercih Edilme Durumu ve Özel Günlerde 

Hazırlanan Yemekler ile İlgili Bulgular 

 

Çalışma kapsamında görüşülen çocuğu olan 16 kişiden 13’ü çocuklarının mısır ve mısır 

ürünleri ile hazırlanan yöresel yemeklerden en az birini tükettiklerini belirtmiştir. Mısır ve 

mısır ürünlerinden hazırlanan yöresel yemeklerin yapılışlarını 13 kişiden yalnızca 6’sının 

çocuğunun bildikleri, 5’inin bilmediği, 2’sinin yüzeysel olarak bildiği yapılan görüşmeler 

sonucunda saptanmıştır.  

 

Araştırmaya katılan 23 kişiden 11’i Karadeniz yöresel yemek hizmeti sunan restoranları 

nadiren tercih ederken, 9’u hiç gitmediğini belirtmiştir. Bunların haricinde 3 katılımcı 

İstanbul’da nadiren gittiğini ancak memleketlerinde olduklarında bu restoranları sıklıkla tercih 

ettiklerini, 1 katılımcı yalnızca memleketinde giderken, 1 katılımcı ise şayet dışarda yiyecek – 

içecek tüketecekse mutlaka yöresel Karadeniz yemek hizmeti veren restoranları tercih ettiğini 

dile getirmiştir. 
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Katılımcıların büyük bir çoğunluğu özel günlerde tüketilen mısır ve mısır ürünleri ile 

hazırlanan yöresel yemekleriniz nelerdir sorusuna “mısır ekmeği, karalahana dolması, 

karalahana çorbası, mısır çorbası, kuymak, mıhlama ve mısır unundan hazırlanan börek ile 

fırın darısı cevabını verirken, 4 katılımcı özel günlerde mısır ve mısır ürünlerinden 

hazırladıkları herhangi bir yiyeceğin olmadığını belirtmiştir. 

 

4.4. Mısır ve Mısır ürünlerini Temin Edilişi ve Memleketlere Yapılan Ziyaretlerin 

Sıklığı ile İlgili Bulgular 

 

Araştırmaya katılan 23 kişiden 22’si mısır ve mısır ürünlerini memleketlerinden, 

ailelerinin ürettikleri mahsullerden ya da memleketlerindeki yerel köy pazarlarından temin 

ettiklerini belirtmiştir. Yalnızca 1 katılımcı bu ürünleri İstanbul’da marketten satın aldığını 

dile getirmiştir. Aynı zamanda 14 katılımcı yılda en az 1 kez memleketini ziyaret ederken, 5 

katılımcı 2’den fazla defa ziyaret ettiğini, 1 katılımcı 3-5 yılda bir ziyaret ettiğini belirtmiştir. 

Ayrıca 1 katılımcı son 6 yıldır, 1 katılımcı son 10 yıldır, 1 katılımcı ise son 20 yıldır 

memleketini hiç ziyaret etmediğini belirtmiştir. 

 

4.5. Mısır Hakkında Batıl İnanışlar, Ritüeller ve Uygulamalar ile İlgili Bulgular 

 

Araştırma kapsamında görüşülen 23 kişiden 15’i gelenek göreneklerinde mısır ile ilgili 

batıl inanışlar, ritüeller ve uygulamalar olup olmadığı sorunu “hayır, yok” derken 2 katılımcı 

“bilmiyorum ancak olabilir” şeklinde yanıtlamıştır. Geriye kalan 6 katılımcı bir takım 

uygulamaların olduğunu belirtmiştir. Aşağıda uygulamaların olduğunu dile getiren 

katılımcıların vermiş oldukların yanıtlardan örnekler sunulmuştur. 

 

A.M, “Çocukluğumda babaannem mısırları toplayıp meydanda ki fırınlara köydeki 

kadınlarla birlikte atarlardı, mısırları tane şekline getirirlerdi ve öğütürlerdi. Bu bir eğlence 

şeklinde yürütülürdü“ (Aygün Malkoç, Kişisel Görüşme, 13.04.2019). 

 

C.N, “Eskiden mısır toplanırdı meydanlarda fırınlarda pişirilirdi. Köyde kadınların hepsi 

toplanıp hazırlarlardı. Bir eğlence havasında geçerdi” (Canan Naiboğlu, Kişisel Görüşme, 

31.03.2019). 

 

N.U, “Eskiden köydeki kadınlar mısırları hep birlikte ayıklayıp, kurutup sonrasında da 

değirmene götürürlerdi. Eğlence halinde olurdu bu uygulamalar” (Nermin Usta, Kişisel 

Görüşme, 13.04.2019). 

 

Z.B, “16 yaşında İstanbul’a taşındım o zamana kadar köyde hep mısır, mısır ekmeği, 

mısır lapası yerdim çok sağlıklı olduğumu düşünüyorum o yüzden. Gençliğimde köyde hep 

birlikte mısırları fırına verirdik birlikte ayıklardık, birlikte hazırlardık mısırları” (Zehra Buruk, 

Kişisel Görüşme, 31.03.2019). 

H.A.B, “Eskiden köyde fırın bir tek biz de vardı o sebeple köyde mısırını hasat eden 

herkes gelir mısırını fırınlardı, imece usulü mısır ayıklanırdı. Köyün kadınları her gün başka 

birinin evinde toplanıp mısırı ayıklayıp pişirirlerdi ve değirmene götürürlerdi, bu böyle 

eğlence gibi, toplanma gibi olurdu” (Hayrettin Arslan Buruk, Kişisel Görüşme, 13.04.2019). 

 

Z.A, “Çocukluğumda mısırı hasat eden herkes mısırlarını küfeye doldurup değirmene 

çıkarlarda orda mısırlarını öğütürlerdir. Mısır unu üç çeşitte yapılırdı; kavrulmuş mısır unu, 
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mısır unu ve yarma şeklinde. Bu her sene tekrarlanırdı ve bu şekilde yapılırdı.”  Yanıtlarını 

vermişlerdir (Zehra Akarsu, Kişisel Görüşme, 14.04.2019). 

 

Elde edilen tüm bu bulgular haricinde A.M “Çocukluğumda köyde mısır çetesi diye bir 

şey vardı. Mısır koçanları birbirine bağlanıp asılırdı ve mısır bu şekilde kurutulurdu. Fare 

gelmemesi içinde kazıklara çakılıp yerden yükseğe asılırdı, hem çok güzel görünürdü hem de 

doğal yollarla mısırımızı kuruturduk” diye eklerken, H.A.B, “Memlekette zamanında sadece 

mısır ekmeği olduğu için o zaman mecburen mısır ekmeği yeniliyordu, ben İstanbul’da 

doğdum o yüzden mısır ekmeğini yemek istiyorum ama köydekiler artık fazla tüketmek 

istemiyorlar o yüzden buğday ekmeği yiyorlar” yanıtını vermiştir. V.A, “Mısır çok faydalı, 

lezzetli benim dolabımda mısır unu, kavrulmuş mısır unu, mısır yarması hiç eksik olmaz, 

herkes kullansın” derken, Z.A, “Eskiden köyde yalnızca mısır ve karalahana ekilirdi ondan 

mısır lapası ya da mısır unuyla birlikte karalahana yemeği hazırlanırdı hep. Bu yemeklerin 

yanında da kendi ineğimizden aldığımız sütle yaptığımız ayranı yerdik” demiştir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yürütülen bu araştırma ile birlikte elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul’da 

yaşayan Karadenizlilerin mutfak kültürlerinde mısır ve mısır ürünlerinin oldukça önemli bir 

yere sahip olduğu görülmektedir. Üç farklı nesil ile yapılan görüşmeler sonucunda her neslin 

mısır ve mısır ürünlerinden üretilen yöresel yemekleri mutlaka bildikleri ve büyük bir 

çoğunluğunun bu ürünlerden en az birini tükettiği saptanmıştır. Katılımcıların bu yemekleri 

büyük bir oranda kendi evlerinde tükettikleri şayet kendi evlerinde hazırlanmıyorsa 

akrabalarında aile meclislerinde mutlaka tükettikleri belirlenmiştir. 

 

Yapılan analizler sonucunda İstanbul’da yaşayan Karadenizlilerin bu yöresel 

yemeklerin yapılışını büyük bir oranda bildiklerini ve bu yemeklerin yapılışlarını aile 

büyüklerinden nesilden nesle aktarılarak öğrenildiği sonucuna varılmıştır. 3. nesil boyutundan 

incelendiğinde ailelerinde genellikle aile büyüklerinin ve annelerinin hazırladıkları, 2. nesil 

boyutunda ise kendilerinin ve eşlerinin hazırladıkları saptanmıştır. 3. nesilden yalnızca birkaç 

kişinin bu yiyecekleri hazırladıkları göz önünde bulundurulduğunda mutfak kültürünün 

nesilden nesle aktarımı konusunda İstanbul’a göçün de etkisiyle ve farklı bir kültür içerisinde 

yaşamanın getirdiği yozlaşma sonucunda birtakım sorunlar yaşandığı ve bir sonraki nesle 

aktarımın tam ve doğru olmayabileceğinin düşünülmesine sebep olmaktadır.  

 

Elde edilen bulgularla birlikte evdeki tüketim haricinde genel olarak Karadeniz mutfağı 

yemeklerinin servis edildiği restoranlara gitmeyi devam ettiren katılımcılar halen mutfak 

kültürlerine sahip çıktıklarını ve İstanbul’da bu kültüre zaman zaman özlem duydukları 

sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte özel günlerde, aile toplantıların kendi mutfak 

kültürlerine ait mısır ve mısır ile üretilen yöresel yemekleri yapıp tükettikleri bilgisi ile 

birlikte bu ürünlerin mutfak kültürlerinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu sonucuna 

varmak doğru olacaktır. 

Üretilen bu ürünlerin ham maddelerini memleketlerinden temin etmeleri ve 

katılımcıların büyük bir çoğunluğunun yılda en az bir kere memleketlerini ziyaret etmeleri 

yalnızca mutfak kültürlerinden değil genel olarak bölge kültürlerine sahip çıktıklarını ve şuan 

için bir kopmanın söz konusu olmadığını söylemek doğru olacaktır. Ayrıca bu ürünlerin 

hammaddelerini kendi memleketlerinden temin etmeleri orada yetişen ürünlere olan güveni ve 

aynı lezzet arayışını temsil etmektedir. 
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Mısır bitkisi ve ürünleri hakkındaki batıl inanışlar, uygulamalar ve ritüeller 

incelendiğinde ise özellikle bu tarz uygulamalar için 1. ve 2. neslin örneklerde bulunduğunu, 

verdikleri örneklerde ise geçmişte yapılan uygulamalardan bahsetmeleri günümüzde bu 

uygulamaların İstanbul’da devam ettirilmediğini göstermektedir. 

 

Ulaşılan sonuçlar ile birlikte İstanbul’a göç eden Karadenizlilerin yöreye has yiyecekleri 

tüketiyor olmaları günümüzde halen mutfak kültürlerinin büyük oranda korunduğu anlamına 

gelmektedir. Ancak gelecek nesillere aktarım konusunda sorunlar yaşandığı ve/veya 

yaşanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple bu çalışmanın ileride yapılabilecek kültürel 

çalışmalarda farklı bölgelerde yaşam süren aynı kültürel mirasa sahip bireylerin, değerlerinde 

oluşabilecek değişimlerini inceleme hususunda örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir. 

Akademik kazanım haricinde Karadeniz mutfak kültürüne sağlanabilecek katkılar için 

öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Türkiye’nin pek çok ilinde düzenlenen yöresel şenlikler kapsamında Karadeniz mutfak 

kültürünün tanıtımı amacıyla birtakım girişimlerde bulunulabilir. Düzenlenen şenliklerde 

kurulabilecek olan stantlarda yöreye ait yiyeceklerin ikram edilmesi ile birlikte yöre 

mutfağının eşsiz lezzetleri geniş kitlelerce bilinir hale getirilebilir. Böylelikle kültürün gelecek 

nesillere aktarımı kolaylaşacaktır.  

 Düzenlenebilecek olan ulusal ve uluslararası şenliklerin ve diğer etkinliklerin etkisinin 

boyutunu büyütmek amacıyla medya kuruluşlarında ve online platformlarda bu etkinlikler 

duyurulabilir, konu ile alakalı kampanyalar oluşturulabilir. 

 Yıllardır düzenlenen bu tarz şenliklerin Karadeniz coğrafyasına bulunan diğer ülkeler ile 

ortaklaşa yürütülmesi durumunda ise Türkiye Karadeniz mutfak kültürünün uluslararası 

boyutta tanıtılması sağlanabilir. 

 Türkiye’de yıllardır ilk ve orta öğretim kurumlarında düzenlenen yerli malı haftası 

etkinlikleri bünyesinde Karadeniz mutfak kültürüne ait yiyecekler ön planda tutulabilir 

ve/veya yerli malı haftası benzeri etkinlikler Türk mutfak kültürüne ait pek çok mutfak için 

uygulanabilir. Böylelikle yetişmekte olan yeni nesillerin kendi ülkelerine ait mutfak 

kültürlerini erken yaşta doğru ve detaylı bir şekilde öğrenmeleri sağlanabilir. 

 Ön lisans, lisans ve lisansüstü boyutta eğitim veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

bölümleri kapsamında yürütülen yöresel mutfaklar derslerinde verilen yöre mutfak 

bilgilerinin, müfredata ayrı ayrı eklenmesi o kültürlerin daha detaylı öğrenilmesini 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

REFERENCES 

 

 Algül, I. (2012) “Mısır Ununda Aflatoksin, Otrotoksin A ve Ağır Metal İçeriklerinin 

Belirlenmesi ve Kemometrik Olarak Değerlendirilmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Balıkesir. 

 Babaoğlu, M. (2005) Mısır ve Tarımı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 

 Beşirli, H. (2017) Yemek Sosyolojisi, Ankara: Phoneix Yayınevi. 

 Cömert, M. ve Özata, E. (2016) “Tüketicilerin Yöresel Restoranları Tercih Etme Nedenleri 

ve Karadeniz Mutfağı Örneği”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(49): 1963 – 1973. 

 Çakmak, M. ve Sarıışık. (2017) “Karadeniz Bölgesinin Ana Yemeklerinin İçerik Analizi”. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3). 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM3 

 

 

30 

 

 Dokur, N. (2009) “Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Köylerinin Yemek Kültürü Üzerine Bir 

Çalışma”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı, Konya. 

 Ertaş, Y. ve Gezmen-Karadağ, M. (2013) “Sağlıklı Beslenmede Türk Mutfak Kültürünün 

Yeri”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(11): 117 – 136. 

 Güler, S. (2010) “Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları”. Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26: 25 – 30. 

 Kabacık, M. (2016) Yöresel Mutfaklar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

 Koca, N. ve Yazıcı, H. (2014) “Coğrafi Faktörlerin Türkiye ekmek Kültürü Üzerindeki 

Etkileri”. Electronic Turkish Studies, 9(8): 36 – 45. 

 Şahingöz, S.A., Akbulut, B.A., Örgün, E. (2015) “Hititler Döneminde Beslenme ve Mutfak 

Kültürü”. 3. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 389 – 395, Ankara. 

 Şişman, B. (2009) “Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklaşım”. 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7): 232 – 243. 

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. (2013) “Tahıl Raporu/Nüsha 1”. Gap 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Tarımsal Ekonomi ve Politika 

Araştırmaları Bölüm Başkanlığı. 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2018) “Mısır”. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme 

Enstitüsü, Ürün No:12. 

 Türnüklü, A. (2000) “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel 

Bir Araştırma Tekniği: Görüşme”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24: 543 – 559. 

 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: 

Seçkin Yayıncılık. 

 Yıldız, H., İlker, E., Yıldırım, A. (2017) “Bazı Silajlık Mısır (Zea Mays) Çeşit ve Çeşit 

Adaylarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(): 81 – 89. 

 Yılmaz, H. (2016) Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi, Ankara: Detay Yayıncılık. 

 

Sözlü Kaynaklar: 

 

 Aygün Malkoç, 1966, Trabzon, Ev Hanımı (13.04.2019) 

 Banu Nur Yılmaz, 1995, Sinop, Hemşire. (14.04.2019) 

 Burçil Peker, 1980, Zonguldak, Öğretmen (15.04.2019) 

 Can Basri Buruk, 1962, İstanbul, Depo Müdürü. (13.04.2019) 

 Canan Naiboğlu, 1961, Sinop, Ev Hanımı. (31.03.2019) 

 Çağla Hacıoğlu, 1994, Samsun, Sosyal Medya Uzmanı. (14.04.2019) 

 Çiğdem Varol, 1982, Sinop, Sigortacı. (13.04.2019) 

 Ebrar Buruk, 1994, İstanbul, Bankacı. (14.04.2019) 

 Emine Şahin, 1973, Giresun, Ev Hanımı. (14.04.2019) 

 Emrah Öksüz, 1988, Rize, Turizmci. (15.04.2019) 

 Hayrettin Arslan Buruk, 1952, İstanbul, Demir Ustası. (13.04.2019) 

 Kadriye Akkaya, 1974, Giresun, Ev Hanımı. (14.04.2019) 

 Müleyke Akkaya, 1993, Giresun, Psikolog. (14.04.2019) 

 Necati Malkoç, 1933, Trabzon, Emekli. (31.03.2019) 

 Nermin Usta, 1961, Trabzon, Ev Hanımı. (13.04.2019) 

 Orhan Akkaya, 1957, Giresun, Esnaf. (14.04.2019) 

 Selma Hacıoğlu, 1972, Samsun, Ev Hanımı. (14.04.2019) 

 Sultan Dalman, 1971, Giresun, Ev Hanımı. (14.04.2019) 



 

31 

 

 

Karadeniz Mutfak Kültüründe Mısır: İstanbul’da Karadeniz’i Yaşamak 

 

 

 Vesile Albayrak, 1961, Trabzon, Ev Hanımı. (13.04.2019) 

 Yunus Emre Öksüz, 1986, Rize, Turizmci. (15.04.2019) 

 Zehra Akarsu, 1971, Trabzon, Ev Hanımı. (14.04.2019) 

 Zehra Buruk, 1933, Trabzon, Ev Hanımı. (31.03.2019) 

 Zehra Çolak, 1956, Trabzon, Ev Hanımı. (14.04.2019) 



 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM3 S: 32 - 43 

Published Online Juni 2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

CULINARY CULTURE OF ANCIENT SYRIAC PEOPLE  
 

Mesut Mehmet DEMİREL *,  Melek YAMAN **  

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim 

Dalı,  mesut.demirel@hbv.edu.tr 

** Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü, melek.yaman@hbv.edu.tr 

 

Copyright © 2019 Mesut Mehmet DEMİR,  Melek YAMAN. This is an open access article distributed under the 

Eurasian Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any 

medium, provided the original work is properly cited. 

 

ABSTRACT 
 

Eating and drinking habits are one of the parts of culture. It is possible to find some trace of food culture 

in transitional periods that include cultural characteristics of societies. Eating and drinking conception, which 

does not only lead to eat one`s fill, it is an element that has been cumulatively developing by the interaction of 

geography, socio-economy and environment. Mardin cuisine, which contributes the economic growth of the 

region, has a special place among Turkish cuisine with its domestic values and is substantially rich. The Syriac 

cuisine, belonging to the Syriac people who lived in Mesopotamia and whose roots go back before Christ, is 

based on the past and that it is still being spoken about and can be seen in its original form at cultural events, 

shows that the legacy has been passed until today. It is accepted that every society has some special 

days/occasions due to its traditions and in these special days/occasions certain foods are made. In this study, 

which is made to reveal birth, wedding and death traditions of Syriac people from Turkey, which is based on 

their food culture, from qualitative research methods interview technique was used. In this context, a semi-

structured interview is built. The interviews were actualized between 10th – 19th of April in 2018 by attendance 

of 25 Assyrian participants who live in Mardin and Ankara. Cuisine traditions of Syriac, who are the first thing 

that springs to mind when it comes to Madrin, play a big role on configuration of the food culture of the region. 

According to the data collected from participants, it is possible to reveal that Mardin cuisine is based on meat 

and bulgur.  Foods are the outputs of the culture that is shaped by the geography. Hence, it would be positive to 

expect a significant change on the culture of the region if it is separated from its geography.  Because the source 

of supplements and like how the source of foods is this geography.  Syriac people who live in Ankara indicate 

that these foods were always prepared in their kitchens in the past, but nowadays these foods are not prepared all 

the time, the foods are adapted today`s habits via acculturation. However, it cannot be expected their food 

tradition to lose its authenticity due to the abstract cultural heritages that have been carried by the cuisine culture. 

 

Key Words: Culinary Culture, Syriac People, Mardin, Gastronomy 

 

KADİM SÜRYANİLERİN MUTFAK KÜLTÜRÜ 

 

ÖZET 
 

Yeme-içme alışkanlıkları kültürün parçalarından birisidir. Toplumların kültürel özelliklerini içinde 

barındıran geçiş dönemlerinde de yemek kültüründen izler bulmak mümkündür. İnsanlık için yalnızca karın 

doyurmaktan ibaret olmayan yeme-içme eylemi, geçmişten bu yana coğrafi, sosyoekonomik ve çevre 

etkileşimleriyle birikerek ilerleyen kültürel bir unsurdur. Yerel değerleriyle bölgenin ekonomik gelişimine katkı 

sağlayan, kültürel çeşitliliğiyle Türk mutfağı içinde ayrı bir yeri olan Mardin mutfağı, oldukça zengindir. 

Mezopotamya'da yaşayan, kökleri milattan öncelere dayanan Süryanilerin,  mutfağının geçmiş temellere 

dayandırılarak hala konuşuluyor ve kültürel etkinliklerde aslına uygun haliyle görülüyor olması bu kültürün, 

aktarımının sağlandığının göstergesidir. Her toplumun, gelenekleri dâhilinde özel günlerinin olduğu ve bu özel 

günlerde belli yiyeceklerin yapıldığı kabul edilir. Türkiye Süryanilerinin yemek kültürleri üzerinden, doğum, 

düğün ve ölüm geleneklerini ortaya koymak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, nitel araştırmalarda veri toplama 

yöntemlerinden, görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların cevaplaması için yarı 
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yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme, Mardin ve Ankara'da yaşayan 25 Süryani’nin 

katılımıyla 10-19 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Mardin denince ilk akla gelen Süryanilerin,  

sahip olduğu mutfak geleneği, bu coğrafyanın yemek kültürünün şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Katılımcılardan elde edilen verilere göre, Mardin mutfağının et ve bulgur üzerine kurulu olduğunu söylemek 

mümkündür. Yemekler, kültürün şekillendiği coğrafyanın ürünüdür. Dolayısıyla kültürün bu coğrafyadan 

ayrılması durumunda, büyük oranda değişime uğramasını beklemek doğru olacaktır. Bunun sebebiyse tıpkı 

yemeklerin olduğu gibi malzemelerin kaynağının bu coğrafya olmasıdır. Ankara’da yaşayan Süryaniler, eskiden 

bu yemeklerin sürekli mutfaklarında olduğunu, şimdilerde ise her zaman yapılmadığını, kültürel etkileşimlerle 

dışarıya daha çok uyum sağladıklarını belirtmektedirler. Ancak mutfak kültürünün yıllardır beraberinde getirdiği 

soyut kültürel miraslar nedeniyle tam olarak özünden kopması beklenemez. 

 

Anahtar Kelimeler: Mutfak Kültürü, Süryani, Mardin, Gastronomi 

 

1. GİRİŞ 

 

Bireyleri bağlayıcı özelliği olan kültürün dil ve dinden sonra gelen üçüncü boyutu yeme 

ve içme kültürüdür. (Gürsoy, 2013: 11). İnsanoğlunun varoluşundan bu yana yaşam 

temellerinin en başında gelen yemek de insanlık tarihi kadar eskidir (Belge, 2013: 33). 

Toplumların yeme içme kültürü, çevrelerindeki gıda maddelerini ham hallerinden ne şekilde 

yenilebilir gıda haline getirdikleri ve yeme davranışlarını şekillendiren sofra adaplarından 

inançlarına kadar birçok etkeni içinde barındıran bir süreçte oluşur (Gürsoy, 2013: 11). 

 

İnsanoğlunu kültürel değerlerinin yanı sıra yeme-içmesini de etkileyen ilahi temelli bir 

otoritenin hemen her toplumda olduğu görülmektedir (Beşirli, 2017: 73). Yeme davranışı 

yalnızca fizyolojik bir ihtiyaç değil dini, ekonomik ve sosyal temelleriyle kültürle ilişiği 

bulunan bir eylem halini almıştır (Canbolat ve diğ. 2017: 97). Bu toplumlardan birisi de 

21.yüzyıla kadar birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasının 

kültürel mozaiğinin bir parçası olan Süryanilerdir. Kuzey Mezopotamya’da yaşayan Sami 

ırkına mensup otantik bir kültür sentezi olarak tanımlanan bu halk Aramice kökenli olan 

Süryanice konuşmaktadır (Ayağ, 2014: 11, İris, 2011: 21,Çelik ve diğ. 2017: 19). Mardin 

metropoliti Saliba Özmen’e göre Süryaniler, kökeni milattan öncelere dayanan Asurlar, 

Babiller ve Aramilerin devamıdır. Süryani adını ise Hristiyanlığın kabulü ile bir etnik kimlik 

olarak kullanmış kendi dili olan Mezopotamya halkıdır (Saliba Özmen, Kişisel Görüşme, 

15.04.2018). 

 

2. İLGİLİ YAZIN 

 

Tarihi medeniyetlerin, dinlerin ve birçok kültürün temelleri Mezopotamya da atılmıştır. 

Bu coğrafyada yaşayan Süryanilerin anavatanı Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan 

yukarı Mezopotamya’dır (İris, 2011: 25). Mezopotamya’nın en eski halklarından olan 

Süryaniler herhangi bir göç ile bu coğrafyaya gelmemiştir (Çelik ve diğ., 2017: 19). 

Bulundukları coğrafyada diğer Mezopotamya halkları ile etkileşim içinde, ortak bir kültürel 

değer oluşturmuşlardır (Bilge, 1991: 37). 

  

Süryanilerin bilinen yaşam alanları Mardin ile sınırlandırılmamalıdır (İris, 2011: 22). 

Süryanilerin anavatanları Mezopotamya, Suriye ve Anadolu coğrafyası olsa da bugün dört bir 

yana dağılmışlardır (Küçük, 2008: 12). Türkiye’de Mardin ili ve ilçelerinde, Diyarbakır, 

Adıyaman, Elazığ, Hatay gibi birçok ilde Süryani toplulukları bulunmaktadır (İris, 2011: 22, 

Bilge, 1991: 108). Türkiye’de 1950’lerde başlayan göç dalgası Süryanileri de oldukça 

etkilemiştir (Saliba Özmen, Kişisel Görüşme, 15.04.2018). Süryanilerin büyük şehirlere 
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göçleri sonucunda en çok İstanbul da olmak üzere Ankara ve İzmir’de de Süryani 

topluluklarını görmek mümkün hale gelmiştir (Bilge, 1991: 108).  

 

Dünyada Hristiyanlığın ikiye bölünmesinin ardından Süryanilerde de bölünmeler 

görülmüş; Süryani kadim adıyla anılan Ortodokslar, Keldaniler, Süryani Katolikler ve Süryani 

Protestanlar bunların bir kaçıdır (Akbaba, 2009: 29-30).  Saliba Özmen’in verdiği bilgilere 

göre 2018 itibari ile Türkiye’de mezheplere bölünmüş elli bin Süryani var. Süryani 

Ortodokslar ise yirmi beş bin civarındadır ve büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşamaktadır. 

Dinler toplumlarca farklı kuralları ve kültürden kültüre değişim gösteren inanç yapılarıyla 

şekillenirler (Canbolat ve diğ. 2017: 97). Dünya üzerinde aynı coğrafyada doğan ilahi dinler 

yeme-içme kültürü üzerinden ayırt edilebilecek düzeyde farklıdır (Gürsoy, 2013 A: 9). Bütün 

toplumlarda, yaşanan coğrafyanın getirdiği imkânlar, inanç ve çevre toplumlar ile meydana 

gelen etkileşimler mutfak kültürünü etkiler. Biraz daha din temelli bir ayrıntıya inecek olursak 

ilahi dinler içerisindeki ayrışmalardan doğan mezhepler arasında bile yeme içme kültürünü 

etkileyen farklar görülmektedir (Közleme, 2012: 25-26-114). Bütün ilahi temelli dinler 

yasaklara yeme-içme ile başlar (Gürsoy, 2013 A: 9). 

 

Tüm bu bulgulara göre insanlığın yaşam evrelerinde yemeğin önemi görülmektedir. 

Toplumların doğum, düğün ve ölüm geleneklerinde de bu yeme içme kültürü önemli bir yere 

sahiptir. Toplumlar için geçmişin birikimi olan mutfak kültürü yalnızca karın doyurmaktan 

ibaret değildir. Birlik beraberlik ve dayanışma anlayışının hissedildiği doğum, düğün ve ölüm 

geleneklerinin önemli bir kısmını yemek merasimleri oluşturur (Sağır, 2012: 2676). İnsan 

beslenmesinde yer alan gıdaların besinsel özelliklerinin dışında sembolize ettiği birtakım 

anlamlar vardır (Beardsworth ve diğ, 2011: 90). Dolayısıyla yeme-içme anlayışı da ait olduğu 

toplum için birtakım değerleri sembolize eder (Sağır, 2012: 2679). Bu bağlamda bazı 

yemekleri çeşitli kültürlerde doğum, düğün ve ölüm gibi dini yönü olan geleneklerde, 

kutsallık atfedilen anlamalarıyla görmekteyiz (Beardsworth ve diğ, 2011: 91). Mutfak kültürü 

toplumun genel özelliklerini taşıyan, geçmişten bugüne getirdiği birikimler ile oluşturduğu 

kimliğidir. Doğum, düğün ve ölüm gelenekleri de bu kimliğin dallarıdır (Sağır, 2012: 2676-

2679).  

 

İnsan hayatının önemli geçiş dönemi aşamalarından ilki olarak doğum, ikinci geçiş 

dönemi olarak kabul edilen aşaması ise düğünlerin çevresinde birçok kültürel unsur ve inanç 

temelli gelenekleri görmek mümkündür (Tanyıldızı, 2015: 1071-1072).  

 

Her toplumunda kültüre özgü bir düğün töreni ve düğün yemeği anlayışı vardır (İris, 

2011: 56). Birçok toplumda olduğu gibi Süryani kültüründe de evliliğe giden yolun her 

aşamasında yemek kültürü ile olan bağı görmek mümkündür. Kız istemenin ardından yapılan 

söz töreni, lokum ve likör ikramı ile bitirilir. Nişan törenlerinde ise bereket ve geçimi 

sembolize eden tatlı bir ekmek kırılır (Akbaba, 2009: 65-66).  

 

Ortadoğu kökenli bir din olan Hristiyanlık, o zamanlar açlıkla boğuşan insanları dine 

çekmek için ekmek metaforunu kullanmıştır (Beşirli, 2017: 106). Besinle özdeşleşmiş dini 

anlayışın temel bir ibadet haline geldiği ekmek ve şarap ayininde de görülmektedir (Közleme, 

2012: 126). İsa’nın son akşam yemeği sırasında havarilere ikram ettiği ekmek İsa’nın etini, 

şarap ise kanını sembolize etmektedir (Beşirli, 2017: 110-115). Süryani halkının da yaşadığı 

Mezopotamya kültüründe ekmeğe yalnızca besin maddesi olarak bakılmamış aynı zamanda 

bir kutsallık atfedilmiştir (Işın, 2018: 37) Bu bağlamda nişan törenlerinde görülen kiliçe kırma 

Hristiyanlıkla bağdaştırılıp dini bir anlam yüklemekten ziyade Mezopotamya kültürüne 
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bağlanabilir. Mardin metropoliti Saliba Özmen’den alınan bilgilere göre, geçmişten 

günümüze kadar Süryaniler için önemli bir anlamı olan bu tatlı çörek ya da ekmek olarak 

adlandırılan kiliçenin bu kültürel anlamı kiliseden gelmemektedir. Bereket ve uğur getirdiğine 

inanılan, nişan veya nikâh töreninin ardından kırılan kiliçe, mistik anlamlar içeren bir 

gelenektir (Saliba Özmen, Kişisel Görüşme, 15.04.2018). 

 

Süryanilerde dini nikâh kutsal gün olan pazar günü yapılır. Adanmışlığı sembolize eden 

kına merasimi de bu sebeple cumartesi günü yapılmaktadır. Bu merasim yalnızca kına 

yakmaktan ibaret değildir. Toplumsal birlik ve beraberliğin hissedildiği öncesinde hazırlığı 

olan yemekli bir eğlencedir. Süryanilerde resmi nikâh olmadan dini nikâh yapılmamaktadır 

(Akbaba, 2009: 66-67-68). Saliba Özmen’in verdiği bilgiye göre düğünlerde kültürel değeri 

olan mahalli yemekler ikram edilir. 

 

İnsan hayatının son geçiş dönemi ise ölümdür. Şüphesiz ki ölümler sonsuz acıyı ifade 

ederler. Ölümlerin ardından yemek yeme geleneği, ölümden sonraki yaşamın getireceği 

ödüller için tanrıyla bir iletişim aracı olduğu düşüncesiyle yapılan eski bir Mezopotamya 

geleneğidir (Işın, 2014:107). Cenaze törenlerinin ardından yapılan yemek merasimlerinin dini 

bir anlamı olsa da acıyı hafifletmek amacı ile geleneklerle de bağlantılı olduğu söylenebilir 

(Sağır, 2012: 2682). İlahi dinlerde öteki dünya anlayışına atıf yapılarak düzenlenen törenlerde 

dağıtılan yemeklerin ölen kişiye sevap kazandıracağına inanılır (Akbaba, 2009: 48). Mardin 

metropoliti Saliba Özmen’den alınan bilgilere göre Süryanilerde de vefat eden kişi için 

yapılan ayinden sonra genellikle kilisede yemek yapılır ve yenilir. Ölen kişi için yapılan bu 

yemek rahmet lokması olarak adlandırılır (Saliba Özmen, Kişisel Görüşme, 15.04.2018). 

 

Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığı coğrafyalarda kültürel değerleri birbirinden 

ayıramayacağımız gibi mutfak kültüründe de ayrışmaya gitmek pek mümkün değildir (Ayağ, 

2014: 34). Ancak bölgesel yemek kültürlerini, dünyaca ünlü gezginlerin, cetvelle 

bölmüşçesine katı çizgilerle ayırıp genelleyerek anlatmalarına karşın, tarihsel süreç içerisinde 

birçok medeniyetin, milletin, dinin ve geleneğin her birinin ayrı ayrı özelliklerini içinde 

barındıran karmaşıklıktan uzak kendi karakteristik özellikleri ile ufakta olsa zamana ayak 

uyduran değişimlerle günümüze kadar ulaşan bir mozaiğin parçaları olarak görmek 

gerekmektedir (Toprak, 2015: 82). Ortadoğu’da yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan 

Fırat ve Dicle nehirleri arasında, geçmişten bu yana pek çok din, dil ve ırk bir arada, 

kaynaşmış ve doğal olarak birbirlerini etkilemişlerdir (Ayağ, 2014: 37). Mardin mutfağını, 

pek çok kültürün bir arada ama bir o kadar da kendi özelinde yaşadığı herhangi bir Ortadoğu 

mutfağı olarak görmekten ziyade Mezopotamya mutfağının bir parçası olarak görmek 

gerekmektedir. Mezopotamya’nın yüzyılların birikimiyle süregelen bu geleneksel mutfağı 

birçok çevre ülkenin mutfağını da etkilemiştir (Toprak, 2015: 83).   Süryani mutfağı da 

Mardin mutfağı içerisinde, binlerce yıldır etkileşim içinde yaşamalarının bir sonucu olan 

ortaklıklarıyla ayrılmaz bir parçasıdır (İris, 2011: 16-18).  Bölgesel farklılıkları da içinde 

barındıran bu mutfakta dini etkiler de görülür. Genel olarak binlerce medeniyete ev sahipliği 

yapmış Mezopotamya topraklarında, farklı kültür ve dinlerin etkisinde ortak bir mutfak 

kültürünün oluştuğu görülmektedir (İris, 2011: 36-37). 

 

3. YÖNTEM 

 

Bu çalışma Türkiye Süryanilerinin yeme-içme kültürleri üzerinden doğum, düğün ve 

ölüm geleneklerini ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. Çalışma Mardin ve Ankara’da 
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yaşayan Süryanilerin katılımı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak önceden 

hazırlanan sorular hakkında görüş ve bilgilerin alınması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu çalışmada görüşmelerin tutarlılığı ve katılımcıların yorumlarının alınabilmesi için 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, sosyal bilimler alanında önceden hazırlanmış, bir 

amaca hizmet eden soru ve yanıt tarzına dayalı, karşılıklı iletişim temelli etkili bir veri 

toplama aracı olarak kullanılmaktadır (Yıldırım ve diğ. 2018: 129). 

 

Veri elde etmek için kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu; geçiş dönemlerinin 

öncesi ve sonrası yemek kültürü ile bağlantıları, ortak kültür ve etkileşim, kültürel aktarım ile 

bağlantılı olmak üzere toplam 10 soru üç bölümden oluşmaktadır. Görüşme formu 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında çalışan iki 

uzmanca anlaşılırlık ve veri toplamaya uygunluğu açısından incelenmiştir.  

 

Bu çalışmada birçok toplumda ve Türkiye coğrafyasının bütününde görüldüğü gibi 

Süryanilerde de doğum, düğün ve ölüm geleneklerinin olduğu varsayılmıştır. Elde edilen 

veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

 

Araştırmanın evreni Mardin ve Ankara’da yaşayan Süryaniler olarak belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında biri metropolit, biri başrahip, biri papaz, dördü manastır öğrencisi, biri 

manastır aşçısı, on üçü Mardin’de, beşi Ankara’da yaşayan Süryaniler olmak üzere 25 kişi ile 

10-19 Nisan 2018 tarihleri arasında görüşülmüştür. Katılımcıların talebi üzerine kimlik 

bilgilerinin gizli tutulması gerekliliğinden katılımcı isimleri kodlanmıştır.   

 

3 aylık bir araştırma sonucunda Süryaniler ve mutfak kültürleri hakkında bilgiler 

edinilmiş ilk olarak Ankara’da bir Süryani aileye ulaşılmıştır. Ankara Süryanileri konu 

hakkında bilgilendirildikten sonra ailenin bağlantılarıyla Mardin metropoliti Saliba Özmen’e 

ulaşılmıştır. Metropolitin çalışma hakkında bilgilendirilip onayının alınmasının ardından 

Mardinli Süryanilere ulaşmak ve görüşmenin yapılmasında herhangi bir zorluk 

yaşanmamıştır. Ancak Mardin ve Ankara’da yaşayan tüm Süryanilere ulaşmanın zorluğu, 

zaman ve maddi kısıtlardan dolayı araştırma 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. 

 

4. BULGULAR 

 
Araştırmaya kapsamında Mardin ve Ankara’da yaşayan yirmi beş Süryani birey ile yapılan 

görüşmeler neticesinde ulaşılan veriler içerik analizine tabi tutulmuş elde edilen bulgular üç ana başlık 

altında toplanmıştır. 

 

Araştırmaya katılan bireylerin yirmisini Mardin Süryanileri, beşini Ankara Süryanileri 

oluşturmaktadır. Katılımcıların on altısı erkek dokuzu kadındır. Yaşlarının ortalaması ise 46 olarak 

saptanmıştır. 

 

4.1.Doğum, Düğün ve Ölüm Geleneklerine Ait Bulgular 
 

 İlk üç soruda her toplumun gelenekleri dâhilinde özel günlerinin olduğu ve bu özel günlerde 

belli yiyecek-içeceklerin yapıldığı kabul edilip bu doğrultuda Süryani toplumunun yemek kültürü 

üzerinden doğum, düğün ve ölüm geleneklerinin tespiti hedeflenmiştir. Bu aşamada kişilere yöneltilen 

sorular ve cevaplar şu şekildedir; 
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 Doğum sizin için ne ifade etmektedir? Doğum öncesi ve sonrasında yaptığınız yemekler 

var mı?  

Bütün katılımcılar doğumun hemen her toplumda olduğu gibi Süryani toplumunda da 

“yeni bir yaşamın başlangıcı” olduğunu ifade etmektedir.  K23’ün verdiği bilgilere göre 

“doğum yalnızca biz Süryaniler için değil tüm dünya alemleri için güzel bir olaydır. Neslin 

devam etmesi için, ilerde bir aile birliğinin kurulabilmesi için önemlilik arz eden doğum 

gereklidir. Bizim kültürümüzde de önemlidir.” K3 ve K8’e göre ise “ yalnızca anneden 

doğumu ifade etmeyen doğum bizler için vaftizi de ifade eder. Biz Hristiyanlar, Adem ve 

Havva’nın işlemiş olduğu günah ile dünyaya geldiğimize inanmaktayız. Bizi bu günahtan 

arındıran ve Hristiyanlığın ilk şartı olan vaftiz bizim için ikinci doğumu ifade etmektedir.” 

Genel manasıyla mutlu bir olay olan doğum öncesi ve sonrası geleneklere gelecek olursak K5, 

K6, K7, K14, K18 ve K25, “bizde genelde doğumlarda, mutlu bir gün olduğundan etli 

yemekler yapılır ve şölen havasında geçer” şeklinde görüş bildirmiştir. Doğum öncesi 

gelenekler için K1, K2, K10, K13 ve  “bizler doğumdan önce hassa dediğimiz bir çerez 

yaparız. Hassa leblebiden yapılır. Dövülmüş leblebinin içine çeşitli baharatlar koyularak 

yapılıyor. Dövülmüş leblebiye fındık, fıstık ve badem gibi çeşitli çerezler ekleriz. Tarçın, 

karanfil, anason gibi baharatları da kavurarak ekleriz. Hassa bizim için önemlidir. Doğum 

öncesinde yapar doğum sonrası gelen herkese mutlaka dağıtırız.” K22, K23, K2, K10. K13 

ve K14 “Doğumlarda, yakınlarımız ve yakın akrabalarımız için kültürümüzde olan yemekler 

yapılıyor. Kaburga dolması mutlaka yapılır. İç pilavla birlikte servis edilir. Pilav hem bulgur 

hem pirinçten olur. Bulgur bizde çok önemlidir. Şehriyeli bulgur özellikle yapılır.” 

İfadeleriyle kültürel bir şölen havasında geçen bu törenlerdeki yemek kültürünü ortaya 

koymuşlardır.  

 Düğün sizin için ne ifade etmektedir? Düğün öncesi ve sonrasında yaptığınız yemekler var 

mı? 

K1, K2, K10, K14, K18, K20, K23 ve K25 “ Düğün yine bizler için mutlu bir olayı, aile 

birliğini, yeni bir hayata atılmayı ifade eder.” Şeklinde görüş bildirmiştir. K24 “Düğün bizim 

güneydoğu kültüründe gayet ihtişamlıdır. Büyüklerimizden dinlediğimiz ve gördüğümüz 

kadarıyla öncesinde ve sonrasında çeşitli ziyafetler olan, özel yemekler verilen ihtişamlı 

törenlerdir. Ancak günümüzde bizler de şehirlerde yaşayan insanlar nasıl bir düğün töreni 

yapıyorsa aynını uyguluyoruz.” K2 “ Daha önceleri, bizlerin düğünleri evlerde olurdu 

dolayısıyla yemek kültürünü daha çok hissederdik şimdi bu kültür değişti artık salonlara 

geçtik. Yine eskisi kadar olmasa da yemek kültürümüzü görmek mümkün tabi.”  K1, K2, K3, 

K10, K13, K14, K16, K18, K19, K21, K22 ve K23’ün verdiği bilgilere göre “düğünlerde çeşit 

çeşit yemekler yapılır. Etli pilav olur, tandır et deriz eti önce haşlar sonra kavurulur.  Ciğer 

yapılır yine aynı şekilde. Çi köfte olur. Mutlaka iç pilav olur. Bizim pilavımızda farklıdır. Et 

ayrı bir şekilde pişirilir, pilavlık pirinç ya da bulgur kavrulmuş bademle hazırlanır. En son 

maydanozla karıştırılır. Etli bademli iç pilav olur. İç köfteler olur misal geniş olanları, “Kitel 

raha”, kızartması, “ırok” haşlaması “ikbeybet” fırınlanmışı ise “kibbe” olarak adlandırılır. 

Bir takım mezeler olur. Dobo dediğimiz but yapılır. Bu but üzeri delinerek içine sarımsaklar 

yerleştirildikten sonra saatlerce pişirilir. Mezeler yapılır. Bizim düğünlerimizde şarap içilir.” 

Bütün katılımcıların ortak noktaları ise kiliçe kırma geleneğini örnek vermeleridir. 

”Düğünlerde kiliçe kırma vardır. Kiliçe kırılırken kiliçeler böyle küçük değil de büyük 

çöreklerdir. Kirveler bu kiliçeyi kırarlar. Papaz kiliçeyi tutar. Kiliçenin bir ucundan gelinin, 

diğer ucundan damadın kirveleri tutar ve kırarlar. Kim büyüğü kırarsa orada alkışlanır ve 

tebrik edilir. Güzel bir olaydır bereket ve uğur getirdiğine inanırız.” 
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 Ölüm sizin için ne ifade etmektedir? Cenaze törenleri ve sonrasında yaptığınız yemekler 

var mı? 

“Ölüm son, bu dünyanın sonu gelecek dünyanın başlangıcı demektir. Bizim inancımıza 

göre ölüyoruz ama bedenen yalnızca beden ölüyor ama kıyamet günü dirileceğimize 

inanıyoruz.”K1,K3, K8,K9,K10 ve K22 “Biri öldükten sonra bizde ilk önce mutlaka acı kahve 

yapılır. Gelenlere acı kahve ikram edilir. Cenazenin toprağa verileceği gün yemek yapılır. Bu 

yemek ölenlerin ruhları için dağıtılır. İsteyen etli isteyen etsiz yapar. Oruç yoksa etli 

yapılabilir ama oruç varsa zeytinyağlı yemekler yapılır. Her Çarşamba ve Cuma günleri 

oruçtur. Noel yani Doğuş bayramından önce 10 gün, Paskalya yani Diriliş bayramından önce 

50 gün orucumuz vardır. Bu oruçlarda hayvansal gıdalar tüketmeyiz. İmkanı olan aileler 

oruçların dışındaki günlerde etli yemek veriyorlar ama mutlu olduğumuz günlerde et yiyoruz 

bizim için acılı olan bu günlerde et yememeyi savunan bir kesimde var.” K9, K11 ve K12 “ 

vefat ayininden sonra kilisede yemek yapılır ve orada yenilir, ölen kişinin ruhu için verilen bu 

yemek “rahmet lokması” olarak adlandırılır. Bu lokma yemek olabileceği gibi bir parça 

ekmekte olabilir.”  K2 “bizim inancımızda 3.gün, 8.gün ve 40. Gün anmaları var. İlk üç gün 

ölen kişinin ruhu evinin etrafında olan biteni izler. 40. Güne kadar yer ile gök arasındadır 40. 

Gün ise karanlığa mı yoksa cennet bahçesine mi gideceğine karar verilir. Bu günlerde ruhu 

şad olsun günahları varsa yok olsun diye yemek verilir.” Bütün katılımcıların ortak görüşü 

olan bir diğer nokta ise geçmişte mutlaka uygulanan şimdi ise yemekle bağlantılı olmayan 

şekilleriyle görülen ölen kişi için ailesi tarafından yapılan hayırlardır. ”Bizim kültürümüzde 

genelde ölen kişinin yemeği onun ruhu için başkasına verilir. Bu gelenek ölümünden sonra bir 

yıl boyunca sürer.” Şeklinde olmuştur.  

 

4.2.Ortak Mutfak Kültürüne Ait Bulgular 

 

Farklı inançların bir arada yaşadığı coğrafyalarda toplumlar her ne kadar farklı olsalar 

da ortak bir kültürün paydaşlarıdır. Bu bağlamda dinler ve diller şehri Mardin halkının, 

isimleri farklılık gösterse de ortak bir mutfak kültürünün çatısı altında toplamanın mümkün 

olup olmadığını tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmanın bu aşamasında kişilere yöneltilen 

sorular ve cevaplar şu şekildedir; 

 

 Özel günler için bahsettiğiniz bu yemekler sadece Süryani yemekleri mi? Yoksa 

güneydoğu yemekleri olarak mı görüyorsunuz? 

 

K2 şöyle ifade etmektedir: ”Biz Süryaniler bu coğrafyada doğduk burada büyüdük. 

Süryaniler hep burada yaşadılar. Mezopotamya bizim ana yurdumuz dolayısıyla bu kültürün 

temeli Süryanilerdir.” K8 ise bu durumu “Onlar mı bizden aldı? Yoksa biz mi onlardan aldık? 

Bu büyük bir bilinmez.” Şeklinde ifade etmiştir. K1 ise “bahsettiğimiz bu yemekler bizim 

kültürümüze aittir ama etkileşim söz konusudur. Biz Süryaniler Fırat ile Dicle arasında kalan 

yukarı Mezopotamya’nın en köklü ve kadim halkıyız daha sonra gelenlerle elbette ki etkileşim 

oldu ama asıl temel kültür bu coğrafyanın en eskileri olan Süryanilerindir.” Şeklinde bir 

söylemde bulunmuştur. 

  

 Sizin bu özel günlerde yaptığınız yemekleri Süryani olmayan komşularınızın mutfaklarında 

da görmek mümkün mü? 

 

K1 ve K2’nin bu durumu şu şekilde ifade etmişlerdir: “evet hep ortak yapılıyor bu 

yemekler bizimle birebir aynı olmasa da yapıyorlar.” K3 ise “bu bölgede yapılan yemeklerin 
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çoğu aynıdır hemen hemen. Ayrım olduğunu söyleyemem burada bir yerde oturduğunuzda 

yanınızda birçok farklı etnik kimlikte insanı bir arada etkileşim içinde görebilirsiniz. 

Dolayısıyla bir ayrımdan söz etmek mümkün değil artık bu durumu yemeklerde de görmek 

mümkün.” 

 Bu yemekleri size özgü mü yoksa Mardin mutfak kültürünün ortak bir değeri olarak mı 

görüyorsunuz? 

 

K1 ve K3’ün cevapları sırasıyla şu şekildedir: “Bu yemeklerin temeli biziz ama artık 

onlarda yapıyorlar. Yapsınlar. Bu sebeple artık ortak bir kültür oluştu. Eskiden sadece bize 

özgü, sadece biz yapıyoruz diyebilirdik ama artık hepimiz yapıyoruz. Şimdi artık Mardin 

mutfak kültürü olarak adlandırılıyor. Bu durumdan da hoşnutuz.” 

 

“Mardin mutfağıdır. Bu toprakların ortak bir değeridir. Bizim atalarımızın yemekleri 

daha çok yapılıyor elbette ancak bu artık yılların getirdiği Mezopotamya’nın ortak bir 

kültürüdür.” 

 

 Mardin’de yaşayan ve Mardin dışında yaşayan Süryanilerin mutfak kültürlerinde ortak 

özellikler mevcut mu? 

 

K3, K4, K7, K8, K10, K13, K15, K16, K17 ve K19 genel hatlarıyla şu şekilde 

yorumluyor: “evet hepsinde ortak özellikler mevcuttur özellikler buradan gidenlerin hepsi bu 

kültürü devam ettiriyorlar. Yaşatıyorlar. Görüyoruz da akrabalarımız ister yurt dışında olsun 

ister başka şehirde sürekli aynı yemekleri görmek mümkün. Mardin dışında yaşamalarına 

rağmen Süryani yemeklerini mutfaklarında görmek mümkün.”  

 

K1 ve K 2 ise şu açıdan bakmışlardır: “Bizim Mardin mutfağı et yemekleri üzerine 

kurulmuştur. Nasıl Akdeniz mutfağı sebze üzerine, Karadeniz mutfağı balık üzerineyse Mardin 

mutfağı et ve buğday üzerine kurulmuştur. Bu kültür bu coğrafyadan ayrılınca tamamen 

kopmaz ama biraz değişir bunun sebebi de bu yemeklerin olduğu gibi malzemesinin de 

kaynağı burasıdır. İstanbul’da da aynı yemeği yapıyorlar ama buranın lezzetini bulamazlar. 

Bir kere et farklı her şey farklı dolayısıyla lezzet farkı çok var. Evet, aynı yemeklerle bir ortak 

mutfak kültürü var ama lezzet farkı görülüyor.” 

 

K21, K22, K23, K24 ve K25 ise “bizim evlerimizde Süryani mutfağını görmek her 

zaman mümkün kendi gelenek ve göreneklerimiz devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yemekleri 

dışarıda görmüyor olsak da evlerimizde Süryani mutfağı sık sık görülüyor. Hatta bu yemek 

kültürünü Mardin dışındaki Türkiye şehirlerinde değil dünyanın birçok yerinde yaşamakta 

olan Süryanilerin mutfağında görmek mümkün. Bugün yurt dışında her birimizin akrabaları 

var. Oralara gittiğimiz zaman mesela Almanya’ya, İsveç’e, Amerika’ya hatta ve hatta 

Arjantin’e bu mutfağı Süryani ailelerinde görmek mümkün.” 
 

4.3.Mutfak Kültürünün Aktarımına Ait Bulgular 

   

Araştırmanın bu aşamasında kültürel aktarımın en önemli aracısı olan yemeğin Süryani 

toplumunda aslına uygun devam edip etmediği ve gelecek nesillere aktarımının nasıl 

sağlandığının tespiti hedeflenmiştir. Bu aşamada kişilere yöneltilen sorular ve cevaplar şu 

şekildedir; 
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 Bahsettiğimiz bu özel gün yemeklerini Mardin’de ve Mardin dışında yaşayan Süryanilerin 

aslına uygun devam ettirdiğini düşünüyor musunuz? 

K1:” belki bazen belli değişiklikler yapılıyor mesela baharatlar ekleniyor farklı ama 

genel olarak aynı yapılıyor yani. Düşünüyorum evet yapıyorlar.” 

K2: “Aynı şekilde devam ettiriyorlar ancak günümüz imkanları ve etkileşimleriyle artık 

baharat çeşitleri katkı maddeleri arttı. Bu nedenle bazen farklılaşmalar olabiliyor ama genel 

olarak aynı.” 

 

 Kendinize has bu yemeklerin gelecek nesillere aktarımını nasıl sağlıyorsunuz? 

 

Katılımcılar hemen hemen hepsinin aynı şeyleri söylediği görülmüştür: “Kültür olarak 

devam etmektedir. Biz büyüklerimizden öğrendik. Onlarda kendi büyüklerinden şimdi bizler 

de küçüklerimize öğretiyoruz. Anneden kıza devam ediyor. Düğünler, bayramlar bu kültürü 

devam ettirmemizi sağlayan unsurlardır.” 

 

 Bu kültürü aktarabileceğinizi düşünüyor musunuz? 

 

K2’ye göre “ bizim yemek kültürümüz hiç yok olmaz.” K1, K8 ve K10’a göre 

“isteyenlere öğretiyoruz. Birisi dese bu yemek nedir? Nasıl yapılır? Anlatıyoruz. Zaten 

öğrenmek isteyene öğretiyoruz bu nedenle hiçbir sıkıntı yok.” 

 

Diğer katılımcıların cevapları ortak bir söylemdedir. “Biz çocukluğumuzdan beri bu 

şekilde besleniyoruz bizlerde kendi çocuklarımızı bu şekilde besliyoruz doğal olarak zaten bir 

aktarım oluşuyor. Bu sebeple bu aktarımı yıllardan beri sağlıyoruz. Devam edeceğini de 

düşünüyoruz umutluyuz.” 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye Süryanilerinin yeme-içme kültürleri üzerinden, doğum, düğün ve ölüm 

gelenekleri ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada öncelikle Süryanilerin tarihi, 

kültürü, mutfağı ve ritüelleri ile ilgili dokümanlar incelenmiştir. Bu kapsamda elde edilen 

bilgiler ile ilk olarak Ankara’da yaşayan Süryani bir aileye ulaşılmış ve konu hakkında 

görüşleri alınmıştır. Yapılan incelemeler ve ön görüşmenin ardından elde edilen verilerle yarı 

yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış, araştırmaya uygunluğu açısından onaylandıktan 

sonra Mardin’de ve Ankara’da yaşayan Süryaniler ile görüşmeler yapılmıştır. 

 

 Mezopotamya’da kök salmış, o topraklarda geçmişi milattan daha eskilere dayanan bu 

toplumun tarihi, mutfağı ve kültürüne ilişkin doküman incelemesi sonucunda Süryani 

toplumunun, kökeni, dili, dini, mutfak özelinde geçiş dönemlerinden doğum, düğün,  ölüm 

gelenekleri ve yaşadıkları coğrafyadaki kültürel etkileşimleri hakkında değerli bilgilere 

ulaşılmıştır. Mezopotamya ovasında uzun yıllardır birlikte yaşayan ve doğal olarak 

birbirinden etkilenmiş, kaynaşmış pek çok dilden ve dinden toplumun bir arada yaşadığı 

ancak bir o kadar da kendi özelinde süre gelen mutfak kültürlerini ise Mezopotamya mutfağı 

çatısı altında toplamak mümkündür.  

 

 Her toplumda olduğu gibi Süryani toplumunda da doğum, yeni bir başlangıcı, mutlu ve 

güzel bir olayı ifade etmektedir. Ancak Süryaniler için vaftiz töreni de doğum kadar 

önemlidir. Öncesi ve sonrasında birçok geleneği içinde barındıran doğumlar, mutlu bir günü 
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ifade etmesi nedeniyle etli yemekler eşliğinde şölen havasında geçmektedir. Genellikle 

“kaburga dolması”, “iç pilav” gibi kültürel yemekler yapılmaktadır. Doğum öncesinde 

“hassa” olarak adlandırılan ana malzemesi leblebi olan ve çeşitli çerezlerin dövülmesi ile 

kavrularak eklenen baharatlar karıştırılarak doğum öncesinde hazırlanan çerez, doğumun 

ardından mutlaka ikram edilmektedir.  

 

Aile birliğinin kurulmasıyla mutlu bir olayı ifade eden düğünler hakkında görüşlerini 

bildiren katılımcılar güneydoğu kültürünün genelinde düğün törenlerinin ihtişamına değinmiş, 

geçmişte daha özel ve özenli olan bu törenlerin günümüzde büyükşehirlerde yapılan 

törenlerden farksız olduğu vurgusu yapılmıştır. Eskisi kadar olmasa da yemek kültürünün 

görüldüğü düğünlerde katılımcılar, “etli pilav”, “çi köfte”, “ciğer”, “dobo” denilen but, 

pişirilme esasına göre isimleri farklılık gösteren içli köfteler ve iç pilavın yapıldığına, bu iç 

pilavın diğer kültürlerdeki pilavlardan yapılış esasına göre farkına değinmişlerdir. 

Düğünlerinde kültürlerine özgü olan şarap tükettiklerine ve “kiliçe” adında bir ekmeğin nikah 

töreninin ardından kırılmasıyla yüz yıllardır süregelen bir ritüele değinmektedirler.  

 

İnançlarına göre bu dünyanın sonu ancak gelecek dünyanın başlangıcı olan ölümlerin 

ardından Süryani toplumunda ilk önce taziye evinde mutlaka acı kahve ikram edilmektedir. 

Cenazenin toprağa verileceği gün yapılan ve ölen kişinin ruhu için “rahmet lokması” adıyla 

yemek yeme geleneği mevcuttur. Bu yemek Hristiyanlar için oruç aylarında etsiz ve 

zeytinyağlı, oruç dışında ise etli ve her yemeğin dağıtılabileceği bazen yalnızca bir ekmek 

parçası olarak görülmektedir. Süryani toplumunun ölüm sonrası bir diğer geleneği ise 

katılımcılardan elde edilen bilgilere göre geçmişte mutlaka uygulanan günümüzde ise 

yemekle bağlantılı olmayan hayırlar ile devam ettirilen, ölen kişinin günlük yemeğinin ailesi 

tarafından, evde pişirilen yemekten bir tabak ayrılarak ihtiyaç sahibi biriyle yıl boyunca 

paylaşılması geleneğidir.  

 

Mardin mutfağının et ve bulgur üzerine kurulu olduğunu söylemek mümkündür. 

Yemekler, kültürün şekillendiği coğrafyanın ürünleridir. Dolayısıyla kültürün bu coğrafyadan 

ayrılması durumunda, büyük oranda değişime uğramasını beklemek doğru olacaktır. Bunun 

sebebiyse tıpkı yemeklerin olduğu gibi malzemelerin kaynağının bu coğrafya olmasıdır. 

Farklı inanç ve kültürlerin uzun yıllardır etkileşim içinde bir arada yaşadığı Mardin’de 

Süryanilere yöneltilen sorulara alınan cevaplar sonucunda çok kültürlü Mardin halkının farklı 

sıklıklarda farklı adlarda da olsa ortak yemekleri yaptıkları sonucuna varılmıştır. 

Araştırma sonucunda Mardin’de ve Ankara’da yaşayan Süryanilerin bu gelenekler 

üzerinden incelendiğinde uzun yıllardır ayrı şehirlerde yaşamalarına rağmen kültürel değerleri 

büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.  

Mezopotamya’da uzun yıllardır kök salmış milattan daha eskilere dayanan bu toplumun 

mutfağının geçmiş temellere dayandırılarak hala konuşuluyor ve çeşitli kültürel etkinliklerde 

aslına uygun halleriyle görülüyor olması da bu kültürün aktarımın sağlandığının bir 

göstergesidir. 

 Bu çalışmanın genel olarak yapılacak olan sonraki çalışmalarda inanç temelli kültürel 

değerlere sahip toplumların, çeşitli etmenlerle farklı bölgelere dağılması sonucunda bu 

değerlerde oluşabilecek değişimlerinin, etkileşimlerin ve aktarımlarının incelenmesi açısından 

benzer çalışmalara örnek olabileceği düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

 
Although it has sufficient resources in terms of cultural heritage and tourism, some regions and provinces 

do not adequately assess this potential. Osmaniye is one of the youngest cities that has been a new province yet 

and is still performing its economic and social breakthrough. Although it is a young province, it is a province 

which has many historical and touristic ruins. The promotion of historical and touristic potentials of the 

Osmaniye and the efforts of the public institutions and organizations are being developed rapidly. The perception 

of tourism of the local people of Osmaniye is important for the acceleration of development. This study has been 

carried out in order to reveal the perceptions of the public about tourism and cultural heritage in the local, which 

can be expressed as the most important power that will contribute to this development of Osmaniye, which is 

still in the development phase of cultural heritage and tourism. It is aimed to reveal the views and opinions of the 

local people about cultural heritage and tourism perspectives, how these potentials should be evaluated, and how 

local tourism and cultural heritage will change the socio-economic structure of the region. The application was 

carried out by applying a questionnaire to 200 people living in Osmaniye. As a result of the appraisal, it was 

found that the local people did not have enough knowledge about cultural heritage and tourism, and that the 
development of tourism in Osmaniye could not be sufficient for development, and that although there was a 

positive view on cultural heritage and tourism, there were some social hesitations. 

 

Key Words: Osmaniye Tourism, Development, Cultural Heritage 

 

YENĠ GELĠġEN KENT BAĞLAMINDA YERELĠN TURĠZM VE KÜLTÜREL 

MĠRAS ALGISI: OSMANĠYE YÖRESĠ ĠÇĠN ANKETE DAYALI BĠR 

DEĞERLENDĠRME 

 

ÖZET 
 

Kültürel miras ve turizm açısından yeterli kaynağa sahip olmasına rağmen bazı bölgeler ve iller bu 

potansiyeli yeterince değerlendiremedikleri görülmektedir. Osmaniye de henüz yeni il olmuĢ ve ekonomik ve 

sosyal atılımını henüz gerçekleĢtirmekte olan genç illerimizden birisidir. Genç bir il olmasına rağmen yerleĢim 

yeri olarak tarihi kökenleri çok eskilere dayanan ve bu yönden de birçok tarihi ve turistik kalıntılara sahip bir 

ildir. Osmaniye‟de var olan tarihi ve turistik potansiyellerin tanıtımı, destinasyon çalıĢmaları kamu kurum ve 

kuruluĢlarının gayret ve çabalarıyla hızla geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.  Oldukça zengin kültürel değer ve turizm 

merkezlerine sahip Osmaniye‟nin yerel halkının turizm algısı geliĢime ivme kazandırılması açısından önem 

taĢımaktadır. Bu çalıĢma bu kapsamda henüz kültürel miras ve turizmle ilgili geliĢme safhasında olan 

Osmaniye‟nin bu geliĢimine katkı sağlayacak en önemli güç olarak ifade edebileceğimiz yerelde halkın turizm 

ve kültürel mirasla ilgili algılarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıĢtır. Yerelde halkın, kültürel miras ve 

turizme bakıĢ açıları, bu potansiyellerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, yerel turizm ve kültürel mirasın 

bölgenin sosyo-ekonomik yapısını nasıl değiĢtireceğine iliĢkin görüĢ ve düĢüncelerinin ortaya konulması 
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hedeflenmiĢtir. Uygulama Osmaniye‟de oturan 200 kiĢiye anket uygulanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Değerleme 

sonucunda yerel halkın kültürel miras ve turizm ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, Osmaniye‟de turizmin 

geliĢtirilmesinin kalkınma için yeterli olamayacağını, kültürel miras ve turizmi ekonomik olarak olumlu 

görmelerine rağmen sosyal yönden bazı tereddütleri olduğu bulgularına ulaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmaniye Turizmi, Kalkınma, Kültürel Miras 

 

1. GĠRĠġ 

 

Bölgesel ve kırsal kalkınma geliĢmekte olan ülkelerin en önemli konularından birisidir. 

Ülkelerin kalkınması, ülke içerisindeki tüm bölge ve yörelerin de geliĢmiĢ olması ve bölgesel 

geliĢmiĢlik farklılıklarının en aza indirilmesi ile mümkündür. Ülkenin kalkınması için yerelin 

kalkınması elzemdir. Yerelin kalkınmasını sağlayacak unsurlardan birisi de turizmdir.  

 

 Yerelin kalkınma gerekliliğinin öne çıkmaya baĢlamasıyla kalkınma çabasında olan ve 

kalkınmanın sürekliliğini önemseyen ülkeler için kırsal turizm kavramı daha fazla önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Kırsal turizm kırsalın kalkınmasına katkı sağlayan ve kalkınmanın 

devamlılığında önemli bir unsur olarak öne çıkan özelliklere sahiptir (KüĢat, 2014:66). 

 

 Turizm ile ilgili faaliyetlerin yıl boyunca olması yeni turizm olanaklarını ortaya 

çıkarmakta, turizmin çeĢitlenmesine yol açmakta ve gelirin de artmasına yol açmaktadır. 

Bunun yanında değiĢik ilgi alanlarına göre turistik faaliyetler de gelir düzeyini 

yükseltmektedir (Akça, 2016:721). Bu kapsamda büyük Ģehirler dıĢındaki daha küçük 

yerleĢim yerlerindeki yerel turizm potansiyelleri ve kültürel değerler ön plana çıkmakta, 

bölgenin ve ilin geliĢiminde bu kültürel değerler önem kazanmaktadır. 

 

 Bugün turizm denildiğinde ilk akla gelen yerler, geliĢme ve kalkınmasını büyük ölçüde 

tamamlamıĢ, markalaĢmıĢ Ģehir, il ve ilçelerle bölgeler akla gelmektedir. Oysa zengin tarihi, 

turistik ve doğal çevreye sahip Türkiye‟de bilinmeyen, tanıtımı yapılamayan, hiç duyulmamıĢ 

birçok değerli kültürel mirasa, tarihi kalıntılara ve doğal ortamlara sahip bölgeler ve yöreler 

de bulunmaktadır. Kültürel miras ve turizm değerleri açısından önemli kaynağa sahip olan bu 

bölgeler, iller ve ilçeler turizmden yeterince faydalanamamaktadırlar. Oysa turizm kırsal 

alanların ve geliĢimini tamamlayamamıĢ, sosyo-kültürel olarak geri kalmıĢ bölgelerin geliĢimi 

ve kalkınması için bir çıkıĢ noktası olarak görülmektedir.  

 

 DOĞAKA tarafından hazırlanan ve yayımlanan Osmaniye Ġl Turizm Stratejisi ve Eylem 

Planına (2015:51) göre; Osmaniye oldukça önemli bir turizm potansiyeline sahip olmasına 

rağmen, altyapısal yatırımlar, turizm hacmi, turizm istihdamı bağlamında turizm, Osmaniye 

ekonomisine nisbi olarak oldukça düĢük bir katkı sunmaktadır.  

 

 Osmaniye gerek tarihi ve turistik alanları gerekse doğal çevre turizmi, gerekse de yayla 

ve kaplıca turizmi ile Ülkemizde önemli bir turizm merkezi olmaya aday bir ilidir. Bu 

kapsamda Osmaniye‟nin tarihi ve turizm potansiyellerinin halk tarafından nasıl algılandığı ve 

ne kadar bilindiği bu değerlerin tanıtımı, korunması ile ilgili halkın görüĢ ve düĢünceleri, 

halkın ildeki turizm potansiyellerine bakıĢ açıları, halkın turizmle ilgili beklenti ve endiĢeleri 

önem taĢımaktadır.  

 

 Bu çalıĢma Osmaniye‟de yerel halkın turizmle ilgili görüĢleri, düĢünceleri ve turizm 

algısını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma ile algı ölçümü yapılacağından yerel 
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halkın turizm algısını ölçemeye yönelik olarak anket uygulaması yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanı 

Osmaniye olduğundan çalıĢmada öncelikle Osmaniye‟de turizm potansiyelleri ile ilgili 

literatüre geçmiĢ tarihi ve turistik alanlar hakkında bilgiler verilmiĢtir. Daha sonra halkın 

turizm algısını ölçmeye yönelik hazırlanan anket ölçeği Osmaniye‟de ikamet eden 200 kiĢiye 

rastgele yöntemle uygulanmıĢ, sonuçlar istatistiki paket programda değerlendirilerek analizler 

yapılmıĢtır. 

 

Osmaniye’de Önemli Turizm Potansiyelleri 

 

Osmaniye M.Ö. 3000‟li yıllarda Lelegler olarak adlandırılan bir kavimle baĢlayan daha 

sonraları ise, Hitit, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti ile devam eden 

zengin bir kültüre ve medeniyete sahip bir kenttir. Osmaniye tarihsel olarak çok farklı 

kültürlere ev sahipliği yapması nedeniyle kültürel zenginliği yüksek bir bölgedir. Aynı 

zamanda Ġslam medeniyetinin de yaĢandığı Osmaniye; Arap, Selçuklu ve Osmanlılar 

döneminde Arap yarımadasıyla Anadolu arasında lojistik merkez olarak görev yapmıĢ bir 

bölgedir. Böyle zengin tarihi ve kültürel birikime sahip olan Osmaniye‟de, bu potansiyelin 

değerlendirilebilmesi amacıyla yeni politika ve gayretlerle kültürel turizmin ve sağlık 

turizminin öne çıkarılması Ģart gözükmektedir.  Osmaniye bu kültür ve turizm 

potansiyellerinden gereği gibi yararlandığında; kendine özgü turizm destinasyonu 

yapabilecektir (DOĞAKA “Osmaniye Ġl 

Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, 2015: 55). 

 
Resim 1. Haruniye Kaplıcaları  

 

 Osmaniye‟de sağlık turizmi bakımından 

Haruniye kaplıcaları öne çıkmaktadır. 

Osmaniye ili Düziçi ilçesinde bulunan 

Haruniye Kaplıcalarının su sıcaklığı 32°C‟dir. 

Kaplıcanın radyoaktif özelliği olan suyu, 

kalsiyum, magnezyum, sülfür, florür, 

karbondiaoksit içermektedir. Haruniye 

kaplıcaları romatizmal rahatsızlıklar baĢta 

olmak üzere deri, asabi, karaciğer, mide, bağırsak ve safra kesesi hastalıklarının tedavisinde 

etkili olduğu ifade edilmektedir (http://www.osmaniye.gov.tr). 
 

Resim 2. Haruniye Kaplıcaları 

 

Kaplıca turizmi bağlamında diğer bir 

önemli turizm merkezi, Osmaniye‟nin Kadirli 

Ġlçesinde olan Kokar kaplıcalarıdır. Tarihi 

olarak Roma Bizans dönemlerinde de Ģifa 

olarak faydalanıldığı düĢünülen Kokar kaplıca 

suyu;  mide, bağırsak, böbrek ve cilt 

hastalıklarının tedavisine iyi geldiği ifade 

edilmektedir (DOĞAKA Osmaniye Ġl Turizm 

Stratejisi ve Eylem Planı, 2015:64). 

 

 Osmaniye‟de akarsular üzerinde eğim kırılmasına rastlanmakta yeterli suyu olan 

akarsularda Ģelaleler oluĢmaktadır. Osmaniye‟nin Düziçi ilçesinde Sabun Çayı Ģelalesi, 

Kadirli ilçesinde ġarlak Ģelalesi, Osmaniye merkezde ise Karaçay Ģelalesi turizm açısından 

http://www.osmaniye.gov.tr/
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değerlendirilebilecek önemli turizm kaynakları arasındadır (TıraĢ ve Besnek, 2017:765). 

Sabun çayı Ģelalesi yaklaĢık olarak 15 metre yükseklikten düĢüĢ göstererek önemli bir doğal 

güzellik oluĢturmaktadır (Ege, 2017:604). 

 

           

 Resim 3. Karaçay ġelalesi            Resim 4. Düziçi Sabun Suyu ġelalesi  

  

Ayrıca bölgenin en yüksek dağı olan kıĢ turizmi kapsamında değerlendirilme 

aĢamasında olup yatırımlar yapılan Düldül dağı önemli turizm potansiyeline sahiptir.  

 

     Resim 5. Düldül Dağı                Resim 6. Karatepe-AslantaĢ Geç Hitit Kalesi 

 

Osmaniye tarihi kaleler bakımından da oldukça önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. 

Karatepe - AslantaĢ Geç Hitit Kalesi, Toprakkale Kalesi, Hemite (Amuda) Kalesi, Harun 

ReĢit Kalesi, Kaypak (Savranda) Kalesi, Çardak Kalesi, AĢılı Kalesi, Çem Kalesi, Bahçe 

Kalesi, Babaoğlan Kalesi, Gebeli (Kötü) Kalesi, Esenli Kalesi, Domuztepe Kalesi, 

Değirmendere Kalesi, Heçkeren Kalesi, Karafrenk Kalesi, Kalkan Kalesi, Kum Kalesi, Kurt 

Kalesi, Mitisin Kalesi, Kürek Kalesi gibi Osmaniye merkez ve ilçelerinde oldukça tarihi 

öneme sahip kaleler vardır.  
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Resim 7. Hemite Kalesi     Resim 8. Toprakkale Kalesi 

  

 Osmaniye‟de Karatepe - AslantaĢ Açık Hava Müzesi, Osmaniye‟nin Kadirli ilçe 

sınırlarında M.Ö. 8 yy.da (Geç Hitit Çağında), Adana ovasının hükümdarı tanıtan 

Asativatas‟ün, kuzey taraftan vahĢi kavimlerin saldırılarından korunmak amacıyla sınırda 

sınır kalesi olarak kurulan Asativadaya olarak adlandırılan bir kaledir. Kalenin batı tarafında 

Orta Anadolu yaylasına geçiĢ amaçlı kervan yolu ile doğusunda Ceyhan nehri bulunmaktadır. 

Bugün uluslararası üne sahip olan Karatepe-AslantaĢ yazıtları Mısır hiyerogliflerinin 

okunmasına imkân sağlayan ünlü Rosetta taĢına benzetilmektedir.  Osmaniye‟nin en önemli 

ören yerlerinden biri olan Bodrumkale-Kastabala ġehri, sütunlu caddesi, beĢ bin seyirci 

kapasiteli tiyatrosu, hamamı, stadyumu, nekropolleri, kilisesi, kalesi, su kemeriyle en önemli 

turizm kaynağıdır ((DOĞAKA Osmaniye Ġl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, 2015:57). 

 

 Resim 9. Bodrumkale-Kastabala ġehri         Resim. 10.Karatepe-AslantaĢ Açık Hava Müzesi 

  

Osmaniye‟de özellikle iç turizm bakımından önemli kaynaklardan birisi de yaylacılıktır. 

Akdeniz‟in sıcak ve nemli havası insanları yaylacılığa sevk etmiĢ ve bölge içerisinde çeĢitli 

yerlerde yaylalar kurulmuĢtur. Zorkun yaylası, OlukbaĢı yaylası, Kadirli ilçesinde BağdaĢ 

yaylası, Hasanbeyli-Almanpınarı yaylası gibi yaylalar vardır. Ayrıca Bahçe ile Düziçi 

ilçelerinde de yaylacılık kültürü vardır. 

Bunların yanında Osmaniye‟nin Kadirli ilçesinde MS. 2. yy. baĢlarında Romalıların 

manastır olarak inĢa ettiği Alacami; Roma, Bizans, Türk medeniyetlerini yansıtan bir eserdir. 

Bahçe ilçesinde ise 1809‟da Ağcabey tarafından yaptırılan Ağcabey cami bulunmaktadır 

(DOĞAKA Osmaniye Ġl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, 2015:63). 
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       Resim 11. Kadirli Alacami      Resim 12. Bahçe Ağcabey Cami 

 

2. ĠLGĠLĠ YAZIN 

 

Bu kısımda yerel halkın turizm algısına ve yerelin turizmle kalkınmasına yönelik olarak 

yapılan daha önceki çalıĢmalar paylaĢılacaktır. 

 

 Çetin (2006)‟ da “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma” adlı 

sürdürülebilir kalkınmaya ile ilgili bir çalıĢma ele almıĢtır. ÇalıĢma ilk önce geleneksel 

kalkınma modellerini ele almıĢ, daha sonra ise bölgesel sürdürülebilir kalkınma modellerini 

irdelemiĢtir. Bölgesel kalkınma modellerini örneklerle destekleyen yazar yaĢam kalitesi, hayat 

standardı refah düzeyine odaklanmıĢtır. 

 

Akova (2006) yerelde halkın turizmin etkilerini nasıl algıladıkları ve halkın tutumlarının 

araĢtırılmasına yönelik bir çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢma iki farklı tarihte yerel halkın turizme 

etkisini ölçemeye yönelik olarak yapılmıĢtır. Bu farklı tarihler iki dönem olarak ele alınarak 

iki dönem arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda 2001 yılında 80 

kiĢinin katılımıyla bir anket uygulanmıĢ ve daha sonra 2003 yılında ise aynı Ģekilde 80 kiĢinin 

katılımıyla anket uygulanarak çalıĢmanın verileri oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmada turizmin dört 

farklı etkisine yönelik faktör belirlenmiĢtir. Anket sonuçları iki anket karĢılaĢtırılarak ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır. Her iki dönemde de halkın turizme bakıĢı olumlu olarak belirlenmiĢtir. 

Ġki yıl arayla yapılan anket sonucuna göre iki senelik bir zaman diliminde turizmle ilgili algı 

değiĢikliği de tespit edilmiĢtir. 

 

 Duran (2013) tarafından yerel halkın sürdürülebilir turizme yönelik algıları Bozcaada 

bağlamında ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı sürdürülebilir turizmin geliĢimiyle ilgili halkın 

turizme yönelik tutumlarına iliĢkin model ortaya koymaktır. ÇalıĢma kapsamında doğrulayıcı 

faktör analizi ve yapısal eĢitlik modeli analizi kullanılarak analiz yapılmıĢtır. Sonuç olarak 

yerel halkın turizmden fayda sağlama faktörü ile turizmin uzun dönemli planlanması arasında 

iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

KuĢat (2014) sürdürülebilir kırsal kalkınmada alternatif olarak kırsal turizm ve 

Türkiye‟de uygulanmasına yönelik bir çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmada, Türkiye‟nin kırsal 

alanlarının kalkınması için bölgesel kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi gerektiği üzerinde 
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durularak, kırsal alanların kalkınması için ise, kırsal turizmin alternatif olarak 

değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Türkiye‟nin kırsal 

alanlarının turizm açısından zengin olduğu, fakat bu potansiyelden faydalanılabilmesi için 

yerel yönetimlerin, üniversiteler, sivil toplum kuruluĢlarıyla daha sıkı iĢbirliği gerektiği 

vurgusu yapılmıĢtır.  

 

Akça (2016) tarafından yapılan çalıĢmada Türkiye‟nin Kalkınma Planları ele alınarak 

kalkınma planlarındaki turizm ile ilgili politikalar irdelenmiĢtir. ÇalıĢmada turizm hakkında 

bilgiler verildikten sona turizmin iĢgücü piyasasına etkisi tartıĢılarak kalkınma planları tek tek 

ele alınmıĢ ve turizmle ile ilgili politikalar tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, Türkiye‟nin 

yeterince turizm potansiyeli olduğu ancak bunu harekete geçirmesi noktasında tespitler 

yapılmıĢtır. 

 

Yerel halkın turizm etkilerine yönelik olarak halkın bakıĢ açılarını anlamaya yönelik 

olarak yapılan ve yerelin bölge imajına ile turizmi destekleyip desteklemediklerini ölçmek 

amacıyla yapılan çalıĢmalardan birisi de Ayazlar (2016) tarafından yapılmıĢtır. Anket 

uygulaması yapılan çalıĢmanın verileri Marmaris halkına yapılan anketten elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢma yerelde turizmin etkileri bağlamında halkın bakıĢ açılarında bölgenin sahip olduğu 

imajın etkisi ile turizmin etkilerine yönelik halkın görüĢünün turizmi desteklemeye etkisini 

incelemek amacıyla yapılmıĢtır.  ÇalıĢma sonucunda yerelin turizmin etkileri bağlamında 

pozitif görüĢleri ile turizmi desteklemeleri arasında olumlu, negatif bakıĢ açıları ile turizmi 

desteklemeleri arasında olumsuz yönde bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

 

Yerel halkın turizme bakıĢlarının ölçülmesine yönelik yapılan çalıĢmalardan birisi de 

Alanya özelinde Boğan ve SarııĢık (2016) tarafından yapılmıĢtır. Yerel halkın turistlere karĢı 

tavır ve davranıĢlarının irdelenmesi amacıyla yapılan çalıĢmada anova ve betimleyici 

istatistikler kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda Alanya halkının turizme olumlu bakıĢ 

açılarına sahip oldukları tespit edilmiĢtir. 

 

Ege (2017) Osmaniye‟nin Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağının doğal ortam özellikleri 

ve turizm potansiyelinin tespitine yönelik bir çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında 

Osmaniye‟nin Düziçi ilçesinde bulunan ve Osmaniye‟nin en yüksek dağı olan Düldül dağının 

oluĢumu ve turizm açısından değerliliği üzerinde durulmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda 

Düldül dağının bölgenin turizm açısından önemli alanlarından biri olduğu ve Düldül dağı 

turizminin geliĢtirilmesine yönelik çeĢitli öneriler sunulmuĢtur. 

  

KarakaĢ ve ġengün (2017) tarafından yapılan Diyarbakır yöresinde anket uygulamasıyla 

verilerin elde edildiği çalıĢmada, yerel halkın turizme yönelik tutumları araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, Diyarbakır‟da yaĢayan 18 yaĢ üstü halkın turizme olumlu baktıkları, 

turizmin bölgeye faydalı olacağı görüĢüne sahip oldukları ve turizmin Ģehrin geliĢimine, hayat 

standartlarına olumlu etkisi olacağını, kirliliğin azalacağını ve sorunların çözümüne turizmin 

olumlu katkısının olacağı bulgularına ulaĢılmıĢtır.  

 

Dilek vd. (2017) Hasankeyf yöresi için turizmin geliĢimine yönelik halkın tutumlarını 

araĢtırmıĢlardır. Tesadüfü yöntemin kullanıldığı anket uygulamasıyla yapılan çalıĢmada, 

güvenilirlik analiziyle ölçek güvenilirliği test edilmiĢtir. Ölçeğe iliĢkin altı farklı boyutun 

ortaya çıktığı çalıĢma sonucunda halkın turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik yönden olumlu 

etkilerinin olacağı görüĢüne sahip oldukları bulgusuna ulaĢılırken, halkın Hasankeyf‟in turizm 

yönünden geliĢmesini destekledikleri ortaya konmuĢtur.  
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Yeni Gelişen Kent Bağlamında Yerelin Turizm Ve Kültürel Miras Algısı: Osmaniye Yöresi 

İçin Ankete Dayalı Bir Değerlendirme 

 

3. YÖNTEM 

 

Bu kısımda araĢtırmanın amacı, kapsamı, evreni ve örneklimi ile araĢtırmanını yöntemi 

hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı 

 

 Bölgesel ve yerel kalkınma tüm iller ve bölgeler için önemi yadsınamaz bir konu 

olması yanında yeni geliĢen ve henüz geliĢimini tam olarak tamamlayamamıĢ iller için hayati 

öneme sahiptir. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan bir bölgenin geliĢimini tamamlayabilmesi, 

sosyo-ekonomik açıdan geliĢmesi için var olan potansiyellerinden en iyi Ģekilde yararlanması, 

tüm bu potansiyellerini kalkınma ve geliĢme yönlü kullanması Ģehir ve Ģehrin insanları için 

birincil derece önemli konudur. Bu bağlamda bu araĢtırma henüz yeni il olmuĢ denilebilecek, 

yeni geliĢen bir Ģehir olan ve tarihi ve turizm varlıkları bakımından zengin bir potansiyeli olan 

Osmaniye‟nin, yerel halkının turizmle ilgili olumlu veya olumsuz tutum ve davranıĢlarıyla 

turizme bakıĢ açısını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında halkın 

turizme bakıĢ açıları yanında turizmin Ģehrin sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerine 

etkilerine iliĢkin halkın görüĢ ve düĢünceleri de ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma ile 

nihai amaç yerelde kültürel miras bilinci ve turizmin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara katkı 

sağlamak, Ģehrin kalkınma ve geliĢimiyle ilgili planlamalarda kültür varlıkları ve turizmle ile 

ilgili önsel bilgiler sunmaktır.  

  

AraĢtırma hazırlanan anket uygulamasındaki sınırlı sayıdaki sorularla sınırlandırılmıĢtır. 

AraĢtırmanın ikinci önemli kısıtı ise Osmaniye‟de oturan yerel halkın anketteki sorulara 

verdikleri cevaplarla yansıttıkları düĢünülen halkın görüĢ ve düĢünceleriyle 

sınırlandırılmasıdır. AraĢtırmada uygulanan anket ikamet olarak Osmaniye‟de oturanlarla 

sınırlıdır. Osmaniye‟de olup ikameti Osmaniye il sınırları içerisinde olmayanlar araĢtırma 

dıĢındadır. Zaman ve ekonomik kısıtlılığı olan bu çalıĢmada kullanılan örneklem, sadece 

Osmaniye merkez ve ilçeler bazında seçilmiĢtir. AraĢtırmada anketin 200 kiĢiye yapılmıĢ 

olması araĢtırmanın bir baĢka sınırıdır.   

 

3.2. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

AraĢtırma Osmaniye Ġlinde 2019 yılında ikamet eden yerel halka uygulanmıĢtır. 

Dolayısıyla araĢtırmanın evreni Osmaniye‟de 2018 yılı itibariyle TÜĠK verilerine göre oturan 

534.415 kiĢiden oluĢmaktadır (TÜĠK, 2019).  AraĢtırma Osmaniye ili özelinde yapılmıĢt ır. 

AraĢtırma alanı olarak Osmaniye seçilmesinin temel sebebi Osmaniye‟nin henüz genç bir il 

olması, sosyo-ekonomik olarak geliĢimini tam olarak tamamlayamaması ve zengin bir tarihi 

ve kültürel mirasa sahip olması nedeniyle kentin geliĢimine ivme kazandırabilecek turizm 

potansiyeline sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca kentin turist, turizm ve kültürel 

mirasla ilgili bilgi, tanıtım ve farkındalıklarının ölçümü, yeni geliĢen kentin yeni geliĢen 

kültürel miras ve turizminin planlanması, katma değere dönüĢtürülmesi çalıĢmalarında bu 

çalıĢmanın önemli katkıları olabileceği düĢünülmektedir.   

 

 AraĢtırma katılımcılara anket uygulaması yoluyla yapılmıĢtır. Bu kapsamında 

hazırlanan anket 200 kiĢiye uygulanmıĢtır. Anket ġubat 2019 ayında rastgele yöntemle 

seçilmiĢ 18 yaĢından büyük Osmaniye‟de ikamet eden 200 kiĢiye uygulanmıĢtır. Örneklemin 
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evrenin özelliklerini en iyi Ģekilde temsil etmesi bakımından anket yaygınlaĢtırılarak 

Osmaniye‟nin merkezinde ve tüm ilçelerinde ailelere uygulanmıĢtır. 

3.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

 

 AraĢtırmanın uygulaması anket yoluyla yapılmıĢtır. Ankette sorulan sorularda yerelin 

demografik özellikleriyle turizme bakıĢ açılarını ölçmeye yönelik sorular sorulmuĢtur. Anket 

sorularında turizmin yereldeki sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel faktörlere etkisine yönelik 

sorular bulunmaktadır. ÇalıĢmada kullanılan anket sorularının bir kısmı daha önceki 

çalıĢmalarda kullanılan ölçeklerden faydalanılarak hazırlanan soruların uyarlanmasıyla 

oluĢturulurken, bir kısmı ise araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan sorulardan oluĢturulan bir 

ölçekle yapılmıĢtır. Anketin soruları hazırlanırken Ünlüönen ve Özekici (2017), Akova 

(2006), IĢık ve Çalkın (2016), Toprak (2015), Ayaz vd. (2009), Akgün (2016), GümüĢ ve 

Özüpekçe (2009)‟nin çalıĢmalarında kullanılan anket sorularından faydalanılarak Osmaniye 

özeline uygun olarak sorular geliĢtirilmiĢ, anketteki soruların bir kısmı ise araĢtırmacılar 

tarafından oluĢturulan hipotezlere uygun olarak oluĢturulmuĢtur.  

 

 Anket hazırlandıktan sonra anketteki soruların yansız, anlaĢılır, net olması, konunun 

amacına uygun sorulardan oluĢturulmasına dikkat edilmiĢtir. Anketin sağlıklı olup 

olmadığıyla ilgili ilk önce 25 kiĢilik gruba anket uygulanmıĢ, anketle ilgili eksik, hata, 

noksanlıklarla ilgili görüĢ ve düĢüncelere göre anket revize edilmiĢ ve anket uygulanabilir 

duruma getirilmiĢtir. Düzenlenerek son Ģekli verilen anketler 2019 ġubat ayı içerisinde 

rastgele yöntemle seçilen ve elden teslim edilerek, Osmaniye ili sınırları içerisinde oturan 18 

yaĢından büyük 200 kiĢiye uygulanmıĢtır. 

 

 Yerel halkın turizm algısını ölçmeye yönelik hazırlanan anket iki kısımdan 

oluĢmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik 

özelliklerinin ortaya konmasıyla ilgili sorular bulunmaktadır. Anketin ikinci kısmında ise 

turizmle ilgili halkın algılarını ölçmeye yönelik 5‟li likert ölçeği bulunmaktadır. Likert ölçeği 

soruları kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, kesinlikle 

katılmıyorum Ģeklinde cevaplar içermektedir.  

 

 AraĢtırmada kullanılan ölçeğin öncelikle güvenilirlik analizi yapılarak güvenilirlik test 

edilmiĢtir. Anketten elde edilen verilerin SPSS istatistik paket programında analizleri yapılmıĢ 

ve sonuçlar değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında katılımcıların demografik özellikleri 

ile sosyo-ekonomik durumlarını gösteren tanımlayıcı istatistiklerle ilgili gözlem sonuçları da 

verilmiĢtir. Ayrıca çalıĢmanın amacına uygun olarak hipotezler kurularak, hipotez testleri için 

varsayımlara değinilmiĢ, değerlendirmeler yapılmıĢtır. AraĢtırmada kurulan hipotezler Anova 

testi ve T testi ile sınanmıĢ ve bazı bulgulara ulaĢılarak değerlendirmeler yapılmıĢtır.  

 

4. BULGULAR 
 

Bu kısımda yapılan anketle ilgili istatistiki bilgiler ile analiz sonuçları 

değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda katılımcıların demografik özellikleri, kültürel miras ve 

turizm algısına yönelik olarak sorulara iliĢkin değerlendirmeler ile araĢtırmada kurulan 

hipotezlerin sonuçları paylaĢılmıĢtır. 

 

4.1. Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 

 AraĢtırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri ile sosyo-ekonomik 

durumlarını gösteren betimleyici istatistikler tabloda verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Tanımlayıcı Ġstatistikler 

YaĢ Frekans % Cinsiyet Frekans % 

17-29 43 21,5 Kadın 83 41,5 

30-45 57 28,5 Erkek 117 58,5 

46-55 80 40,0 Toplam 200 100,0 

56 ve daha fazlası 20 10,0    

Toplam 200 100,0    

Ailedeki birey sayısı Frekans % Baba Mesleği Frekans % 

2 kiĢi 7 3,5 Kamu 38 19,0 

3 kiĢi 15 7,5 Kendi ĠĢyeri 30 15,0 

4 kiĢi 31 15,5 ĠĢçi 57 28,5 

5 ve fazla 147 73,5 Serbest 75 37,5 

Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

Osmaniye’de oturma süresi Frekans % Ailenin Geliri Frekans % 

1-4 yıl 20 10,0 0-1000 28 14,0 

5-19 yıl 38 19,0 1001-2500 99 49,5 

20 Yıldan fazla 24 12,0 2501-5000 49 24,5 

Yerlisi 118 59,0 5001'den fazla 24 12,0 

Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

Ailede turizmde çalıĢan 

var mı? 

Frekans % 
Turizmde çalıĢma durumu 

Frekans % 

Evet 13 6,5 Hiç çalıĢmadım 186 93,0 

Hayır 
187 93,5 Evet, kendi iĢyerim 

var/vardı 

2 1,0 

Toplam 200 100,0 Hala ücretli çalıĢıyorum 12 6,0 

Osmaniye turizminde 

öncelikli alan nedir? 
Frekans % Toplam  

200 100,0 

Mutfak 6 3,0 Turizm neyi ifade ediyor? Frekans % 

Kaplıcalar 20 10,0 Tatil 83 41,5 

Yaylalar 83 41,5 Yeni ĠĢ Ġmkânı 31 15,5 

Kaleler 22 11,0 Çevrenin GeliĢmesi 56 28,0 

Tarihi Kalıntılar 33 16,5 Çok Para Kazanma 15 7,5 

Doğal Çevre 24 12,0 Diğer 15 7,5 

Diğer 12 6,0  200 100,0 

Toplam 
200 100,0 Osmaniye’ye ne tur turist 

gelmelidir? 
Frekans % 

Osmaniye’de turizme 

bakıĢı 

Frekans % 
Yerli 

15 7,5 

Faydalı 146 73,0 Yabancı 13 6,5 

Zararlı 2 1,0 Her tür turist 164 82,0 

Fikrim Yok 52 26,0 Turist Gelmemeli 8 4,0 

Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

 

 AraĢtırmaya katılan katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri yukarıda 

tabloda verilmiĢtir. Buna göre ankete katılanların %40‟ı 46-55 yaĢ aralığında, 56 ve üzeri yaĢ 

aralığında katılımcı oranı ise %10 „dur.  Ankete katılanların %41,5‟u bayan, %58,5 ise 

erkeklerden oluĢmaktadır. Anket katılımcıların büyük bir kısmının baba mesleği, serbest 

çalıĢanlar ile iĢçi olarak çalıĢanlardan oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir. Ankete katılanların %59‟u 

Osmaniye‟nin yerlisi olduğunu ifade etmiĢtir. Anketör ailenin geliri incelendiğinde, 1001-

2500 gelir düzeyinde gelir elde edenlerin en yüksek orana sahip olduğu gözlemlenmiĢtir 

(%49,5). Bu durum ankete katılanların yarıya yakınının düĢük gelir grubunda yer aldığını 

göstermektedir. Ailede turizm sektöründe çalıĢan sayısının oldukça düĢük olduğu 
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gözükmektedir. Katılımcılara göre Osmaniye‟nin turizm kaynakları açısından 

değerlendirilmesi gereken öncelikli kaynak yayla turizmi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Katılımcıların %41,5‟i yayla turizmini Osmaniye turizminde değerlendirmesi gereken 

öncelikli alan olarak gördüğünü ifade etmiĢlerdir. Daha sonra tarihi kalıntılar ve doğal çevre 

turizmi, turizm kaynağı olarak sıralanmıĢ durumdadır. Osmaniye‟deki turizme bakıĢ açısına 

yönelik olarak soruya katılımcıların %73‟ü olumlu baktıklarını ifade etmiĢlerdir. Ayrıca 

Osmaniye‟ye hangi tür turist gelmesiyle ilgili soruya katılımcılar her türlü turistin gelmesinin 

faydalı oluğunu ifade etmiĢlerdir. 
 

Tablo 2.Turizm Algısına Yönelik Bazı Soruların Frekans ve Yüzdeleri 

Osmaniye’nin kalkınması ancak sanayi 

ile gerçekleĢebilir. 
Frekans Yüzde 

Turizmin geliĢmesi 

gayrimenkul fiyatlarını 

artırır. 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 32 16,1 Kesinlikle katılıyorum 68 34,0 

Katılıyorum 53 26,6 Katılıyorum 71 35,5 

Fikrim yok 48 24,1 Fikrim yok 34 17,0 

Katılmıyorum 41 20,6 Katılmıyorum 17 8,5 

Kesinlikle katılmıyorum 25 12,6 Kesinlikle katılmıyorum 10 5,0 

Toplam 199 100,0 Toplam  200 100,0 

Osmaniye halkının turizm bilinci 

yeterlidir. 
Frekans Yüzde 

Osmaniye’nin Turizm 

altyapısı yeterlidir. 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 24 12,0 Kesinlikle katılıyorum 25 12,6 

Katılıyorum 23 11,5 Katılıyorum 21 10,6 

Fikrim yok 53 26,5 Fikrim yok 38 19,1 

Katılmıyorum 54 27,0 Katılmıyorum 66 33,2 

Kesinlikle katılmıyorum 46 23,0 Kesinlikle katılmıyorum 49 24,6 

Toplam 200 100,0 Toplam 199 100,0 

Turizmin geliĢmesi fiyatları arttırır. Frekans Yüzde 
Osmaniye’de turizm trafik 

yoğunluğuna neden olur. 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 42 21,2 Kesinlikle katılıyorum 34 17,3 

Katılıyorum 80 40,4 Katılıyorum 55 27,9 

Fikrim yok 31 15,7 Fikrim yok 36 18,3 

Katılmıyorum 28 14,1 Katılmıyorum 50 25,4 

Kesinlikle katılmıyorum 17 8,6 Kesinlikle katılmıyorum 22 11,2 

Toplam 198 100,0 Toplam 197 100,0 

Turizmin geliĢmesi halkın 

harcamalarını arttırır. 
Frekans Yüzde 

Karatepe AslantaĢ Açık 

Hava Müzesi önemli bir 

turizm potansiyelidir. 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 22 11,1 Kesinlikle katılıyorum 59 29,6 

Katılıyorum 66 33,3 Katılıyorum 81 40,7 

Fikrim yok 45 22,7 Fikrim yok 27 13,6 

Katılmıyorum 48 24,2 Katılmıyorum 18 9,0 

Kesinlikle katılmıyorum 17 8,6 Kesinlikle katılmıyorum 14 7,0 

Toplam 198 100,0 Toplam 199 100,0 

Osmaniye’ye gelen turist sayısı yeterlidir. Frekans Yüzde 
Turizm Osmaniye için 

yararlıdır. 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 19 9,5 Kesinlikle katılıyorum 67 33,7 

Katılıyorum 16 8,0 Katılıyorum 61 30,7 

Fikrim yok 58 29,1 Fikrim yok 42 21,1 

Katılmıyorum 51 25,6 Katılmıyorum 22 11,1 
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Kesinlikle katılmıyorum 55 27,6 Kesinlikle katılmıyorum 7 3,5 

Toplam 199 100,0 Toplam 199 100,0 

 Katılımcıların çoğunluğu Osmaniye‟nin kalkınmasının sanayi ile gerçekleĢebileceğine 

dair önermeye katılma oranı yüksek olarak gözlenmiĢtir (%46,7). Aynı Ģekilde turizmin 

Osmaniye‟de geliĢmesi gayrimenkul fiyatlarını arttıracağını ifade edenlerin oranı hayli yüksek 

gözükmektedir (%69,5). Bu bağlamda turizmin fiyat artıĢlarına neden olacağına iliĢkin 

önermeye katılımcıların %51,6‟sı katıldıklarını (Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum) ifade 

etmiĢlerdir. Dolayısıyla turizmin fiyat artıĢlarına neden olacağı ile ilgili sosyo-ekonomik bir 

algı olduğu ortadadır. Osmaniye halkının turizmle ilgili bilgi ve algısının yeterli olduğuna 

iliĢkin soruya katılımcıların çoğunluğu katılmadığını belirtmiĢlerdir (Katılmıyorum ve 

kesinlikle katılmıyorum=%50). Ankete katılanların çoğunluğu turizmle ilgili bilgi ve 

donanımlarının yeterli olmadığını düĢünmektedirler. Ankete katılanların %58,6‟sı 

Osmaniye‟nin turizm için altyapı yeterlilikleri konusunda tereddütleri olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Turizmin geliĢmesi trafik yoğunluğuna neden ocağına iliĢkin önermeye 

katılımcıların büyük çoğunluğu katıldıklarını ifade etmiĢlerdir (Kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum toplamı %45,2).  Ankete katılan halkın %44,4‟ü turizmin yerelde halkın 

harcamalarında artıĢa neden olacağına iliĢkin önermeye katıldıkları (Katılıyorum ve kesinlikle 

katılıyorum) görülmektedir. Karatepe-AslantaĢ müzesini turizm potansiyeli olarak 

görmeleriyle ile ilgili önermeye kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum görüĢünü ifade 

edenlerin oranı %70,3 olmasına rağmen, Osmaniye‟nin en önemli turizm potansiyeli sayılan 

ve dünyaca tanınırlığı olan bu turizm merkezini potansiyel turizm merkezi olarak 

görmeyenlerle, bu konuda fikir belirtmeyenlerin de hayli yüksek olduğu görülmektedir.  

AraĢtırmaya katılanların çoğunluğu gelen turist sayısını yeterli görmedikleri bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Bunun yanında ankete katılanların çoğunluğu turizmin Osmaniye‟ye faydalı 

olacağına iliĢkin olumlu görüĢ bildirdikleri gözlemlenmiĢtir.  

 

4.2. AraĢtırma Kapsamında Test Edilen Hipotezler 

 

H
1
: Yerel halkın kültürel miras ve turizme bakıĢ açısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

H
2
: Ailelerin gelirleri ile kültürel miras ve turizm algısı arasında bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H
3
: Yerel halkın kültürel miras ve turizm algıları yaĢlara göre farklılık göstermektedir. 

H
4
: Yerel halkın Osmaniye‟de oturma süreleri ile kültürel miras ve turizme bakıĢları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H
5
: Osmaniye halkından kültürel mirasa ve turizmle ilgili olumsuz görüĢlere sahip 

olanların gelir düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H
6
: Osmaniye halkının turizmin geliĢiminde öngördüğü öncelikler ile kültürel miras ve 

turizme bakıĢ açıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 

4.3. AraĢtırmada Hipotezlerin Testinden Önce Yapılan Testler 

 

 ÇalıĢmada kullanılan ölçeğin iç tutarlılığının olup olamadığı ve herkes tarafından doğru 

olarak algılanıp algılanmadığının tespiti için güvenilirlik analizi yapılmıĢtır. 

 

 Ölçekteki soruların iç tutarlığının olup olmadığını ölçmede kullanılan Cronbach alfa 

katsayısı ankette soruların herkes tarafından homojen olarak algılanıp algılanmadığını test 
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etmek için kullanılır. Cronbach alfa katsayısı yüksekse likert ölçeğin içeriğinin birbirleriyle 

tutarlı olduğu ve ölçeğin aynı özelliğin ölçüldüğü sorular içerdiği Ģeklinde yorumlanır. 

Cronbach alfa katsayısıyla ilgili aralıklar Ģöyledir (Yıldız ve Uzunsakal, 2018:19). 

 0 < R2 < 0.40 ise güvenilir değil  

 0.40 < R2 < 0.60 ise düĢük güvenilirlikte  

 0.60 < R2< 0.80 ise oldukça güvenilir  

 0.80 < R2 < 1.00 ise yüksek güvenilirlikte 

 

 Ölçeğin iç güvenilirliğinin ölçülmesi sonucunda Cronbach's Alpha değeri 0,829 olarak 

bulunmuĢtur. Bu sonuca göre ölçek iç tutarlılık yönünden yüksek dereceli güvenilir ölçek 

olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır.  

   
Tablo 3. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha N of Items 

,829 26 

  

Hipotez testlerinin test edilmesinde varyans analizi (anova) yönteminden 

faydalanılmıĢtır. Bu analizle ilgili olarak ölçeğin ortalaması alınmıĢ ve değiĢken sayısı bire 

düĢürülmüĢtür.   

 Varyans (Anova) analizi grup ortalamaları karĢılaĢtırılarak analiz yapılan parametrik 

testlerden biridir. Anova yapılabilmesi için dağılımın normal dağılım göstermesi ve normal 

dağılıma sahip örneklemin varyanslarının homojen olması temel varsayımlarını sağlaması 

gerekmektedir (Karadayı, 2010:22). 

 Buna göre öncelikle varyans analizinin (anova) ilk varsayımı olan normallik varsayımı 

araĢtırılmıĢ ve sonuçlar aĢağıda paylaĢılmıĢtır. 

Tablo 4. Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

likertort ,107 200 ,000 ,937 200 ,000 

  

Normallik test sonucuna göre yokluk hipotezi olan “Veriler normal dağılım 

göstermektedir” önermesi reddedilmiĢtir. Dolayısıyla alternatif hipotez olan veriler normal 

dağılım göstermemektedir hipotezi kabul görmüĢtür. Normalite testlerinde veri sayısı 50‟nin 

üzerindeyse Kolmogorov-Smirnov normalite testi önerilmektedir. Ancak sosyal bilimlerde 

sadece bu teste bakılarak verinin normal dağılmadığını söylemek yetersiz kalmakta, 

araĢtırmalarda baĢka testlere de bakılarak karar verilmektedir. Bu bağlamda verinin grafiğine 

bakılarak verinin normal dağılım gösterip göstermediği ya da basıklık ve çarpıklık (skewness 

ve kurtosis) değerleri de verinin normal dağılıp dağılmadığını gösterebilmektedir.  

 

Bu kapsamda verideki tüm değiĢkenlerin tümü için, basıklık ve çarpıklık değerleri -

2,0;+2,0 güven sınırları arasındaysa, verinin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir
1
. 

                                                             
1 Daha detaylı bilgi için kaynak : tabachnick and fidell, 2013 b.g tabachnick, l.s. fidell using multivariate 

statistics( 6th edition) pearson, boston(2013)  
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ÇalıĢmamızda verilerin, skewness değeri 0,878 ve kurtosis değeri 0,711 olduğundan testin 

güven aralıklarında, verinin normal dağılım gösterdiği varsayılmıĢtır. 
Tablo 5. Normallik Testiyle Ġlgili Bazı Değerler, Çarpıklık Basıklık Değerleri  

 Statistic Std. Error 

likertort 

Mean 2,6322 ,03810 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 2,5571  

Upper Bound 2,7074  

5% Trimmed Mean 2,6031  

Median 2,5774  

Variance ,290  

Std. Deviation ,53886  

Minimum 1,60  

Maximum 4,15  

Range 2,55  

Interquartile Range ,59  

Skewness ,878 ,172 

Kurtosis ,711 ,342 

 AĢağıdaki histogramdan da görüleceği üzere verinin normal dağılım yakın olduğu 

görülmektedir. 

 

Grafik 1. Verinin Histogramı 

 
  

Varyans analizinin yapılmasında kullanılan ön testlerden birisi de varyansların 

homojenliği testidir. Bu kapsamda yapılan analiz sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde 

p=0,483 olarak bulunmuĢ ve Ho hipotezi kabul edilmiĢtir. Bu durumda varyanslar arasında 

farklılık bulunmayıp grup varyanslarının homojen olduğu ifade edilebilmektedir.  
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4.4. Hipotezlerin Test Edilmesi 

 

 OluĢturulan hipotezlerin testi için t-testi ve Tek Yönlü Anova testi kullanılarak analizler 

yapılmıĢtır. T-testi ve Varyans analizi (Anova) testi sonuçları aĢağıdadır.  

 

 Söz konusu testler için likert ölçeğindeki sorular gruplandırılarak yerel halkın turizme 

olumsuz olarak bakıĢını ölçen soruların ortalaması alınmıĢtır. Farklı karĢılaĢtırma için yerel 

halkın genel anlamda turizme bakıĢ açısını ölçmek amacıyla likertin tümünün ortalaması 

alınmıĢtır. Hipotezlere göre söz konusu ortalamalar kullanılarak test sonuçları elde edilmiĢtir. 

Buna göre hipotez testi sonuçları aĢağıdadır. 

 

H
1
:Yerel halkın kültürel miras ve turizme bakıĢ açısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

 

H
1
 hipotezinin test edilmesi için t-testi uygulanmıĢtır. Yerel halkın kültürel miras ve 

turizme bakıĢ açısının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmiĢtir. T-testi 

sonucuna göre varyansların homojen olduğu bulgusuna ulaĢılarak, t testi analizi sonucunda 

%5 anlamlılık düzeyinde p=0,740>0,05 tespit edilmiĢtir. Buna göre H
0
 hipotezi kabul 

edilmiĢtir. Buna göre yerel halkın kültürel miras ve turizme bakıĢ açısında cinsiyete göre bir 

farklılık olmadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

 

H
2
: Ailelerin gelirleri ile kültürel miras ve turizm algısı arasında bir farklılık 

bulunmaktadır. 

 

Osmaniye halkının gelir düzeylerine göre kültürel miras ve turizme bakıĢ açısında 

farklılık olup olmadığının araĢtırılmasına yönelik anova testi yapılmıĢtır.  Test sonucuna göre 

varyansların homojen olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Anova testi sonucuna göre p=0,002 

olarak bulunmuĢtur. Bu durumda Ho reddedilerek H
2 

hipotezi kabul edilmiĢtir. Analiz sonuna 

göre %5 anlamlılık düzeyi esas alındığında, Osmaniye halkının kültürel miras ve turizme 

bakıĢ açısı, gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

 

H
3
: Yerel halkın kültürel miras ve turizm algıları yaĢlara göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 Analiz sonucuna göre p>0,05 olduğundan Ho hipotezi kabul edilmiĢtir. Buna göre 

ankete katılan katılımcıların yaĢları ile kültürel miras ve turizm algıları arasında bir farklılık 

yoktur. 

 

H
4
: Yerel halkın Osmaniye’de oturma süreleri ile kültürel miras ve turizme 

bakıĢları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 

Katılımcıların Osmaniye‟de oturma sürelerinin kültürel mirasa bakıĢ açılarını değiĢtirip 

değiĢtirmediğinin test edilmesi amacıyla anova testi uygulanmıĢtır. Buna göre p=0,032<0,05 

olduğundan Ho reddedilmiĢ, alternatif hipotez kabul edilmiĢtir. Halkın kültürel miras ve 

turizme bakıĢ açıları, Osmaniye‟de oturma sürelerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Ancak hemen belirtelim ki bu testle birlikte homojenlik testi değerlendirildiğinde; gruplar 

arasındaki varyansların homojen olmadığı bulgusuna ulaĢıldığından, parametrik testlerin en 
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önemli varsayımlarından birisi olan homojenlik varsayımı olmadığında bu testin zayıf olduğu 

ifade edilebilir.  

 

 

 H
5
: Osmaniye halkından kültürel miras ve turizmle ilgili olumsuz görüĢlere sahip 

olanların gelir düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 

 H
5
 Hipoteziyle Osmaniye‟de kültürel miras ve turizmle ilgili olumsuz bakıĢ açısına 

sahip olanların gelir düzeylerinin farklılık gösterdiği test edilmiĢtir. Analiz sonucuna göre Ho 

reddedilerek alternatif hipotez kabul edilmiĢtir. Buna göre Osmaniye‟de kültürel miras ve 

turizmle ilgili olumsuz bakıĢ açısına sahip insanların gelir düzeyleri farklılık göstermektedir. 

 

H
6
: Osmaniye halkının turizmin geliĢiminde öngördüğü öncelikler ile kültürel 

miras ve turizme bakıĢ açıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 

 Hipotez ile halkın turizmde hangi alana öncelik verilmesi gerektiğine yönelik algısı ile 

genel anlamda halkın kültürel miras ve turizme bakıĢ açılarının farklılık gösterip göstermediği 

araĢtırılmıĢtır. Anova analizi sonucunda varyansların homojen olduğu bulgusuna ulaĢılarak 

p=0,015 bulunmuĢtur (Ho reddedilmiĢtir). Buna göre halkın kültürel miras ve turizmle ilgili 

düĢünceleri ile Osmaniye‟de halkın turizmin geliĢiminde öngördüğü öncelikler arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Yeni geliĢen kent bağlamında Osmaniye halkının kültürel miras ve turizmle ilgili 

algılarını ölçmeye yönelik olarak yapılan bu çalıĢmanın sonuçları aĢağıda paylaĢılmıĢtır. 

 

Osmaniye halkının kültürel miras ve turizmle ilgili bakıĢ açılarını ölçemeye yönelik 

olarak yapılan anket sonuçlarına göre ankete katılanların %58,5‟inin erkek, %41,4‟ü ise 

kadınlardan oluĢtuğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Katılımcıların %40‟ının 46-55 yaĢ aralığında, 

%28,5‟inin ise 30-45 yaĢ aralığında olduğu görülmüĢtür. YaĢ aralığına göre katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunun çalıĢabilir nüfus aralığında olduğu, hayata ve olaylara sosyo-

ekonomik açıdan yaklaĢan insanlardan oluĢtuğu ifade edilebilir. Anket sonuçları 

değerlendirildiğinde anketi dolduran ailelerin büyük bir kısmının 1001-2500 TL arası gelir 

elde ettikleri, %24,5‟inin ise 2501-5000 lira arası gelirlerinin olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Ankete katılanların büyük çoğunluğunu alt gelir grubunda yaĢam sürdükleri görülmektedir. 

Bu bulgu Osmaniye ile ilgili yapılan diğer istatistiki verilerle de örtüĢmektedir. Aile birey 

sayısı dikkate alındığında Osmaniye‟de anne-baba dahil ailedeki birey sayının 5 ve daha fazla 

olanların oranının bir hayli yüksek olduğu görülmektedir (%73,5). Ankete katılanların büyük 

bir kısmı Osmaniye‟nin yerlisi olduğunu ifade etmiĢlerdir (%59).  Osmaniye‟nin turizm 

öncelikleri konusunda yapılan değerlendirmelerde ise Osmaniye‟de yayla turizminin öncelikli 

alan olması gerektiğini ifade edenlerin oranı %41,5‟dir. Daha sonra %16,5 ile tarihi 

kalıntıların öncelenmesi gerektiği konusunda görüĢ ifade edildiği görülmektedir. Tarihi 

kaleler Ģehri olarak ifade edilen Osmaniye‟de tarihi kalelerin turizm olarak öncelikle 

değerlendirilmesi gerektiğini ifade edenlerin oranı ise bir hayli düĢük gözükmektedir. Ankete 

katılanların büyük bir kısmı turizmi sadece tatil olarak algıladıkları ortaya çıkmıĢtır (%41,5). 

Anketörlerin büyük çoğunluğunun turizmde çalıĢmadığı gözlemlenmiĢtir. 
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 Ayrıca katılımcıların önemli bir kısmı turizmi önemli bir potansiyel olarak görmelerine 

rağmen Osmaniye‟nin kalkınmasının ancak sanayi ile gerçekleĢebileceğine iliĢkin görüĢ 

bildirdikleri tespit edilmiĢtir. Bu durum halkın turizmi ikincil bir kalkınma modeli olarak 

gördüğünü ortaya koymaktadır. Osmaniye halkı yerel kalkınma için, turizmin tek baĢına 

yeterli kalkınmayı sağlayamayacağını düĢünmektedir.  Osmaniye‟de halkın turizmin 

geliĢimiyle birlikte gayrimenkul fiyatlarıyla genel fiyat düzeylerinde artıĢ olacağına iliĢkin bir 

algıya sahip oldukları gözlemlenmiĢtir.  Katılımcılar turizmin Osmaniye‟ye faydalı olacağına 

iliĢkin görüĢlerine rağmen halkın sosyo-ekonomik olarak turizmle ile ilgili bazı tereddütleri 

olduğu ifade edilebilir. Yerel halkın kültürel değerlerle ilgili bilgi düzeyleri ile turizm 

algısının yeterli olmadığına iliĢkin bazı bulgulara da ulaĢılmıĢtır.  

 

 AraĢtırmada hipotezler kurularak halkın turizm algısına yönelik hipotezler test 

edilmiĢtir. Bu bağlamda yerel halkın kültürel miras ve turizme bakıĢ açısının cinsiyete göre 

bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın hipotezlerinden biri de, 

Osmaniye halkının gelir düzeylerine göre kültürel miras ve turizme bakıĢ açısı arasında 

farklılık olup olmadığının araĢtırılmasıdır. Osmaniye halkın gelir düzeyi ile kültürel miras ve 

turizme bakıĢ açısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Ankete katılanların 

gelir düzeylerine göre kültürel miras ve turizm algılarının farklılaĢtığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmada yerel halkın kültürel miras ve turizm algıları yaĢlara göre farklılık gösterip 

göstermediği test edilmiĢ ve bir farklılık gözlenmemiĢtir. Osmaniye‟de oturma sürelerinin 

kültürel miras ve turizm algını etkileyip etkilemediği test edilmiĢ ve halkın turizme bakıĢ açısı 

ile Osmaniye‟ye oturma süreleri arasında anlamlı bir fark çıkmıĢtır. AraĢtırmada turizme 

olumsuz yaklaĢanlar ile gelir düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığı test edilmiĢ ve 

anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir. Osmaniye halkının turizm açısından öngördüğü öncelikli 

kaynaklar ile ilgili görüĢleri ile kültürel mirasa ve turizme bakıĢ açıları arasında farklılık olup 

olmadığı araĢtırılmıĢ ve halkın kültürel miras ve turizmle ilgili algılarıyla Osmaniye‟de halkın 

turizm kaynakları olarak öngördüğü öncelikler arasında farklılık olduğu bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. 

 

 Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; Osmaniye‟nin kültür ve turizm 

değerlerinin hem kendi yerel halkına hem de tüm Türkiye‟ye ve hatta dünyaya tanıtımının 

yapılması gerekmektedir. Kültürel olarak önemli potansiyellerden birisi olan yayla turizminin 

sadece bölgesel düzeydeki tanınırlığının yanında festivallerle, Ģenliklerle daha fazla 

tanıtımının yapılması gerekmektedir. Ġlaveten yazılı ve görsel basın kullanılarak hem yerel 

hem bölgesel hem de ulusal düzeyde Osmaniye‟nin tarihi ve turistik değerlerinin öne 

çıkarılması önerilmektedir.  

 

 Son olarak Osmaniye‟nin turizmde öne çıkması için medya ve görsel basın yoluyla 

tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle ilgili Ģehrin markalaĢma sürecinin baĢlatılması ve 

kalıplaĢmıĢ tanıtım ve bilgilendirmelerin ötesinde, insanların dikkatini çekecek, daha etkili ve 

kalıcı etkinlikler, eğitimler, tanıtımlar yapılması gerekmektedir. Turizm acenteleriyle iĢ birliği 

yapılması, çeĢitli gezi ve turlar düzenlenerek turistin dikkatinin Osmaniye‟ye çekilmesi, gelen 

turist sayısının artırılmasında etkili olacağı düĢünülmektedir.  
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ABSTRACT 

 

Sanjak is the name given to the administrative divisions between provinces and districts in the 

Ottoman administration organization. Sanjak region in the Balkans is one of the 123 sanjaks in 

the Ottoman Empire. People living in Sanjak, which was conquered by Fatih in 1461, together 

became Muslims. In the 19th century it was turned into a sanjak based in Novi Pazar and started 

to be called as Sanjak.  After being a part of the Ottoman Empire for more than four centuries, it 

became an autonomous region under the Ottoman Empire  with 1878 Berlin Treaty and in 1913 

it was divided between Serbia and Montenegro. With the declaration of  Montenegro's 

independence in May 2006, some of its territories started to belong to Montenegro, and some to 

Serbia. The settlements in Serbia are Priboj, Prijepolje (Semi Pazar), Nova Varos, Sjenica 

(Senica), Novi Pazar  and Tutin, and the settlements in Montenegro are BijeloPolje (Akova), 

Berane, Plav, Pljevlja ( Taşlıca) and Rozaje. There are many cultural heritage elements built and 

still preserved in the Ottoman period in Sancak.Ishak Bey Tower, Altun Alem Mosque, Emir Aga 

Inn in Novi Pazar, Hüseyin Pasa Mosque in Pljevlia (Taşlıca), Valide Sultan Mosque in Sjenica, 

Clock Tower in Prijepolje (Semi Pazar) are the examples of these elements. In this study, the 

literature about the cultural heritage which belongs to the Ottoman period and the pre-Ottoman 

period will be examined and interpreted. 
 

Key Words: Cultural Heritage, Sanjak, Ottoman Empire, Montenegro, Serbia. 
 

SANCAK BÖLGESĠ KÜLTÜREL MĠRASI 

 

ÖZET 
 

Sancak, Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümlerine verilen addır. 

Balkanlar'da bulunan Sancak bölgesi ise Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan 123 sancaktan birisidir. 1461’de 

Fatih tarafından fethedilen Sancak'ta yaşayan halk, kısa bir süre sonra Arnavut ve Boşnaklarla beraber topluca 

Müslüman olmuşlardır. 19. yüzyılda Osmanlı hükümetince Novi Pazar (Yeni Pazar) merkezli bir sancak haline 

getirildiği için bu adla adlandırılan Sancak, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir bölgedir. Yeni Pazar Sancağı 

dört yüzyıldan daha uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduktan sonra, 1878 Berlin Antlaşması'yla 

Osmanlı Devleti'ne bağlı özerk bölge statüsü elde etmiş ve 1913'te de Belgrad Antlaşması'yla Sırbistan ve 

Karadağ arasında bölüştürülmüştür. 2006 yılı Mayıs ayında Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle 

topraklarının bir kısmı Karadağ'da, bir kısmı ise Sırbistan'da bulunan bir bölge olmuştur. Sırbistan'da bulunan 

yerleşim birimleri Priboj, Prijepolje (Semi Pazar), Nova Varos, Sijenica (Seniçe), Novi Pazar (Yeni Pazar) ve 
Tutin iken, Karadağ'da kalan yerleşim birimleri ise BijeloPolje (Akova), Berane, Plav, Pljevlja (Taşlıca) ve 

Rozaje'dir. Sancak'ta Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve hatta bir kısmı korunmuş olan ve hala kullanılan birçok 

kültür miras öğesi bulunmaktadır. Novi Pazar'da bulunan İshak Bey Kulesi, Altun Alem Camii, Emir Ağa Hanı, 

mailto:%20mesut.demirel@hbv.edu.tr
mailto:%20mesut.demirel@hbv.edu.tr
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Pljevlia (Taşlıca)'da bulunan Hüseyin Paşa Camii, Sjenica'da bulunan Valide Sultan Camii, Prijepolje (Semi 

Pazar)'da bulunan saat kulesi bu öğelere örnek gösterilebilir. Bu çalışmada Sancak bölgesinin gerek Osmanlı 

dönemine gerekse de Osmanlı öncesi dönemine ait kültürel mirası ile ilgili literatürü incelenecek ve 

yorumlanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Sancak, Osmanlı İmparatorluğu, Karadağ, Sırbistan. 

 

1. GĠRĠġ 

 

Sancak, Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim 

bölümlerine verilen addır (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime= 

SANCAK) Balkanlar'da bulunan Sancak bölgesi Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan 123 

sancaktan birisidir (Niksic ve diğ., 2012: 194). 1461’de Fatih tarafından fethedilen Sancak'ta 

yaşayan halk,  kısa bir süre sonra Arnavut ve Boşnaklarla beraber topluca Müslüman 

olmuşlardır. (Yenigün, 2006: 24). 19. yüzyılda Osmanlı hükümetince Novi Pazar (Yeni Pazar) 

merkezli bir sancak haline getirildiği için bu adla adlandırılan Sancak, Müslümanların 

çoğunlukta yaşadığı bir bölgedir (Ekinci, 2014: 33).  Yeni Pazar Sancağı 4 yüzyıldan daha 

uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduktan sonra, 1878 Berlin Antlaşması'yla 

Osmanlı Devleti'ne bağlı özerk bölge statüsü elde etti ve 1913'te de Belgrad Antlaşması'yla 

Sırbistan ve Karadağ arasında bölüştürüldü (Yarar, 2010: 61). 

 

Sancak, Sırbistan ve Karadağ sınırlarının arasında dağlık bir bölgede bulunan ve 

içerisinde birçok etnik kimliği barındıran bir bölgedir.  2006 yılı Mayıs ayında Karadağ'ın 

bağımsızlığını ilan etmesiyle topraklarının bir kısmı Karadağ'da, bir kısmı ise Sırbistan'da 

bulunan bir bölge olmuştur. Sırbistan'da bulunan yerleşim birimleri Priboj, Prijepolje (Semi 

Pazar), Nova Varos, Sijenica (Seniçe), Novi Pazar (Yeni Pazar) ve Tutin iken, Karadağ'da 

kalan yerleşim birimleri ise Bijelo Polje (Akova), Berane, Plav, Pljevlja (Taşlıca) ve 

Rozaje'dir (Morrison, 2008: 2). 
 

Resim 1: Sancak Bölgesi'nde Bulunan İllerin Haritası 

 

 
Kaynak: Morrison, 2008:14 

 

Tablo 1: Sancak Bölgesi'nin Karadağ'da Bulunan Yerleşim Birimleri 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime
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1 Pljevlja (Taşlıca) 

2 Bijelo Polje (Akova) 

3 Berane 

4 Plav 

5 Rozaje 

 
Tablo:2 Sancak Bölgesi'nin Sırbistan'da Kalan Yerleşim Birimleri 

1 Novi Pazar (Yeni Pazar) 

2 Tutin 

3 Sijenica (Seniçe) 

4 Prijepolje (Semi Pazar) 

5 Nova Varos 

6 Priboj 

 

Sancak, birçok etnik kimliği içerisinde barındırmakla birlikte Sırbistan ve Karadağ'da 

bulunan Sancaklıların etnik dağılımları aşağıdaki gibidir (Becirovic vd., 2016: 519). 

 

Sırbistan'da yaşayan Sancaklıların 2011 nüfus sayımına göre etnik dağılımları: 

 

 142,373 kişi Bosnalı (%59.62) 

 77,555 kişi Sırp (%32.48) 

 12,441 kişi Etnik Müslüman (%5.21) 

 241 kişi Karadağlı (%0,10) 

 284 kişi Arnavut (%0.12) 

 5,893 kişi Diğer (%2.47) 

 Toplam: 238.787 kişi 

 

Karadağ'da yaşayan Sancaklıların 2011 nüfus sayımına göre etnik dağılımları: 

 

 46,318 kişi Bosnalı (% 31.87) 

 51,643 kişi Sırp (%35.16) 

 12,452 kişi Etnik Müslüman (%7.80) 

 26,363 kişi Karadağlı (%17.95) 

 3,777 kişi Arnavut (%2.57) 

 6,831 kişi Diğer (%4.65)  

 

SANCAK BÖLGESĠ TARĠHĠ 

 

Sancak Bölgesi'nin tarihi incelenecek olursa, bölgenin geçmişinin Neolitik çağa kadar 

uzandığı görülmektedir. Akova, Taşlıca ve Yeni Pazar müzelerinde sergilenmekte bulunan 

buluntular bu durumu ispatlamaktadır. Yer adlarından ve kazılar sonucu elde edilen 

bulgulardan ise buraya yerleşen ilk toplumun İllirler olduğu anlaşılmaktadır. İllirlerin MÖ 6. 

yüzyılda bölgeye geldikleri tahmin edilmektedir. Aynı zamanda bölgeye ilk yerleşen 

toplumun Dardaniler olduğu da söylenmektedir. Dardanilerin'in İllirler'in bir kolu olduğunu 

söyleyen bilim adamları olduğu gibi, onlardan ayrı bir kavim olduğunu söyleyenler de 

bulunmaktadır. MS. 2. yüzyılda bölge, Roma İmparatorluğu'na ait bir yer haline gelmiştir. 

İmparatorluk, Kavimler Göçü'nün etkisiyle 395 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılınca 

bölgenin bir kısmı Doğu Roma İmparatorluğu'nda bir kısmı ise Batı Roma İmparatorluğu'nda 



  
66 

 

 
Sancak Bölgesi Kültürel Mirası 

 

 

kalmıştır ve bu iki devletin sınırı Sancak topraklarından geçer hale gelmiştir (Yarar, 2010: 6-

7). 

 

7.yüzyılın başlarında Slavların Balkanlara gelmesiyle, Slavlar'ın bir kolu olan Sırplar 

burada ilk devletlerini Raşka Nehri'nin civarında kurmuşlardır (İbriç, 2004: 4). Bu devlet 9. 

yüzyılda, Knez Vlastimir ile Knez Caslav dönemlerinde Sancak Bölgesi'nde Sırbistan'ın 

güneyini, Karadağ'ı ve Hersek'i içine alarak kurulmuştur. Bölge Raşka Sırp Devleti 

döneminde devletin merkezi olmakla birlikte Yeni Pazar yakınlarındaki Raş şehri de devletin 

başkenti olmuştur. Bölge 15. yüzyılda Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve Yeni Pazar 

Sancağı olarak adlandırılmıştır. Yeni Pazar bölgenin idari ve kültürel merkezi olmuştur. (Şen, 

2015: 37). 

 

1878 Berlin Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'ne bağlı özerk bir bölge olan Sancak, 

1913'te de Belgrad Antlaşması'yla Sırbistan ve Karadağ arasında bölüştürüldü (Yarar, 2010: 

61). 2006 yılında yapılan halk oylaması sonucunda Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle 

Balkanlar haritası yeniden değişti. Bu durumun sonucu olarak Sancak bölgesi de Sırbistan ve 

Karadağ arasında hem siyasi hem de fiziksel sınırlarla bölünmüştür (Yarar, 2010: 121). 
 

SANCAK BÖLGESĠ'NĠN OSMANLI DÖNEMĠ ÖNCESĠ KÜLTÜREL MĠRAS 

ÖĞELERĠ 

 

Uzun yıllar boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Sancak Bölgesi kültürel 

açıdan bir çok kültürel miras öğesine sahiptir. Bu kültürel miras öğeleri Osmanlı 

İmparatorluğu dönemi ve öncesine ait olmakla birlikte, turistik ürün olarak değerlendirilme 

potansiyeline sahiplerdir. Sancak Bölgesi'nde antik dönemden kalma arkeolojik sit alanları 

bulunmaktadır. Ancak bu alanlar, birer turistik ürün olarak yeteri kadar 

kullanılamamaktadır.Taştan yapılmış baltalar, kilden yapılmış çanak çömlekler, seramik ve 

metalden yapılmış olan diğer objeler Priboj, Semi Pazar ve Yeni Pazar'da bulunan müzelerde 

sergilenmektedir (Golic, 2011: 57). 
 

Sancak Bölgesi'nde bulunan  manastır ve kiliseler de bu öğelere örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Sancak Bölgesi'nde bulunan manastırlar, Semi Pazar yakınlarında 

bulunan Milesevo Manastırı (12.yy.), Yeni Pazar yakınlarında bulunan Durdevi Stupovi 

Manastırı (12.yy.) ve Sopocani Manastırı (13.yy.), Priboj yakınlarında bulunan Banja (12.yy) 

ve Uvac (12.yy.) Manastırları, Nova Varoş'a bağlı Bozetici kasabasında bulunan Davidovica 

(13. yy) Manastırı, Semi Pazar'a bağlı Brodarevo kasabasında bulunan Kumaniça Manastırı 

(13. ve 14. yy.), Seniçe'ye bağlı Vrbnica kasabasında bulunan Crna Reka Manastırı (14.yy), 

Akova yakınlarında bulunan St. John Kilisesi, Berane'de bulunan St. George Manastırı,  

olarak sıralanabilinir. Mileseva Manastırı Kral Vladislav döneminde Semi Pazar yakınlarında 

bulunan Milesevka Nehri vadisinde inşa ettirilmiştir. Manastır özel bir mimari tasarım ile 

Bizanslı ve Sırp işçiler tarafından inşa edilmiştir. Manastırda bulunan Beyaz Melek freskosu  

(Mironosnica na Hristovom Grobu) Sırp Ortaçağ sanatının en önemli eserlerinden birisidir. 

Yugoslavya yönetimi döneminde fresko ülkenin turizm posterlerinde turistik öğe olarak 

kullanılmıştır. Mileseva Manastırı Sırp halkı için en önemli spiritüel ve kültür merkezlerinden 

bir tanesidir. Kültürel, tarihi, sanatsal ve turistik öneminden dolayı manastır, Unesco Dünya 

Kültürel Miras Listesi'ne aday gösterilmiştir. 
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   Fotoğraf 1: Mileseva Manastırı                                         Fotoğraf 2: White Angel freskosu 

 

Yeni Pazar yakınlarında bulunan ve Peter kilisesi, eski Ras şehri kalıntıları, Durdevi 

Stopavi ve Sopocani Manastırları'ndan oluşan bölge anıtsal kompleks olarak turizm değeri 

sunmaktadır. Bu kompleks 1979 yılında Unesco Dünya Mirasları Listesi'ne bir ortaçağ 

kompleksi olarak dahil olmuştur (Golic, 2011: 58). 

 
SANCAK BÖLGESĠ'NĠN BULUNAN OSMANLI DÖNEMĠ'NE AĠT SOMUT 

OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRAS ÖĞELERĠ 

 

Osmanlı Devleti'nin Balkanları fethetmesiyle birlikte, Boşnaklar İslamiyet'i kabul etmiş 

ve Sancak Bölgesi'nde uzun süre Türklerle birlikte yaşamışlardır. Bu sayede bu iki millet 

kültür alışverişi yoluyla birbirlerinden kültürel unsurlar almışlardır (Özdamar, 2015: 321). Bu 

unsurlar yiyecek içecek, günlük konuşma dilinde kullanılan bazı kelimeler, kişi isimleri gibi 

soyut olmayan unsurlar ile birlikte, Sancak Bölgesi'nde bulunan bazı mimari eserler şeklinde 

sıralanabilir. 

 

Türk Dil Kurumu verilerine göre Sırpça'da 8742 Türkçe kelime bulunduğu iddia 

edilmektedir. Sırp milliyetçiliği sonucunda Türkçe kelimelerin Sırpça kelimelerin 

çıkarılmasıyla ilgili çalışma Vuk Stefanovic Karadzic tarafından hazırlanmıştır. 1818 yılında 

ilk Sırpça sözlüğü yayınlayan Karadzic, bu sözlüğün ikinci baskısında sözlükten binlerce 

Türkçe kelimeyi atmaya çalışmıştır. Sözlükten Türkçe kelimelerin atılması sonucu Sırpçanın 

fakirleştiğini fark etmesi üzerine sözlüğe, 1700 adet yeni Türkçe kelime almıştır. Türkçe 

kelimeleri ve kelime değişimlerini inceleyen ''Turcizmi u Srpsko‐Hırvatskom Jeziku'' adlı 

çalışma ise Abdullah Skaljic tarafından hazırlanmıştır. Skaljic ise 8742 Türkçe kelime ve 

6.878 Türkçe terim tespit ettiğini belirtmiştir (Özdamar, 2015: 324). Ayrıca Boşnaklar 

tarafından kullanılan Arslan (Arslan), Ayla(Ajla), Yaşar (Jasar), Bayram (Bajram) gibi adlar 

Türk kültür unsurlarının hala devam ettiğini göstermektedir (Özdamar, 2015: 325). 

 

Türkiye'de tüketilen sucuk (sudzuk), börek (burek), pide (pita), kebap (cevap), köfte 

(cofte - cufte), sarma (sarma), sütlaç (sutlijas), sirke (sirce) gibi yiyecek ürünleri bölgede de 

tüketilmektedir (Özdamar, 2015: 327-329). 
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SANCAK BÖLGESĠ'NĠN BULUNAN OSMANLI DÖNEMĠ'NE AĠT SOMUT 

KÜLTÜREL MĠRAS ÖĞELERĠ 

 

Yeni Pazar'daki Mimari Eserler 

 

Gazi Ġsa Bey Medresesi: Evliya Çelebi, 1661 yılında Yeni Pazar'da 5 tane medrese 

olduğunu belirtmiştir. Gazi İsa Bey Medresesi bunlardan birisi olup, yapımı 15. yy'a 

dayanmaktadır. Medrese 1946 yılında komünist rejim tarafından kapatılana kadar faal 

durumda kalmıştır. Medrese 17 Eylül 1990 tarihinde yeniden kullanıma açılmıştır (Becirovic 

vd. 2016: 526). 

 

Gazi Ġsa Bey Hamamı: Yeni Pazar'ın merkezinde bulunan hamamı 15.yy'da İsa Bey 

tarafından inşa ettirilmiştir (Becirovic vd. 2016: 526). İsa Bey Hamamı 1970'lerde restore 

ettirilmiştir (Aruçi, 2013: 471). Hamam, Sırbistan Kültürel Anıtları Koruma Enstitüsü’nün 

koruması altındadır (Becirovic vd. 2016: 526). 

 

Yeni Pazar Kaplıcası: Kaplıca Roma Dönemi'nde keşfedilmiş ve bu bölgeye Romalılar 

tarafından M.S. 2. yy. ve 4. yy. arasında banyo ve havuz inşa ettirilmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde bu yapılara ek olarak hamam inşa ettirilmiştir. Kaplıca toplamda 

beş hektarlık bir alanı kapsamaktadır (Becirovic vd. 2016: 527). 

 

Silahdar Ahmet Bey (Leylek) Camisi: Yeni Pazar’ı merkezinde 15. yy. da inşa 

ettirilmiştir. Yeni Pazar'ın en eski camilerinden bir tanesidir. Cami, diğer camiler gibi zaman 

içerisinde zarar görmüştür. Caminin onarımı 18. yy. da yapılmıştır (Becirovic vd. 2016: 527). 

 

Altun Âlem Camisi: Caminin 1550 yılından önce yapıldığı bilinmektedir. Cami, Yeni 

Pazar şehrinin sembolü durumundadır ve şehrin en çok ziyaret edilen camisidir (İbriç, 2004: 

124-125). Fatih Sultan Mehmed'in baş müezzini Muslihuddin Efendi şehirde yaşayan 

çocuklar için bir mektep yapılmasını emretmiştir. Altun Alem Mektebi Yeni Pazar'ın en eski 

iki mektebinden bir tanesidir (Becirovic vd.2016: 528). 

 

1528 yılında inşa edilen Gazi Sinan Bey, Hayruddin ve Hasan Çelebi, İskender Çelebi 

camileri ile 1540 yılında inşa edilen Çalap Verdi ve Ferhadiya camileri, Yeni Pazar'da 

bulunan Osmanlı Dönemi kültürel miras öğelerine birer örnektir. 

 

Yeni Pazar Kalesi: Kalenin varlığından ilk defa 1561 yılında bahsedilir. Kale bölgede 

büyük önem taşımakta idi. Bosna vilayetinin en önemli savunma yapılarından bir tanesi de bu  

kaledir. Kale üçgen şeklinde olmakla birlikte 16.000 metrekare büyüklüğündedir. Bugün hala 

ayakta olan kalenin bir kulesi 15 m. yüksekliğindedir (İbriç, 2004: 131). 

 

Seniçe'deki Mimari Eserler 

 

Valide Sultan Camisi: Camiyi, Abdülhamid II. Han'ın annesi Valide Sultan 

yaptırmıştır. Bu yüzden cami Valide Sultan Camisi olarak adlandırılmıştır. Caminin inşaatı 

Hristiyan mimarlar tarafından yapılmıştır. Caminin yapımı 19.yy.’ın başlarına dayanmaktadır. 

 

Duga Poljana Camisi: Yeni Pazar-Seniçe yolu üzerinde bulunan caminin yapıldığı 

zaman tam olarak bilinmemektedir. 1938 yılında bu cami yıkılıp yerine daha sağlam taştan bir 

cami yapılmıştır. Cami hala ayaktadır (İbriç, 2004: 133-134). 
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Yeni VaroĢ'taki Mimari Eserler 

 

Yeni Varoş'ta şehir merkezinde 1894 yılında inşa edilmiş bir cami bulunmaktadır 

(Becirovic vd, 2016: 530). 

 

Akova'daki Mimari Eserler 

 

Fethiye Camisi: 16.yy a kadar Petar Kilisesi olan bu cami Akova'nın merkezindedir. 

1912 yılına kadar cami olarak kullanılmıştır ancak 1923 yılında yeniden kiliseye çevrilmiştir. 

 

Gradska (Yusuf ) Camisi: Gradska Camisi Şehir Camisi anlamına gelir. 1471 yılında 

inşa edilen bu cami bugün faal durumdadır. 

 

Akova'ya bağlı Sutivan Köyünde yapımına 1870 yılında başlanan bir cami 

bulunmaktadır ve hala halkın hizmetindedir. Lozna köyünde 19. yy da yapılan ve bugün faal 

olan bir cami bulunmaktadır. Gubavçe köyünde, meşhur Sultan Mahmut reformlarına karşı 

ayaklanan Hasan Hot tarafından, 1829 yılında bir cami yaptırılmıştır. Caminin minaresi 

ağaçtan olup hala ayaktadır (İbriç, 2004: 135-136). 

 

Tutin'deki Mimari Eserler 

 

Tutin Merkez Camisi: 1825 yılında Tutin'in merkezinde yaptırılmıştır (Becirovic vd., 

2016: 530). 

 

Semi Pazar'daki Mimari Eserler 

 

Ġbrahim PaĢa Camisi: Cami, 1572 yılında Semi Pazar'ın  merkezinde yaptırılmıştır 

(Becirovic vd., 2016: 530). 

 
                      

Fotoğraf 3: Semi Pazar - İbrahim Paşa Camisi               Fotoğraf 4: Yeni Pazar - Altun Alem Camisi 
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Priboj'daki Mimari Eserler: Priboj'a bağlı Zabrnjica köyünde 1590 yılında inşa 

edilmiş bir cami bulunmaktadır (Becirovic vd.2016: 530). 

 

Rozaje'deki MĠmari Eserler: 

 

Sultan II. Murat Camisi: Cami, 1450 yılında Sultan II.Murat zamanında yapılmıştır. 

Caminin yeniden inşası 2008 yılında tamamlanmıştır (Becirovic vd. 2016: 530). 

 

Plav'daki Mimari Eserler: 

 

Sultaniye Camisi: 1909 yılında Sultan II. Abdulhamid'in emriyle yaptırılmıştır. Cami 

Yugoslav Krallığı'nın baskısıyla 1924 yılından itibaren sırasıyla depo, okul ve polis karakolu 

olarak kullanılmıştır. Bu süre içerisinde minare ve kubbesi zarar görmüştür. Komünist rejimin 

sona ermesiyle tekrar camiye çevrilmiştir (Becirovic vd. 2016: 531). 

 

TaĢlıca'daki Mimari Eserler: 

 

Hüseyin PaĢa Camisi: 1569 yılında yapımına başlanan cami Taşlıca'nın merkezinde 

bulunmaktadır. 1818 yılında çıkan yangında tüm çarşıyla birlikte o da zarar görmüştür. 1888 

yılında tamir ettirilmiştir. 1911 yılında yıldırım çarpmasıyla yine zarar görmüştür ancak 

bugün faal durumdadır. 

 

Hacı Rıdvan ÇavuĢ Camisi: Taşlıca'da ayakta kalabilen camilerden birisi olup, 

Rıdvaniyye Camisi olarak ta bilinmektedir. Cami 1609 yılında yaptırılmıştır. Caminin 

yanında 1936 yılında türbe bulunmaktaydı ancak türbe tamir edilmeden yıkılmıştır (İbriç, 

2004: 145). 

 

Sancak Bölgesi'nde bulunan somut ve soyut kültürel mirasın korunması ve birer turizm 

öğesi olarak ön plana çıkartılması hem bölge turizm gelirlerine katkı sağlayacak hem de 

kültürel miras öğelerinin uzun yıllar boyunca korunmasına olanak sağlayacaktır. 

  

2. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Yeni gelişen kent bağlamında Osmaniye halkının kültürel miras ve turizmle ilgili 

algılarını ölçmeye yönelik olarak yapılan bu çalışmanın sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Osmaniye halkının kültürel miras ve turizmle ilgili bakış açılarını ölçemeye yönelik 

olarak yapılan anket sonuçlarına göre ankete katılanların %58,5’inin erkek, %41,4’ü ise 

kadınlardan oluştuğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların %40’ının 46-55 yaş aralığında 

%28,5’inin ise 30-45 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Yaş aralığına göre katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunun çalışabilir nüfus aralığında olduğu, hayata ve olaylara sosyo-

ekonomik açıdan yaklaşan insanlardan oluştuğu ifade edilebilir. Anket sonuçları 

değerlendirildiğinde anketi dolduran ailelerin büyük bir kısmının 1001-2500 TL arası gelir 

elde ettikleri, %24,5’inin ise 2501-5000 lira arası gelirlerinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Ankete katılanların büyük çoğunluğunu alt gelir grubunda yaşam sürdükleri görülmektedir. 

Bu bulgu Osmaniye ile ilgili yapılan diğer istatistiki verilerle de örtüşmektedir. Aile birey 

sayısı dikkate alındığında Osmaniye’de anne-baba dahil ailedeki birey sayının 5 ve daha fazla 

olanların oranının bir hayli yüksek olduğu görülmektedir (%73,5). Ankete katılanların büyük 

bir kısmı Osmaniye’nin yerlisi olduğunu ifade etmişlerdir (%59).  Osmaniye’nin turizm 
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öncelikleri konusunda yapılan değerlendirmelerde ise Osmaniye’de yayla turizminin öncelikli 

alan olması gerektiğini ifade edenlerin oranı %41,5’dir. Daha sonra %16,5 ile tarihi 

kalıntıların öncelenmesi gerektiği konusunda görüş ifade edildiği görülmektedir. Tarihi 

kaleler şehri olarak ifade edilen Osmaniye’de tarihi kalelerin turizm olarak öncelikle 

değerlendirilmesi gerektiğini ifade edenlerin oranı ise bir hayli düşük gözükmektedir. Ankete 

katılanların büyük bir kısmı turizmi sadece tatil olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır (%41,5). 

Anketörlerin büyük çoğunluğunun turizmde çalışmadığı gözlemlenmiştir. 

 

 Ayrıca katılımcıların önemli bir kısmı turizmi önemli bir potansiyel olarak görmelerine 

rağmen Osmaniye’nin kalkınmasının ancak sanayi ile gerçekleşebileceğine ilişkin görüş 

bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu durum halkın turizmi ikincil bir kalkınma modeli olarak 

gördüğünü ortaya koymaktadır. Osmaniye halkı yerel kalkınma için, turizmin tek başına 

yeterli kalkınmayı sağlayamayacağını düşünmektedir.  Osmaniye’de halkın turizmin 

gelişimiyle birlikte gayrimenkul fiyatlarıyla genel fiyat düzeylerinde artış olacağına ilişkin bir 

algıya sahip oldukları gözlemlenmiştir.  Katılımcılar turizmin Osmaniye’ye faydalı olacağına 

ilişkin görüşlerine rağmen halkın sosyo-ekonomik olarak turizmle ile ilgili bazı tereddütleri 

olduğu ifade edilebilir. Yerel halkın kültürel değerlerle ilgili bilgi düzeyleri ile turizm 

algısının yeterli olmadığına ilişkin bazı bulgulara da ulaşılmıştır.  

 

 Araştırmada hipotezler kurularak halkın turizm algısına yönelik hipotezler test 

edilmiştir. Bu bağlamda yerel halkın kültürel miras ve turizme bakış açısının cinsiyete göre 

bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın hipotezlerinden biri de, 

Osmaniye halkının gelir düzeylerine göre kültürel miras ve turizme bakış açısı arasında 

farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Osmaniye halkın gelir düzeyi ile kültürel miras ve 

turizme bakış açısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanların 

gelir düzeylerine göre kültürel miras ve turizm algılarının farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada yerel halkın kültürel miras ve turizm algıları yaşlara göre farklılık gösterip 

göstermediği test edilmiş ve bir farklılık gözlenmemiştir. Osmaniye’de oturma sürelerinin 

kültürel miras ve turizm algını etkileyip etkilemediği test edilmiş ve halkın turizme bakış açısı 

ile Osmaniye’ye oturma süreleri arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Araştırmada turizme 

olumsuz yaklaşanlar ile gelir düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığı test edilmiş ve 

anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Osmaniye halkının turizm açısından öngördüğü öncelikli 

kaynaklar ile ilgili görüşleri ile kültürel mirasa ve turizme bakış açıları arasında farklılık olup 

olmadığı araştırılmış ve halkın kültürel miras ve turizmle ilgili algılarıyla Osmaniye’de halkın 

turizm kaynakları olarak öngördüğü öncelikler arasında farklılık olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

 

 Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; Osmaniye’nin kültür ve turizm 

değerlerinin hem kendi yerel halkına hem de tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya tanıtımının 

yapılması gerekmektedir. Kültürel olarak önemli potansiyellerden birisi olan yayla turizminin 

sadece bölgesel düzeydeki tanınırlığının yanında festivallerle, şenliklerle daha fazla 

tanıtımının yapılması gerekmektedir. İlaveten yazılı ve görsel basın kullanılarak hem yerel 

hem bölgesel hem de ulusal düzeyde Osmaniye’nin tarihi ve turistik değerlerinin öne 

çıkarılması önerilmektedir.  

 

 Son olarak Osmaniye’nin turizmde öne çıkması için medya ve görsel basın yoluyla 

tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle ilgili şehrin markalaşma sürecinin başlatılması ve 

kalıplaşmış tanıtım ve bilgilendirmelerin ötesinde, insanların dikkatini çekecek, daha etkili ve 

kalıcı etkinlikler, eğitimler, tanıtımlar yapılması gerekmektedir. Turizm acenteleriyle iş birliği 
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yapılması, çeşitli gezi ve turlar düzenlenerek turistin dikkatinin Osmaniye’ye çekilmesi, gelen 

turist sayısının artırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

 
There are places where the humanity exist for thousands of years. Since then, the previous civilizations, 

cultural aspects and natural assets affect nowadays lifestyles and habits. By this reasons, these places are 

significantly affected by experiences; thus, the cuisines are more sophisticated and ancient. Hatay is an example 

of these places. The cultural diversity in Hatay has many aspects. Since the ancient times much civilzation have 

lived in this city. This multicultural condition has created a synergy. The synergy affected and observed to 

tangible values as well as the intangible ones. Hundreds of recipes belonging Hatay created the culinary culture 

and considered as an intangible cultural value. The food is considered as a lifestyle rather than a need for the 

residents of Hatay. The consumers can take kilometers for having food, that is prepared for long hours with 

patience and gathers around the same table. These tables are crowded and many kinds of local food has served. 

The purpose of the study is, to hand this culinary culture down from generation to generation, increasing the 
awareness for local gastronomy and  sustainability. In the study, firstly, the intangible cultural heritage of Hatay 

cuisine will be studied and the literature will be reviewed. In the last part, researchers will offer suggestions for 

preserving the ancient cuisine of Hatay and handing the culture down for the next generation.  

 

Key Words: Ancient, Cultural Heritage, Cuisine, Gastronomy, City of Hatay. 

  

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRAS KAPSAMINDA KADĠM MUTFAKLAR: 

HATAY ÖRNEĞĠ 

 

ÖZET 
 

Öyle yerler vardır ki binlerce yıllık tarihi geçmiĢe sahiptirler. YaĢanılan süreç boyunca bu yerlerde 

yaĢayan çok çeĢitli medeniyetlerin, sahip olduğu kültürel dokuları ve doğal güzellikleri de yaĢam tarzlarına da 

yansır. BaĢlangıcı geçmiĢin derinliklerine dayanan bu yerler, kadimdir ve dolayısıyla kadim bir mutfak kültürüne 

de sahiptirler. Bu kadim kentlerden biri de Hatay’dır. Hatay’a ait kültürel zenginlikler, bir mozaiği 
andırmaktadır. GeçmiĢten günümüze kentte, birçok medeniyet bir arada yaĢamıĢ ve yaĢamaya devam etmektedir. 

Bu çok kültürlü yapıdan ortaya çıkan sinerji, somut kültür öğelerinin yanı sıra somut olmayan kültürel 

değerlerde de kendini göstermiĢtir. Hatay’da somut olmayan kültürel değerler içinde kabul edilen yüzlerce çeĢit 

yemek, kentin mutfak kültürünü oluĢturmuĢtur. Çünkü Hatay’da yemek yemek, bir ihtiyaçtan çok bir yaĢam 

tarzıdır. Saatlerce özenerek hazırlanan sofralar, binlerce kilometre uzaklıktaki insanları bir araya getirir. Bu 

sofralar, aynı zamanda hem insan açısından hem de sofranın içeriği açısından oldukça kalabalıktır. ĠĢte bu kadar 

eski bir geçmiĢi olan bu kentin sahip olduğu lezzetlerini gelecekte nesillere aktarmak, yerelde gastronomik bir 

bilinç oluĢturmak ve sürdürmek bu çalıĢmanın temel amacını oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada, ilk olarak Hatay 

mutfağına özgü somut olmayan kültürel miras incelenerek bu konuda yapılan çalıĢmalar değerlendirilecektir. 

Son aĢamada ise, Hatay’a özgü kadim mutfak kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için 

önerilerde bulunulacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kadim, Kültürel Miras, Mutfak, Gastronomi, Hatay 
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1. GĠRĠġ 

 

Yeryüzünde yaĢamın baĢlaması hayatta kalmanın ilk Ģartı olan açlığı gidermeyi 

beraberinde getirmiĢtir. Tıpkı bütün canlıların ortak özelliğinde olduğu gibi insan da açlığını 

gidermek için sürekli giriĢimlerde bulunmuĢtur. ÇeĢitli bitkiler keĢfedilmiĢ ve onlar 

tüketilmeye baĢlanmıĢtır. Avcılık ve toplayıcılık dönemine geçiĢle beraber çeĢitli hayvanların 

avlanması ve onların yenilmesi, zamanla ateĢin bulunması ve yerleĢik hayata geçiĢle yemek 

piĢirme olayına geçilmiĢtir. Hayvanların evcilleĢtirilmesi ve piĢirme için gerekli araç-gereçler 

toprak, taĢ veya çeĢitli madenlerden elde edilmiĢ, onlara Ģekil vererek bu ihtiyaçlar 

karĢılanmıĢtır. Bütün bunların hepsi, insanın yiyecek-içecek ihtiyacını karĢılama isteğiyle 

ilgilidir. 

 

Hayatta kalabilmek için mutlaka yemek yemek gerekmektedir. Bu yüzden, doğadan 

tüketmek bir süre sonra insana yetmemeye baĢlamıĢ ve üretim arayıĢına girmiĢtir. Böylece 

insanlar toprağı ekip biçmeye ve topraktan ürün elde etmeye baĢlamıĢtır. Ürünlerin yetiĢmesi 

ve sulanabilmesi, aynı zamanda hayvanlarının ve kendilerinin de su ihtiyacını karĢılayabilmek 

için düzenlerini verimli toprakların üzerine ve nehir kenarlarına kurmuĢlardır. Böylece göçebe 

hayat bitmiĢ ve yerini yerleĢik bir düzen almıĢtır. Fırat Nehri ve civarına yerleĢen Sümerler, 

Babiller ve Akadlar gibi ilk medeniyetler; yazının icadı, devlet düzeni, kanun ve yasalar, 

ticaret, ekonomi, halk kültürü gibi unsurların kurucuları olmakla beraber mutfak kültürünün 

de atalarıdırlar. YerleĢik hayat, aynı zamanda mutfak kültürünün geliĢmesinin de bir dönüm 

noktasıdır. 

 

BaĢlangıcı tarihin derinliklerinde olan bu kadim medeniyetlerin mutfağı da kadimdir. 

GeçmiĢten günümüze gelen bu kadim mutfakları, gelecek nesillere ulaĢtırmak 

sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Sonuçta bu miras alınmıĢ ve bu mirası korumak için 

geleceğe taĢımak gerekir. ĠĢte tam da burada köklü bir mirasa sahip Hatay’dan söz edilebilir. 

Kentin her yönüyle tarihi, doğal, turistik, coğrafik ve ekonomik anlamda köklü bir geçmiĢi 

bulunmaktadır. Toprakları, tarihi ticaret yollarının kavĢağında bulunan Hatay, birçok kadim 

medeniyete ev sahipliği yapmıĢtır. Akadlar, Hurriler, Persler, Mısırlar, Roma Ġmparatorluğu, 

Bizans Ġmparatorluğu, Haçlılar, Memluklar ve Osmanlı Ġmparatorluğu bu topraklarda 

yaĢamıĢ, bu coğrafyayı etkilemiĢ ve kendisinden etkilenmiĢlerdir. Bu nedenle Hatay tarihi ve 

kültürel anlamda çok zengin bir birikime sahiptir (ġahin, 2012: 7). Aynı Ģekilde mutfağında 

geçmiĢte yaĢayan bütün medeniyetlerin izlerine rastlamak mümkündür. Bu kadim mutfağın 

zenginlikleri, korunmaya ve yaĢatılmaya değerdir. 

 

UNESCO, kültürel mirası somut ve somut olmayan kültürel miras olmak üzere ikiye 

ayırmıĢtır. Kadim mutfaklar, somut olmayan kültürel miras listesinde kendilerine yer 

bulmuĢtur. Somut kültürel miras, geçmiĢten günümüze ulaĢan tarihi eserler, köprüler, binalar 

ve heykellerdir. DeğiĢmez ve durağandır. Oysaki somut olmayan kültürel mirasta mutfaklar 

dinamiktir, toplumun yaĢayıĢ biçimi, geliĢimi ve değiĢiminden direkt olarak etkilenir, 

unutulmaya yüz tutar veya dönüĢür. DeğiĢim ve dönüĢümü takip etmek ve yaĢatmak için 

yazılı hale getirilmesi, yeni nesile anlatılması ve gösterilmesi, bununla ilgili bir bilinç 

oluĢturulması esastır. 

 

Bu çalıĢmada, Hatay’a ait kadim mutfağın kaybolmaya yüz tutmuĢ gastronomik 

değerlerini koruma ve turizm açısından kenti turistik bir destinasyon haline getirmek 

amaçlanmıĢtır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, somut olmayan kültürel miras 

kapsamında çok fazla çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Ayrıca kadim bir mutfak olan Hatay’la ilgili 
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somut olmayan kültürel miras baĢlığında da hiçbir çalıĢmanın olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Kadim mutfakların yaĢaması ve yaĢatılması, kent halkına ve genç nesillere anlatılması, 

tanıtılması, bununla ilgili eğitim ve kurslar düzenlenmesi, akademik çalıĢmalara yer verilmesi 

literatürdeki bu boĢluğu doldurma açısından önemlidir. Ayrıca bu çalıĢmada, Hatay’a ait 

gastronomik değerlerin unutulmaya yüz tutulanların akılda kalıcılığının sağlanması ve gelecek 

nesillere ulaĢtırılması amaçlanmaktadır. Kadim kentin kadim mutfak kültürünün turistik imaj 

bakımından farkındalığını arttırma ve Hatay’a olan talebe dikkat çekme de diğer amaçlar 

arasındadır.  

 

Bu çalıĢmayla, hem akademik yazına katkıda bulunmak hem de bu kadim mutfak 

kültürünü somut olmayan kültürel miras kapsamında gelecek nesillere aktarmak bir diğer 

ulaĢılması beklenen hedeflerdendir. 

 

2. ĠLGĠLĠ YAZIN 

 

Kadim mutfağın kenti Hatay ve somut olmayan kültürel miras kapsamında yapılan 

çalıĢmalar literatürde iki ayrı baĢlık altında farklı yönleriyle ele alınmıĢtır. Türk ve ġahin 

(2004) çalıĢmalarında, Antakya’nın geleneksel yemek kültürünü ve kadim mutfağını ele 

almıĢlardır. ÇalıĢmanın geneline bakıldığında baĢta Antakya yemek kültürü irdelenmiĢ, 

sonrasında yemek kültürünü etkileyen etmenler, geçmiĢten günümüze dek derlenip toplanmıĢ, 

kentte yaĢayan halkın inançları göz önünde bulundurularak, tören yemekleri üzerinde 

durulmuĢtur. Yemek kültürü ve esnaf iliĢkisi, geleneksel yemekler, törensel yemekleri, sofra 

adabı, sırasıyla takip eden baĢlıklardır.  

 

Özdemir ve Güngör (2016) yaptıkları çalıĢmada, kültürel bir değer olarak unutulmaya 

yüz tutmuĢ geleneksel Hatay yemekleri ve bu kültürel değerin korunması hakkında öneriler 

geliĢtirmiĢlerdir. Bu amaçla, Hatay mutfağının yaĢatılması konusunda unutulmaya yüz tutmuĢ 

yiyeceklerin reçeteleri yeni nesillere aktarılmalı, kentte yapılacak yemek festivalleri ve yemek 

yarıĢmaları ile geleneksel yemeklere dikkat çekme ve ilginin arttırılması, geleneksel usullerle 

yapılan bu yemeklere aĢçılık kurslarında yer verilmeli ve bununla ilgili çalıĢmalar 

yapılmalıdır Ģeklinde öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

 

Yıldız ve Aksoy (2018), Hatay’ın Samandağ ilçesi Vakıflı Köyü yeme-içme kültürü 

baĢlıklı çalıĢmalarında coğrafik ve beĢeri faktörlerin yemek üzerindeki etkilerini dikkate 

almıĢlardır. Tarihsel süreçte farklı etnik gruplarla iç içe yaĢayan Vakıflı köylüleri mutfak 

olarak çevre köylerden etkilenmiĢ aynı zamanda çevre köyleri de etkilemiĢlerdir. Sonuç 

olarak yemek kültürünün bulunduğu coğrafyanın doğal Ģartları, ekonomik koĢullar ve inanç 

biçimi yemek kültürünü etkileyen unsurlardandır. 

 

Kaypak ve Uçar (2018), “Antakya Kentinin Yemek Kültürüne BakıĢı” adlı 

çalıĢmalarında uzun bir geçmiĢe sahip olan yemeğin sosyolojik boyutunu incelemiĢlerdir. 

Nesiller boyu geliĢerek süregelen Hatay Mutfağının kent halkı tarafından bu kadar çok 

önemsenmesi onun sürdürülebilirliği açısından önemli bir göstergedir. Antik Roma 

kültürünün kuĢaktan kuĢağa gelen yansımalarının Antakya Mutfak kültüründe izlerine 

rastlandığını belirlemiĢlerdir. Burada yaĢamak için yemek anlayıĢı yemek için yaĢamak 

anlayıĢına dönüĢmüĢtür. Yemeğe bu derece önem veren kentin mutfak kültürü, gastronomik 

açıdan oldukça zengin olduğu vurgulanmıĢtır.  

Düzgün ve Özkaya (2015), Mezopotamya’dan günümüze mutfak kültürü adlı 

çalıĢmalarında, ilk yerleĢimlerin görüldüğü Mezopotamya’dan günümüze kadar mutfaklar 
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anlatılmıĢlardır. Bu kapsamda Mezopotamya mutfağının etkilediği mutfakların soyağacı 

ortaya konmuĢ, uluslararası mutfakların kültürel etkileĢimlerinden söz edilmiĢtir. Ġnsanların 

inançları, yaĢadıkları coğrafya, coğrafyanın iklimi baĢta olmak üzere yetiĢen bitkiler, sebze-

meyve ve hayvanlar ile ekonomik koĢullar mutfak kültürünü belirlemektedir. Türkiye, birçok 

medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’da bulunmasıyla tarihi ve kültürel anlamda zengin bir 

mirasa sahiptir. Türkiye’nin yüzünü batıya çevirmesiyle mutfağını yok olmaktan korumalı, 

geliĢtirmeli, tanıtmalı ve turistik bir değer olarak sürdürülebilir turizm kapsamında mutfağını 

anlatma çabasına girmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. 

 

BeĢirli (2010), çalıĢmasında yemek, kültür ve kimlik baĢlığında geçmiĢten günümüze 

yemeğin sembolik olarak ne ifade ettiği, göç ve yemek iliĢkisi, sosyal sınıflar ve yemek, inanç 

ve beslenme, kültür aktarımı sürecinde yemek konularına değinmiĢtir. Yeme-içme ile ilgili bu 

davranıĢların toplumların kültürel kimliğini ortaya koyduğunu, kruvasanın Fransızların, 

hamur tatlılarının Türklerin, kebapların Arap toplumunu, pizzanın Ġtalyanların, fast food’un 

Amerikan toplumunun ulusal kimliğiyle özdeĢleĢtiğini belirtmiĢtir. 

 

Somut olmayan kültürel miras kapsamındaki çalıĢmalara bakıldığında; Oğuz (2013), 

çalıĢmasında terim olarak somut olmayan kültürel mirası incelemiĢtir. ÇıkıĢ noktası olarak 

UNESCO’nun kültürel mirasın korunmasından 1972 yılında doğmuĢ ve 2003’te imzalanan 

sözleĢmeyle adının belirlendiğini ifade etmektedir. Sonuç olarak çalıĢmada, Türkiye’de 

akademisyenler tarafından en çok eleĢtirinin yapıldığı durumun “somut olmayan” sözcüğünün 

“soyut” Ģeklinde neden çevrilmediğidir. Yazar ise bu eleĢtirilere cevap olarak, sözcüğü ve 

sözcükle anlatılmak isteneni tam karĢılayamadığından neden sonuç iliĢkisi üzerinden yer 

verilmiĢtir. 

 

Basat (2013), somut ve somut olmayan kültürel mirası birlikte koruyabilmek baĢlıklı 

çalıĢmasında, somut (maddi) kültürel mirasın durağanlığı somut olmayan kültürel mirasın 

yaĢamın dinamiklerinden etkilendiğinden her ikisinin korunmasının farklı Ģekillerde 

problemleri beraberinde getirdiğini belirtmiĢtir. Sonuç olarak somut kültürel mirasla somut 

olmayan kültürel mirası birbirinden ayrıymıĢ gibi yaĢatmak ve korumak eksik olacaktır. 

Çünkü somut olmayan kültürel miras (mutfak gibi), somut kültürel mirasın (tarihi eserler gibi) 

içinde yaĢam bulacaktır. Yani somut olanın durağanlığı ile somut olmayanın dinamikleri 

birbirinin tamamlayıcısıdırlar ve her yönleriyle bütüncül bir koruma gerektirirler. 

 

Teke (2013), somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere ulaĢtırılmasının yolunun 

kültürel eğitimden geçtiğini ifade etmektedir. UNESCO SözleĢmesinde de somut olmayan 

kültürel mirasa dikkat çekme ve farkındalık yaratma, aynı zamanda bireylerde koruma 

bilincinin oluĢturulması için eğitimin çok önemli olduğunun bunu içinde resmi ve resmi 

olmayan eğitim biçimlerine baĢvurmak gerektiği hususunu belirtmektedir.  

 

ġahinoğlu (2015), yaptığı çalıĢmasında somut olmayan kültürel mirasa mutfak müzeleri 

üzerinde çalıĢarak farklı bir açıdan yaklaĢmıĢtır. Ülkemizde somut olmayan kültürel mirası 

gelecek nesillere aktarmada mutfak müzelerinin çok önemli iĢleve sahip olduğu 

vurgulanmaktadır. Mutfak müzelerinin çoğaltılması gerektiği, kentlerin tanıtım günlerinde 

hem mutfak kültürü hem de somut olmayan kültürel mirasa yönelik diğer unsurların da 

anlatılması gerektiği belirtilmiĢtir. Ayrıca Türkiye’de gastronomi alanına yönelik 

farkındalığın geliĢebilmesi için mutfak müzeleri dıĢında gastronomi müzelerin de 

oluĢturulması gerektiği ifade edilmiĢtir.  
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KaĢlı, Cankül, Köz ve Ekici (2015) çalıĢmalarında, 2013 yılında UNESCO tarafından 

Türk Dünyası Kültür BaĢkenti ve Somut Olmayan Kültürel Miras BaĢkenti ilan edilmiĢ olan 

EskiĢehir’in gastronomik mirası ve sürdürülebilirliğini somut olmayan kültürel miras 

bağlamında değerlendirmiĢlerdir. YaklaĢık 150 köyde yapılan çalıĢmanın sonucunda, 

gastronomik mirasın sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere aktarımı açısından yazılı hale 

getirilmesi, kurslar düzenlenerek usta aĢçılar yetiĢtirilmesi, KOSGEB ve kalkınma ajansı 

tarafından bu aĢçılara yer açma konusunda destek verilmesi, üniversitelerin danıĢmanlık 

desteği vermesi, seyahat acentelerinin da iĢbirliği yaparak bu giriĢimcilerin iĢletmelerini tur 

kapsamına almaları önerilmiĢtir. 

 

Kültürel Miras 

 

Kültürel miras, önceki kuĢaklar tarafından bir araya getirilmiĢ ve oluĢturulmuĢ aynı 

zamanda evrensel değerlere sahip olan eserlerdir. (https://tr.wikipedia.org) 

 

Kültürel miras, tarihi ve kimliği; geçmiĢle, bugünü ve gelecekle olan bağı ortaya koyar 

(https://tr.khanacademy.org) Kültürel miras, toplumun ortak değerleri ve kopmaz bağlarıdır. 

Kültürel miras, geçmiĢten bugüne farklı amaçlarla aktarılmak istenen fiziksel bir varlık veya 

insanlar tarafından ortaya konan eserler olarak tanımlanabilir (Can, 2009: 3).  

 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Türkiye Mimari Mirası Koruma 

Bildirgesi’nde kültürel mirası; geçmiĢten bugüne ulaĢmayı baĢaran, insanların sürekli 

değiĢmekte olan değerleri, inançları, gelenek ve göreneklerinin bir yansıması olarak 

Ģekillenen somut ve somut olmayan değerler Ģeklinde ifade etmektedir (ICOMOS, 2013’ten 

akt: ġahinoğlu, 2015: 5).  

 

Her toplumun kendine has gelenek, görenek, alıĢkanlıklar, tutumlar ve davranıĢları 

vardır. Bunlar, o toplumun kültürel değerleridir. Toplumlar kendilerine ait gelenek ve 

göreneklerini kuĢaktan kuĢağa aktararak Ģimdiki zaman gelmesini sağlamıĢ ve geleceğe 

taĢınması görevini üstlenmiĢlerdir. ĠĢte bu sahip olunan zenginlikler, kültürel bir mirastır. 

Madran (2009)’a göre, kültürel miras tarih öncesi dönem veya sonrasına ait bilim, sanat, 

kültür ve din ile ilgili toplumsal yaĢamın bir parçası olan bilimsel ve kültürel açıdan özgün 

olan yeraltı ve yerüstü her türlü zenginliklerdir. GeçmiĢten günümüze gelen her türlü tarihi 

yapı, yaĢayan medeniyetlere ait gelenek, görenek, yazılı ve sözlü edebiyat, müzik, dil, din, 

mutfak kültürü ve yeme-içme alıĢkanlıkları o toplumun kültürel mirasını oluĢturur.  

 

UNESCO tarafından kültürel mirasta, somut ve somut olmayan kültürel miras olarak 

ikili bir ayrıma gidilmiĢtir. Somut kültürel miras kapsamında, daha çok geçmiĢten bugüne 

gelen tarihi yapılar, antik Ģehirler, köprüler ve heykeller söz konusuyken; somut olmayan 

kültürel miras da ise, toplumların gelenek ve görenekleri, destan, efsane ile mitleri gibi sözlü 

edebiyat ürünleri, mutfak kültürleri yeme-içme alıĢkanlıkları ifade edilmektedir. Kısacası 

gözle görülebilen varlıklar, somut kültürel miras iken; inançlar, adetler, eğlence ve hikâye gibi 

yaĢayan değerler de somut olmayan kültürel miras unsurlarıdır. 

 

 

Somut Olmayan Kültürel Miras 

 

UNESCO tarafından 29 Eylül-17 Ekim 2003 tarihlerinde Paris’te 32. Geleneksel 

Konferansı toplanmıĢ ve burada “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” sözleĢmesi 

https://tr.wikipedia.org)/
https://tr.wikipedia.org)/
https://tr.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-art-history/a/what-is-cultural-heritage
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kabul edilmiĢtir. Türkiye, 19 Ocak 2006’da bu sözleĢmenin onaylanması ile ilgili kanun 

çıkarmıĢ; Türkiye’nin de taraf olduğu süreç kanunla yürürlüğe girerek 27 Mart 2006’da 

tamamlanmıĢtır (http://www.unesco.org.tr,) 

 

Somut olmayan kültürel miras, UNESCO tarafından desteklenen ve kültürlerin somut 

olmayan yönlerine dikkat çeken bir programdır. UNESCO’ya göre somut olmayan kültürel 

miras; toplulukların, grupların veya bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak 

gördükleri bilgiler, beceriler, anlatımlar, temsiller ve uygulamalar ile bunlara ait araçlar, 

gereçler ve kültürel yerlerdir (www.kulturturizm.gov.tr). UNESCO’nun bir baĢka ifade 

biçiminde ise, “yaĢayan miras” olarak da somut olmayan kültürel mirası adlandırmakta ve 

topluluklar tarafından nesilden nesile aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgiyi ve 

becerileri içerdiğini belirtmektedir (http://www.unesco.org.tr); 

 

Somut olmayan kültürel miras; sözlü anlatımlar ve gelenekler, gösteri sanatları, 

toplumsal uygulamalar, ritüeller, Ģölenler ve festivaller, evren ve doğa ile ilgili bilgi ve 

uygulamalar, el sanatları geleneği gibi kültürel ürünleri ve bu ürünlerin üretim süreçlerini 

ifade eden kavramdır (http://www.kulturvarliklari.gov.tr).  

 

YaĢayan (somut olmayan) kültürel mirasın araĢtırılması, derlenip, toplanması, arĢiv 

merkezlerinin oluĢturulması, bununla ilgili müzelerin kurulması, eğitim-öğretim kurumlarında 

ders olarak okutulması, sosyal medya ve kitle iletiĢim araçlarında olumlu kültür değerleri 

olarak yer verilmesi ve nesiller arasında ortaya çıkan kopuklukları giderecek tarzda etkin 

biçimde aktarımının sağlanması “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

SözleĢmesinin” temel amaçlarındandır (http://www.unesco.org.tr,) Somut olmayan kültürel 

mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, büyük bir titizlik gerektirir. Çünkü somut 

olmadığından değiĢime uğramaya veya kaybolmaya açıktır. Dolayısıyla geleceğe aktarımı 

büyük özveri ve dikkat gerektirir. Somut olmayan kültürel mirasın korunması için kültürel 

değerlerin kayıt altına alınması bir ihtiyaçtan çok zorunluluktur.  

 

Somut olmayan kültürel miras, toplumların makro ve mikro çevre faktörleri nedeniyle 

yaĢanılan çevre, doğa ve diğer topluluklarla etkileĢimleri gereği yeniden üretilerek geliĢime 

ve değiĢime açık olmakla beraber, devamlılık söz konusudur. Bu yüzden yaratıcılık ve 

kültürel çeĢitlilik söz konusudur (http://aregem.kulturturizm.gov.tr, EriĢim tarihi: 20.04.2019).  

 

Somut olmayan kültürel mirasın ortaya çıktığı alanlar (http://www.unesco.org.tr, EriĢim 

Tarihi: 20.04.2019):  

 

 Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında dil, sözlü gelenek ve görenekler (mitler, 

efsaneler, söylenceler, destanlar, atasözü ve deyimlerdir). 

 Geleneksel gösteri sanatları (Karagöz-Hacivat, Meddah, kukla gibi gölge oyunları). 

 Toplumsal ritüeller, Ģölenler ve festivaller (doğum, ölüm, niĢan, düğün, kına gecesi, 

bayram kutlamaları). 

 Doğa ve evrenle ilgili uygulamalar (gelenksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk 

meteorolojisi). 

 El sanatları (halı-kilim dokuma, telkari, bakır iĢleme, nazar boncuğu, ebru sanatı, halk 

mimarisi gibi değerler). 

 

Somut olmayan kültürel mirasın korunması için uluslararası düzeyde imzalanan 

sözleĢmeyle evrensel anlamda duyarlılığı arttırma, yaĢayan veya daha önce yaĢamıĢ bütün 

http://www.kulturturizm.gov.tr/
http://www.unesco.org.tr,/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-132353/somut-olmayan-kulturel-miras-ne-demektir.html
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/
http://www.unesco.org.tr,/
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toplulukların kültürel mirasına saygı duyma, uluslararası iĢbirliği ve yardımlaĢma 

amaçlanmıĢtır. UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras listesinde Türkiye’den de 

bu özellikteki birçok kültürel zenginliği listeye almıĢtır. Türkiye’den dahil olan kültürel 

değerlere bakacak olursak (www.unesco.org.tr,  EriĢim Tarihi: 20.04.2019);  

 

 Meddahlık Geleneği (2008), 

 Mevlevi Sema Törenleri (2008), 

 ÂĢıklık Geleneği (2009), 

 Karagöz (2009), 

 Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, Ġran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya 

(2009) (2016 yılında dosya Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, Ġran, Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımı ile geniĢletilmiĢtir), 

 Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010), 

 Alevi-BektaĢi Ritüeli Semah (2010), 

 Kırkpınar Yağlı GüreĢ Festivali (2010), 

 Geleneksel Tören KeĢkeği (2011), 

 Mesir Macunu Festivali (2012), 

 Türk Kahvesi ve Geleneği (2013), 

 Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014), 

 Ġnce Ekmek Yapımı ve PaylaĢımı Geleneği: LavaĢ, Katrıma, Jupka, Yufka (Azerbaycan, 

Ġran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak dosya) (2016), 

 Geleneksel Çini Sanatı (2016), 

 Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile ortak dosya) (2017), 

 Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve 

Kazakistan ile Ortak Dosya, 2018). 

 

Türkiye’nin UNESCO tarafından kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine 

bakıldığında sadece 9.,10., 11. ve 13. maddelerin mutfakla ilgili olduğu görülmektedir. 

Oysaki genelde Türk Mutfağı ve yerelde Hatay, Gaziantep ve ġanlıurfa gibi mutfakların 

yüzlerce yemek çeĢidiyle kadim birer mutfak olduklarını söylenebilir. Bu yüzden kadim 

mutfaklara ait her bir yemeğin korunmaya ve geleceğe aktarılmaya ihtiyacı vardır. 

 

Kadim Mutfaklar ve Tarihsel GeliĢimi 

 

Kadim, Arapça’dan Türkçe’ye geçmiĢ bir kelimedir. Kadim sözlükte; çok eski zamana 

ait, tarihi, baĢlangıcı olmayan, eski ve ezeli gibi anlamları içermektedir (www.tdk.gov.tr, 

EriĢim Tarihi:21.04.2019). Kadim, Ġngilizce’de “ancient”, “archaic” yani Türkçe ’de de 

kullanılan “antik” ve “arkaik” kelimelerinin karĢılığıdır.  

 

Bir baĢka tanıma göre baĢlangıcı geçmiĢin derinliklerinde bulunan, pek çok eskiye 

uzanan, öncesiz anlamındadır (www.google.com.tr, EriĢim tarihi: 20.04.2019). Kadim 

kelimesinin Osmanlı dönemindeki kullanım biçimlerine bakıldığında çeĢitli anlamları içerdiği 

görülmektedir:  

 

 Varlığının baĢlangıcı olmayan,  

 GeçmiĢ,  

 Eski,  

 Eki zaman,  

http://www.unesco.org.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
http://www.google.com.tr/
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 TaĢradan gelen,  

 Evveli bilinmeyen hal ve keyfiyat,  

 Uzun zamandan beri var olan,  

 Azanın mukaddemesi olan insanın baĢı, 

 Ayak basan, ulaĢan ve varan Ģeklinde kullanılmıĢtır (www.seslisozluk.net) 

Tanımlara bakıldığında “kadim” sözcüğünün geçmiĢten günümüze gelen, tarihi çok 

eskilere dayanan aynı zamanda köklü ve yüze gibi anlamları çağrıĢtıran, eski olmakla beraber 

hala devam eden anlamlarını da içerdiği görülmektedir. Türkçe’de genellikle sıfat olarak 

kullanılmaktadır: kadim dost, kadim medeniyetler, kadim kentler ve kadim mutfaklar 

Ģeklindedir. 

 

Kadim mutfakların tarihi, ateĢin bulunmasıyla beraber piĢirme olayının insanın hayatına 

girmesi kadar eskiye dayanmaktadır. Yiyeceklerin seçimi ve hazırlanıĢı toplumun beğenisini 

yanısıra kaynak, ekonomi ve doğal çevreyle de ilgilidir. Bunların biraraya gelmesi, o 

toplumun özgün mutfağını oluĢturur (Bottéro, 1985: 36).  

 

Mezopotamya çok geniĢ bir alanı kapsamaktadır. Daha çok Dicle ve Fırat nehri 

civarında Ģuanki Irak ve Kuveyt devletlerinin olduğu yerde Mezopotamya Medeniyetlerinin 

tarih sahnesinde boy gösterdikleri görülmektedir (www.khnacademy.org.tr) Mezopotamya 

Medeniyetleri arasında Sümerler, Asurlar, Akadlar ve Babillerin bulunduğu belirtilmektedir 

(Limet, 1987: 132). Tarihin ilk medeniyetlerini oluĢturan Mezopotamya’da ilk piĢirme 

örneklerine rastlandığından dünya genelindeki mutfakların atası sayılmakla beraber birçok 

mutfak kültürünü de etkilediği ġekil-1’den de anlaĢılmaktadır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 1: Mezopotamya Mutfağının Etkilediği Mutfaklar  

 

http://www.seslisozluk.net/
http://www.khnacademy.org.tr/
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Kaynak: (Çetin,1993’ten akt: Düzgün ve Özkaya, 2015: 43) 

 

Kadim Mutfakların BaĢkenti: Hatay 

 

Türkiye’nin en güneyinde yeralan kent, güneyinde Suriye, kuzeyinde Adana, doğusunda 

Gaziantep ve batısında Akdeniz ile komĢudur. Bulunduğu coğrafi konum daha önceleri birçok 

kadim medeniyete ev sahipliği yapmıĢtır. Bunların bazıları; Akadlar, Hurriler, Persler, 

Mısırlar, Roma Ġmparatorluğu, Bizanslılar, Haçlılar, Memlukler ve Osmanlılardır (ġahin, 

2012: 7).  

 

Hatay’da hakim iklim tipi, Akdeniz’dir. Yazları sıcak ve kurak, kıĢları ılık ve yağıĢlı 

olan bu iklim tipi ve Hatay’ın verimli toprakları yılda birkaç kez ürün almayı olanaklı 

kılmaktadır (Kıran ve Demirkol, 2019: 6). Asi Nehri’nin oluĢturduğu delta ve Amik Ovası’nın 

verimli topraklarında çeĢitli sebze ve meyvelerinin yanında pamuk, ayçiçek, zeytin ve tütün 

gibi endüstriyel ürünler de yetiĢmektedir (Korkmaz, Çetin, ÖzĢahin, KarataĢ ve Bom, 2011: 

35, Kıran ve Demirkol, 2019:6). Bu durum, yemek menülerinin hammaddesi açısından çok 

önemlidir. Kadim mutfağın, ürünün yetiĢtiği çevrede bulunduğundan hammaddesinin maliyeti 

düĢüktür. Ayrıca geniĢ bir yelpazeye sahip meyve, sebze, tahıl ve kuru baklagil ile 

hayvancılık ürünlerinin çeĢitliliği yemeklerin de çeĢitliliğini arttırmıĢtır. 

  

Hatay mutfağının yaklaĢık 600 çeĢit yemek, meze ve tatlısının geçmiĢten bugüne 

ulaĢması kadim mutfak kültürünün mirasını yaĢatma açısından çok önemli bir durumdur. 

Zengin et yemeklerinin yanında zeytinyağlıları, mezeleri, tatlıları, salataları, tören yemekleri 

(düğün, sünnet, niĢan, ölüm, doğum ve bayram kutlamaları gibi), içecekleri, bunlara ek olarak 

baharatları, birer marka olan ve Türk Patent Enstitüsü’nden tescil alan peynirleri, turĢuları, 

reçelleri, marmelatları ve sokak yiyecekleri (Haytalı, Bici Bici, Züngül, ġam Tatlısı gibi) ile 

kadim ve çok zengin bir menüye sahiptir. Bazı ürünleri ulusal ve uluslararası çapta tanınır 

olmuĢ, çeĢitli kurumlardan tescil almıĢtır. Bunlardan ilk akla gelen ürün Künefe’dir. Künefe 

Türk Patent Enstitüsü tarafından Hatay’a ait olduğu tescillenmiĢtir (www.timeturk.com, 

http://www.timeturk.com/
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www.hurriyet.com.tr). Bunu sırasıyla yıllar içinde Antakya Sürkü (çökeleği), Antakya Küflü 

Sürk, Antakya Künefe Peyniri ile Kırıkhan havucu tescil alarak takip etmiĢtir (Kıran ve 

Demirkol, 2019: 7). Hatay’ın sahip olduğu gastronomik değerlerin tescillenmesi kadim 

mutfağın kültürel mirasının gelecek nesillere aktarımı açısından önemlidir.   

 

Hatay’ın kadim mutfağına özgü yemeklerinin Hatay’a yakın kentlerde de menülere 

dahil edildiği görülmektedir. Burada coğrafik olarak Adana, Gaziantep ve Mersin gibi 

kentlerin yakın olmalarının yanında buralara göç edilmesi de hakim mutfak kültürünün 

taĢınmasına neden olmaktadır (Türk ve ġahin, 2004: 7). Bu durum madalyonun iki yüzüne 

benzetilebilir. Kadim mutfağın tanıtımı ve bölgesel ve ulusal çapta tanınırlığını arttırırken 

olumsuz olarak bazı kentlerin bu yemekleri sahiplenmesi gibi durumlarla da karĢı karĢıya 

kalınabilmektedir. Nitekim Mersin’in geçmiĢte Künefeyi sahiplendiği ve Künefenin bazı ders 

kitaplarında dahi Mersin’e ait olduğu Ģeklinde yanlıĢ bilgilere rastlanmıĢtır 

(www.megep.meb.gov.tr, EriĢim Tarihi: 21.04.2019). Bu açıdan mutfaklara ait yiyecek ve 

içecek ürünlerinin tescillenmesi mutfak mirasının gelecek kuĢaklara aktarılması bakımından 

çok önemli bir durumdur.  

 
ġekil 2: Antakya’nın Geleneksel Yemekleri 

 

Yemekler 

Oruk Bulgur öccesi Tuzlu yoğurt çorbası  

EkĢi aĢı Pirinç köftesi Boraniye 

Yoğurt aĢı ġıhılmahĢi Söğürme  

Tepsi kebabı ġeyh Mualla Kemmunlu aĢ 

Kağıt kebabı Marul aĢı Firikli aĢ 

Kimyonlu kebap Yılan balığı Kömeçli bulgur 

Kesir dolması Tuzlu Yoğurtlu kabak 

dolması 

 

Meze ve Salatalar 

Humus HettüĢ Bakla ezmesi (fava) 

Cevizli biber  Abugannüç Tarator 

Süzme yoğurt Zeytin salatası Zahter salatası 

YeĢil zeytin salatası Küflü çökelek salatası  

Diğer Yiyecekler 

Bayram Semirseği Kaytaz böreği Külçe 

ġenköy helvası Künefe Kake 

Katıklı ekmek Biberli ekmek Kömbe 

TaĢ kadayıfı Kabak tatlısı Peynirli irmik helvası 

Tandır ekmeği Züngül ġam tatlısı 
(Kaynak: Türk ve ġahin, 2004:11). 

 

Kadim mutfağın bu kentte hayat bulduğu yer, sofralardır. Kentin mutfağı gibi sofraları 

da çok zengindir. Sofraların içeriği yani menünün çok kalabalık ve zengin olmasının yanısıra 

sofraların kurulmasına da kalabalıklar neden olur. Sofralar, bu kentte akrabaları, komĢuları, 

aileleri, dostları, biraraya getiren, dargınları barıĢtıran, hemen herkesi iyi ya da kötü günde 

ortak payda da buluĢturan toplumun yegane değerlerindendir. Hatay Mutfağı’nın sofraları 

(ġahin, 2012:17):   

 Aile sofrası: Aile üyeleri için kurulurlar. 

 Misafir sofrası: Evi ziyarete gelen misafirlere hazırlanan sofralardır. 

http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.megep.meb.gov.tr/
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 Ramazan sofrası: Sahur ve iftar sofralarıdır. 

 Bayram sofrası: Ramazan ve Kurban Bayramlarında kurulan sofralardır. 

 Düğün sofrası: Düğün merasimi için gelin ve damat ailelerinin davetliler için 

hazırladıkları sofralardır. 

 Adak sofrası: Askere gidip dönen, hastalıklan kurtulan, yeni bir ev, eĢya alan, yeni doğan 

çocukları için, yeni baĢlanan bir iĢ veya herhangi bir nedenle adanan adaklarda kurulan 

sofralardır. 

 Hamam sofrası: Hamama gidenlerin veya gelin hamamı yapanların hamamda kurdukları 

çalgılı sofralardır. 

 Eğlence, ziyafet sofrası: Herhangi bir nedenden ötürü yapılan kutlamalarda kurulan 

sofralardır. 

 

Somut olmayan kültürel mirasın aktarımı, literatürden de anlaĢılacağı üzere gelecek 

nesillere ulaĢtırılabilmesi için yazılı hale getirilmesi ve anlatılması gerekmektedir. Bunun 

yanında yeni neslin ve kent halkının somut olmayan kültürel mirasa olan ilgisi ve farkındalığı 

sağlanmalıdır. 

 

3. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu çalıĢmada, somut olmayan kültürel miras kapsamında kadim mutfaklardan Hatay 

mutfağı incelenmiĢ olup, bu mutfağın önemi ve zenginliği ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

kapsamda derinlemesine arĢiv taraması yapılmıĢtır. Elde edilen veriler doğrultusunda aĢağıda 

belirtilen sonuçlara ulaĢılmıĢ ve öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

 

Somut olmayan kültürel, miras bulunduğu coğrafyada yaĢayan kültürlerin yaĢam 

tarzlarından etkilenir, değiĢir ve dönüĢür; yani dinamiktir. Tamamen de ortadan kalkabilir. Bu 

nedenle onu yaĢatmak, gelecek nesillere aktarmak için yazılı hale getirmek gerekir. Bu 

kapsamda kadim mutfaklar da, bu baĢlığın alt bileĢeni olarak değerlendirmek yanlıĢ 

olmayacaktır. Kadim mutfakların tarihi, bulundukları bölgede barınan medeniyetlerin tarihi 

kadar eski, orada yaĢayan medeniyet sayısı kadar çeĢitli ve zengindir. O topraklarda yaĢayan 

her medeniyetten etkilenir ve onları etkiler. Kadim mutfakların devamı ve gastronomik açıdan 

zenginliğini korumak sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 

 

Kadim mutfaklar, kadim medeniyetlerin bir ürünüdür. Bu kadim medeniyetlerden 

bazılarının yaĢadığı bölge Hatay ve civarıdır. Hatay kenti; yaĢam tarzı, içinde yaĢayan 

insanların kültürel çeĢitliliği, gelenek, görenek ve inanç farklılıkları tıpkı kentin eĢsiz 

mozaiklerini andırır. Hatay’ın içinde bulunduğu hakim iklim tipinin Akdeniz oluĢu ve 

topraklarının verimliliği yılda birkaç kez ürün almasına olanak sağlaması, büyükbaĢ ve 

küçükbaĢ hayvancılık ile kümes hayvancılığı ve balıkçılık menülerinin zengin olmasının ana 

kaynaklarıdır. Yemeklerinde sebze, meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, çeĢitli yağlı 

tohumlar, endüstriyel bitkilerden elde edilen yağlar (pamuk yağı, ayçiçek yağı, zeytinyağı) ve 

deniz ürünleri bulunmaktadır. Ayrıca kimyon, küzbara (kiĢniĢ), Ģumra (rezene), summak, 

kekik, zahter gibi baharatlar, habak (fesleğen), kömeç (ebegümeci), ğar (defne), biberiye, 

kenker, labada (efelek) gibi otlar, ev salçaları, reçeller, marmelatlar, nar ekĢisi ve zeytinyağı 

menüsünü taçlandıran lezzetlerdendir. YaklaĢık 600 yemeği bünyesinde barındıran bu kadim 

mutfağa, her medeniyetin çeĢitli boyutlarda etkileri olmuĢtur. Bazı tatlar, unutulmaya yüz 

tutmuĢ veya zamanla değiĢime uğramıĢtır. Bu yüzden bunların yazılı hale gelmesi ve 

araĢtırılması, derlenip biraraya getirilmesi somut olmayan kültürel mirası korumaya bütüncül 

olarak yaklaĢım açısından önemlidir. 
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Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında turizmin olumlu ve olumsuz etkileri de 

ulaĢılan sonuçlar arasındadır (McKercher ve Cros, 2002’den akt; ġahinoğlu, 2015:8-9). Ġlk 

olarak olumsuz etkilerden baĢlayacak olursak;  

 

• Turizmin ticari boyutundan dolayı altyapısındaki düzensiz yapılanma: Somut olmayan 

kültürel mirası tanıtmak amacıyla, kenti turizme açmaktan dolayı plansız Ģekilde uygulanan 

alt yapı çalıĢmaları hem kültürel değerlerin tahribatına hem de turist tatminsizliğine yol 

açabilir.  

• Turizme ekonomik anlamda bağımlılık: Bölge halkının gelir kaynağının büyük bir 

bölümünü turizmden elde etmesi diğer endüstri kollarında istihdamın azalmasına ve 

geleneksel iĢ kollarında azalmaya yol açabilir. 

• Turistlerin destinasyonu aĢırı kullanımı: Turistlerin gerçekleĢtirmiĢ olduğu aĢırı kullanım 

kent halkının destinasyonu terk etmesine ve destinasyonda otopark, gürültü ve çöp 

probleminin oluĢmasına yol açabilir. Aynı zamanda doğal ve kültürel kaynakların 

kapasitelerinden fazla kullanımına bağlı olarak tahribata yol açabilir. 

 

Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında turizmin olumlu etkileri ise (McKercher 

ve Cros, 2002’den akt; ġahinoğlu, 2015:8-9); 

 

• Somut olmayan kültürel mirasın turizmle tanıtılmasıyla destinasyondan elde edilecek gelir 

sayesinde kentin alt yapısı geliĢtirilebilir.  

• Turizm, somut olmayan kültürel mirasın dinamik özelliğini yeniden canlandırmada etkin 

bir role sahiptir. 

• Somut olmayan kültürel mirasın öğelerinden mutfak kültürünün turiste sunulması, turist in 

bu konu hakkında bilinçlenmesine yardımcı olacaktır. 

• Turizmden elde edilen gelirler ile somut olmayan kültürel değerlerin korunması gelecek 

nesillere aktarılması için planlama, yönetim ve belgelemeye yönelik kaynak sağlanmıĢ 

olacaktır. 

• Turistler ile kent halkı arasında gerçekleĢen kültür alıĢveriĢi ile halkın farklı kültürlere olan 

hoĢgörüsü artacaktır. 

• Turizmle beraber destinasyona farklı iĢ kollarına yönelik olan fırsatlar artacaktır. 

 

Yukarıda sözü edilen olumlu ve olumsuz etkiler dıĢında çeĢitli öneriler geliĢtirilmiĢtir; 

somut olmayan kültürel miras ve kadim mutfaklar ile ilgili bir bilinç oluĢturulmalıdır. Bunun 

için kent halkı bu konuda eğitilmeli, konuyla ilgili çeĢitli seminer ve kurslar verilmeli, 

yiyecek içecek alanının bulunduğu bölge okullarında ve üniversitede kent mutfağıyla ilgili 

konulara yer verilmeli, bu kente seyahat acentaları gastronomi turları düzenlemeli, KOSGEB, 

DOĞAKA ve diğer paydaĢlar ile kurum kuruluĢlar ve STK’lar bu anlamda çeĢitli festivaller, 

toplantı, kongreler düzenlemeli ve projeler üretmelidirler. Bu etkinlikler toplumun her 

katmanı tarafından desteklenmeli, kent mutfağının tanıtımına sosyal medyada, ulusal ve 

uluslararası basında destek verilmelidir. Kentte Künefe gibi tescillenmiĢ ve patenti alınmıĢ 

bazı ürünlerin birçok ürünün önüne geçmesi dezavantajının avantaja dönüĢtürülerek, menü 

içeriklerinde baĢka geleneksel yemeklere de yer verilmelidir. Kentin UNESCO tarafından 

2017 yılında Gastronomi ġehri ilan edilmesiyle bütün dikkatleri üzerinde toplayacak 

etkinlikler, kent tanıtım günleri gibi organizasyonlar yapılabilir. Birkaç yıldır düzenlenen 

Defne Uluslararası Fotoğraf ve Film Festivali’nde kadim mutfağın zenginlikliğinin tanıtımı ve 

anlatımı sağlanmalıdır.  
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Somut olmayan kültürel miras çeĢitlerinden kadim mutfakların yaĢaması ve yaĢamaya 

devam etmesi için bütün kent halkının bu konuda yapılan çalıĢmaları desteklemesi 

gerekmektedir. Topyekün bir destek ve gönüllü çalıĢmalar, Hatay’ın kadim mutfak kültürünü 

gelecek nesillere taĢıyacaktır. 
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ABSTRACT 

 
Garden is a green environment that considerably transforms within the process of time. The 

transformation or elimination of the garden is much easier in comparing to other constructional facilities in case 

the circumstances have been met. Therefore, the examples which survive up to recent times should be accepted 

as very valuable and very special ones for the gardening art. Within this context the historical gardens are 

valuable in ultimate level in respect to reflect the lifestyles of the societies. Nowadays see the most beautiful 

examples of historical palace gardens existing in Turkey. At the gardens of the palaces existing in Istanbul, the 

historical palace gardens which are formed prior to the 18th Century were built much simpler and more modest 

in compare to the ones built subsequently which are designed as exterior courtyards in interior and free style in 

geometric form. Historical palace gardens of 18th Century were impressed by Renaissance and Baroque 

gardening art, have directed to an understanding of formal ornamentation. At the midst of the 19th Century, such 

kind of art movement has been dominated over all the movements of art in respect to whole kinds of ornaments, 

and at the end of the 19th Century and afterwards, the historical palace gardens were under the influences of 

naturalistic movement characterized by the picturesque ornamentations.In this research; Historical process, 
development and changes of the garden culture in Turkey will be postponed. It is aimed to improve the 

protection proposals by raising awareness about the protection of the garden culture.  

 

Key Words: Garden Culture, Conservation, landscape, garden history 

 

MİRAS OLARAK BAHÇE KÜLTÜRÜ: BAHÇE KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASINA 

YÖNELİK PİLOT ÇALIŞMA; TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 
 

Bahçe, süreç içinde dönüşen, değişime uğrayabilen yeşil bir dokudur. Gerekli bakım ve onarım 

koşullarının yerine getirilmemesi durumunda bahçe ve bahçede yer alan bitkisel materyalin canlı organizma 

olmaları nedeni ile dönüşümü veya tahrip edilmesi daha kolaydır. Bu nedenden dolayı, bugüne ulaşabilen 

örnekler, bahçe sanatı  ve bahçe kültürü için çok değerli kaynaklar teşkil etmektedir. İstanbul‟da yer alan ve 

bugüne ulaşabilen tarihi saray bahçeleri irdelendiğinde 18. yüzyıldan önce inşa edilmiş olan Saray bahçelerinin 
iç ve dış mekan tasarımı değerlendirildiğinde iç ve dış mekan tasarımında avlulardan oluşan, geometrik plan 

şemasına sahip olduğu görülmektedir. Bu yapılar yalın plan şemasına sahip olup, gösterişten uzak 

yapılanmalardırlar. 19. yüzyılda inşa edilen saray bahçelerinde ise, dönemin sanat akımları gerek iç mekan gerek 

bahçe tasarımında belirgin bir şekilde yansıtılmıştır. Bu araştırmada; Türkiye'de bahçe kültürünün tarihsel süreci, 

gelişimi ve dönüşümü irdelenmiştir. Ayrıca bahçe kültürünün sürdürülebilirliği ve korunmasına ilişkin 

farkındalığı artırmak amacı ile koruma önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bahçe Kültürü, Koruma, Peyzaj, Bahçe Tarihi 
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Miras Olarak Bahçe Kültürü: Bahçe Kültürünün Korunmasına Yönelik Pilot Çalışma; 

Türkiye Örneği 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Anadolu yapı kültürü ve yerleşmeler tarihi çevre oluşumu ve doğanın biçimlendirilmesi 

kapsamında değerlendirildiğinde gerek yapı yakın çevrelerinde gerekse kentsel alanlarda 

farklı niteliklerde açık yeşil alanların tasarlanarak güncel yaşamın bir parçası olarak 

biçimlendiği gözlenmektedir. Bu anlamda ortaya çıkan ve Anadolu kültürünün ayrılmaz bir 

bileşeni olarak nitelenebilecek özgün oluşumlardan biri de Türk bahçesi olgusudur. Anadolu 

kültürünün bir sentezi olan Türk bahçesi ve açık mekan biçimlenmesi tarihi süreç içinde 

gelişim göstererek belli bir kimlik kazanmıştır (Erdoğan 2003). Tarihi bahçeler, özellikle 

tarihi saray bahçeleri, geçmişin izlerini taşıyan, etkili işlevleri olan, geçmişe ilişkin dış mekan 

yaşantı anlayışlarını biçimsel olarak belirlemeleri ve yaşanan dönemin aktarmaları ile belgesel 

bir nitelik kazanmış, büyüyen kent içinde toplumun tarihi kent kültürüne uyum sağlayan 

rekreasyon alanları olmuşlardır. Tarihi bahçelerin bugünkü duruma gelmesinde uluslararası 

kuruluşların, özellikle UNESCO‟nun rolü büyük olmuş, Atina Tüzüğü‟nün genişletilmiş hali 

olan Venedik Tüzüğü ile tarihi anıt kavramına yapıyı çevreleyen alanlar da dahil edilmiştir. 

Daha sonraları ICOMOS ve IFLA‟nın oluşturduğu Tarihi Bahçe Komitesi, 1981‟de Venedik 

Tüzüğü‟ne ek olarak tarihi bahçelerle ilgili ayrıntıları, korunmaları için Floransa Tüzüğü‟nü 

hazırlamıştır (Seçkin 2000). 

 

Geçmişin izleri ve geçmişe ait kimlik niteliği taşıyan tarihi bahçeler zaman içinde 

niteliklerini kaybederek bozulmaktadırlar. Tarihi bahçeler, binalar ve alanlara doğru müdahale 

edebilmek, olumsuzlukları önlemek veya ortadan kaldırabilmek ve devamlılığının sağlanması 

için öncelikle bozulma nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tarihi anıtlarda bozulmaya 

neden olan etmenler iki biçimde gerçekleşmektedir. İç etkenler; yapının konumu, bulunduğu 

alanın özellikleri, ilk tasarımındaki strüktür hataları, yapı malzemesi ve işçilik hatalarından 

kaynaklanmaktadır. Dış etkenler ise; uzun süreli doğal etkenler, doğal afetler, insanın verdiği 

zararlar (terk, kötü kullanım), yangınlar, savaşlar, yoğun trafik, spekülatif kentleşme, hava 

kirliliği gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Hasar ve bozulmaya neden olan kaynaklar 

doğru tespit edilerek bu olumsuz etkenleri en aza indirecek ya da ortadan kaldıracak 

restorasyon çalışması yapılmalıdır (Ahunbay 2009). 

 

2. BULGULAR 

 

Bu bölümde Türkiye‟de yer alan tarihi bahçe örnekleri irdelenmiştir. 

 

 Topkapı Sarayı (Yeni Saray) 

 

İstanbul‟da yer alan, bugüne ulaşabilmiş tarihi saraylardan en eskisi ve en genişi olan 

Topkapı Sarayı; kentin doğusunda, Ayasofya Cami‟nin arka kesiminden başlayarak, 

Sarayburnu Yarımadası‟nda yer alan ve İstanbul‟un ilk kurulduğu kesiminde; Haliç, Boğaziçi 

ve Marmara Denizi‟ni gören kesiminde konumlandırılmıştır. Yeni Saray, Fatih Sultan 

Mehmed Dönemi‟nden Sultan Abdülmecid Dönemi‟ne kadar; yani 15. Yüzyılın ortasından 

19.Yüzyıl‟ın ortalarına kadar sürekli yeni yapıların eklenmesi ile oluşmuş bir saray 

kompleksidir. Bu süreç içinde sultanlar bu alana farklı yapılar, daireler, salonlar, odalar, 

hamamlar, mescit, kütüphane, kasır ve köşkler inşa etmişlerdir. Her bölümü farklı bir isimle 

anılan bu özgün saray 19. Yüzyıl‟a kadar Yeni Saray adını taşımış, bu dönemin başında Yeni 

Sarayı adı değiştirilerek Topkapı Sarayı adını almıştır (Koçu 1951). 
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Topkapı Sarayı‟nın kapladığı alan yaklaşık 700.000 metrekaredir. Bu alanın yaklaşık 

80.000 metrekaresini yapılar kaplamaktadır. Bir kale-saray olarak planlanan Saray-ı Cedide-i 

Amire‟nin etrafı karadan “Sur-ı Sultani” adı verilen duvarlarla, deniz tarafından ise Bizans 

surlarıyla çevrelenmiştir. 800 metreyi bulan kara surları ve 2.500 metre civarında olan deniz 

surları ile birlikte toplam yaklaşık 3.300 metre sur uzunluğundan bahsedilebilir (Ortaylı 

2007). Topkapı Saray bahçeleri mekansal işlevleri doğrultusunda avlular biçiminde 

tasarlanmıştır. Ana kapı olan Bab-ı Hümayun‟dan girilen avlu, resmi sarayın dışında kalan ve 

resmi saray ile şehir arasında bağlantıyı sağlayan Alay Meydanı da denilen „birinci avlu ‟dur. 

Orta kapı olan Bab-üs Selam‟dan ulaşılan divan veya adalet meydanı da denilen „ikinci avlu‟, 

Akağalar Kapısı diğer adıyla Bab-üs Saadet‟ ten geçilen, Harem-i Hümayun yani padişah ve 

ailesine ait yasak bölge olan Enderun Meydanı da denilen „üçüncü avlu „dur. Diğer avlulardan 

farklı olarak dışa dönük, doğanın ve özellikle Marmara Denizi ve Boğaziçi‟nin eşsiz 

manzarasına açık bir bahçeler topluluğu olan ve padişahın özel yaşamına ayrılmış olması 

nedeniyle Suffa-i Hümayun da denilen „dördüncü avlu‟ faklı seviyelerde, setler halinde 

düzenlenmiş dört teras üzerinde inşa edilmiştir. Kısmen avlu, kısmen de bahçelerden oluşan 

bu avlunun diğer bölümler ile bağlantıları birçok avlu, taşlık ve revak aracılığı ile 

sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 1. Topkapı Sarayı genel görünüm (Güloğlu 2004) 

 

 
Şekil 2. Topkapı Sarayı ikinci avlu genel görünüm (Orijinal 2013) 
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Miras Olarak Bahçe Kültürü: Bahçe Kültürünün Korunmasına Yönelik Pilot Çalışma; 

Türkiye Örneği 

 

 

 
Şekil 3. Topkapı Sarayı, İncirlik ve Fil Bahçesi 

 

 Dolmabahçe Sarayı Bahçeleri 

 

Dolmabahçe Sarayı ve yakın çevresinin tarihi Bizans Dönemi öncesine kadar 

uzanmaktadır. Petus Gyllius‟un Bizantion‟lu Dionisios‟un Anaplus Bosporu (Boğaziçinde 

Yolculuk) adlı eserini kaynak göstererek verdiği bilgiye göre; bu dönemde, Pentekontos‟ların 

(elli kürekli gemi) demirlediği, yer olan Pentekontorikon‟un o dönemde köy olan 

Dolmabahçe‟de olduğu düşünülmektedir (Atalay-Seçen 2011). Dolmabahçe Sarayı‟nın 

1856‟da tamamlanışından sonra imparatorluk ikametgahının Topkapı‟dan Dolmabahçe‟ye 

nakledilmesi ile köklü bir değişim yaşanmış, İstanbul‟un kentsel tarihinde bir dönüm noktası 

olmuştur. Bu kentin ağırlık merkezinin yer değiştirmesi anlamına da gelmiştir. Özel bir tören 

ile kullanıma açılan saray, Osmanlı hanedan geleneğinde yeni ve önemli bir değişim ve 

aşamaya taşıyan pavyon ve köşkler biçiminde, bahçeli, hafif, ulusal nitelikte ev tiplerinden 

çıkıp, ilk kez taş ile ve daha dayanımı yüksek bir yapı malzemesi ile ağır ve gösterişli büyük 

yapılarda yaşama geçişi ifade etmektedir (Mutlu 2006) 
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Şekil 4. Dolmabahçe Sarayı ve Bahçeleri genel görünüm (Altınçekiç 2009) 

Dolmabahçe Sarayı beş ana bölüm halinde düzenlenmiştir. Hazine Kapısı ile Selamlık 

girişi arasında yer alan ve simetrik bir biçimde tasarlanmış olan Hasbahçe, köşeleri oval 

formlu fıskiyeli Kuğulu havuz, çeşitli yerli ve egzotik bitki türleri ve budanmış ağaç ve çalılar 

ile zenginleştirilmiştir. Muayede Salonu‟nun arka tarafında yer alan Kuşluk Bahçesi‟nde bir 

havuz yer almakta, boylu Tilia tomentosa (Ihlamur), Castanea sativa (At Kestanesi) ağaçları 

ile gölgelendirilen bahçenin zemini çim ve kum ile kaplı bulunmaktadır. Güneşli bir mekan 

olan ve Magnolia grandiflora (Manolya) ağaçlarının yer aldığı Harem avlusunun ortasında 

fıskiyeli bir havuz yer almaktadır. Harem ve Veliaht Daireleri arasında gelişen Veliaht 

Bahçesi‟nde de bir havuz bulunmaktadır. Sarayın bahçesinde yer alan havuzlar özellikle 

bunaltıcı yaz aylarında, sultanların daha çok tercih edebilecekleri, serinletici mekanlar 

oluşturmak amacıyla tasarlamışlardır. Duvarlar genellikle bahçeleri birbirinden ayırmakta, bir 

bahçeden diğerine bazen bir kapıdan geçilebilmektedir. Kıyı boyunca uzanan ve genellikle 

formal düzende gelişen, yine köşkleri yuvarlatılmış, ancak bu kez fıskiyesiz iki havuzun 

bulunduğu ön bahçe, bahçeler kompleksinin son parçasını oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 5. Dolmabahçe Sarayı, Selamlık Bahçesi (Orijinal 2011) 

 

 
Şekil 6. Dolmabahçe Sarayı, deniz yönündeki havuz (Orijinal 2013) 
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Miras Olarak Bahçe Kültürü: Bahçe Kültürünün Korunmasına Yönelik Pilot Çalışma; 

Türkiye Örneği 

 

 

 
Şekil 7. Selamlık Bahçesi girişi, bitkisel materyal kullanımı (Orijinal 2013) 

 

 Yıldız Sarayı Bahçeleri 

 

Yıldız Sarayı Beşiktaş İlçesi‟nde Boğaziçi‟ne hakim bir tepe üzerinde ve Beşiktaş ile 

Ortaköy arasındaki yamaçta yaklaşık 500,000 m
2
 lik alanı kaplayan Osmanlı 

İmparatorluğu‟nun son saray yerleşkesidir. Bu saray Beşiktaş ile Ortaköy arasında sahilden 

başlayarak Beşiktaş Tepesi‟ne kadar tüm yamacı kaplayarak bir bahçe ve koruluk içinde 

köşkler, yönetim yapıları ve parklardan oluşan bir saray kompleksidir.  19. Yüzyıl‟ın ilk 

yıllarına kadar Çırağan Sarayı‟nın arka koruluğu olarak herhangi bir değişime uğramadan 

doğal bitki örtüsü ile ormanlık bir alan olarak korunmuştur. 19. Yüzyıl‟ın başlarında ise III. 

Selim‟in (1789-1807) annesi Mihrişah Valide Sultan için yaptırdığı ve bugün mevcut olmayan 

köşk, bilinen ilk yapılardandır. Bunun yanı sıra III. Selim‟in kendisi için yaptırdığı çeşme iç 

bahçede olması nedeniyle bugüne ulaşabilmiş en eski yapıdır. 

 

Yıldız Sarayı‟nın en hareketli dönemi (1876-1909) yılları arasında Sultan II. 

Abdülhamit Dönemi‟nde olmuştur. Sultan II. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı‟nın denizden 

ve karadan saldırıya açık, savunması güç bir yapı olması nedeni ile yeterince güvenli olmadığı 

gerekçesi ile 7 Nisan 1877 de Yıldız Sarayı‟na taşınmıştır. (Batur 1993). Osmanlı Devleti‟nin 

yeni yönetim merkezi olan Yıldız Sarayı, II. Abdülhamit‟in 32 yıl süren saltanatı boyunca 

genişlemiş ve giderek Topkapı Sarayı gibi büyük bir yapılar topluluğuna dönüşmüştür (Batur 

1994). 

 

II. Abdülhamid‟in kendine ait özel dairesini yaptırmadan önce, bahçeyi ve havuzu 

oluşturmaya başladığı bilinmektedir. Hasbahçe‟nin ana ögesi, 300 metre uzunluğunda nehir 

görünümlü Hamid Havuzudur, Bu havuzun yüzölçümü yaklaşık 5400 metre kare, derinliği ise 

120 metre karedir. Nehir biçiminde tasarlanmış olan Hamid havuzu, bahçenin bir ucundan 

diğer ucuna kadar dolaşmaktır. Böylelikle bahçenin güney kısmında havuzun çevrelediği bir 

ada oluşturulmuştur (Evyapan 1972).  Bu ada ile bağlantı açılır-kapanır nitelikte olan demir 

konstrüksiyonu köprü ve düz ahşap köprü ile sağlanmıştır. Çelikten yapılan bu köprü 

gerektiğinde bir kol ile açılıp kapatılarak ada üzerinde kafeslerde yaşayan hayvanların 

gerektiğinde serbestçe dolaşabilmelerine olanak sağlamıştır. 
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Yıldız Sarayı, koruma amaçlı yapılar ve kışlaları dışında yapı aralarını boşluk 

bırakmadan kapatan kalın ve yüksek duvarlarla çevrilmiştir. Bu alanın içinde Padişaha ve 

hareme ait yapılar ile hasbahçe de ikinci bir duvar ile çevrelenmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın 

tümünü denize açık tutan ve kara tarafında da yalnız Hususi Daire ve harem bölümünü 

kapatmayı öngören tasarımı, Yıldız'da yerini geleneksel ve kapalı saray konseptine 

bırakmıştır (Kuban 2007). 

 

 
Şekil 8. Yıldız Sarayı, Hasbahçe, Ada ile bağlantıyı sağlayan ahşap köprü (Orijinal 2012) 

 

Yıldız Sarayı, Birun (Resmi Bölüm), Enderun (Özel Bölüm), Bahçeler (Hasbahçe ve 

Dış Bahçe) olmak üzere birbirine bitişik üç avludan oluşmaktadır. Resmi daireler ve hizmet 

yapılarının büyük bölümünün yer aldığı Birinci Avlu, sarayın Birun kısmını, İkinci ve Üçüncü 

Avlu ise sarayın Enderun bölümünü oluşturmaktadır. Küçük Mabeyn, Valide Sultan Köşkü, 

Özel Daire, Harem yapıları ve Tiyatro binası İkinci Avluda, Şehzade, Sultan ve damatlara ait 

özel daireler ise Üçüncü avluda yer almaktadır. 

 

Yıldız Sarayı bahçelerinde yer alan yapılar arazinin kuzey-batı kesiminde 

yoğunlaşmıştır. Geri kalan alanlar ise özellikle Çırağan Sarayı‟nın arkasında yer alan vadi, 

park olarak bırakılmıştır. Yıldız Sarayı‟nda Topkapı Sarayı‟ndaki yerleşim planının uzantısı 

sayılabilecek bir yerleşme ve tasarım özelliği görülmektedir. Ancak Yıldız Sarayı Topkapı 

Sarayı‟nın imparatorluğunun en zengin döneminde üç yüz yılda ulaştığı boyutlara elli yılda 

ulaşmıştır (Kuban 2007). 

 

Yıldız Sarayı bahçeleri, diğer saray bahçelerinden dönemsel özellikler gereği en batı 

etkili dış çevreler olarak ayrılmaktadır. Gerek yapı gerek açık mekan tasarımında belirgin 

farklılaşmalar söz konusudur. Bahçeler içinde barındırdığı yapılar ve kullanımlar açısından 

Türk kültürünün yansıması iken daha geniş alan düzenlemeleri, bahçenin ögeleri ve daha dışa 

dönük, Türk Bahçesinde hiç görünmeyen gölet tarzı su yüzeylerinin kullanımı, köprüler vb., 

mesire alan tarzı düzenlemeleri ile geleneksel Türk Bahçe kültüründen ayrılmaktadır 

(Erdoğan ve Aliasghari 2015). 
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Miras Olarak Bahçe Kültürü: Bahçe Kültürünün Korunmasına Yönelik Pilot Çalışma; 

Türkiye Örneği 

 

 

 
Şekil 9. Yıldız Sarayı, birinci avlu (Orijinal 2012) 

 

 
Şekil 10. Birinci Avlu, Çit Kasrı (Orijinal 2011) 

 

 Beylerbeyi Sarayı Bahçeleri 

 

Beylerbeyi Sarayı bahçelerinin ana binasının bulunduğu alan 22.016 m
2
 olarak Üsküdar 

İlçesi, 122 pafta, 1333 ada, 14 parsel sayıda; güneydeki Mermer, Sarı, Ahır Köşklerin 

bulunduğu set bahçeleri 40.869 m2 olarak 1333 ada, 47 parsel sayıda Maliye Hazinesi adına 

kayıtlıdır. Beylerbeyi Sarayı Bahçelerinin tüm yapıları araziye, birbirinden bağımsız ve 

simetrik olmayan bir biçimde konumlandırılmıştır. Sarayın ana yapısı kıyıda 

konumlandırılırken, diğer yapılar ise set bahçelerine işlevleri doğrultusunda inşa edilmiştir. 

Beylerbeyi Sarayı bahçeleri genel tasarım özellikleri açısından diğer saray bahçeleri ile 

karşılaştırıldığında gerek kıyıda konumlanmış köşk yapıları ve bahçe ilişkileri, gerekse setli 

bahçeleri ile farklı bir kurgulanmaya sahiptir. Saray kitlesi (ana yapı) ile deniz arasında yer 

alan bahçeler daha genel kullanıma sahip olacak biçimde ve formal düzende tasarlanırken, üst 

kotta yer alan setli bahçeler daha özel kullanımlar için tasarlanmıştır. Setli bahçelerin bir 
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bölümü geometrik parter düzenlemelerine sahip iken daha üst seviyede yer alan setler daha 

informal düzendedir.  Bir yazlık saray olarak inşa edilen Beylerbeyi Sarayı Bahçeleri‟nin ana 

binası yönetim, yaşam, yabancı misafirleri ağırlama ve temsil amaçlı kullanılırken, Sarı Kösk, 

Serdab Köskü ve Deniz Köşkleri ise dinlenme amaçlı, Ahır Köşkü ise saray atları ve 

bakıcıların kullanımı için yaptırılmıştır. I. Abdülhamid Sibyan Mektebi, I. Abdülhamid İmaret 

Mutfağı, Kışla ve Hamlacılar Koğuşları, Kalfalar Binası ve Kızlarağası yapıları ise bugüne 

ulaşamamıştır.  

 

Eski Beylerbeyi Sarayı‟ndan bugüne ulaşan yapı “Mermer Köşk”; II. Sultan Mahmut 

Dönemi‟nden kalan önemli bölümler ise set bahçelerini birbirine bağlayan tünel ve iki 

mermer çeşmedir. Bu çeşmelerden biri Sarı Köşk‟e çıkan yokuşun başında, diğeri ise tarihi 

tünelin içinde yer almaktadır. Sarayın harem dairesinden tünele açılan kapısı daha sonra 

kapatılmıştır. Eski Beylerbeyi Sarayı 1851, yılında geçirdiği yangından sonra yıktırılmıştır. 

Sultan Abdülaziz 1861-1864 yılları arasında bugünkü Beylerbeyi Sarayı‟nı inşa ettirmiştir. 

Arşiv belgelerden elde edilen bilgilere göre Yeni Beylerbeyi Sarayı, unvanı Mabeyn-i 

Hümayun başmimarı olarak geçen ve daha sonra Sermimar-ı Devlet olan Sarkis Balyan ile 

kardeşi hassa mimarı Agop Balyan tarafından tasarlanıp inşa edilmiştir. Bugünkü Beylerbeyi 

Sarayı bir sahil sarayı ve ona bağlı yapılar ve köşklerden oluşan bir saray kompleksidir. 

Sarayın tüm birimleri konumlandırıldıkları araziye birbirinden bağımsız bir biçimde 

yerleştirilmişlerdir. Sarayın ana yapısı kıyıda yer alırken, diğer bölümler ise set bahçelerinde 

konumlandırılmıştır. Sarı Köşk ve Mermer Köşk dördüncü set üzerinde, büyük havuzun 

etrafında; Ahır Köşk ise alanın gerisinde konumlandırılmıştır. 

 

 
Şekil 11. Selamlık bahçesinde oval formlu çim perterde yer alan Magnolia grandiflora 

(Manolya) (Orijinal 2014) 
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Miras Olarak Bahçe Kültürü: Bahçe Kültürünün Korunmasına Yönelik Pilot Çalışma; 

Türkiye Örneği 

 

 

 
Şekil 12. Harem bahçesi (Orijinal 2014) 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kentler toplumun yaşam gereksinimleri doğrultusunda gelişim ve değişim 

göstermektedir. Bugün hızlı kentleşme, nüfus artışı ve plansız yapılaşma vb. sorunlar nedeni 

ile tarihi bahçeler zarar görmektedirler. Özellikle yeni yolların açılması ya da mevcut yolların 

genişletilmesi tarihi saray bahçelerinin sınırları ve dokusuna hem görsel hem de fiziksel 

açıdan zarar vermektedir.  İstanbul‟da yer alan saray bahçeleri bu sorunlara maruz kalarak, 

yapılmış olan yeni yol çalışmaları veya yapılaşma sonucu özgün sınırları değiştirilmiş veya 

saray bahçelerine ait özgün nitelikli yapısal ögeler yapılaşma nedeni ile yıktırılmıştır.  

 

Tarihi saray bahçeler yaşadıkları dönemlerin sosyo-kültürel özelliklerini yansıtmanın 

yanı sıra bu alanların inşasında kullanılan malzeme, yapım teknikleri, yapısal ve bitkisel 

tasarım özelliklerini bugüne taşımaktadırlar. Koruma ve onarım çalışmaları kapsamında tarihi 

yapıların yer aldığı bahçeler, yakın çevresi, sokak ve mahalle ölçeğine kadar korunması, 

gerekli durumlarda sağlıklaştırma ve onarım işlemlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Tarihi 

saray bahçelerinde yapıları çevreleyen bahçeler yapıldığı dönemin açık-mekan anlayışı, 

bitkisel tasarım özellikleri, düşünce ve yaşam tarzını yansıtmaktadır. Ancak yapılan 

incelemeler sonucunda koruma yöntemi olarak kullanılan tek yapı ölçeğinde genellikle 

yapılar üzerinde restorasyon çalışmalarının gerçekleştiği bilinmektedir. Koruma ve onarım 

çalışmalarında yapının bahçe ile bir bütün olarak ele alınması ve tarihi alanın özgün sınırları 

ve tasarım özellikleri korunarak, çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çalışma 

kapsamında; bahçe-bina ilişkisinin önemi vurgulanarak, tarihi saray bahçelerinin özgün 

niteliği ve kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenerek öneriler geliştirilmiştir. 

 

Alan yönetim kapsamında tarihi saray bahçelerinin sürekliliğinin sağlanması ve sahip 

oldukları kültürel mirası korumak için öncelikle olarak 29.12. 2015 tarihli TBMM Milli 

Saraylar köşk, kasır ve müştemilatların bakım, onarım ve korumasına ilişkin yönetim 

kararının güçlendirilmesi, saray bahçelerinin maruz kalabileceği tehditler ve risklere karşı 

gerekli analizler yapılarak stratejik plan ve acil eylem planlarının oluşturulması, Bilim ve 
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Değerlendirme Kurulu‟nca öngörülen tüm sorunlara ilişkin somut önerilerin geliştirilmesi 

önerilmektedir. Tarihi saray bahçelerinin özgün değere sahip yapısal ve bitkisel ögelerinin 

korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile “ tarihi bahçelerde koruma-onarım ve 

restorasyon ” başlıklı bilgilendirme ve eğitim kitabının yetkili kurumlar tarafından 

hazırlanması ve gerekli eğitimlerin sunulması, ayrıca yerel halkı bu konuda bilinçlendirerek 

birlikte hareket etmeleri önerilmektedir.  
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ABSTRACT 

 
Versatile relationship between tourism and culture that has been continuing from the past to the present, 

leads to the emergence of cultural tourism concept as a result of the fact that people travel for cultural purposes. 

Cultural tourism is defined as “learning historical and cultural sides of destination sand enjoying the values 

belonging to a nation”. One of the most important elements of cultural tourism, museums, connect people to the 

past by exhibiting cultural and historical objects from the past times and reflecting the historical formation of 
countries and empires. Museums are leading among the most attractive places in the countries where tourists 

travel. Istanbul Archaeological Museums are connected to The Ministry of Culture and Tourism. They are 

situated on Osman Hamdi Bey slope between Gulhane Park and Topkapi Palace, in the district of Sultanahmet. 

The reason of naming after museums as plural is the fact that it consists of 3 different museums. In these 

museums hosting a lot of masterpieces left behind at old empire times, all the works are exhibited in 3 different 

buildings which are Archaeological Museum, Museum of Oriental Antiquities, and Tiled Pavilion Museum. 

Istanbul Archaeological Museums are accepted among the first ten museums designed to be a museum building 

in the world. Cuisine culture that contributes gastronomy to develop cumulatively, is the combination of daily 

lifestyles, beliefs, traditions, and national consciousness. Cuisine culture that could not attract attention 

sufficiently in the past, became more important today with the rapid development of gastronomy and it was 

found out that cuisine culture is an element directly supporting the concept of culture. In this context, the aim of 
this article is to evaluate gastronomical elements in Istanbul Archaeological Museums within the scope of 

cultural tourism. Within this scope, visual materials which were got through one of the qualitative research 

methods, observation technique, and other findings were presented. 

 

Key Words: Cuisine Culture, Archaeological Museums, Cultural Tourism, Gastronomy. 

 

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİNDE BULUNAN GASTRONOMİK 

UNSURLARIN KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 
 

Bireylerin kültürel amaçlarla yaptıkları seyahatlerin artması sonucu kültür turizmi kavramı ortaya 

çıkmıştır. Kültür turizmi, “ziyaretçilerin gittikleri destinasyondaki tarihi ve kültürel öğeleri öğrenmesi, bir ulusa 

ait değerleri görmesi ve tatması” şeklinde tanımlanmaktadır. Kültür turizminin en önemli öğelerinden biri olan 

müzeler, geçmiş zamanlara ait kültürel, tarihsel değer taşıyan nesneleri sergileyerek ülkelerin ve uygarlıkların 

tarihsel sürecini yansıtmaktadır. Müzeler insanlara yüzyılların biriktirdiği kültür varlıklarını anlatarak onları 
geçmiş zamanlara bağlamakta ve turistlerin ziyaret ettikleri ülkelerde en çok ilgi gösterdikleri yerlerin başında 

gelmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na bağlı olup İstanbul‟un 

Sultanahmet semtinde, Gülhane Parkı‟ndan Topkapı Sarayı‟na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer 

almaktadır. Müzelerin isminin çoğul olarak kullanılmasının sebebi, idaresi altında üç farklı müzeyi barındırıyor 

olmasıdır. Tarihin farklı dönemlerine izler bırakmış uygarlıklardan kalan çeşitli eserlere ev sahipliği yapan bu 
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mailto:keskinhilal10@hotmail.com


  

100 
 

 
İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Gastronomik Unsurların Kültür Turizmi 

Kapsamında Değerlendirilmesi 

 
müzelerde eserler; Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olarak üç ayrı binada 

sergilenmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk on müze 

arasında yer almaktadır. Gastronomi alanının kümülatif olarak gelişmesine önemli katkılar sağlamakta olan 

mutfak kültürü, günlük yaşayışların, inanışların, gelenek göreneklerin ve milli bilincin bir bütünüdür. Geçmişte 

gerektiği ilgiyi göremeyen bir kavram olan mutfak kültürü, günümüzde gastronomi biliminin ivme kazanmasıyla 

birlikte önemli hale gelmiş ve aslında kültür olgusunu direkt olarak besleyen bir unsur olduğu fark edilmiştir. Bu 

bağlamda bu çalışmada, İstanbul Arkeoloji Müzeleri‟nde bulunan gastronomik unsurların incelenerek kültür 

turizmi kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden gözlem 

tekniği kullanılmış, elde edilen bulgular görsellerle sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Mutfak kültürü, arkeolojik müzeler, kültürel turizm, gastronomi 

 

1. GİRİŞ 

 

Turizm sektörünün doyum noktasına ulaşması ve olgunlaşması ile birlikte; deniz, kum 

ve güneş üçlüsü rekabet edebilirlik açısından yetersiz kalmaya başlamıştır. Destinasyonlar; 

ziyaretçilerin daha fazla gecelemesi, daha iyi vakit geçirebilmesi, daha çok harcama yapması 

ve değişen ilgilere ayak uydurabilmesi amacıyla yeni pazar arayışlarına girmişlerdir. Bu pazar 

arayışı ve turist tiplerindeki değişimin bir sonucu olarak da alternatif turizm kavramı ortaya 

çıkmıştır. Bu alternatif turizm türleri içerisinde yer alan kültür turizmi, uluslararası cazibesi ve 

geniş çaplı oluşu ile turizm sektörünün vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir (Bako, 2016: 

10) 

Turizm sektöründe; farklı milletlerin kültürlerini öğrenme ve kültürel unsurları 

deneyimlemeye olan ilgi ve istek de gün geçtikçe artmaktadır. Bu istek, sosyo-kültürel bir 

etkileşimin yaşanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle kültürel değerlerin turizm sektörünün 

gelişmesindeki rolü oldukça büyüktür. 

 

Genim (2002: 13)‟e göre, turizm hareketliliğinde ilk geziler, tatil amaçlı değil; 

görülmeyeni görme, bilinmeyi öğrenme içgüdüsüyle yapılan kültürel gezilerdir. Kültür 

turizmini, “bir bölgeye özgü somut ve soyut özellikleri görüp öğrenmek ve gerçek ortamında 

deneyimlemek için yapılan seyahatler” olarak tanımlamak mümkündür (Bahçe, 2009: 3). 

Kültür turizmi, destinasyonlara ekonomik anlamda istihdam olanakları sağlamasının yanında 

mevsimselliğin yarattığı problemleri de ortadan kaldırmak için önemli bir aracıdır (Smith, 

2015: 222). 

 

Kültür turizminde başlıca seyahat motivasyonu olabilen ve önemi gittikçe artan 

müzeler, sosyalleşme ve modernleşmenin de önemli göstergesidir (Kervankıran ve Eryılmaz, 

2015: 1). Müzeler, geçmişte yaşamış olan medeniyetlere ait tarihsel ve kültürel değer taşıyan 

nesneleri sergilemekte, bu sayede ülkelerin ve dolaylı olarak uygarlıkların tarihsel gelişimini 

yansıtmaktadır. Bu özelliği ile müzeler, ziyaretçilere yüzyıllar boyu biriken kültür varlıklarını 

anlatmakta ve onları geçmişe bağlamaktadır. 

 

2. İLGİLİ YAZIN 

 

KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA MÜZELER 

 

Kültür turizminin temel felsefesi, ziyaretçilerin doğallığı korunan yer ve eserleri görme, 

gelenek ve görenekleri deneyimleme isteğinin; koruyarak kullanma ve gelecek nesillere 

aktarma yaklaşımı ile birleştirilmesidir (Özdemir, 2011: 131). 

 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM3 

 

 

101 

 

Yapısından dolayı diğer turizm türlerinden daha karmaşık olan kültür turizmi, çoğu 

araştırmacı tarafından farklı yaklaşımlar ile tanımlanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre 

kültür turizmi; hem yaşanan kültürü hem de tarihselliği yansıtmaktadır (Bahçe 2009; Pekin, 

2011; Çiçek 2013). Yılmaz ve Emekli (2013) ise yaptıkları çalışmada kültür turizmini; 

kültürel etkinlikler, doğal ve tarihsel kültür varlıkları, sanat eserleri ile bazı sosyo-ekonomik 

olguları ziyaretçilere turistik bir ürün halinde sunan turizm şekli” olarak tanımlamışlardır.  

 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS (2002) ise bu turizm türünü; “asıl 

olarak yöre halkı ve ev sahibi milletin yaşam şekilleri, değerleri, kültür ve peyzaj alanları, 

görsel ve sahne sanatları, mirası, endüstrileri ve geleneklerini içeren; kültürel çevrelerin 

üzerine odaklanan turizm şekli” olarak tanımlamaktadır. Konsey aynı zamanda, kültürel 

etkinliklere olan katılımın; kültürel miras alanlarını ve müzeleri ziyaret etmek ve yerel halkla 

kaynaşmak kavramlarını kapsadığını ifade etmektedir (Üsküdar ve diğ.2014: 69). 

 

Yeni bir form olarak karşımıza çıkan ve ilk kez 1980‟li yıllarda Avrupa Birliği Konseyi 

tarafından dile getirilmesine rağmen, (Üsküdar ve diğ. 2014:70) kültür turizminin geçmişi 

antik çağlara dayanmaktadır. Antik çağlardan beri kültür, seyahat için bir motive aracı olmuş 

ve kültür turizmin temel özellikleri şu şekilde sıralanmıştır (Emekli, 2006: 55; Hausmann, 

2007: 176). 

 

 Her bölgenin veya ülkenin kültürel değerleri kendine özgüdür, dolayısıyla taklit edilemez, 

 Toplumlara, ülkelerin ortak miraslarını öğrenmede fırsat oluşturur, 

 Manevi değerler turizm yoluyla maddi değer kazanır, 

 Kültürel turizm propaganda ve reklam aracı olarak kullanılır, 

 Kültürel turizm mevsimsel olmadığı için turizm on iki aya yayılabilir, 

 Kültürel çekicilikler, turistik ürün çeşitlendirilmesinde kullanıldığında dünya markası 

oluşturmada ayrıcalıklı bir yere sahiptir ve bu turistik ürünler çoğu dünyada tek ve eşine az 

rastlanır özelliktedir. 

 Kültür turizm, sektörde arz-talep dengesinin sağlanmasında etkin bir güce sahiptir. 

 

Kültür turizmi kapsamında müzeler önemli bir yer tutmaktadır ve geçmişte yaşamış 

olan medeniyetlere ilişkin her türden bilgiyi, belgeyi ve yapıtı koruyarak, saklamak, 

sergilemek ve tanıtmak amacıyla oluşturulmuşlardır. 

 

Bir yöreye ait mutfak kültürü, kültür turizmi kapsamında da değerlendirilen ve kültür 

kavramında önemli yer tutan bir konudur. Bünyesinde yer alan gastronomik unsurlarla 

bulunduğu yöreye ait mutfak kültürüne de ışık tutan müzeler ziyaretçilerini bilinçlendirmenin 

yanında yaptıkları veya yapmış oldukları bilimsel çalışmalar ile de evrensel kültürün önemli 

unsurları arasında yer almaktadırlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2002: 8). 

 

2.1. Müze Kavramı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri  

Müze kelimesi Latincede “mousa‟lar (esin perileri) tapınağı” anlamına gelen “museum” 

kelimesinden türemektedir. Antikçağ‟da İskenderiye‟de I. Ptolemaios‟unMüz‟lere adadığı 

Mouseion isimli bir tapınak yaptırmıştır. Bu tapınakta ünlü İskenderiye Kütüphaneside 

bulunmakta ve aynı zamanda tapınak, bilginlerin istediği kadar konaklayabileceği, eğitim 

verebileceği, araştırma yapabileceği bir bilim merkezi durumundaydı. Bu durum “müze” 

kavramının ve müzenin niteliğinin ne olduğu konusunda ilk ipuçlarını vermektedir 

(Karabıyık, 2007: 3). Uluslararası Müzecilik Konseyi (International Council of Museums - 
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ICOM) müze kavramını; “Sürekli bir kuruluş olarak, kazanç amacı gütmeyen, toplumun 

gelişmesine hizmet eden, topluma açık, insanın ve çevresinin görgü tanıkları olan malzemeler 

üzerinde araştırma yapan, bunları toplayan, saklayan, işleten, aynı zamanda eğitim ve 

inceleme amacıyla sergileyen bir kuruluştur” (ICOM, 2004: 222). Müzeler İç Hizmet 

Yönetmeliği‟nde ise müze; “Kültür varlıklarını tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, 

inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür 

ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini, bedii zevkini yükselten, dünya görüşünü 

geliştirmede tesirli olan daimi kuruluştur” şeklinde tanımlanmaktadır (30.04.1990 Tarihli 

Yönetmelik). 

 

Zaman içerisinde müzeler uzmanlaşma sonucu çeşitli türlere ayrılmıştır. Müzetürlerinin 

gruplamasında en çok kullanılan ayrım, müzede bulunan koleksiyonların türleri göz önüne 

alınarak yapılan ayrımdır. Koleksiyonlarına göre müzeler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır 

(İsmayilov, 2007: 13): 

 

 Arkeoloji Müzeleri  

 Sanat Müzeleri  

 Tarih Müzeleri  

 Etnografya Müzeleri  

 Doğa Tarihi Müzeleri  

 Jeoloji Müzeleri  

 Bilim Müzeleri  

 Askeri Müzeler  

 Endüstri Müzeleri  

 Gastronomi müzeleri vb. 

 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, sayısız imparatorluk topraklarından ve Cumhuriyet 

döneminde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen bir milyona yakın eser barındırmaktadır. 

Türkiye‟nin ilk müzesi olma özelliğini taşıyan bu müze, dünyada da müze binası olarak 

tasarlanan ve kullanılan ilk on müze arasında yer almaktadır (www.istanbularkeoloji.gov.tr/ 

TR-205207/muzemize-genel-bakis.html) 

 

Müzede yer alan koleksiyonlar; coğrafik, kronolojik ve tematik bir düzenlemeye 

sahiptir. Bu çarpıcı koleksiyonların yanı sıra müze; binaların mimari özellikleri ve 

bulundukları bahçenin tarihsel ve doğal yapısı ile de göze çarpmaktadır. Koleksiyonlarında, 

73.275 tablet, 575.000 sikke ve geri kalanı arkeolojik eserler olmak üzere yaklaşık 750.000 

eser ve 1958 adet el yazması bulunmaktadır. Bu eserlerden, yaklaşık 9000 adedi açık ve 

kapalı teşhirde sergilenmektedir.  Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın verilerine göre, 2017 

yılında Türkiye‟de en çok ziyaret edilen müzeler arasında 5. olan İstanbul Arkeoloji 

müzelerini 2018 yılında 378.675 kişi ziyaret etmiştir. (www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR-

202450/istanbul-arkeoloji-muzeleri.html)  

 

Günümüzde artan ilgi ve boş zaman; turizm hareketliliğini hızlandırmıştır. Gelişen 

iletişim ve ulaşım teknolojileri de müzelerin tek bir yapı içerisinde çok işlevli bir hal almasına 

yardımcı olmuştur. 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan “sürdürülebilirlik” kavramı,  

“kullanırken koruma” bilinci gelişmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak da tarihi ve kültürel 

zenginliklere sahip olan alanların değerleri artmış ve artan değer bu alanların daha fazla kişi 

tarafından merak edilerek ziyaretine neden olmuştur (Boyar, 2006: 28-29). 

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/%20TR-205207/muzemize-genel-bakis.html
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/%20TR-205207/muzemize-genel-bakis.html
http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR-202450/istanbul-arkeoloji-muzeleri.html
http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR-202450/istanbul-arkeoloji-muzeleri.html
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Destinasyonlar, müzeleri etkili kullandığı, iyi pazarladığı ve müzelerin birer marka 

haline getirildiğinde, turist sayısının ve ekonomik gelirin artmasına katkı sağlamaktadır.  

Fransa‟nın başkenti Paris‟te yer alan Louvre Müzesi dünyanın en çok ziyaret edilen müzedir. 

Louvre Müzesi 2018 yılında yaklaşık 10 milyon 200 bin kişi ziyaret etmiştir. Dünyanın birçok 

ülkesinde müze turizmine olan yatırımlar artmakta ve turizm politikalarında her yaştan 

ziyaretçiye hitap eden (çocuklar için oyuncak müzeleri gibi) ve farklı temaları işleyen; doğa, 

bilim, sanat, astronomi, arkeoloji tarihi, gastronomi gibi özel ilgi alanlarına yönelik müzeler 

oluşturulup, turizme kazandırılmaktadır (Kervankıran ve Eryılmaz, 2015: 1). 

 

Bu turist taleplerini karşılayabilmek, mutfak kültürlerini tanıtabilmek ve rekabet 

avantajı elde edebilmek için destinasyonlar, yukarıdaki müze türlerine bir yenisini daha 

eklemiş ve “gastronomi müzeleri” kurulmaya başlanmıştır. Dünyada 150, Türkiye‟de 8 adet 

gastronomi müzesi bulunmaktadır. Gastronomik unsurları öğrenmek, tatmak veya gastronomi 

kültürünü deneyimlemek amacıyla seyahat eden turistler; gittikleri yerlerde gastronomi 

müzelerini aramaktadırlar (Aksoy ve Sezgi, 2015: 81). Gastronomi ve müze kavramlarını da 

çatısında bulunduran, bir topluma ait kültür varlıklarının daha fazla anlam ve değer 

kazanmasını sağlayan kültür turizmi sayesinde, o toplumun kültürel varlıklarını koruyarak 

yaşatma konusunda ortak bir duyarlılık ve bilinç gelişmektedir. 

 

Gastronomi müzeleri başlı başına bulundukları yörenin yemek kültürü ile ilgili bilgi 

veren yapılardır. Bunun yanında, hemen hemen her müzede gastronomik unsurlara rastlamak 

mümkündür. Kültür turizminin kurumsal paydaşlarından birisi olan müzelerde yer alan 

gastronomik öğeler sayesinde o bölgenin mutfak kültürüne dair ipuçları elde edilebilmektedir. 

Türkiye‟deki ilk müze olma özelliği taşıyan İstanbul Arkeoloji müzelerinde yer alan 

gastronomik unsurlar da bu durumun en iyi örneklerinden biridir. 

 

Yemek yeme, hayatı idame ettirmenin önemli bir basamağı olmasının yanı sıra sosyo-

kültürel bir yapıya da sahiptir. Müzelerde yer alan; tabak, kaşık, çatal, kap, su testileri, gıda 

yapımında kullanılan çeşitli aletler ve ekipmanlar önemli gastronomik unsurlardır. Bu 

gastronomik unsurlar ait olduğu dönemin mutfak kültürünü yansıtmakta ve bu kültür 

hakkında bilgi vermektedir. Planlanan bu çalışmada, İstanbul Arkeoloji Müzeleri‟nde yer alan 

gastronomik unsurların incelenmesi amaçlanmıştır. Müzelerde bulunan gastronomik 

unsurların, kültür turizmi ve gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesine yönelik 

önerilerde bulunulmuştur.  

 

3. YÖNTEM 

 

Araştırma İstanbul Arkeoloji Müzeleri‟nde yürütülmüştür. İstanbul Arkeoloji 

Müzeleri‟ndeki temel arkeolojik eserler 1869 yılında „Müze-i Hümayun‟ adı altında Aya İrini 

Kilisesi‟nde toplanmıştır. Ardından bu yapının yetersiz kalmasıyla, 1880 yılında, Fatih Sultan 

Mehmet döneminde yaptırılmış olan Çinili Köşk onarılarak müze binası olarak açılmıştır. 

Çinili Köşk‟e müdür olarak atanan Osman Hamdi Bey‟in bizzat kendisi tarafından yürütülen 

kazılardan çıkan eserlerin de müzeye eklenmesi düşünülünce yeni bir binaya ihtiyaç 

duyulmuştur. Bunun üzerine, Çinili Köşk‟ün karşısında „Asar‟ı Atika Müzesi‟ (Eski Eserler 

Müzesi) 1891 yılında ziyarete açılmıştır. Müze Neoklasik mimarinin en güzel ve dünyanın 

müze olarak inşa edilmiş en eski örneklerinden biridir. Çinili Köşk ise günümüzde Türk çini 

ve seramik örneklerinin sergilendiği bir müze olarak hizmet vermektedir. Osman Hamdi Bey 

tarafından 1883 yılında „Sanayi-i Nefise Mektebi‟ (Güzel Sanatlar Akademisi) olarak inşa 

ettirilen yapı ise günümüzde Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Böylece aynı 
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bahçe etrafında İstanbul Arkeoloji Müzeleri adı altında üç müze oluşmuştur 

(www.istanbularkeoloji.gov.tr/TR-205207/muzemize-genel-bakis.html).  

 

Araştırmanın evrenini bu üç müze, örneklemini ise müzede sergilenen gastronomik 

unsurlar oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde sergileme yapılan alanlar 

değerlendirmeye alınarak elde edilen bulgular sunulmuştur. Şekil 1‟de gösterilen müze 

krokisinde sağ alt bölümde bulunan salon tadilatta olduğu için değerlendirilememiş diğer tüm 

alanlar araştırma kapsamına alınmıştır Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak 

konuyla ilgili derlemeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan gözlem 

tekniğiyle veriler toplanmıştır. Müzelerdeki gastronomik unsurlar belirlenerek fotoğraflama 

yapılmıştır.  

 
Şekil 1. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Krokisi 

 
Kaynak:http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/TR-205207/muzemize-genel-bakis.html 

 

4. BULGULAR 

 

Çalışmanın bu bölümünde; İstanbul Arkeoloji Müzesi, Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri 

müzeleri gezilerek, müzelerde sergilenen eserlerde yer alan gastronomik unsurlar 

sunulmuştur.: 

 
Şekil 2.Girlandlı Sunak 

  

 

 

 

 

Şekildeki sunak M.Ö. 2. yüzyıla aittir. Sunağın üzerine 

resmedilmiş olan üzüm salkımı dikkat çekmektedir. 

 

 

 

 

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/TR-205207/muzemize-genel-bakis.html,02.04.2019
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/TR-205207/muzemize-genel-bakis.html
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Şekil 3. Matara, Sürahi, Kap ve İbrik 

 
 

Şekil 3‟te yer alan materyaller Kıbrıs‟ta bulunmuştur. Geometrik Dönem‟e (M.Ö. 1050-

750) ait bu buluntuların üzerinde yer alan geometrik şekiller dikkat çekmektedir. 

 
Şekil 4. Dibek Taşı 

 

 

 

Şekil 4‟te görülen ve Gueda‟nın Tanrı Enlin‟e Adağı olan bu 

yazıtlı dibek taşının, MÖ 2141-2122 yılları arasında yapıldığı 

düşünülmektedir.  

 

 

 

 

     Şekil 5. Tabak, Matara ve Kaseler 

 

 

 

 

 

Şekil 5‟te Son Tunç Çağı‟nın Vila 

Evresi‟ne ait tabak, kase ve matara 

buluntularına yer verilmektedir.   
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     Şekil 6. Mezar Taşı 

 

 

Şekil 6‟da Yeni Krallık Dönemi‟nde (MÖ 

1550-1070) marangozlar locasının ortak 

mezarına ait mezar taşı verilmektedir. Mezar 

taşı incelendiğinde, iki buğday başağı arasında 

yer alan doğramacı kalemi tutmakta olan 

Amon-Mose ve karısı otururken oğulları her 

ikisine armağan sunmaktadır. Amon-Mose‟nin 

elinde tuttuğu buğday başağının bereketi temsil 

ettiği, oğulları tarafından sunulan armağanların 

ise yiyecek ve içecek olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 7. Çanak-Çömlek 
 

 

 

 

 

Şekil 7 incelendiğinde, Son Tunç Çağı‟na ait 

olduğu düşünülen tek renk toprak çanak ve 

çömlekler görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 8. Kap-Kacak Buluntuları 

 

 

 

 

 

 

Antik Çağ‟da Klasik Dönem‟e (M.Ö. 4. Yüzyıl) ait bu 

buluntular İstanbul-Kadıköy‟de bulunmuştur. 
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Şekil 9. Kontharos (Kadeh) 

 Şekil 9‟da yer alan kadeh, M.Ö. 5. ve 4. yüzyılda 

pişmiş topraktan yapılmıştır. Bu kadeh 

Yunanistan‟ın batısında yer alan Larissa isimli 

şehirde bulunmuştur. O dönemde bu küçük şehirde 

“seçkin” olarak adlandırılan özel meslek 

gruplarının temsilcileri ve yönetici sınıfa yakın 

olan kişiler oturmaktaydı. Saraylılar Mahallesi‟nde 

düzenlenen ziyafetlere katılan şehirlilerin yeme ve 

içme kaplarına, her gelişlerinde kullanabilmeleri 

için, isimleri yazılmakta veya bazı işaretler 

kazınmaktaydı. 
Şekil 10. Maltiz, Kap ve Süzgeçli Kap Parçaları 

 

 

 

Şekil 10‟da yer alan maltiz, kap ve süzgeçli kap 

parçalarının M.Ö. 6. ve 4. Yüzyıllara ait olduğu 

düşünülmektedir.  

    Şekil 11. Lahit, Kadın ve Erkek Figürleri  

 

 

Antik Roma dönemine (M.Ö. 753-M.S. 

476) ait bu lahit incelendiğinde, kline 

üzerinde uzanan erkek figürüne elinde 

tuttuğu tepsideki meyveleri uzatan 

kadın figürünü görülmektedir.  

 

  Şekil 12. Lahit, Üzüm Bağında Resmedilen Erkek Figürleri 

 

 

 

 

Yine Roma Dönemi‟ne (M.Ö. 753-M.S. 476) ait 

şekildeki lahitte üzüm bağında dinlendiği 

düşünülen çıplak erkek figürleri bulunmaktadır. 

 

 



  

108 
 

 
İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Gastronomik Unsurların Kültür Turizmi 

Kapsamında Değerlendirilmesi 

 
Şekil 13. Süzgeç Parçaları  

 

 

 

Şekil 13‟te, M.Ö. 7. Yüzyıla ait olduğu düşünülen 

süzgeçli kap parçaları yer almaktadır. Bu süzgeçler 

ile yeni yıkanmış olan meyve ve sebzelerin süzüldüğü 

düşünülmektedir. 

 

Şekil 14. Demir Tava 

 

 

M.Ö. 6. Yüzyıla ait olan demir tava, günümüzde 

kullanılan krep tavalarına olan benzerliğiyle dikkat 

çekmektedir. Oldukça aşınmış olsa da, ince görüntüsüyle 

bu tavanın o dönemde balık gibi yiyecekleri pişirmek 

üzere kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.  

 

 
Şekil 15. Çanak-Çömlek 

 

 

 

Yunanistan‟ın önemli bir çanak çömlek 

merkezi olan Attika‟da yapılan bu çömlekler ve 

emsalleri, MÖ 6-4 yüzyıllarda önem kazanmış 

ve Akdeniz‟in çeşitli ülkelerine ihraç 

edilmişlerdir. (İspanya, İtalya, Fransa, Sicilya 

vb.) 

 

Şekil 16. ve Şekil 17. Üzüm Bağında Çalışan İnsan Figürleri 

  

 
Yine Roma Dönemi‟ne ait olan, Demetrios, Thanagoris ve Agathoklionus‟un Lahdi, MS 

2.yüzyıla aittir. Lahit incelendiğinde, ellerinde taşıdıkları sepetlerde üzüm salkımları bulunan 

insan figürleri görülmektedir. 
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Lahitler ve mezar taşları başta olmak üzere, sergilenen öğelerin üzerlerinde bulunan 

üzüm ve üzüm bağı figürleri dikkat çekicidir. Karakuş (2016) yaptığı “Menologia Rustica 

Colotianum: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim” isimli çalışmada, Antik Roma‟da her 

ekim ayında tanrı Liber‟e (Bacchus) adak adandığını ve bu adakla, tanrıyı mutlu etmenin ve 

bu sayede üzüm bağlarının daha verimli olmasını sağlamanın amaçlandığını söylemektedir. 

Ayrıca Çağlayan Tanımcı‟nın yaptığı (2016) Antik Çağ‟da Bayramlar ve Festivaller (Yunan – 

Roma) isimli çalışmada; şarap, zevk ve sarhoşluk tanrısı olarak bilinen Tanrı Dionysos‟un 

etrafında “thiasos” denilen bir eğlence grubu bulunduğunu ve bu gruptaki kişilerin; asma 

yaprağı ve üzüm salkımı gibi simgeleri dövme yaparak üzerlerinde taşıdıklarını 

belirtmektedir. Dionysos ayrıca şarabı icat etmesi ve üzüm bağlarını koruyan tanrı olmasından 

dolayı tarım ile de ilişkilendirilmektedir (Pişkin, 2007: 25). 

 

Çağlayan Tanımcı (2016) yine aynı çalışmasında Antik Roma ve Antik Yunan‟da 

üzüm meyvesine verilen önemi aşağıdaki ifadelerle belirtmektedir: 

 

 Üzüm, ekimi yapılan ürünlerin yanında doğanın kendiliğinden insanlara sunduğu bazı 

ürünlerin içinde yer almaktadır (Murray, 2004: 165). Doğa içinde kendiliğinden yetişen bu 

ürünler beraberinde bir doğa inancını getirmiştir. Oldukça büyüsel bir olgu olarak algılanan 

bu durum doğaüstü bir ruha bağlanmıştır (Nilsson, 1940: 28). 

 Antik Roma ve Antik Yunan‟da, çiftçiler şehirlerinde tapınımı olan tanrının kutsal alanına 

o mevsimin verdiği ilk hasattan buğday başaklarını, üzümleri, zeytin ve incirleri hediye olarak 

bırakırlardı. Bu sebeple halk hasat döneminde tanrıların kutsal alanında bir kutlama 

gerçekleştirir ve tanrılara olan minnettarlıklarını gösterirlerdi (Erdiken, 2012: 43) 

 Tanrı onuruna tertiplenen bir bayram olan ve yılda iki kez kutlananVinalia Şöleni‟nin, ayın 

19‟unda tanrıya üzüm adamak, 23‟ünde ise tanrılara şarap sunmak için yapılmakta olduğu 

bilinmektedir. 

 Üzüm ve şarabın tanrısı olarak Yunan Pantheonu‟ndakiDionysos‟un Latin karşılığı olan 

Bacchus‟ un onuruna düzenlenen festivallerde, (Çorbacı, 2007: 16) üzümün sonbaharda 

ölmesi ve baharda tekrar dirilmesinden dolayı tanrının yeniden hayat verdiği temsil ediliyordu 

(Sevgi, 2006: 61). Üzümün sonbahar mevsiminde ölmesi ve baharda yeniden doğması insana 

ölümsüzlük duygusunu aşılamaktaydı. Bu sebeple tanrının kışın uyuduğuna ve yazın yeniden 

uyandığına inanılıyordu. 
Şekil 18. Lahit Parçası 

 

 

Şekil 18‟de görülen, İstanbul‟da bulunan lahit 

parçasının İmparator Büyük Konstantin‟e (M.S. 

4. Yüzyıl) ait olduğu düşünülmektedir. Lahit 

üzerine, elinde üzüm salkımı tutan insan figürü 

oyulmuştur. 
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Şekil 19. Cam Kadeh 

 

 

Şekil 19‟da görülen cam kadeh, İstanbul-Silivri 

Kapı‟da Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir 

hipojede (yeraltında kemerli bir yapı ile inşa edilmiş 

az sayıda odası olan mezar) bulunmuştur. MS 6.-7. 

Yüzyıllara ait olan bu eser, müzelerdeki cam olarak 

yer alan az sayıda eserden biridir. 

 

 

 

 
Şekil 20. Sürahi 

 

 

 

Şekil 20‟de görülen sürahi, 12. Yüzyılda Rakka-

Suriye‟de yapılmıştır. 

 

 

 

 
Şekil 21. Tabak 

 

 

Şekil 21‟de Orta Asya‟ya ait, 11.yüzyılda yapılmış 

ve desenlerle süslenmiş tabak yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 22. Matara 

 

 

 

 

Şekil 22 incelendiğinde, 14. yüzyılda Diyarbakır‟da 

yapılan, iç içe geçmiş halkalar ve çeşitli desenler kazınarak 

süslenmiş matara görülmektedir. 
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  Şekil 23. Tabak 

 

 

 

17. yüzyılda İznik‟te yapılan bu tabakta “millet işi” denilen 

bir işçiliğin kullanıldığı söylenmektedir**? 

 

 

 

 

Şekil 24. Kapaklı Şerbet Süzgeci 

 

 

Şekil 24‟te görülen kapaklı şerbet süzgeci 18. yüzyılda 

Kütahya‟da yapılmıştır. 

 

 

 

 

        Şekil 25. Kupa 

 

 

 

 

Osmanlı Dönemi‟ne (19. yüzyıl) ait olan bu kupa 

Çanakkale‟de yapılan kazılarda bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kültürel değerlerin sonraki nesillere aktarılmasında, modernleşme ve sosyalleşmenin 

önemli simgelerinden biri olan müzeler, içinde bulunduğu toplumun kültürünü en iyi anlatan 

aktörlerdir (Sezer Serdar, 2010: 135). Müzeler yalnızca eserlerin toplanıp depolanmasını ve 

sergilenmesini sağlayan araçlar değil aynı zamanda toplumun gelişimine katkıda bulunan en 

önemli aracılardır (Mercan ve Cesur 2014: 183). Müzelerde sergilenen eserler; toplumların 

emeklerini, düşüncelerini, hayata bakışlarını ve inançlarını yansıtmaktadır. Ayrıca müzeler, 

toplulukların yaşam ve sanatını gösterdiğinden; tarihin anlaşılmasına, eski geleneklerin 

öğrenilmesine, zevk ve estetik beğenilerinin gelişmesine sebep olmaktadır (Atasoy, 1999: 17). 

 

Yukarıda bahsedilmiş olan bilgiler ışığında, üzüm ve üzüm bağı figürlerinin özellikle 

Antik Roma ve Antik Yunan kültüründe önemli yer tutmaktadır. Bu yüzden İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri‟nde sergilenen eserlerin üzerlerinde de üzüm sıklıkla yer almıştır. Bu 

figürlerin sık kullanılmasının sebepleri arasında, Hıristiyanlıkta şarabın kutsal sayılması da 

etkili olmuştur. 
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Elde edilen bulgulardan diğer bir dikkat çekici konu da müzelerde sergilenen eserlerde 

çanak, çömlek, kap, kacak, sürahi ve matara gibi buluntuların diğer buluntulara göre 

çoğunlukta olmasıdır. Bu durum, insanoğlunun yeme içme ihtiyacının her dönemde öncelikli 

olduğunun en önemli göstergesidir. İnsanların en temel ihtiyaçlarının başında gelen ve 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de giderilmesi gereken zorunlu ihtiyaçların başında yer 

alan beslenme sisteminin (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2007: 8) ortaya çıkardığı mutfak kültürü, 

toplumların; gelenek ve görenekleri, sosyo-kültürel boyutları, refah durumları gibi etmenlere 

bağlı olarak birbirinden farklı gelişim evreleri geçirmiştir. Zaman içerisinde bu zorunlu 

adımın geliştirilmesinde yardımcı unsur niteliğinde olan kap kacak kullanımı, çatal-bıçak gibi 

ekipmanların icadı ve sofra düzeninin oluşması gibi adımlar atılmıştır. Söz konusu yardımcı 

unsurların sergilendiği müzeler, mutfak kültürlerine ait bilgilere ışık tutan başlıca 

kurumlardır. 

 

Bu kurumların gerek kültür turizmi, gerekse gastronomi turizmi kapsamında tur 

programlarına dahil edilerek daha fazla konuk ile buluşturulması ve kültürel değerlerin 

tanıtılması turizmden sağlanan ekonomik girdinin artırılmasına katkı sağlayabilir. 

 
Müzeler, toplumu eğitmek için de oluşturulan kalıcı kurumlardır. Ortak mirasın daha iyi 

anlaşılmasını teşvik ederler. Kültürel unsurların gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir misyona 

sahiptir. Kişilerin geçmişlerini anlamalarına ve kendilerinden önce yaşayan toplumların başarılarını 

fark etmelerine de yardımcı olurlar. Bu nedenle benzer şekilde farklı disiplinlere ait müzelerin 

yaygınlaştırılmalıdır. Çocukluk döneminden itibaren müze ziyaretlerinin yaşam biçimi haline 
getirilmesi için eğitimin her kademesinde eğitimin bir parçası olarak müze ziyaretlerinin 

gerçekleştirilmesi kültürel değerlerin korunmasına da katkı sağlayacaktır.   
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ABSTRACT 

 
Gençlik Park is one of the first urban parks in the history of the Turkish Republic; has established with 

the initiatives of Atatürk in Ulus, where one of the central districts of Ankara. In addition to its physical quality, 

Gençlik Park has a socio-politic worth as it was a great park in the capital of a country which had newly come 

out of a war, and as it was symbolizing the young Republic. Gençlik Park has undergone various changes from 

past to present. Some of these changes were directly seen in the Park‟s visage as well as they were related to the 

changes in Ulus district, where the Park is located in. The Ulus district is a significant point in the city in terms 

of being home to the first Turkish Grand National Assembly construction and other valuable historical 

structures. However, over the years, shifting of the city center from Ulus to Kızılay has brought increasing 

security problems in Ulus; has caused depreciation of constructions and enterprises, and changing appearance of 

the whole district negatively. Gençlik Park, naturally, has been affected by these changes. Recently, the Park has 

taken a completely different pattern after the renovation works which had been started in 2006. In this study, 

physical changes which were witnessed by Gençlik Park during the Republican Period, and its worth as an urban 

park has been examined. Furthermore, there will be assessments on the interaction of the Park with its periphery 
and the role of the cultural texture in these changes. 

 

Key Words: Park, urban park, Gençlik Park, History of Republic 

 

ANKARA GENÇLİK PARKI’NIN FİZİKSEL DEĞİŞİMİNİN KÜLTÜREL 

BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 
 

Gençlik Parkı; Ankara‟nın merkezi semtlerinden biri olan Ulus‟ta Cumhuriyet Dönemi‟nde Atatürk‟ün 

girişimleriyle açılan Cumhuriyet tarihinin ilk kent parklarından biri niteliğindedir. Fiziksel niteliğinin yanı sıra 

savaştan yeni çıkmış bir ülkenin başkentinde yapılan büyük bir park olması ve Cumhuriyet‟i sembolize etmesi 

sebebiyle sosyo-politik anlamda da çok değerlidir. Gençlik Parkı; geçmişten bugüne çeşitli değişimlerden 

geçmiştir. Bu değişimlerin bazıları doğrudan park çehresinde olmakla birlikte, parkın bulunduğu „Ulus‟ semtinin 

geçirdiği değişimle de ilgilidir. Ulus semti Türkiye Büyük Millet Meclis‟inin ilk meclis yapısının bulunduğu, 
ayrıca değerli tarihi yapıları olan çok önemli bir konumdadır. Fakat yıllar geçtikçe kent merkezinin Kızılay‟a 

kayması, Ulus‟ta güvenlik sorunlarının artmasına, yapıların ve işletmelerin değer kaybetmesine, semtin 

çehresinin değişmesine sahne olmuştur. Gençlik Parkı‟ da bu değişimden payını almıştır. Son olarak 2006 yılı 

itibariyle başlayıp tamamlanan yenileme çalışmalarıyla park tamamen farklı bir dokuya bürünmüştür. Çalışma 

kapsamında, Gençlik Parkı‟nın Cumhuriyet dönemi boyunca geçirdiği fiziksel değişimler ve bir kent parkı 

olarak önemi incelenmiştir. Ayrıca parkın çevresiyle etkileşimi, kültürel dokunun bu değişimdeki payı konuları 

üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Osmaniye Turizmi, Kalkınma, Kültürel Miras 
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1. GİRİŞ 

 

Gençlik Parkı, Cumhuriyet tarihinin en önemli kent parklarından birisidir. Çünkü 

yapılma dönemi ve üzerine yüklenen anlam ile aslında Cumhuriyet‟in değerlerini sembolize 

etmektedir. Kurtuluş Savaşı‟ndan yeni çıkmış yıkık bir coğrafyada bir başkent yaratılması 

serüveniyle başlayan süreç, Ankara‟da Gençlik Parkı‟nı da kapsayan ciddi ve nitelikli bir yeşil 

dokunun yaratılmasını hazırlar.  

 

Bu bağlamda; hem kentin görsel kalitesini artıracak, hem de kentte yaşayanların 

sosyalleşmesini sağlayacak yeşil alanların tasarlanması ve uygulanması için çalışmalar 

yapılmıştır. Gençlik Parkı‟nın yapıldığı yıldan itibaren geçirdiği değişim, Ankara kentinin 

geçirdiği sosyal ve fiziksel değişimi, kentlilerin parka bakışını da yansıtmaktadır.  

 

2. İLGİLİ YAZIN 

 

Parkın Yapılmasını Hazırlayan Süreç  

 

Ankara binlerce yıllık birikiminin üzerine Türkiye Cumhuriyeti‟nin çağdaş bir başkent 

yaratma amacının gerçekleştiği bir kenttir. 20. yüzyılda çağdaş kent planlama geleneği ile eski 

ve yeni kentlerin bütünleştirildiği bir kent olan Ankara, Avrupa ve Türk mimarlık 

geleneklerinin güçlü bir sentezi olarak ortaya çıkmıştır (Şahin, 2013: 42).  

 

Cumhuriyet‟in ilan edilmesi ve Ankara şehrinin başkent olarak seçilmesiyle birlikte, bir 

kentin ve bir başkentin ihtiyacı olan bütün eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar 

başlamıştır. Bu anlamda kentsel yaşamı destekleyecek alanlar, modernleşmeyi vurgulayacak 

Opera Binası gibi yapılar ve kentlilerin dış mekânda sosyalleşmesini sağlayacak yeşil alanlar 

kurgulanmıştır.  

 

Gençlik Parkı Cumhuriyetin modernleşmesinin bir minyatürüdür, öyküsü de baştan 

sona bu modernleşmenin Türkiye‟deki serüvenine benzerdir. Ankara başkent olduğunda 

henüz tipik bir Anadolu kentidir, ama yüklü bir tarihe sahiptir. Milli Mücadele‟de üstlendiği 

rol bu kentin yüklü tarihine yeni bir anlam daha katmaktadır. Fakat alınan miras bir Anadolu 

kentinin mirasıdır; bu nedenle, yeni yönetim bu kente pek çok misyon yüklemiştir. Bu 

öngörülen misyon içinde Ankara‟nın fiziksel ve sosyal olarak modern bir yaşam biçimini 

kurması ve tüm topluma öncülük etmesi, model olması vardı. Ankara‟nın imar gelişimi 

fiziksel bir modernleşmeyi, yani Batılı tarz imarı, bu yeni imar mekânları içinde kurulacak 

yaşam, sosyal bir modernleşmeyi temsil edecekti. Ankara‟nın modernleşmesi bu iki alanın 

birbirini bütünlemesiyle yürümeliydi. Ortaya çıkacak ya da oluşturulacak modern, Batılı 

yaşam diğer kentlere de örnek olmalıydı (Demir 2006: 71). 

 

Cumhuriyetin Ankara‟da uygulamaya koyduğu modernleşme projesinin bir yanı 

doğrudan yeni yaşamsal öğretiler üzerinedir. Diğer yanı ise, toplumda yaygınlaştırılmaya 

çalışılan bu yeni yaşamsal öğretiler için kurgulanan yeni mekânlar ile ilintilidir (Bayraktar 

2016: 68). Buna göre ulus devletin yaratılması, topluma çağdaş yaşam ve davranış 

kalıplarının benimsetilmesi ve orta sınıfın yaratılmasını sağlamak amacıyla geçitlerin, 

törenlerin ve kutlamaların yapılacağı mekânlara ihtiyaç duyulmaktadır (Burat 2011: 122). 

Kurgulanan modern ve yeni yaşamın hayata geçirileceği yer olarak seçilen Ankara‟da, 

Cumhuriyet sonrası özellikle ilk yıllar toplumsal yapıyı dönüştürecek, kadın erkek 

birlikteliğini örgütleyecek, kadının toplumsal yaşama katılımını sağlayacak çeşitli etkinlikler 
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gerçekleştirilmiş; bu etkinlikler ve bunların mekânsal karşılıkları kentte baş döndürücü bir 

değişim yaratmıştır (Bayraktar 2016: 68). 

 

Cumhuriyet Ankara‟sı, döneminin Avrupa mimarlığı ile Türk mimarlığının evrimi 

arasında bir sentez, Ankara‟nın tarihî geçmişi ile modern ulus devlet arasında bir geçiş noktası 

olarak, çoğunluğu İslam dinine mensup bir toplumda, 20. yüzyılın çağdaş planlama değerleri 

ile inşa edilmiş ilk ulusal başkenttir (Şahin 2013: 44). 

 

Gençlik Parkı’nın Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi 

 

Cumhuriyet‟in kurulmasıyla birlikte; hızla ama plansız bir şekilde büyüyen Ankara‟da 

bir imar planı elde etmek için 1927 yılında bir yarışma açılmış ve yarışmayı Alman mimar ve 

kent plancısı Hermann Jansen kazanmıştır. 1932 yılında uygulamaya konulabilen bu planla 

kentin iki ana artere göre gelişmesi öngörülmüştür. Kızılay, Bakanlıklar yakınında yer 

alacaktır. Plana göre Çankaya‟ya doğru giden Atatürk Bulvarı‟nın iki yanında kamu yapıları 

ve konutlar yapılmış; bakanlıklar, devlet daireleri ve bankalar tamamlanmıştır. Yabancı elçilik 

binaları da bu arter üzerinde Kızılay‟la Bakanlıklar ve Kavaklıdere arasına yerleştirilmiştir 

(Şahin 2013: 43). 

 

 
 

Şekil 1. Ankara Şehri Herman Jansen tarafından hazırlanan imar planı (Şahin 2013) 

 

Gençlik Parkı‟nın kurulumunu etkileyen üç faktör vardır. Politik faktör, devletin ve yeni 

rejimin ideolojisi; ikinci faktör Ankara‟nın kent kimliği; üçüncü faktör ise modern Türk 

toplumunun sosyal yapısı ve parkta geliştirilmesi düşünülen toplumsal pratiklerdir. 1935‟te 

Gençlik Parkı 260.000 m
2
 lik bir alanda 300.000 nüfus için tasarlanmış bir kent parkı olarak 

Jansen planında yer almıştır. Jansen doğal yeşilliklere ve kent estetiğine önem vermiştir. 
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Gelişim planında bu alan için spor aktiviteleri ve yeşil alan önermiştir. Sonunda hipodrom, 

Kore Parkı, Abdi İpekçi Parkı ve Kurtuluş Parkı‟nın, İncesu Vadisi‟ne uzanması 

öngörülmüştür (Bülbül 2009).  

 

Gençlik Parkı, Ankara‟nın o zamanlar dünyaya açılan tek kapısı olan Ankara Garı‟nın 

çıkışında ziyaretçileri karşılayacaktı. Batıda İstasyon ile sınırlanan alan, güney doğuda o 

zamanlar Sergi Evi olarak bilinen bugünkü Opera Binası‟na kadar uzanacaktı. Kuzey batıda 

ise Stadyum ve Hipodrom ile belirlenen Gençlik Parkı alanı muhteşem bir sosyo-kültürel 

kompleksin eksik kalan parçasını, „Kent Parkı‟nı tanımlayacaktı. Gençlik Parkı, bir yandan 

modern Türkiye Cumhuriyeti‟nin batılı kent mekân organizasyonunu sağlamlaştıracak bir 

yandan eski kenti; Ankara Kalesi ve çevresinin tarihi görüntüsünü kentlilere hatırlatacaktı 

(Gündüz 2002: 64-65).  

 

Bu anlamda Park, tasarımı bakımından oldukça özel bir yerde bulunuyordu. Jansen‟in 

planında parkın ortasında büyüklüğü yaklaşık 35 da olan bir göl öngörülüyordu. Gölün 

etrafındaki dinlenme yerleri ve yürüyüş yolu, tarihi Kale manzarasının, parkın ve gölün 

etkileyici peyzajıyla birlikte algılanabildiği cazip mekânlardı. Gençlik Parkı tüm yabancıların 

Cumhuriyet‟in modern başkentiyle ilk tanıştığı yerde, onları karşılayan, kentin modern ve 

cazip atmosferini yansıtan ve aynı zamanda rejimin ideallerini temsil eden bir kent parkı olma 

görevini üstlenecekti (Baydar 1938, Özkır 2007: 65-66).  

 

Şekil 2. Ankara-Gençlik Parkı Hermann Jansen planı (1934) (Ankara İmar Planı 1937, Gündüz 2002) 

 

Gençlik Parkı ile birlikte kentin diğer bölümlerinin de şehir planlama çabaları Jansen‟in 

planıyla 1928‟de başlamıştır. Deneyimli bir plancı olan Jansen kentin eski ve yeni değerlerini 

dengeli bir biçimde kullanmış olup, kent peyzajının doğal değerlerini düşünerek kamusal 

alanlara ve rekreasyon alanlarına ağırlık vermiştir (Bülbül 2009). 
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Jansen hazırladığı planda, açık ve yeşil sistem önerisini, İncesu Deresi‟nin doğal akışı 

ile Kızılay‟dan Ulus‟a ve oradan Opera ve bugün Gençlik Parkı‟nın sınırlarından AOÇ‟ye 

uzanan ardışık yeşil alan dizisi olarak oluşturmuştur. Başkent Ankara‟nın ilk planlarını 

hazırlayan Lörcher ve Jansen‟in, Ankara Kenti‟ni Bahçe Şehir (Garden City) modeline uygun 

bir biçimde, yaşanabilir alt parçalara ayırdıkları ve barok tarzı bir tasarım anlayışını 

benimsedikleri görülmektedir (Tankut 1993, Cengizkan 2004, Özer 2005: 18). 

 

Gençlik Parkı‟nın tasarımında şu ögelere yer verilmiştir (Demir 2006: 72): 

Fıskiyeleriyle büyük bir havuz, bu havuzun güneyinde sahile küçük bir köprüyle bağlanacak 

küçük bir ada ve gazinosu, gezinti yolları, ağaçlar, çimler, kır kahvesi, tiyatrolar, çocuk 

bahçeleri ve lunapark.  

 

 
Şekil 3. Jansen‟in 1933 tarihli Gençlik Parkı çizimi (Memlük 2012) 

 

Dönemin Bayındırlık Bakanlığı daha ekonomik bulunması nedeniyle; Jansen‟le  birlikte 

çalışan Theo Leveau‟nun planını uygulama kararı almıştır. Leveau‟nun planı temelde 

Jansen‟le aynı tasarım prensiplerini gözetse de detaylarda bazı farklılıklar gözlenmektedir. 

Leveau planı doğrultusunda tasarım ve uygulaması gerçekleşen park 19 Mayıs 1943 yılında 

açılmıştır.  

 

 
Şekil 4. Ankara-Gençlik Parkı Theo Leveau planı (Tekcan 2009, Memlük 2012) 
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Gençlik Parkı, 19 Mayıs 1943 yılında açıldığında, 32.000 m
2 

göl, yüzme havuzu, su 

sporları kulübü, dört gazino, Ankara iklimine uygun bitkiler bulunan bahçe, açık hava 

tiyatrosu, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, labirent ve atlı gezinti yolu gibi işlevler 

düşünülmüş ve daha sonra bazı eklemeler yapılmıştır. Bu eklemelerden bir tanesi halen 

kullanılan Lunapark alanıdır (Özer 2005: 20).  

 

İlk yıllarında Gençlik Parkı tüm mevsimlerde kullanılan önemli bir rekreasyon merkezi 

olmuştur. Yazın su sporlarının yanı sıra gazinosundaki müzikli eğlenceler özellikle caz 

severler için popüler olurken, kış döneminde donmuş göl üzerinde paten yapmak en popüler 

kış aktivitesi halini almıştır. 1944‟te Gençlik Parkı havuzu halka açılarak, park kentlilerin 

sıcak yaz günlerindeki serinleme ihtiyacını karşılamıştır. Sonraki 10 yıl içerisinde sosyal 

olguların değişmesiyle ve belediyenin ticari anlayışı sebebiyle parkın sosyokültürel çevresi 

değişmiş ve yeni bir sosyal anlayış ortaya çıkmıştır (Bülbül 2009). 

 

1950‟lerden 1970‟lere kadar süren ikinci dönem, yeşil peyzajın arka plana itilerek, 

eğlence mekanlarının ön planda ve dönemin orta sınıf zevklerinin başat olduğu, ama Gençlik 

Parkı‟nı mitsel konumuna getiren dönemdir. Üçüncü dönem ise, 1970‟lerden sonra parkın 

artık orta sınıflar için cazibesini ve anlamını yitirdiği, bu nedenle terk edildiği, onların yerini 

yeni kentlilerin ve kent yoksullarının aldığı, parkın fiziksel mirasının “kullanılmış/tüketilmiş” 

olarak devralındığı, fakat ciddi bir yenilemenin de olmadığı, bu yıpranmış fiziksel mirasın 

üzerine yeni kentli ihtiyaçlarına uygun “arabesk” kültürünün ve yaşam biçiminin giydirilmeye 

çalışıldığı dönemdir (Demir 2006: 73). 

 

1970‟ler, insanların çeşitli umutlarla köylerden kentlere geldiği ve hemşerilerini de 

davet ettiği ve Türkiye‟de gecekondu yerleşimlerinin çoğaldığı, kentte kırsal bir kültürün 

oluştuğu dönemdir. Gençlik Parkı‟da bu değişimden nasibini almış ve kullanıcı kitle temel 

olarak farklılaşmıştır. Bu değişimde kent merkezinin Ulus‟tan Kızılay‟a kaymasının, iş 

merkezlerinin yer değiştirmesinin de büyük etkisi olmuştur. Ulus biraz daha geri planda 

kalmış ve sosyal yapı; Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi ve Çankaya‟da şekillenmeye 

başlamıştır.   

 

1975 yılında Gençlik Parkı‟nın 1/1000 ölçekli revizyon planı planlama kurulu 

tarafından onaylanmıştır (Özkır 2007: 73). Bu plan büfeleri, açık alanlarıyla birlikte kahve 

evlerini ve orjinal peyzajla birlikte değişen restoranları içermektedir (Bülbül 2009). 23 Nisan 

1981'de Gençlik Parkı Atatürk Kültür Merkezi sınırları içine dahil edilmiştir. Yine aynı 

tarihlerde askerlerin de parka girişine izin verilmiştir. Bu izin parkın sosyal yapısında, 

kullanıcı tipinde önemli bir değişiklik yaratmıştır. Bundan sonra hafta sonları tatil ve bayram 

günlerinde park iyice dolup taşmaya başlamıştır. Bu kararla yüksek sınıf ve özellikle de 

kadınlar parkı daha az kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi için 1/5000 

nazım plan hazırlanmıştır (Özkır 2007: 73). 

 

Gençlik Parkı, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında başkentin toplumsal yaşamını 

renklendirmek için kurulmuş, ancak plansız düzenlemelerle imaj kaybı yaşamıştır. 1992 

yılında Ulus Tarihi Kent Merkezi yarışması Parkın yeniden cazibe kazanması için önemli bir 

fırsat iken, Park yarışma dışında bırakılmıştır (Özer 2005: 21). 1990‟lı ve 2000‟li yıllar parkın 

prestiji konusunda tamamen düşüş yaşandığı dönemler olmuştur. Genel olarak Ulus ve 

çevresinde güvenlik sorunları baş göstermiş, bu durum Gençlik Parkı‟na da yansımıştır. 

Gençlik Parkı, kentliler üzerinde; artık ailelerin ya da kadınların tercih etmediği, tekinsiz bir 
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mekan algısı yaratmıştır. 2006 yılında da Ankara Büyükşehir Belediyesi‟nin girişimleriyle 

park yeniden tasarlanmak ve düzenlenmek üzere kapatılmış ve 2009 yılında tekrar açılmıştır.  

 

 
Şekil 5. Ankara Gençlik Parkı‟nın kapatılmadan önceki hali (http://www.ankarahaber.com) 

 

Park için uygulanan yenileme projesinin temel amacı; Tokcan (2009)‟a göre, parkı 

canlandırmak ve tarihi dokusunu bozmadan modern bir görünüm kazandırmak olmuştur. 

Yenileme projesinin temel prensipleri şöyle sıralanmaktadır (Memlük 2012: 69-70):  

 

 Giriş alanlarının miktarını artırmak ve tasarımlarını vurgulamak 

 Yeni çekim noktaları yaratmak üzere, alana kültür merkezi ve gençlik merkezi eklemek 

 Göl çevresindeki çay bahçelerini kaldırmak 

 Yayaların göl boyunca serbest hareket edebilecekleri yaya alanları yaratmak için ağaçları 

kesmek  

 Yeşil alanların içine; kullanıcılara konforlu alanlar yaratmak için üst örtü elemanları 

eklemek.  

 
Şekil 6. Gençlik Parkı‟nın yenileme çalışmasından sonraki durumu (Orijinal 2010) 

http://www.ankarahaber.com/
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Ankara Gençlik Parkı’nın Fiziksel Değişiminin Kültürel Bağlamda Değerlendirilmesi 

 

 

Parkın yeni tasarımı; yeni oturma bankları, tasarlanan gölge elemanları, figüratif 

detaylara sahip döşemeler, gece gölde ışıklandırma ve su performansları ve havuzlarda yeni 

fıskiyeler sunarak Park için farklı bir kimlik yaratmıştır. Kaskatlı su ögeleri tamamen farklı 

bir tasarım kalitesi ile yeniden inşa edilmiş; yaya köprüsünün özgün tasarımı değiştirilmiş ve 

mini trenlere ait demiryolları kaldırılmıştır. Yeni kültür merkezi ve tiyatro binalarının mimari 

tarzı Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin birleşmesi olan eklektik bir görünüm sergilemektedir 

(Ercan ve Memlük 2015: 210). 

 
Şekil 7. Gençlik Parkı‟nın yenileme çalışmasından sonraki durumu (Orijinal 2010) 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Cumhuriyet‟in ilanıyla birlikte başkent ilan edilmesi, Ankara için çok önemli 

dönüşümlerin önünü açmıştır. Savaştan yeni çıkmış, viran bir kent; yapılan planlama 

çalışmalarıyla bir dünya kenti görünümü kazanması konusunda hızlı adımlar atmıştır. Dünya 

kentlerinin önemli özellikleri arasında nitelikli yeşil alanlarının olması sayılabilir. Örneğin 

New York‟ta Central Park‟ın, Paris‟te Parc La Vilette‟in taşıdığı değeri Ankara için de 

Gençlik Parkı üstlenmektedir. Gençlik Parkı‟nın benzer nitelikteki kent parklarından farkı 

Cumhuriyet Tarihi‟ni yansıtması nedeniyle taşıdığı tarihi ve politik değerdir.  

  

Gençlik Parkı, öncelikle Ankara‟nın ilk kent parkı olma özelliği ile Ankara‟nın 

geçmişinde ve geleceğinde çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet‟in kuruluşundan itibaren 

kent ve kentli yapısına fiziksel ve sosyal anlamda katkıları olmuştur. Toplumun tarihsel süreç 

içinde geçirdiği değişimlerin yansımalarını bu parkta görmek mümkündür. Park tarihi bir 

nitelik taşıması sebebiyle koruma, kullanım dengesi gözetilerek geçmişten bugüne taşınması 

gereken bir yapıdır. Fakat zaman içinde gerek kentlilerin parka yüklediği misyonun 

değişmesi, gerek yerel yönetimler tarafından yapılan değişiklikler parkın değer kaybetmesine 

sebep olmuştur.  

 

Park kurulduğu zamanlarda Ankara‟nın en gözde rekreasyon alanlarından biri iken 

toplumsal dinamikler doğrultusunda zaman içinde eski önemini kaybetmiş gibi gözükse de 

Gençlik Parkı her zaman Ankara‟nın kimliğini yansıtan Cumhuriyet‟i temsil edecek ve çok 

önemli bir odak noktası olmaya devam edecektir. 
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ABSTRACT 

 
Protecting historical textures requires an interdisciplinary work.  It is possible to transfer the old works to 

the future with the coordination of different professional groups as well as the architects and restorator. This 

coordinated study becomes more important during the project process. In the projects which are prepared to 

protect relic, there are stages like existing form, earliest  form and restorated form. The reliability of these steps 

is highly important as it will determine the restoration implementation. In this sense, the project stages of the 

Buzlupınar Historic Wooden Bridge are being exemplified. The bridge, which is registered in 2008, is one of the 

rare wooden ones of Black Sea Region. Its costruction year is unknown. It is said that, after a fire in 1906, the 

bridge had been rebuilt by villagers and it has been used until 2008. The bridge consists of three wooden beams 
with round cross section on the base beams, which come out of the serried rubble stones and are extended by the 

cantilever technique. The first stage of the project, that is prepared by us, is field work which observation- 

documentation is made, measurements for survey drawings are taken with the help of  survey engineers, 

technical researchs (wood type determination, detection of material endurance- perishability)  made by forest 

engineers. The project of the survey in which “Special Technical Specification” that is prepared by General 

Directorate of Highways (KGM) about historical bridges is applied and analysis projects which structure-

architecture-material problems are examined, are drawn and restitution project was prepared in line with the art 

historian‟s architectural and art historic evaluations. The later, the restoration project is started to be prepared; 

wooden materials‟ sections at bridge are examined and structural security is evaluated with the help of civil 

engineers. After this initial project phase; restoration application of the bridge, piles‟ intra of a bridge were 

opened in this phase, according to this detais and the history of the bridge in the past all projects and calculations 
were revised again. 

 

In the light of these studies, by offering a healthier static structuring for bridge, it is aimed to contribute to 

tourism in terms of extending the life of the work and prolong the lifetime of the artifact and to hand down the 

artifact to next generation with the conscious of being historical heritage by itself. 

 

Key Words: Wooden Bridge, Cantilever Beam, Buzlupınar Bridge. 

 

BUZLUPINAR (İSTAPONOZ) AHŞAP KÖPRÜSÜ 

 

ÖZET 
 

Tarihi dokuyu korumak disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir. Mimar ve restöratörlerin  yanı sıra 

farklı meslek gruplarının koordineli çalışması ile eski eserlerin geleceğe aktarılması mümkün olmaktadır. Bu 

koordineli çalışma proje aşamasında daha da önem kazanmaktadır. Eserin korunması odaklı hazırlanacak 

projelerde; mevcudu, ilk hali, restorasyonu gibi aşamalar yer almaktadır. Bu adımların doğruluğu restorasyon 

uygulamalarını belirleyeceğinden son derece önemlidir. Bu anlamda; Tarihi Buzlupınar Ahşap Köprüsü‟nün 

proje aşamaları örneklenmektedir. 18.12.2008 yılında 1870 sayılı karar ile tescil edilen köprü; DKB‟nde 

örneklerine az rastlanılan ahşap köprülerdendir. Yapım yılı bilinmemektedir. 1906 yılındaki yangın sonrasında 

köy halkı tarafından yeniden yapıldığı ve 2008‟e kadar kullanıldığı söylenmektedir. Köprü; sıralı moloz taş 
ayaklardan çıkan ve bindirme tekniğiyle uzatılan altlık kirişleri üzerine, yuvarlak kesitli üç ahşap kirişten 

oluşmaktadır. Tarafımızdan hazırlanan projelerin ilk aşamasını;  gözlem –belgelemenin yapıldığı, harita 

mühendislerinin desteğiyle rölöve çizimlerine yardımcı olacak ölçümlerin alındığı, orman mühendisi tarafından 
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Buzlupınar (İstaponoz) Ahşap Köprüsü 

 
teknik araştırmaların (ahşap cins tayini, malzeme dayanımı-bozulmaların tespit edilmesi) yapıldığı; alan 

çalışması oluşturmaktadır. KGM tarafından hazırlanan tarihi köprülere ilişkin „Özel Teknik Şartname‟‟nin 

uygulandığı rölöve projesi ve strüktür-mimari-malzeme sorunlarının irdelendiği analiz projeleri çizilmiş ve sanat 

tarihçinin mimarlık ve sanat tarihi değerlendirmeleri doğrultusunda restitüsyon projesi hazırlanmıştır. 

Sonrasında; restorasyon projesinin hazırlanmasına geçilmiş; inşaat mühendislerinin yardımıyla köprüdeki ahşap 

malzeme kesitleri irdelenmiş ve yapısal güvenlik değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu ilk proje aşamasından sonra; 

köprünün restorasyon uygulamasına geçilmiş, bu aşamada taş ayakların içi açılmış, buradaki detaylara ve 
köprünün geçmişindeki görsellerine göre tüm projeler ve hesaplamalar yeniden revize edilmiştir. Bu çalışmalar 

ışığında; köprü için daha sağlıklı statik bir yapılanma önerilerek eserin ömrünün uzatılması, tarihi miras 

oldukları bilinciyle gelecek nesillere aktarılması ve kırsalın değerini yansıtması açısından turizme katkı 

sağlaması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ahşap Köprü, Bindirme Kiriş, Buzlupınar Köprüsü 

 

1. GİRİŞ 

 

Karadeniz Bölgesi‟nin köprü mimarisine bakıldığında, taş ve ahşap malzemenin 

kullanıldığı görülmektedir. Bölgede taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı ve günümüze kadar 

ulaşmayı başarmış çok az eser bulunmaktadır.  Bu çalışmada ele alınan Buzlupınar Ahşap 

Köprüsü ise; Karadeniz Bölgesi‟ndeki -hatta ülke genelindeki- vernaküler ahşap köprü 

tipolojisine farklı bir örnek sunması açısından son derece önemlidir. Yıkık olan köprü; 

Karayolları Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü‟nce 2012 yılında başlatılan 

projelendirme ve restorasyon süreci ile yeniden hayat bulmuştur
1
.  Bu süreç; disiplinler arası 

uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmiş ve eser geleceğe aktarılmıştır. Eserin korunması 

odaklı hazırlanacak projelerin doğruluğu/uygunluğu restorasyon uygulamalarını 

belirleyeceğinden son derece önemlidir. Bu anlamda; Tarihi Buzlupınar Ahşap Köprüsü‟nün 

proje ve restorasyon aşamaları örneklenmektedir.  

 

2. İLGİLİ YAZIN 

 

Buzlupınar (İstaponoz) Ahşap Köprüsü 

 

2.1. Köprünün Konumu 

 

Rize ili Çayeli ilçe merkezinden 16 km. içeride, Buzlupınar Köyü yolunun 

kuzeybatısında yer alan köprü; Buzlupınar Köyü Madenli Deresi üzerinde bulunmaktadır.  

 

  
Fotoğraf 1. Çayeli Buzlupınar Köprüsü Ulaşımı ve Uydu Görünüşü (Google Earth‟den) 

  

                                                             
1 Bu çalışmalarda hassasiyet gösteren bu çalışmanın gerçeklemesini olanaklı kılan başta KGM Tarihi Köprüler 

Şubesi Müdürü Halide Sert ve ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan‟a teşekkür ederiz. 
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2.2.Tarihçesi 

 

Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 18.12.2008/1870 sayılı 

karar ile tescil edilen Buzlupınar  (İstoponos) Köprüsü üzerinde; tarihçesine ışık tutabilecek 

yazılı bir kaynak veya belgeye rastlanılmamıştır. Ancak yörede yaşayan yaşlı insanlardan 

edinilen bilgiler doğrultusunda Buzlupınar (İstoponos) Köprüsünün 1906 yılında bir yangında 

yok olduğu, başta Senoz, Buzlupınar ve Yeşiltepe Köylülerinin köprüyü imece usulüyle 

yeniden yaptıkları bilinmektedir. Zaman içinde çeşitli tamiratları yapılan köprünün son olarak 

1980‟li yıllarda Yeşiltepe köyünden hayırseverin yardımlarıyla galvanizli sac ile örtülerek 

2008 yılına kadar kullanıldığı yöre halkı tarafından söylenmektedir. 2008 yılında ise; 

köprünün vadiden esen bir rüzgâr sonucu tahrip olduğu bilinmektedir. Bölge insanının genel 

kanaati  köprünün hemen yakınında, takriben 500 m aşağıda Seslidere Köyü‟nde ve yukarıda 

Buzlupınar'a çıkış sağ yamaçlarda, 1998 yılından bu yana işletilmekte olan taş ocaklarının 

vadinin doğal yapısını bozması, sert esen rüzgârlara set çeken doğal yapının bozulması 

sonucunda rüzgârın bu tahribata sebebiyet verdiği şeklindedir
2
. Özellikle ahşap malzemenin 

bol olduğu bölgede günümüze gelebilen örneklere bakıldığında
3
 Buzlupınar Köprüsü‟nün 

geleneksel mimarlık ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler ışığında köprünün 19. yy-20 yy.
 

4
 başları arasında inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda; köprünün kim 

tarafından yaptırıldığı ve ustasının kim olduğu da bilinmemektedir. Ancak; bölgedeki 

köprülerin genel olarak halkın katkısı ve yörede bu işten anlayan ustalar tarafından yapıldığı, 

özellikle ahşap malzemenin bölgede farklı alanlarda bolca kullanılması yöresel ustaların 

yetişmesine neden olmuştur. Buzlupınar Köprüsü‟nün de yörede yaşayan ustalar tarafından 

yapıldığı muhtemeldir.  

 

2.3.Köprünün Mimari Özellikleri 

 

Buzlupınar Köprüsü; aynı isimle anılan köyün merkezinde Madenli Deresi üzerinde 

karayoluna dik, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda kuzey yönüne 28 °lik bir açı ile 

konumlandırılmıştır.  

 

  
Fotoğraf 2-3. Buzlupınar Köprüsünün Memba ve Mansap Cephesi 

 

Tabliyesi düz köprünün ana ahşap kiriş açıklığı 14.50 m., her iki yakadaki bindirme 

mesafesiyle birlikte karayla bağlantı noktalarını sağlayan taş ayaklar arasındaki toplam açıklık 

(mansap) 21.72m ve (memba) 21.80 m. güneydoğu girişinde ahşap döşeme eni ise 2.10 m.dir.  

Köprü yüksekliği; kuzeydoğu ayağındaki bindirme tekniğindeki ahşap kirşler talveg 

kodundan yaklaşık 4.00 m. den, karşı tarafta ise ana kayaya oturtulan ahşap kirişleri ise 5,95 

m.‟den başlamaktadır. Kara ile bağlantı noktalarında ahşabın atmosferik etkilerden korunması 

                                                             
2 http://www.senozderesi.com/haber_detay.asp?haberID=1122 (09-08-2012) 
3 Trabzon-Of Hapsiyaş (1935) ve Taşlıgedik Köprüleri, Artvin Yusufeli Demirkent Köyü Köprüleri, Ordu 

Mesudiye Başkotana Köprüsü (1875-1880), Çankırı Yurtpınar (19 yy)-Çaylı Güvem ve Bayramören Köprüleri. 
4 Yapıyı Sanat Tarihçi Haşim Karpuz‟da benzer örneklerden yola çıkarak 19. yüzyıla tarihlendirmektedir. 

http://www.senozderesi.com/haber_detay.asp?haberID=1122
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amacıyla oluşturulan sıralı kaba yonu taş duvarın eni kuzeydoğu ayağında 3.55 m. karşı 

taraftaki ayakta ise 3.05 m.dir. Buradaki ahşap bindirme tekniğinde kullanılan boy kirişleri 

sıralı kaba yonu taş duvar içerisine saplanmakta ve duvar yüzeyinden çıkış noktasında en 

kirişleri ile desteklenmektedir. 

 

   
Fotoğraf 4-6. Buzlupınar Köprüsünün Güneydoğu- Kuzeybatı Ayakları ve Konsol Boy-En Kirişleri 

 

Ahşap köprü; kaba yonu taş malzemeden sıralı örgü düzeninde “U” biçiminde yapılan 

ve üzeri moloz taş döşeli ayaklarla temellendirilmiştir. Ana yolun karşısındaki ayağın 

bölgedeki geleneksel köprü mimarisinde olduğu gibi, ana kayaya oturtulması yapıyı statik 

olarak kuvvetlendirmiş ve suya bağlı deformasyonu azaltmıştır. Bu taş ayaklar içerisine 

güneydoğu tarafında 16°‟lik açıyla yerleştirilmiş beş sıra, kuzeybatı tarafında 11°‟lik açıyla 

yerleştirilmiş dört sıra ahşap konsol (altlık boy) kirişler bindirme tekniğinde yerleştirilmiş ve 

ana kiriş açıklığı daraltılmıştır. Bu konsol kirişleri aralarına koyulan enine ahşap hatıllar 

(altlık en) desteklemektedir. Her bir sırada; dörder adet konsol kiriş bulunmaktadır. Yalnızca 

kuzeybatı ayağında üçüncü sırada daha küçük ebatlı yedi adet konsol kiriş bu düzenden 

farklıdır.   

 

   

  
Fotoğraf 7-10. Ahşap Bindirme Altlık Boy ve En Kirişleri, Cephe ve İç Kısımdan Görünüşleri 
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Fotoğraf 11-13. Köprü Girişlerindeki Taş Döşeli Yol ve Ahşap Döşeme 

 

Köşeli formda olan bu konsol kirişlerin üzerine döşemeyi taşıyan yuvarlak kesitli ana 

ahşap kirişler uzatılmıştır. Döşeme genişliğinden üç adet olduğu anlaşılan bu yuvarlak kesitli 

kirişlerin yalnızca iki tanesi ve üzerindeki 8-10cm kalınlığında özgün kalas döşemesinden bir 

kısmı kalmıştır. Ana açıklık kirişleri bölgedeki ormanlık araziden elde edilen ve en kalın 

gövde kısmı yaklaşık 35 cm. olan sert ağaç malzeme (kestane) ile oluşturulmuştur.  

 

  
Fotoğraf 14-15. Buzlupınar Köprüsündeki Ana Ahşap Kirişler 

 

Burada sıralı altlıklı (bindirme) ahşaplar birbirine demir döküm çiviler yardımı ile 

tutturulmuştur. Bu demir çiviler ahşapların tabiat ve insan şartlarının olumsuzluklarından 

etkilenmesini aza indirmektedir. Demir çiviler özellikle enine atılmış altlık en kirişlerin ana 

dikmelere tutturulmasında yardımcı olmaktadır.   

 

   
Fotoğraf 16-18 Ahşap Elemanlardaki Döküm Çivi Aparatları 

 

2.4. Proje Çalışmaları 

 

2.4.1.Teknik Araştırmalar 

 

Köprünün projelerine geçilmeden önce, teknik araştırmalar kapsamında ilk olarak; 

mevcut ahşap elemanların kullanılabilirliğine ilişkin verilerin elde edilebilmesi, daha sağlıklı 

bir restorasyonun yapılabilmesi ve dayanımına ilişkin tespitlerin yapılabilmesi için analize 

gönderilmek üzere ahşap numuneler alınmıştır
5
.  

                                                             
5
 Deneyler KTÜ Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından yapılmıştır. 
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Bu kapsamda; ahşap köprü üzerinde ana taşıyıcılar esas alınarak, gerek görsel gerekse 

hasarsız yöntemlerle test edilmiştir. Çıplak gözle yapılan izlemeler sonucunda tamamen ahşap 

elemanlardan oluşan köprüde malzeme bozulmaları, doku kayıpları, hasarlar ve burkulmalar 

açık bir şekilde görülmüştür. 

 

   
Fotoğraf 19-21. Ana Taşıyıcı Ahşap Elemanlardan Delinerek Alınan Çürümüş Numuneler ve 

Resistograph İle Yapılan Boşluk-Çürüklüklerin Belirlenmesi 

    

   
Fotoğraf 22-24. Mikro Çekiç Cihazıyla ve GANN Hydromette HT 85 T İle Nem Yapılan Ölçümler 

 

Ayrıca, laboratuvarda incelenmek üzere ahşap numuneler alınmış ve bu örnekler 

üzerinde; özgül ağırlık, liflere dik-paralel yönde eğilme-basınç dirençleri ölçülmüştür. Tüm 

bu ölçümler sonucunda da aşağıdaki verilere ulaşılmıştır: 

 Rize-Çayeli ilçesi Buzlupınar mevkiinde bulunan ahşap köprüde kullanılan ağaç 

malzemenin türünün kestane (Castanea sativa Mill.) olduğu tespit edilmiştir. 

 Ahşap köprü elemanlarında aşırı derecede mantar ve böcek tahribatının olduğu tespit 

edilmiştir.  

 Köprüdeki ağaç malzemenin tam kuru özgül ağırlığı (0.51±0.08 gr/cm
3)

, kusur ve/veya 

çürüklüğe maruz kalmamış kestane odunun tam kuru özgül ağırlığına (0.59 gr/cm
3)

 göre, 

köprüdeki ağaç malzemenin özgül ağırlığının %13.6 oranında daha düşük değere sahip 

olduğu ve dolayısıyla daha düşük direnç özelliklerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  

 Köprüdeki ağaç malzemenin rutubet oranı (%65±3) olarak belirlenmiştir. Bilindiği 

üzere, ağaç malzemenin rutubet oranının özellikle lif doyma noktasının (LDN) (%28) üstünde 

olması mantar ve böcek tahribatına uygun ortam hazırlamış ve hatta bu çürüklük tipinin esmer 

çürüklük olduğu tespit edilmiştir. 

 Ahşap köprü elemanlarından alınan örneklerdeki liflere dik yönde eğilme direnci 

ortalaması (373.92 Kg/cm
2
) göz önüne alındığında herhangi bir kusur ve/veya çürüklüğe 

maruz kalmamış kestane odunun liflere dik yönde eğilme direnç (770 Kg/cm
2
) değerine 

oranla %51.44‟lük direnç kaybı; liflere veya yüzeye paralel basınç direnci ortalaması (354.50 

Kg/cm
2
) göz önüne alındığında herhangi bir kusur ve/veya çürüklüğe maruz kalmamış 

kestane odunun liflere veya yüzeye paralel basınç direnç (500 Kg/cm
2
) değerine oranla 

%29.10‟luk direnç kaybı tespit edilmiştir. 
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 Fotoğraf 25-27. Köprüdeki Malzeme Bozulmaları, Doku Kayıpları, Biyolojik Oluşumlar 

 

2.4.2.Yapısal Analiz Çalışmaları 

 

Tarihi Buzlupınar Köprüsü‟nün restorasyonuna yönelik yapısal değerlendirme ve 

analitik modelleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar; fotoğraflar-çizimler üzerinde ve 

arazi çalışmaları, hesaplamaları (canlı ve zati yükler için basit mesnetli orta açıklık için taşıma 

yükü hesapları), rüzgar-kar ve deprem yüklerinin hesaplanması, kritik bağlantı kuvvetlerinin 

hesaplanması ve ön tasarım kontrolleri) ve analitik modelleme çalışmaları  (köprünün sonlu 

elemanlar ile modellenerek eleman kuvvetlerinin hesaplanması, el hesapları ile analizlerin 

karşılaştırılarak sağlama çalışmaları yapılması, yapısal elemanların ve bağlantıların son 

kapasite kontrolleri ve tasarımları)
 6

 gibi başlıkları içermektedir. 

 

2.4.3. İlk Proje Aşaması 

 

Tüm bu disiplinler arası çalışmalar sonucunda; ahşap köprünün restorasyonunun 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm veriler değerlendirilerek çizim aşamasına 

geçilmiştir. Çizimler; iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Birinci aşamada; mevcut haliyle köprünün rölövesi, ahşap elemanların deney 

sonuçlarına göre rölöve analizleri, eldeki mevcut görsellerle restitüsyon projeleri 

hazırlanmıştır. Restorasyon projesinde ise; yapısal analiz çalışmaları ve hesaplamalar 

kapsamında köprünün daha uzun ömürlü olmasını sağlamak adına restorasyon müdahale ve 

restorasyon projeleri ile teknik (rölöve-restitüsyon-restorasyon) raporları hazırlanmıştır. 

Projeler; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmış, taş ayaklar 

içindeki bilinmeyen sistemin, restorasyon aşamasında sökümlerinin yapılarak ikinci aşama 

olarak değerlendirilen projelere aktarılması istenmiştir
7
. 

 

 

 

                                                             
6 Yapısal Analiz Hesapları; İnşaat Yüksek Mühendisleri Prof.Dr. Saadettin Ökten yönetiminde Doç.Dr. Şevket 

Ateş ve Doç.Dr. Süleyman Adanur tarafından yapılmıştır. 
7Projeler Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 31.01.2013 tarih, 974 sayı ile 

onaylanmıştır.  
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Şekil Buzlupınar Ahşap Köprüsü‟nün Rölöve Çizimleri 

 

Buzlupınar Ahşap Köprüsü‟nün mevcut tespitinden sonra,  ilk inşa dönemi ve 

geçirdiği aşamaları verilmeye çalışılmıştır. Geçmişten günümüze belli başlı bazı elemanları 

ile ayakta kalmayı başaran köprünün; bu mimari bileşen ve elemanlarla (taş ayakları, ahşap 

döşeme, ahşap ana taşıyıcı kirişleri, konsol altlık bindirme en ve boy kirişleri) birlikte 

tamamlanması mümkün olamamıştır. Bu noktada; literatür araştırmasına dayalı taramalar 

yapılmış, yapının daha önceki dönemlerini ve durumlarını yansıtan görsel kaynaklara 

ulaşılmıştır. Yapının mevcudunda yer alan bileşenlerine ilişkin doku kayıpları; tamamıyla 

yapıdan gelen bilgilerle tamamlanırken;  yapı üzerinde izine rastlanmayan korkuluk, çatı ve iç 

mekân düzeninde yer alan elemanlara ilişkin veriler ise; yapıya ait eski görsellerinden 

tamamlanarak restitüsyon projesine aktarılmıştır.  

 

  
Fotoğraf 28-29. Buzlupınar Köprüsünün 1980 Yılından Önceki Görünüşleri8,9 

 

 

                                                             
8 Çayeli Belediyesi Arşivi 
9 Haşim Karpuz Arşivi 
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Şekil 71. Restitüsyon Döşeme, Çatı, Ayak, Cephe ve Kesit Çizimleri 

  

Restitüsyon çalışmasından sonra taş ayakların restorasyonu ve ahşap kısımların 

rekonstrüksiyonunu içeren restorasyon düzenlemesine geçilmiştir. Müdahalelerde restitüsyon 

projesi dikkate alınmış, bunun dışındaki mimari gereklilik olarak uygulamaya konulacak 

imalatlar için yeni imalat sınıflandırılma yapılarak, yapılacak eklemelerin orijinallerinden 

ayrılması sağlanmıştır.  
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Toprak, bitki ve beton dolgu katmanlarının yanı sıra, yosun, kireçlenme ve korozyon 

oluşumlarının temizlenerek köprünün tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması ve köprü üzerinde yer 

alan tüm temizliğinin de yapılması öngörülmüştür. Tüm bu temizlik çalışmalarının, taş 

yüzeylerindeki patinaların korunması amacıyla mekanik yöntemlerle yapılması tercih 

edilmiştir. Köprü üzerinde yer alan çevresel koşullardan dolayı strüktür sorunu olan tüm 

ahşap yüzeylerin aynı cins ahşap malzeme ile yeniden yapılması (rekonstrüksiyonu) 

önerilmektedir. Bazı ahşap ebatları da yapılan statik hesaplamalar sonucu, yapının statik 

bakımdan daha güçlü olup uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamak amacıyla özellikle ana 

ahşap kirişlerin ebatları ve sayıları (4 adet R:45-50 cm) arttırılmıştır.   

 

  

          

 

 
Şekil 84. Restorasyon Müdahale Çatı, Ayak Planı-Cephe Görünüşleri ve Kesit Çizimleri  
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2.4.4. İkinci Proje Aşaması 

 

İlk projelendirme aşamasından sonra; köprünün yapımına geçilmiştir. Bu etapta; ilk 

olarak koruma kurulu kararında da belirtildiği üzere, onaylanan projelerde köprünün toprak 

altında kalan bölümlerine ilişkin herhangi bir veriye ulaşılamadığından, aslında tüm projeleri 

etkileyecek olan bu bölümlere ilişkin detaylar çözülememiştir. Bu aşamada; taş ayakların iç 

sökümleri yapılmış ve ahşap kirişlerin bu ayaklar içerisinde nasıl saplandığı, iç dolgu 

malzemesi olarak ne tür malzemenin hangi teknikte kullanıldığı incelenmiştir. Tüm yapısal 

analiz hesaplamaları
10

 ve mimari projeler de bu doğrultuda revize edilmiştir.  

 

Yapılan kazı sonrasında; ahşap bindirme kirişlerin ayak içerisinde aynı hizada 

sonlandığı görülmüştür. 75-80 cm. kalınlığında moloz taş duvarlarla çevrili ayaklar içerisinde 

harçsız moloz taşlarla doldurulduğu gözlemlenmiş olup; üst hizalara ve kirişlerin sonlarına 

yakın bölümlerinde de ağır kaya kütleleri ile sabitlendiği anlaşılmıştır. Konsol (bindirme boy) 

kirişleri ayak dışında kalan bölümlerde olduğu gibi, ayak içerisinde de en kirişlerle 

desteklendiği görülmüştür. Harç malzemesine yönelik herhangi bulguya rastlanmamış, irili 

ufaklı moloz taşlardan oluşan dolguların ahşap kirişlerle birlikte harçsız kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 

 

    
Fotoğraf 30-33. Ahşap Konsol Kirişler, Ayaktan Çıkan Kirişlerin Üzerindeki İrili Ufaklı Harçsız Taş-Toprak 

Dolgular ve Ayaktan Çıkan Kirişlerin Sonlarını Sabitleyen İri Kayalar (Harçsız) 
 

   
Fotoğraf 34-36. Ayaktan Çıkan Kirişlerin Ayak İçerisindeki Bölümleri 

 

Restorasyon aşamasında kurulan iskele ile ayaklardan çıkan kirişlerin daha detaylı ve rahat bir 

şekilde incelemesi yapılabilmiştir. Bu inceleme sonucunda; ayaklardan çıkan konsol kirişlerin 

en üst hizadaki en kirişiyle bağlantısının yaklaşık 1 m. uzunluğunda döküm çivi ile çevrilerek 

bağlandığı anlaşılmıştır.  

 

                                                             
10 Bu aşamadaki yapısal analiz çalışmaları; ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer ve asistanı İnş. Müh. 

Ezgi Çabuk tarafından yapılmıştır (2014-2015). 
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Fotoğraf 37-40. Güneydoğu Ayağındaki Ahşap Konsol (Bindirme) Kirişleri ve En Üst En Kiriş Bağlantı 

Detayları  (Dövme Demir Çivilerle Bağlantı Noktaları) 

 

Bu detaylı incelemeler ve ölçümlerin sonucunda köprünün rölöve projesi 

yenilenmiştir. Ayrıca; bir önceki proje aşamasında restitüsyon çalışmalarına yönelik elde 

edilen görsel kaynaklara ilave olarak yeni görseller elde edilmiştir
11

.  Köprünün özellikle yok 

olan üst bölümüne (örtüye) ilişkin tüm detayların ayrıntılı bir şekilde belgelenmiş olması, hem 

restitüsyon projesine hem de restorasyon projesine yönelik bir çok noktanın aydınlanmasını 

sağlamıştır. Bu belgelerin elde edilmesi sonucunda restitüsyon projesi yeniden revize 

edilmiştir. Özellikle köprünün döşeme üzerinde yer alan kısımlarına ilişkin detaylandırmalar 

yapılmıştır. 

     
Fotoğraf 41-44. Mansap Cephesi ve Kuzeybatı Ayağı  

     
Fotoğraf 45-47. Memba Cephesi ve Güneydoğu Ayağı     

      
Fotoğraf 48-52. Güneydoğu ve Kuzeybatı Kanadı Karayla Bağlantı Noktasından ve Güneydoğu Kanadından Çatı 

Strüktürüne ve Kuzeybatı Başlangıç ve İç Dokudan Noktasındaki Payandalı Ahşap Dikmelere Bakış 

                                                             
11 ODTÜ Öğretim Görevlisi Neriman Şahin Güçhan tarafından 2008 çekilen resimlere de ulaşılmıştır. 41-54 nolu 

fotolardan yararlanılmıştır. 
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Fotoğraf 53-54. Güneydoğu Kanadından Kuzeybatı Kanadı Girişinden Çatı Strüktür Detayı 

 

    
Fotoğraf 55-57. Görsel Kaynaklardan Edinilen Detay Bilgileri 

 

 

 

  
 

Şekil 21. Revize Restitüsyon Projesi: Strüktür Sistem Detayı-Nokta Detayları  

 

Restitüsyon projesindeki detaylara uygun olarak; taş ayakların restorasyonu ve ahşap 

kısımların rekonstrüksiyonunu içeren restorasyon projesi de tekrardan revize edilmiştir. 

Projelerde önceden yapılan yapısal analiz raporları doğrultusunda köprü döşemesini taşıyan 

ana kirişlerin 45-50 cm. çapında 4 adet olması önerilirken, ayakların ortaya çıkarılmasıyla 

yapılan yeni hesaplamalar sonucunda 40 cm. çapında özgününde olduğu gibi 3 adet ana 
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kirişin uygun olduğu belirtilmiştir (Çabuk, 2015 ve Türer, 2016).  Statik analize yönelik bu 

kabulle birlikte köprünün orijinalindeki halini yaşatmak mümkün olmuştur. 

 

İlk projede olduğu gibi; bu rekonstrüksiyon projesi müdahalelerinde de; revize 

restitüsyon projesi dikkate alınmış, bunun dışındaki mimari gereklilik olarak uygulamaya 

konulacak imalatlar için yeni imalat sınıflandırılma yapılarak, yapılacak eklemelerin 

orijinallerinden ayrılması sağlanmıştır. Tüm bu analizlerin sonucunda aşağıdaki işlem sırasına 

göre; söküm, temizlik, tamamlama-sağlamlaştırma ve yeniden yapım gibi müdahalelerle 

köprünün rekonstrüksiyon projesi tamamlanmıştır. 

İlk olarak; mevcutta strüktür sorunu olan ahşap malzemenin sağlıklı bir biçimde sökülmesi ve 

rekontrüksiyon projesine göre yapılabilmesi için köprüye özel iş iskelesi önerilmiştir. 

 Strüktürel sorunları olan tüm yüzeylerde sökümler yapılması (ahşap elemanların tümü: 

ahşap ana kirişler, altlık en boy kirişleri, ayak karınlarındaki hatıllar, kalas döşeme) 

 Malzeme sorunu olan doku kaybı sonucu deformasyona uğrayan yüzeylerde sökümler 

yapılması (memba cephesi batı ayağı karayla bağlantı noktasındaki moloz taş duvar) 

 Mimari sorun olarak adlandırılan yapı çevresinde muhdes olarak yapılmış eklerin 

sökülmesi (memba cephesi batı ayağındaki briket tuvalet, kaba yonu moloz taş 

basamaklardaki çimento katkılı harç dolgular) 

 Köprü üzerindeki döşeme yüzeyinde bitki ve toprak katmanlarının temizlenmesi, 

(köprünün karayla bağlantı noktalarında moloz taş döşemede, kaba yonu sıralı moloz taş 

ayakların karın yüzeylerinde ve derz aralarında) 

 Atmosferik koşullara bağlı olarak oluşan korozyon, tuzlanma ve kireçlenmelerin 

oluşturduğu katmanların taş yüzeylerindeki patinaya zarar vermeden itinalı bir şekilde 

mekanik yöntemlerle temizlenmesi 

 Doku kaybı sonucu tamamen yok olmuş yüzeyler ile muhdes eklerin sökümü 

sonrasında yapılan sağlamlaştırmalar (sıralı kaba yonu taş ayak duvar derzleri, memba 

cephesi kuzeybatı ayağı moloz taş basamaklar -temizlenen derzlere özgüne uygun KGM‟ce 

belirtilen karışım oranlarında hazırlanacak derz harcı ile max. 3 atm. basınçta derz 

uygulanması) 

 Yapıda örneği bulunan ancak atmosfer etkisi nedeniyle doku kaybına ya da 

deformasyona uğramış olan yüzeylerde yapılan tamamlamalar (köprü karayla bağlantı 

noktalarındaki kaba yonu sıralı moloz taş ayak yan duvarları, moloz taş üst kademe duvarları) 

 Yapıda örneği bulunan strüktür sorunu nedeniyle sökümü yapılan tüm yüzeylerde 

yapılan tamamlamalar (mevcutta bulunan tüm ahşaplar: ahşap ana kirişler, konsol (altlık 

bindirme boy-en kirişleri, karınlardaki hatıllar, kalas döşeme) 

 Yapıda herhangi bir izi olmaksızın, görsel kaynaklar doğrultusunda yapılan 

tamamlamalar (ahşap korkuluklar-çatı örtüsü-dikmeler-payandalar) 

Mimari gereklilik olarak köprünün karayla bağlantı noktalarında; güneydoğu tarafında 

yol kotu ile bağlantı kurmak için kaba yonu taş basamaklar, yağmur sularını köprüden 

uzaklaştırmak için eğimin köprü döşemesi hizasında düzeltilerek taş kanal yapılması, tanıtım 

için onarım kitabesi yapılması. 
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Şekil 94. Rekonstrüksiyon Projesi Çatı, Döşeme ve Ayak Planı 

  

  
Şekil 96. Rekonstrüksiyon Memba-Mansap Cephesi ve Kesit Çizimleri 
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Şekil 97. Buzlupınar Köprüsü Rekonstrüksiyon Sistem Kesiti ve Militer Perspektivi12 

 

Yukarıdaki kabuller doğrultusunda Buzlupınar Köprüsü‟nün hayatını sürdürme koşullarının 

sağlanabilmesi için  gerekli olan müdahaleler ile sorunlarının çözümlenmesi hedeflenmiştir.  

Köprünün, onarım müdahaleleri her aşamada -müdahale  öncesinde, sırasında, sonrasında-  

belgelenmiştir. Uygulamacı uygulamanın her aşamasında proje müellifi ve teknik kontrollük 

birimi ile koordineli bir çalışma sürdürmüştür. Böylece; köprünün rekonstrüksiyonu KGM 

Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü nezdinde Zülfikar Halefoğlu tarafından yapılmıştır. 

 

   

   
Fotoğraf 58-61. Rekonstrüksiyon Sonrası Köprünün Genel Görünüşleri 

                                                             
12 İkinci aşamada KGM 10. Bölge Müdürlüğü‟ne yapılan projeler; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu tarafından 27.05.2015 tarih ve 2376 sayılı karar ile onaylanmıştır.   
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Yukarıda anlatıldığı üzere Buzlupınar Köprüsü; bölgede yer alan geleneksel köprü 

mimari örneklerinden biridir. Karadeniz Bölgesi‟ndeki -hatta ülke genelindeki- vernaküler 

ahşap köprü tipolojisine taşıyıcı sistemiyle farklı bir örnek sunması bakımından son derece 

önemlidir. 

 

Bu bildiri ile köprünün önemini hatırlatmanın ötesinde, bu denli önemli eserlerin 

korunması ve geleceğe güvenle aktarılmasında disiplinler arası çalışmalar ve bu çalışmaların 

doğruluğuna vurgu yapılmaktadır.  Tüm eserler için aynı sürecin yaşanması-yaşatılması 

sonucunda birer kültürel miras olan bu yapıların kırsalın önemli bir değeri olarak turizme 

katkı sağlaması temennimizdir.  
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ABSTRACT 

 
The most important factor that stands out in the context of cultural heritage is to develop and to make 

tourism based on the importance of the places that have disappeared in the historical process and started to be 

forgotten. The European Parliament, which places importance on the promotion of cultural heritage to tourism 

with various projects, adopted 2018 as the European Cultural Heritage Year. At the same time, 2018 is the 

twentieth anniversary of Troy's entry into the UNESCO World Cultural Heritage List. On this basis, the Ministry 

of Culture and Tourism, officially the 2018 "Year of Troy" and proclaimed a cultural and tourism boom has 
called on the cultural scale. OPET, leading the environment-friendly projects and conducting yıldır Respect for 

History Project e in Gallipoli Peninsula for 12 years,   In order to create a strong sense of cultural heritage and to 

carry out sustainable activities, an archaeo-village project was carried out in the village of Çanakkale 

‟Tevfikiye“, which included the ancient city of Troy. The aim of the study is to determine the improvements in 

Tevfikiye village which is a preferred tourism destination with archaeo-village project and to evaluate the results 

of these improvements in terms of tourism. In the result of this study, which is a qualitative research feature and 

carried out by document analysis method, it has been seen that all the cultural heritage elements of the village 

have been evaluated by tourism and the improvement works are still continuing. 

 

Key Words: European Parliament, Cultural Heritage, Ministry of Culture and Tourism, Respect for 

History Project, Tevfikiye Village, Troya. 
 

TARİHE SAYGI PROJESİ KAPSAMINDA ÖNCÜ BİR ADIM: TEVFİKİYE ARKEO-

KÖY PROJESİ 

 

ÖZET 
 

Kültürel miras kapsamında öne çıkan en önemli etmen, tarihi süreçte yok olan ve unutulmaya başlamış 

yerlerin, tarih içindeki önemine dayanarak geliştirilmesi ve turizme kazandırılmasıdır. Kültürel mirasın çeşitli 

projelerle turizme kazandırılmasına önem veren Avrupa Parlamentosu, 2018 yılını “Avrupa Kültür Mirası Yılı” 

olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda 2018 yılı, Troya‟nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi‟ne girişimin 

yirminci yıl dönümüdür. Buna dayanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılını resmi olarak “Troya” yılı ilan 

etmiş ve kültürel ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi çağrısında bulunmuştur. Çevreye duyarlı projelere öncülük 

eden ve 12 yıldır Gelibolu Yarımadası‟nda “Tarihe Saygı Projesi” yürüten OPET, kültürel miras konusunda 

güçlü bir algı yaratmak ve süründürülebilir etkinlikler gerçekleştirmek için Truva Antik Kenti‟ni sınırları içine 

alan Çanakkale “Tevfikiye” köyünde bir arkeo-köy projesi gerçekleştirmiştir. Çalışmanın amacı, arkeo-köy 

projesi ile tercih edilen bir turizm destinasyonu olan Tevfikiye köyündeki iyileştirmelerin neler olduğunun 
belirlenmesi ve bu iyileştirmelerin sonucunun turizm açısından değerlendirilmesidir. Nitel bir araştırma 

özelliğinde olan ve doküman incelemesi yöntemi ile yapılan bu çalışma sonucunda köyün, tüm kültürel miras 

öğelerinin değerlendirilerek turizme kazandırıldığı ve halen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Parlamentosu, Kültürel Miras, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarihe Saygı 

Projesi, Tevfikiye Köyü, Troya. 

 

mailto:%20mesut.demirel@hbv.edu.tr
mailto:%20mesut.demirel@hbv.edu.tr


 

141 
 

 
Tarihe Saygı Projesi Kapsamında Öncü Bir Adım: Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi 

 

 

1. GİRİŞ 

 

İkamet etmek, yetiştirmek, bakmak, korumak anlamına gelen kültür kelimesinin 

kökenini latince “culture” ya da “colere” yapısı oluşturmaktadır (Oğuz, 2011). Bir insan 

topluluğunun becerileri, yetenekleri, gelenek ve görenekleri ile sanatlarını top yekûn ele alan 

ve o toplumun yaşama şeklini oluşturan kavram kültür olarak tanımlanabilir ( Usal ve 

Kuşluvan, 2002). 1982 yılında UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Kültür Politikaları 

Sonuç Bildirgesi'nde kültür tanımı; bir toplumu ya da toplumsal bir grubu tanımlayan belirgin 

maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir bütün ve sadece 

bilim ve edebiyat değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer 

yargılarını, gelenek ve inançlarını da kapsayan olgu olarak tanımlanmıştır (Meydan ve 

Baykan, 2007). Miras kelimesi, genel anlamıyla bir nesilden diğerine aktarılan bir şey 

demektir. Geçmişten gelen tarihsel değerlerin taşıyıcısı olarak rol alması nedeniyle miras, bir 

toplumun kültürel geleneğinin bir parçası olarak görülmektedir (Nuryanti, 1996).  

 

2. İLGİLİ YAZIN 

 

Kültür Turizmi ve Kapsamı 

 

Kültür kavramının barındırmış olduğu özelliklerden dolayı, turistler farklı toplumlara ait 

kültürleri tanımak amaçlı seyahat etmektedirler. Turistlerin farklı kültürleri tanımak için 

yapmış oldukları seyahat ve konaklamalar gitmiş oldukları yörelere ekonomik katkı 

sağladığından dolayı kültür turizmi olarak adlandırılmıştır.  Kültürel amaçlı seyahat eden 

insanlar, eski medeniyetlerin ya da kültürlerin izlerini görme isteğinin yanı sıra kendi 

kültürleri dışındaki kültürlere de ilgi duymaktadırlar (Arınç, 2002). Doğal tarihi ve kültürel 

varlıklar, sanat eserleri, sosyo- ekonomik olgular turistik bir ürün biçiminde gezginlerin 

hizmetine sunulan bir turizm anlayışıdır ( Meydan ve diğ.,  2007). 

 

Kültür turizminin kaynaklarını tarihi ve dini yerler, yöreye ait festivaller, mimari yapı, 

geleneksel yiyecek ve içecekler ile özel ilgi gezileri oluşturmaktadır. Tüm doğal ve kültürel 

miras, (somut ve somut olmayan) arkeolojik, tarihsel kültür varlıkları, müzeler, örenyerleri, 

anıtsal yapılar, dinsel yapılar, kırsal ve kentsel sivil mimari örnekleri, saraylar, kaleler, 

bahçeler, temalı parklar, mezarlar, türbeler ve her türlü güncel sanat eseri ve etkinliği (sahne 

sanatları, görsel sanatlar, resim, edebiyat, roman, şiir, müzik, dans, heykel, film, fotoğraf, 

moda, web, grafik tasarımları, festivaller, konserler,  sergiler, zanaatlar, etnografya, botanik, 

flora ve fauna, folklor, geleneksel ve güncel yaşam biçimleri, mutfak, içki, bazı sosyo-

ekonomik olgular (gecekondular, sivil toplum kuruluşları, dinsel motifler, değişik study tours 

konuları, her türlü kültür ürünü bu tanımın içindedir. Bu nedenle böcekçilik, kuşçuluk, İpek 

Yolu turizmi, kruvaziyer turizmi, eko turizm, dağ yürüyüşü gibi "alternatif" olduğu belirtilen 

geziler, doğrudan maç turnuvaları dışındaki spor turları, doğa gezileri, doğrudan haç seferleri 

dışındaki inanç turizmi, ile kongre, fuar, sergi ve sağlık turizm gezileri bu tanım 

kapsamındadır (www.festtravel.com/kultur-turizmi-nedir, 15.04.2019). 

 

Kültür turizmi, kültürel değerlerin korunmasını sağladığı gibi önemli gelir sağlayıcı 

etkiye sahiptir.  Kültür turizminin önemli araçlarında olan müzelerde, sanat galerilerinde, 

tarihsel alanlarda ve konaklama işletmelerinde istihdam olanağının doğmasına ve ekonomik 

canlılığın artmasına sebep olan kültür turizmi, birçok sektörü etkileyerek turizm hareketlerinin 

tüm yıla yayılmasını da sağlamaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002; Arınç, 2002; Kızılırmak 

ve Kurtuldu, 2005).  

http://www.festtravel.com/kultur-turizmi-nedir


E 

Eurasian Education & Literature Journal                                2019, Volume: UTKM3 

 

 

142 

 

Kültürel turizm tarihi yerlerin ve arkeolojik alanların ziyaret edilmesini, yerel 

toplumların festivallerine katılmayı, geleneksel dans ve törenlerin izlenmesini, yörelere özgü 

geleneksel ürünlerin alışverişini kapsamaktadır (Besculides vd., 2002:303-304).  

 

Miras Turizmi ve Kapsamı 

 

Miras evrensel bir fenomen olsa da Avrupa'da gelişmiş ülkeler bugüne kadar miras 

turizminden en iyi şekilde faydalanmış ve bunu anlamak için büyük gayreti göstermişlerdir 

(Ashworth ve Larkham 1994; akt: Aaas, ve diğ., 2005). Bunun yanında daha az gelişmiş 

ülkeler - gelenekler, kültürler, dinler, batıl inançlar ve modernite uzaklığı dünyasında - 

sembollerin ve yeni yorumların kaynağı olarak yeniden keşfedilme potansiyele sahiptir (Aas, 

ve diğ., 2005). 

 

Turizmin temel doğası dinamiktir ve mirasla etkileşimi yorumlanma açısından 

farklılıklar yaratır. Miras ve turizm arasındaki ilişki yorumlama, pazarlama yapısı, miras için 

planlama ve miras turizmi ile yerel topluluk arasındaki karşılıklı bağımlılıklar olarak 

gruplandırılır. Gelişmekte olan ülkelerde bu dört gruptaki konulara yaklaşımlardaki 

farklılıklar, miras turizminin planlama ve yönetim konularından daha fazladır. Bu da temelde 

bir sorunudur (Nuryanti, 1996). Miras turizminin gelişmesinde ana odak noktalar; yerel 

ekonomileri canlandırma, ev sahibi toplumun yaşam standartlarını arttırma, destinasyona 

turistleri çekebilmek, miras hakkındaki bilgileri yaymak ve kültürel mirasın yıkımlara karşı 

korunmasını sağlamaktır (Binoy, 2011: 100). 

 

Kültürel Miras Turizmi 

 

Kültür ve miras turizmi, turizmin en hızlı gelişen ve en önemli bileşenlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir (Poria ve diğ., 2003). Kültürel mirasın korunması ve turizm amaçlı 

kullanılması konusunda yapılan çalışmalarda yerel halkın desteği oldukça önemlidir. Çünkü 

kültür ve miras alanlarında yasayan yerel halk, buradaki kültürel mirasın doğrudan 

kullanıcıları oldukları gibi kültürel mirası sürdüren ve yasatan kişilerdir. Bir toplumda kültür 

ve miras turizmin gelişmesinde kilit nokta paydaşların buna dâhil edilmesidir. Toplum içinde 

paydaş desteği olmadan kültür ve miras turizmini geliştirmek neredeyse imkânsızdır 

(Okuyucu ve Somuncu, 2012: 38) 

 

Sahip olunan yerel miras, kültür açısından zengin pek çok destinasyon için ekonomik 

fırsatlar sunarken, aynı zamanda bir mirasın potansiyel olarak bozulması ve dolayısıyla bu 

türden kaynaklardan oluşan bir topluluğun ve turizmin yararlarının yok edilmesi açısından bir 

tehdit teşkil edebilir. Bu tehditleri en aza indirmek için, dâhil olan çeşitli paydaşlar arasında 

diyaloga, işbirliğine ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Farklı ilgili taraflar arasında ortak bir zemin 

bulunabiliyorsa, yerel toplumun kaynaklarını koruyacak ve herkes için faydalı olacak şekilde 

miras turizmi geliştirilebilir (Aas, ve diğ., 2005). 

 

Destinasyon gelişiminde önem arz eden unsurlar planlama, koordinasyon ve işbirliğidir 

(Roberts ve Simpson, 1999). Destinasyon gelişim sürecinde yerelde var olan paydaşların 

turizm planlama faaliyetlerine katılması gerekmektedir (Ladkin ve Bertramini, 2002). 

Özellikle toplum temelli turizm gelişiminde tüm paydaşların entegrasyonu ve katılımı bir 

zorunluluktur (Mitchell ve Reid, 2001; Tosun, 2000). Burada temel amaç, turizm 

gelişiminden etkilenen herkesi planlama sürecine dahil etmektir (Jamal ve Getz, 1995). 

Paydaşların görüşleri bir uzman kadar meşru olduğu için, yerel kültürü daha iyi yansıtır 
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(Bramwell ve Sharman, 1999). Destinayonların turizme kazandırılması, paydaşların bilgi 

birikimi, içgörüler ve yetenekleri üzerine inşa edilir (Bramwell ve Lane, 1999).  

 

Kültürel miras kapsamında öne çıkan en önemli etmen, tarihi süreçte yok olan ve 

unutulmaya başlamış yerlerin, tarih içindeki önemine dayanarak geliştirilmesi ve turizme 

kazandırılmasıdır. Kültürel mirasın çeşitli projelerle turizme kazandırılmasına önem veren 

Avrupa parlamentosu, 2018 yılını “Avrupa Kültür Mirası Yılı” olarak kabul etmiştir. Aynı 

zamanda 2018 yılı, Troya‟nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi‟ne girişimin 20. yıl 

dönümüdür. Buna dayanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılını resmi olarak “Troya” 

yılı ilan etmiş ve kültürel ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi çağrısında bulunmuştur.  Troya 

milli parkı ve çevresinin turizm ve kültür altyapı ve donanımının geliştirilmesi, troya‟nın 

sürdürülebilir bir turizm ve kültür odağı olması için temel öneme sahiptir. Bu doğrultuda 

bölgede yer alan köylerin altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri, oluşturulan yeni gezi ve tur 

güzergâhları, cazibe merkezleri, Troya Kültür, Aziz Paul, Aeneas gibi kültür rotaları, bisiklet 

ve yürüyüş yolları ile bunlara bağlı alternatif turizm faaliyetleri, bölgedeki turizm 

hareketliliğini hem nicelik hem de nitelik yönünden geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda belirlenen hedefler şöyle sıralanmaktadır: 

 

 Dünya genelinde Troya temalı etkinlik/ toplantılar düzenlemek suretiyle güçlü bir iletişim 

stratejisi uygulamak, 

 2018 yılı boyunca Troya temalı spor, kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında uluslararası 

etkinliklerin düzenlenmesi, 

 Troya ören yeri çevresinde milli park sınırları içinde bulunan köylerin turizme 

kazandırılması, 

 Bu kapsamda Troya Milli Parkı başta olmak üzere alt ve üst yapı çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi çerçevesinde tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine 20189 Troya yılı temalı proje 

çağrısında bulunmuştur. Böylelikle bölge ve ülke turizmine güç veren çok sayıda alt ve üst 

yapı yatırımları, uluslararası etki alanı güçlü, ülke genelinde tüm yıla yayılacak kültür, sanat, 

spor, bilim ve eğitim alanında sürdürülebilir etkinlikler ve projeler hazırlanması sağlanmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın proje çağrısına cevap verenlerden biri de  çevreye duyarlı 

projelere öncülük eden ve 12 yıldır Gelibolu Yarımadası‟nda “Tarihe Saygı Projesi” yürüten 

OPET‟tir. OPET, kültürel miras konusunda güçlü bir algı yaratmak ve süründürülebilir 

etkinlikler gerçekleştirmek için Truva Antik Kenti‟ni sınırları içine alan Çanakkale 

“Tevfikiye” köyünde bir arkeo-köy projesi gerçekleştirmiştir. 

 

3. YÖNTEM 

 

Çalışma, nitel bir araştırma olup durum analizi deseninde irdelenmiştir. Araştırma 

verileri internet üzerinden elde edilmiş ve doküman analizi ile bulgulara ulaşılmıştır. 

 

Amaç 

 

Çalışmanın amacı, arkeo-köy projesi ile tercih edilen bir turizm destinasyonu olan 

“Tevfikiye” köyündeki iyileştirmelerin neler olduğunun belirlenmesi ve bu iyileştirmelerin 

sonucunun turizm açısından değerlendirilmesidir.  
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Örneklem 

 

Çalışmanın örneklemi olarak Truva savaşlarının yapıldığı yer olma niteliği gösteren ve 

beldeyi sınırları içine alan Çanakkale ili Tevfikiye Köyü seçilmiştir. Köyün asıl adı Hisarlık 

olup, bölgesindeki ilk yerleşim yeridir. Köy, tarihte Troya veya Truva adıyla bilinen antik 

kentin hemen yanına konuşlanmış ve günümüzde de bu antik kent, köy sınırları içerisinde 

kabul edilmiştir.  Bu sebeple Çanakkale'nin en çok yabancı turist çeken yeridir. Tevfikiye'de 

bilinen ilk modern yerleşim ise 16. yüzyılda başlamış olup ilk kayıtlı veriler 1870 yılında 

tutulmuştur. Köyün 16. yüzyıldaki yerleşimcileri Truva Antik Kenti‟nin henüz gömülmemiş 

surlarını fark edip köye Hisarlık adını vermişlerdir. 

 

4. BULGULAR 

 

Tercih Edilen Bir Marka Destinasyon Süreci 

 

Çanakkale Gelibolu Yarımadası‟nda 12 yıldır yürüttüğü “Tarihe Saygı Projesi” ile 

bölgenin tarihine sahip çıkmaya devam eden OPET, “2018 uluslararası Troya Yılı‟nda; tarihi, 

mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve Troya Bölgesinde yer alan Tevfikiye 

Köyü‟nün iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yapmış olup halen de bu çalışmalara devam 

etmektedir. OPET tarafından yapılan çalışmalarla Tevfikiye Köyü, Troya dönemini yaşatan 

atmosferi, binaları ve figürleri ile tarihi ve mitolojik değerleri ile açık hava müzesi niteliğinde 

arkeo- köye dönüştürülmüştür.  

 

Projeye Balamadan Önce….. 

 

 Kültürel mirasın canlanmasında ve sürdürülebilmesinde ki ön koşul, yerel halkın teşvik 

edilmesi ve desteğinin alınmasıdır. Bu amaçla OPET, öncelikle Tevfikiye köyünde bir komite 

kurmuş ve görev dağılımı yapmıştır.  

 Tevfikiye Köyü halkıyla yapılan anket çalışması köy halkının beklentileri, yapmayı 

düşündükleri çalışmalar, kurs talepleri, hangi konularda destek sağlayabilecekleri konusunda 

bilgi edinilmiştir. 

 Destinasyon gelişiminde yerel halkın rolünün öneminin farkında olan OPET, projeye 

başlamadan önce halkın bilinç ve isteğinin belirlemek üzere anket çalışması 

gerçekleştirmiştir. 

 

Ankete Göre…. 

 

 Tevfikiye Köyü halkı köylerine pek ziyaretçi gelmediğini bunun değişmesini,  

 Troya savaşları ve ören yeri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediklerini ve 

köylerinin bir Troya köyü olarak yansıtılmasını,  

 Troya Tevfikiye Köyü Rehabilitasyon Projesi hakkında halkın tamamına yakını umutlu, 

iyimser ve heyecanlı olduklarını, Opet‟in katkıları ile açılacak olan kurslardan özellikle el 

sanatları, işletmecilik, pansiyonculuk ve aşçılık başlıklı olanlara katılmak istediklerini 

belirtmişlerdir. 

 

Tevfikiye Arkeo-Köy Kapsamında Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: 

 

 Köy sokakları ve ev duvarları Troya dönemini andıran figürlerle bezenmiştir. 

 Köyün giriş yolu ve çevresi düzenlenmiştir. 
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 Köy kahvesi, düğün salonu ve sağlık ocağında “Troya 6” dönemi konseptine göre mimari 

yenileme çalışmaları yapılmıştır. 

 Köy meydanında düğün salonu müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülmüştür. 

 1895 yılında İntepe/ Erenköy‟lü olan Rum bir usta tarafından tamamı Troya Ören 

Yeri‟nden alınan taşlarla inşa edilen tarihi köy camisi yine Troya döneminin doğal taşlarıyla 

aslına uygun şekilde yenilenmiştir. 

 Geniş Troya ovasına hâkim noktada konumlanan ve Troya Meydanı olarak adlandırılan 

meydan, seyir alanı olarak düzenlenmiştir. 

 Köy kahvesinin bahçesinde bulunan bina Troya evi konseptinde restoran olarak 

kullanılmak üzere yenilenmiştir. 

 Troya Meydanı ve cami arasında kalan boş alana peyzaj uygulanmış ve minyatür bir şelale 

oluşturulmuştur. 

 Köy içinde yer alan ve kullanılmayan eski köy okulu pansiyona dönüştürülmüştür. 

 Köy meydanında ve genelinde peyzaj çalışması yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A. Ş. tarafından yöreye bağışlanan ve akasya, servi, zakkum, ardıç, 

çınar, erguvan, gül, hanımeli, yasemin ve sardunyadan oluşan toplam 14 bin 800 adet bitki 

dikilmiştir. 

 Köy kahvesi ve düğün salonunda yer alan tuvaletler, OPET standartlarına göre 

yenilenmiştir. 

 Köydeki binalara boya desteği verilerek mülk sahiplerinin, „Troya‟ ruhuyla örtüşecek 

şekilde belirlenen desen, renk ve motiflere göre evlerini boyaması ve bakımını yapması 

sağlanmıştır. 

 Estetiği bozan görüntüler düzenlenmiş, evlerin etrafına çiçeklendirme ve ağaçlandırma 

yapılmıştır. 

 Köy girişindeki satış stantları yenilenmiştir. 

 Köye, su sebili, bank ve çöp tenekesi gibi şehir mobilyaları yerleştirilmiştir. 

 Köye yönlendirme yapan ve tanıtan tabelalar yol kenarlarında uygun noktalara 

konuşlandırılmıştır. 

 Köyde kullanılmayan atıl durumdaki evler, komple bakımdan geçirilerek atölyelere 

dönüştürülmüştür. 

 Tevfikiye Köyü halkına yönelik Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 

kurslar düzenlenmiştir. Şubat ayında başlayan kurs programı kapsamında hafta içi her akşam 

5‟er saat, hafta içi iki gün gündüz 8‟er saat olmak üzere toplam 964 saat eğitim verilmiştir.  

 Temiz Tuvalet ve Hijyen, Girişimcilik, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Diksiyon, İş ve Sosyal 

Hayatta İletişim, Kişisel Gelişim, Meslek Etiği, İngilizce, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, 

Kırsal Turizm Etkinlikleri, Gümüş Kazaz Örücülüğü, Kitre bebek Yapımı başlıklarında 

düzenlenen kurslara 6 erkek, 64 kadın olmak üzere köy halkından toplam 70 kişi katılmıştır. 

Ayrıca pansiyonculuk yapmak isteyen köy halkı için de Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü 

desteğiyle pansiyonculuk kursu gerçekleştirilmiştir. 

 Çanakkale Valiliği tarafından içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları, telefon 

kablolarının yer altına alınması, elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları, doğal granit 

taşla köy içi yolların kaplanması çevre ve meydan düzenlemeleri yapılmıştır. Çevre yolların 

düzenlemeleri devam etmektedir. 

 Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, Kilitbahir, Büyük ve Küçük Anafarta, Kocadere, Behramlı 

köyleri ile Eceabat ilçesi yeni bir çehreye kavuşturulmuştur. 

  Köy meydanları ve evlerin yüzlerinin yenilendiği projede modern satış reyonları 

oluşturulmuştur.  

 Köyler yeşillendirilmiş, mevcut müzeler yenilenmiştir.  
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 Müze olmayan köylere yeni müze ve kültür merkezleri yapılmıştır. Halk Eğitim Merkezleri 

işbirliği ile İngilizce, bilgisayar, pansiyonculuk ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin 

verildiği proje kapsamında Eceabat‟a açık hava müzesi niteliğinde bir park yapılmıştır.  

 “Tarihe Saygı Parkı” adı verilen park, Çanakkale Savaşı‟nın tüm detaylarını gösterecek 

şekilde donatılmıştır. Parkta canlandırma şeklinde yer alan heykeller “Dünyanın En İlginç 25 

Heykeli” listesinde yer almaktadır.  

 Proje kapsamında 57. Alay Şehitliği aslına uygun olarak yenilenerek Gelibolu 

Yarımadası‟nın en büyük iki hastane şehitliğinden biri olan Akbaş Şehitliği inşa edilmiştir.  

 Eceabat‟ta işlevselliğini yitiren İlköğretim Okulu‟nun yerine ise yeni ve modern bir okul 

inşa ederek eğitim ve öğretim hayatına kazandırılmıştır.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Dünya kültür hazinesi Troya ören yeri ve Troya Müzesi‟ne gidecek ziyaretçilerin 

Tevfikiye köyü giriş yolunun önünden geçmesi, OPET‟in Tevfikiye köyü ile bu çalışmalara 

başlamasındaki en önemli etkendir. Aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte 

çalışmaya gönüllü olan OPET, Çanakkale ve yöre halkının tarih, kültür, turizm açısından 

kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin her ögesini içerisinde barındıran Troya Antik 

Kenti‟nin değerlendirilmesi için büyük çaba harcamıştır.   

 

Tevfikiye, ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik 

eşya alışverişinin yapıldığı ve Troya tarihinden motiflerin görülebileceği bir köy haline 

gelmiştir. Köyün bir yandan restorasyonu devam ederken bir taraftan da köy halkına yönelik 

olarak Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farklı başlıklarda kurslar 

başlatılmış ve bölgede sosyal yaşam kalitesi yükseltilmiştir. Tevfikiye Arkeo-Köy projesinin 

bölgede sosyal yaşam kalitesini yükselttiği, tarih bilinci kazandırdığı, kültürel yaşamı 

zenginleştirdiği, işletmecilik kültürünü geliştirerek ekonomik seviyeyi yükselttiği Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından bir araştırmayla tespit edilmiştir. 

 

Hiç kimsenin yanından geçerken bile bakmadığı bu sıradan sıradan köy, şu anda tercih 

edilen bir marka destinasyonu durumundadır. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde köyle 

ilgili bilgilendirmenin yerel halk tarafından yapılıyor olması, halkın tarihi ve kültürel mirasına 

sahip çıktığının göstergesidir. Yerel halkın turizm gelişim, planlama ve koordinasyon 

sürecinde sürekli bilgisinin ve desteğinin alınması sürdürülebilir turizmin olmazsa 

olmazlarındandır. Tevfikiye köy halkı bunu kusursuzca gerçekleştirmiştir.  

 

Ülkemiz tarih ve kültürel açıdan oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Sosyal sorumluluk 

sahibi OPET gibi diğer kuruluşlar da tarihin dokusunu ortaya çıkararak bir turizm 

destinasyonu haline getirebilirler. Bu sayede hem tarik ve kültürel mirasımız unutulmamış 

olur hem de gelecek nesillere aktarılması daha kolay olacaktır. Bu sayede yerel halkın refah 

düzeyinin iyileştirilmesi ise turizmin kalkınmaya etkisinin bir göstergesidir.  
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ABSTRACT 
 

Implementation of the non-oil sector development targets increases the sustainability of the economy of 

Azerbaijan. Based on the versatility and multidimensionality have led to the development of tourism, which is 

transformed into the necessary sector from the point of view of new priorities. Tourism is quality indicator of 

areas and the necessity of infrastructure construction. The main expression of the Nakhchivan Autonomous 

Republic's flexible participation in the country's national economic development processes is more clearly 
expressed by the development of the tourism sector. Looking at the progress made in the field of tourism 

development, it is clear that this sector has dynamic development mechanisms and favorable conditions have 

been created for its long-term perspectives. The existence of legal and economic institutions presents 

achievements in tourism as an expression of effective reform on the macroeconomic basis, thereby strengthening 

the support for the regulation. This promotes productive outcomes for the development of tourism potential in all 

cities and districts of the autonomous republic. Taking into account this factor, which is useful for tourism in the 

autonomous republic, as well as the increased availability of public policy for tourism as an expression of tombs, 

monuments and sites, we decided them to be involved in scientific research. 

 

Key Words: targets, tourism, long-term, political, sector, dynamic, regulation, monument, tombs, 

destinations, sectors, macroeconomic, cultural, heritage and so on. 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA TURİZM MƏKANLARININ MÜASİR 

İNKİŞAF SƏVİYYƏSİ 

ÖZET 
 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı hədəflərinin reallaşması Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlığını 

artırmaqdadır. Çoxşaxəlilik və çoxistiqalətlilik əsasında həyata keçirilən bu tədbirlər yeni prioritetlər baxımından 

zəruri sektora çevirlən turizmin inkişafını şərtləndirməkdədir. Turizm ərazilərin keyfiyyət göstəricilərinin 

məcmusu olub, infrastruktur qurucluğunun zərurliyini şərtləndirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkənin 

milli iqtisadi quruculuq proseslərində çevik iştirakının əsas ifadəsi məhz turzim sektorunun inkişafı ilə daha 

gerçək ifadə olunmaqdadır. Burada turzmin inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin gedişinə nəzər 

saldıqda aydın olur ki, bu sektor dinamik inkişaf mexanimzlərinə malikdir və onun uzunmüddətli perspektivləri 

üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Hüquqi və iqtisadi təsisatların mövcudluğu turizm sahəsindəki uğurları 

makroiqtisadi zəmində səmərəli islahatların ifadəsi olaraq təqdim edir və bununla da tənzimləmə üçün dayaqları 

möhkəmləndirir. Bu isə muxtar respublikanın bütün şəhər və rayonlarında turizm potensialının inkişafı üçün 
məhsuldar nəticələr vəd etməkdədir. Məhz bu amili nəzərə alaraq, muxtar respublika ərazisində turizm üçün 

faydalı olan, həmçinin dövlət siyasətinin ifadəsi kimi turizm əlverişliliyi artırılan türbə, abidə və məkanların elmi 

tədqiqatlara cəlb edilməsini qərara aldıq.  

Anahtar Kelimeler: hədəflər, turizm, uzunmüddətli, siyasi, sektor, dinamik, tənzimləmə, abidə, türbə, 

məkanlar, sektor, makroiqtisadi, mədəni, irs və s 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında Turizm Məkanlarının Müasir İnkişaf Səviyyəsi 

 

1. GİRİŞ 

 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatların qətiyyətlə davam etdirilməsi 

uzunmüddətli perspektivlər üçün yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsini tələb etməkdədir. 

Bu prioritetlər ilk növbədə özünün sosiallaşan mahiyyəti ilə daha böyük aktuallıq qazanmaqda 

və milli iqtisadiyyat üçün səmərəlilik gətirməkdədir. Qeyri-neft sektorunun da inkşfını 

hədəfləyən bu proseslər ölkənin bütün regionlarında yeni istehsal sahələri ilə yanşı, eyni 

zamanda xidmət sektorunun da artan dinamikaya söykənməklə keyfiyyət göstəricilərinin 

yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olmaqdadır. Ölkəmizdə sosial-iqtisadi 

islahatların aparılması mexanizmlərinə diqqət edərkən aydın olur ki, yeni prioritetlərin 

müəyyənləşdirilməsində turizm sektorunun xüsusi rolu daha da artmaqdadır. Eyni zamanda, 

bütün bunlar, makroiqtisadi proseslərdə regional siyasətin səmərəliliyinə xidmət etməklə, 

onun məhsuldarlığını daha da artırmaqdadır. Turizmin aktuallığı özünü bir sıra amillərin 

mövcudluğunda göstərməkdədir: 

 

- bazar münasibətləri şəraitinə xas proseslərin gedişi üçün daha xarakterikdir və bu 

sahəyə aid olan qanunların sərbəst fəaliyyət göstərə biləcəyi sektor olaraq təşəkkül tapa bilir; 

- regionların istehsal potensialının artırılmasında hərəkətverici təsirə malikdir və 

müvafiq infrastruktur təşkilatlanmasını şərtləndirir. Bu isə, təbii ki, həm istehsal, həm sosial, 

həm də bazar mexanizmlərinin çevikliyininə təminat verməkdədir; 

- regionlarda əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini daha da artırır və 

ümumilikdə makroiqtisadi səviyyədə sosial dayaqları daha da möhkəmləndirir; 

- ən ucqar rayonlarda və onların kəndlərində məşğulluq və özünüməşğulluq 

imkanlarının artırılmasına stimullaşdırıcı təsir edir; 

- yeni təsərrüfatçılıq formalarının səmərəli təsisatlarının yaradılması sahəsində mühüm 

əhəmiyyətə malikdir, həmçinin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına zəmin yaradır və s. 

 

Turizm bütün bunlarla yanaşı, həm də təqdimat və reklam üçün bir vasitədir. Əgər 

birinci halda, ölkələrin təbii, iqtisadi, coğrafi və digər sahələr üzrə potensialının dünyaya 

bəyan edilməsində  mühüm rol oynayırsa, ikinci halda istehsal olunan məhsulların, göstərilən 

xidmətlərin səmərəliliyi və keyfiyyət göstəriciləri haqqında cəlbediciliyi ilə seçilir. Digər 

tərəfdən, turizm nəsillərin bir-birinə mədəni miras ərmağan etməsini təmin etməkdədir. 

 

2. İLGİLİ YAZIN 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Siyasətinin Səmərəliliyini Yeni Turistik 

Zonaların Yaradılması İlə Daha Da Artırmaqdadır 

 

Azərbaycan Respublikasında turizm siyasəti iqtisadi prioritetlər içərisində kreativ 

ideyaların məhsulu olaraq yer almaqdadır. Burada yeni dəyərlər, yeni yanaşmalar, yeni 

təşəbbüslər, yeni islahatlar və yeni nəticələr əsasında iqtisadiyyatın turizm sektoru inkişaf 

etməkdədir. Aydındır ki, turizm ölkənin bütün regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirici meyarı olmaqla, tarixiliklə müasirliyin vəhdətini təşkil etməkdədir. Məhz bu 

mənada milli iqtisadi inkişafda artan perspektivliyə xas göstəricilərlə rol oynayan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının turizm sahəsindəki uğurları diqqəti çəkməkdədir. Artıq dövlət 

siyasətinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilən turizmin inkişaf hədəfləri muxtar respublikada 

düzgün müəyyənləşdirilmiş və Ali Məclisi Sədrinin müxtəlif vaxtdlarda imzaladığı Fərman və 

Sərəncamlarla tənzimlənməkdədir. Turizm əhəmiyyəli məkanların, abidələrin, türbələrin və 

digər obyektlərin təmiri və bərpa edilməsi, abadalşdırılması, pasportlaşdırılması müvafiq sahə 
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üzrə proseslərin səmərəliliyini daha da artırmışdır. Turizmin müasir perspektivlərini özündə 

tərənnüm etdirən bu tədbirlər 2001-ci ildən etibarən iqtisadi və hüquqi sahələrdə daha ardıcıl 

xarakter almışdır. Bu dövrdən başlayaraq, həyata keçirilən tənzimləmə tədbirlərini aşağıdakı 

kimi göstərə bilərik (Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q., 2017, s. 99). 

 

Turizm Tənzimlənməsinin Təminatı: Muxtar Respublikanın Bölgələrində 

Formalaşdırılan Potensial   

 

Artıq muxtar respublikada turizm sektorunun fəaliyyəti çevik təşkilatlanma ilə müşayiət 

olunmaqdadır. Uzaqlığı nəzərə alınmadan iqtisadi səmərəsi, tarixi əhəmiyyəti və siyasi 

mahiyyəti yüksək olan hər bir amil qətiyyətlə dəyərləndirlmiş və bu, muxtar respublikanın 

müasir məhsuldar turizm potensialını yaratmışdır. Qeyd edək ki, bu proseslər dünya 

təcrübəsində mövcud olan qanunauyğunluq çərçivəsində həyata keçirilməkdədir. Fikrimizi 

əsaslandırmaq üçün qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində turizm perspektivlərinin davamlılığı 

baxımından 2023 hədəflərini və bu sahədəki prioritetləri qeyd edə bilərik (Bingöl Z.M. 

Dissertasiya, 65).  Bütün bunlar sözügedən ölkənin turizm sektorunun iqtisadi və hüquqi 

tənzimləmələrini ifadə etməkdədir.  

 

Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Ali Məclis Sədrinin “Ordubad 

rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 26 aprel 2001-ci il tarixli 

Sərəncamını qeyd etmək olduqca zəruridir. Bu Sərəncamın icrası ərzində, Gəmiqaya rəsmləri 

elmi tədqiqatlara cəlb edilmiş, öyrənilmiş, nəticələri isə çoxsaylı elmi məqalə və kitablarda, 

həmçinin yaradıcılıq nümunələrində öz əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, 2005-ci ildə 

Gəmiqaya abidəsinin dünya mədəniyyətinə və incəsənətinə töhfə verməsi məqsədilə həm də 

oraya beynəlxalq ekspedisiya təşkil olunmuşdur. Muxtar respublikada turizm fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması və bu sahə üzrə yeni nəticələrin əldə edilməsi, onun elmi və təcrübi 

əhəmiyyətliliyinin yüksəldilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Gəmiqaya ətrafında 

aparılan arxeoloji tədqiqatlar buradakı abidələrin Azərbaycan tarixinin qətiyyətli isbatını ifadə 

etmiş və araşdırmaların nəticələri etnoqrafik, folklor və onomastik materiallar şəklində 

toplanmışdır. Bu, elmi və mədəni tərəfləri ilə yanaşı, eyni zamanda turizm mahiyyətli 

proseslər üçün çox səmərəli hesab edilə bilər. 5-6 min illik yaşı olan bu təsvirlər turistlərin 

diqqətini çəkməkdədir. 

 

  
 

6 dekabr 2005-ci il tarixdə Ali Məclisin Sədri tərəfindən imzalanan Sərəncamla 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədbirlər 
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çərçivəsində Naxçıvanda 1200-dən çox tarixi abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılmışdır ki, 

onların da 60-dan çoxu artıq bərpa olunmuşdur. Bu tarixi, iqtisadi, mədəni, dini və digər 

çoxsahəli turizm əhəmiyyəti yüksək olan bir tədbir olmaqla, muxtar respublikanın milli 

iqtisadi quruculuq proseslərindəıki rolunu daha da artırmaqdadır. Tədqiqatlar göstərir ki, XII 

əsrdən başlayaraq Naxçıvanda bir tərəfdən 3-4 mərtəbəli yaşayış evlərinin tikilməsi, bir 

tərəfdən, əsilzadə saraylarının ucaldılması, bir tərəfdən məscidlərin istifadəyə verilməsi, digər 

tərəfdən isə usta memarlıq tərtibatlı hamamların inşa olunması qeyd etdiklərimizə sübutdur. 

Bu gün onların hər biri muxtar respublikanın keçmişindən bugününə zəngin turizm potensialı 

yaşatmaqdadır.  

 

  
 

28 iyun 2006-cı il tarixdə “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü 

türbəsinin bərpa edilməsi haqqında” muxar respublika Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı oldu 

(http://naxcivantv.az/index.php/news/609-naxc-van-incil-ri-nuh-peyg-mb-rin-m-zaruestue-

tuerb-si-fotolar.html). Sərəncamda göstərilir ki, Qədim dövrlərdən Naxçıvan əhalisi arasında 

yayılan rəvayətə görə təxminən 7500 il bundan əvvəl baş vermiş ümumdünya daşqını zamanı 

Nuh və onun iman gətirənlərin mindiyi gəmi ilk dəfə Naxçıvanda quruya çıxmış və insanlar 

burada məsgən salmışlar. Beləliklə, yeni nəsil buradan törəyərək artmış, təşəkkül tapmışdır. 

Bir çox əfsanə və rəvayətlərin yaranmasının elmi əsası olduğu artıq təsdiq edilmişdir. Bunu 

Naxçıvan ərazisində ümumdünya daşqını barədə rəvayətlərin yayılması və Nuhla bağlı yer 

adlarının çoxluq təşkil etməsi bir daha sübut edir. Yer üzündə elə bir ərazi yoxdur ki, orada 

Naxçıvandakı qədər Nuhla bağlı toponimik vahid (Nuhdaban, Naxçıvan, Nəhəcir, Nehrəm və 

s.) olsun. Xalq arasında yayılmış və bu gün də mövcud olan inama görə Naxçıvan şəhərinin 

cənubunda Nuhun, şimal-qərbində isə bacısının qəbri vardır. Göründüyü kimi, muxtar 

respublikada  

 

  
Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının səmərəli regional siyasətində turizmin də 

özünəməxsus rolu artmaqdadır 

 

http://naxcivantv.az/index.php/news/609-naxc-van-incil-ri-nuh-peyg-mb-rin-m-zaruestue-tuerb-si-fotolar.html
http://naxcivantv.az/index.php/news/609-naxc-van-incil-ri-nuh-peyg-mb-rin-m-zaruestue-tuerb-si-fotolar.html
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Naxçıvan Muxtar Respulbikası ölkənin milli iqtisadi quruculuq siyasətindəki mövqeyini 

gücləndirdikcə özünün şəhər və rayonlarının sosial-iqtisadi potensialındakı perspektivliliyin 

də güclənməsinə əlverişli zəminlər yaratmış olur ki, bu da makroiqtisadi zəmində müəyyən 

edilən hədəf və priroitetlərə birbaşa xidmət etməkdədir. Əlbəttə ki, bunu muxtar respublikanın 

bütün ərazilərini əhatəsinə alan turizm məkanlarının timlasında da qeyd edə bilərik. Bütün 

ərazi boyunca turizm üzrə səmərəli infrasturktur təsisatlarının yaradılması və çevik 

mexanizmlər vasitəsilə təşkilatlanması qeyd etdiklərimizin gerçək ifadəsini təşkil etməkdədir. 

Bütün bunlar hüquqi və iqtisadi tənzimləmələr vasitəsilə həyata keçirilməkdədir. 

Məsafəsindən asılı olmayaraq, hətta hər bir ucqar kəndin iqtisadi inkişafını sürətləndirən bu 

meyarlar olduqca abad və müasir kənd və şəhər mədəniyyətinin təsdiqinə çevrilmişdir. 

 

11 fevral 2014-cü il tarixdə Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa 

edilməsi haqqında” növbəti tarixi Sərəncam imzalayan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri turizm sektorunun inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsaslarını da 

yaratmış oldu (Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q., 2017, s. 72). Bu, turizmin əhatəsinin artıq 

təkcə mərkəzlə deyil, eyni zamanda onun şəhər və rayonlarını da əhatələnməsini nəzərdə 

tuturdu. Naxçıvan şəhərindən 50 kilometrədək məsafədə yerləşən Bu tarixi abidə 

Azərbaycanın mədəni, iqtisadi, sosial, hətta siyasi həyatında çox mühüm əhəmiyyətə malik 

olması ilə bir daha önəm qazanmaqdadır. Digər tərəfdən, Əlincə Qalası muxtar respublikanın 

ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərində tarixilik və müasirliyin vəhdəti ilə iştirakını bir 

daha ortaya qoymaqdadır. Qeyd edək ki, Əlincə qalasına qalxan pilləkənlərin sayı 1000-dən 

artıqdır.  

 

    

Qeyd edək ki, istər ətraf kəndlərin, istərsədə muxtar respublikanın bütün şəhər və 

rayonlarının sakinləri tərəfindən artıq davamlı ziyarət məkanına çevrilən bu Qalanın girişində 

eyni adlı muzey də tikilmişdir ki, burada da Əlincə Qalasının tarixin canlı şahidinə çevrilən 

səhifələrini əks etdirən eksponantlar təqdim edilməkdədir. Təbii ki, bu isə Qalanın ölkə və 

hətta dünyəvi mahiyyətinin daha da artırılmasına səbəb olmaqdadır. 

 

7 oktyabr 2015-ci il tarixdə isə muxtar respublika regional turizm siyasətində daha bir 

tədbirin həyata keçirilməsi ilə önəmlilik qazandı. Bunu, “Gülüstan türbəsinin bərpası və 

tədqiq olunması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamının 

imzalanması ilə ifadə edə bilərik. Sərəncamda bu abidənin bərpa olunması və müvafiq 

araşdırmaların aparılmasının zəruriliyi, həmçinin onun orta əsr Azərbaycan mədəniyyətini 

müasir dövrümüzədək yaşatmasındakı önəmliliyi göstərilmişdir. Eyni zamanda bu, onu 

göstərir ki, muxtar respublikada turizm təkcə bir məkan və ya istiqamət üzrə deyil, həm də 

onun şəhər və rayonlarını əhatə etməkdədir. Nəzərə alsaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası 
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həm də tarixi Ġpək Yolu üzərində yerləşir, onda bu potensialın və perspektivlərin yaradılması 

özünü beynəlxalq əhəmiyyətliliyi ilə seçilməkdədir. 

 

 
 

Turizmin inkişafı sahəsindəki proseslərin gedişi göstərir 5 iyul 2016-cı il tarixdə 

“Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” Sərəncam artıq 

muxtar respublikada turizmin inkişafı sahəsindəki davamlılığı təmin etməkdədir. Sərəncamda 

Türbə kompleksinin artmaqda olan mədəni-iqtisadi mahiyyəti ifadə olunur və orta əsrlərdə 

Qarabağların Azərbaycanın inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzlərindən və böyük şəhərlərindən 

biri olması vurğulanır. Məhz bu səbəbdən də adı çəkilən Türbə Kompleksinin bərpa edilməsi, 

onunla əlaqədar olan məlumatların elmi araşdırmalara cəlb olunması öz aktuallığı ilə seçildi. 

Keçən müddət ərzində turizm sektorunda çevik mexanimzlərin səfərbər olunması muxtar 

respublikanın sosial və iqtisadi inkişafı üçün yeni perspektivlər açdı. Ölkəmizdə milli iqtisadi 

quruculuq proseslərinin daha çevik şəkildə davam etdirilməsi onun bütün regionlarının bu 

istiqamətdəki potensialını və hədəflərini daha da açıq şəkildə reallaşdırmaqdadır. Bütün 

sahələr kimi turizm sektorunun da 2004-cü ildən uğurla icra edilməyə başlanan regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarında aktuallığını artırdığını nəzərə almaqla, 

qeyd edə bilərik ki, müvafiq sahə üzrə həyata keçirilən tənzimləmə tədbirləri məhsuldardır və 

öz səmərəli nəticələri ilə uzaq gələcək üçün pozitiv davamlılıq vəd edir.  

  

 
Həyata keçirilən səmərəli tənzimlənmə tədbirləri özünün makroiqtisadi 

nəticələrini göstərməkdədir 
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Göründüyü kimi, hədəf və prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi ölkəmizdə sağlam turizm 

mühitinin təsisatlarının yaradılmasına həm zəmin yaratmaqda, həm də stimul verməkdədir. 

Digər tərəfdən, 2016-cı ildə təsdiq edilməklə, icra olunan Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 

əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələrindən biri kimi ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesinin 

inkişafının da prioritetlərə aid edilməsi artıq öz nəticələrini verməkdədir. Artıq keçən 2018-ci 

ilin yekunlarına görə ölkəmizə gələn turistlərin sayı təqribən 6 %-ə yaxın artmış və 2 milyon 

850 min turist təşkil etmişdir. Turistlərin mənsub olduğu ölkələrə baxdığımız zaman Rusiya 

Federasiyasının, Gürcüstanın, Ġran Ġslam Respublikasının, Türkiyə Cümhuriyyətinin, 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, Ġraq dövlətinin, Ukrayna Respublikasının və digər ölkələrin 

vətəndaşlarını görə bilirik. 

 

Fikrimizi Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid etsək görərik ki, 2018-ci ildə muxtar 

respublikamıza istər ölkəmizin digər bölgələrindən, istərsə də xarici ölkələrdən ümumilikdə 

415 minə yaxın turist gəlmişdir ki, bu da 1995-ci illə müqayisədə 11 dəfəyə yaxın çoxdur. Bu 

isə muxtar respublikanın dəqiqliklə müəyyənləşdirdiyi məqsədlərinə qətiyyətlə çatdığını və bu 

sahədəki uğurlarını bir daha bəyan etməkdədir.  

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunun hazırkı inkişaf 

mexanzimlərini dəyərlərindərərkən aydın olur ki: 

 

- turizm bir hərəkətlənmədir və onun muxtar respublika iqtisadiyyatına təsiri yüksək olacaq; 

- tarixi abidələrin, turistik məkan və ərazilərin  abadlaşdırılması və pasportlaşdırılması 

həmçinin turizm üçün faydalı hala gətirilməsi dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsinə 

çevrilmişdir; 

- artıq muxtar respublikanın bütün şəhər və rayonlarında, hətta kəndlərində aparıcı turizm 

potensialı formalaşdırılmışdır; 

- kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında spesifik mühitin yaradılmasını stimullaşdıracaq; 

- məşğulluq və özünüməşğulluq imkanları artacaq və dövlətin bu sahədə reallaşdırmış olduğu 

proqramlara daha çox vətəndaş cəlb olunacaq; 

- aqrar-turizm, sənaye-turizm, kənd-turizm, inteqrasiya-turizm, regional və milli turizm və bu 

kimi anlayışların təcrübəvi əhəmiyyətliliyi özünü daha çox göstərmiş olacaq; 

- ümumilikdə, makroiqtisadi prioritetlərə aid olunan qeyri-neft sektorunun inkişafı 

məsələlərində aktuallığı daha da artıracaq və s. 
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ABSTRACT 
 

The national potential of the historical and cultural heritage of the region is considered as the basis for the 

development of cultural and educational tourism and for preserving the identity of the peoples living in it. The 

main types of cultural tourism in the region, as well as factors influencing its development are identified. The 

dominant activities of international organizations in this field are denoted. In the modern world, there is an active 

growth of proposals in the field of tourism especially this process is noticeable in the field of cultural tourism. 

Among the main reasons for this phenomenon, we can single out, above all, the transition to the information 

society, which led to a significant expansion of the scale of intercultural interaction. The factors of sociability, 

tolerance and awareness of cultural events all over the world take on a special role in the modern world. The 

processes of internationalization and globalization are equally important, the consequences of which are, on the 
one hand, an abundance of similar goods and services, and, on the other hand, increased competition in the 

tourism market. 

 

Key Words: national features of culture, historical and cultural heritage, cultural tourism, cultural 

identity 

 

1. INTRODUCTION 

 

 In the modern world, there is an active growth of proposals in the field of tourism, 

especially this process is noticeable in the field of cultural tourism. Among the main reasons 

for this phenomenon, we can single out, above all, the transition to a post-industrial, 

information society, which has led to a significant expansion of the scale of intercultural 

interaction. The factors of sociability, tolerance and awareness of cultural events all over the 

world acquire a special role in the modern world. Equally important are the processes of 

internationalization and globalization, which resulted in, on the one hand, an abundance of 

similar goods and services, and, on the other, increased competition in the tourism market. 

(Idiatullin A., 2006) 

 

It should also be noted that the scientific and technological progress of the end of the 

20th century contributed to the strengthening of ties in the field of cultural tourism, since with 

the introduction of computers and the development of computer technologies, the process of 

collecting, processing, applying and transmitting information between different countries. In 

general, the use of computer technology allows you to purchase travel services in advance and 

away from the place of consumption. Consequently, the tourist market is impossible without 

modern means of communication. (Akhmadullina R., 2012) 
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2. FACTORS DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM 

The second important factor is the uniqueness of these cultural heritage sites. The 

uniqueness of the historical and cultural heritage of the region should be viewed as a set of 

tangible and intangible assets, in particular, works of artists, architects, musicians, writers, 

sculptors, works of scholars and folklore, folk crafts, festivals, religious rites, traditions in 

education and so on [ four]. It is important to note that the socio-cultural environment, which 

includes customs, traditions, and characteristic features of economic and household activities, 

also has a national potential. (N.Garanin, I.Bulygina., 2004) 

 

Thirdly, the development of cultural tourism depends on the availability of material and 

technical base of the region. The fourth condition is considered to be the economic 

development of the area as a whole, including its tourist opportunities. Fifth, an important role 

is played by the effective work of information channels that distribute information about the 

tourist opportunities of the region. (Likhachev D., 1998)   

 

Finishing the list of factors that emphasize the relationship of cultural tourism and 

historical and cultural heritage of the region, we note that a reasonable creative organization 

of the latter allows not only to form a stable tolerant attitude to it, but also to preserve for a 

long time the motivation of tourists. (Kabushkin N., 2004) 

 

An example of the need to use creativity in the field of national heritage preservation is 

the procedure for assessing cultural complexes, since the perception of their cultural value 

varies among tourists and professionals. The main methods of assessing cultural complexes 

for tourist purposes include, for example, their division according to the importance for world 

and national culture; determining the necessary time for sightseeing; comparing the historical 

and cultural potential of different territories in terms of their prospects. Ultimately, the value 

of cultural heritage depends largely on their availability, the convenience of sightseeing 

routes, the level of education of tourists and many other factors. (Aleksandrova A., 2004) 

 

3. METHODS OF EVALUATION OF CULTURAL COMPLEXES 

 

In this context, the creation, development and maintenance of a positive reputation of a 

certain region in the tourism market through the development of cultural tourism and drawing 

attention to its national historical and cultural heritage are of great importance. 

 

Therefore, the creation of a favorable image of the region allows to solve a number of 

problems, in particular, stimulates the economic development of the region, attracts a large 

number of tourists, stimulates public attention to the historical and cultural heritage of 

ancestors, activates activities for its preservation, ensures the continuity of generations, on the 

one hand, and the exchange of cultural traditions with other peoples, on the other. In addition, 

cultural tourism involves the widespread use of the potential of cultural heritage as a basis for 

the establishment in society of the ideals of tolerance, respect for other cultures, and solidarity 

of mankind as a whole, acceptance of the diversity of cultures around the world. 

 

The effective use of the potential of cultural heritage in the field of cultural tourism is 

one of the dominant activities of international organizations such as UNESCO, ICOMOS and 

the world tourism organization UNWTO. These organizations develop and implement a 
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number of interregional and intercultural projects, such as, for example, the great Silk Road, 

aimed at creating cultural and historical routes, including in Kazakhstan. 

 

Another area of their international activities is the development of methods for the 

protection of historical and cultural monuments, as well as places of interest in the regions.  

Since cultural tourism is considered by these organizations as «a small segment of the market, 

carefully organized, informative or educational and often elitist character, dedicated to the 

presentation and explanation of cultural ideas», in this regard, the potential of cultural heritage 

is embodied in the very idea of the need for its preservation and development. 

 

Thus, the relationship of historical and cultural heritage and cultural tourism is an 

essential condition for the realization of the potential of the first and the development of the 

second. Cultural tourism involves familiarity with all aspects of human culture. It emphasizes 

the role of the national component of the potential of historical and cultural heritage, which, in 

turn, lies in the religious, artistic, archaeological, cultural values, customs and traditions of the 

local population, its traditional activities, beliefs and convictions. 

 

The principle of interconnection and interdependence of the national potential of 

historical and cultural heritage and cultural and educational tourism is outlined in the Global 

code of ethics of tourism, which is an international legal act regulating the activities of 

international organizations for the protection and preservation of cultural and historical sites. 

 

Considering cultural tourism as a factor of individual and collective improvement, 

sustainable development, activities beneficial to host countries and communities, this code 

emphasizes its social, economic and cultural importance. 

 

According to this document, cultural tourism, on the one hand, uses historical and 

cultural heritage in the process of realization of the right proclaimed by the code to freedom 

of tourist travel as «an opportunity to discover and enjoy the sights of our planet directly and 

personally». However, on the other hand, cultural tourism makes a significant contribution to 

the enrichment of the potential of cultural heritage. Stressing the necessity of careful attitude 

to cultural heritage «for the purposes of protection and preservation for future generations». 

Consequently, cultural tourism in general contributes to the preservation and prosperity of 

traditional national culture. (Dracheva E., Shabayev E., 2005) 

 

 Thus, it can be concluded that the main value of cultural tourism, as a process of 

acquaintance with the culture and history of the country and as a species that takes into 

account the cultures of other peoples, is the national characteristics and features of the cultural 

heritage of a particular region. In other words, cultural and educational tourism are United by 

one goal – to get acquainted with the national and regional features of painting, architecture, 

folklore, theater, people's lifestyle, their traditions and customs. (Saak A., Pshenichnykh Yu., 

2007) 

 

It should be noted that depending on the specifics of the national potential of historical 

and cultural heritage can be identified different types of traditional cultural and educational 

tourism. For example, visiting natural and cultural monuments refers to cultural and 

ecological tourism; satisfaction of interests in religious customs – to cultural and religious; 

studying the cultural heritage of the Motherland, its people – to cultural and ethnic; visiting 

countries to get acquainted with modern, so-called «living culture» – to cultural and 

anthropological; the study of objects and phenomena of ethnic culture, life, language, 
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creativity, costume, traditions, etc. – to cultural and ethnographic tourism. (Birzhakov M., 

2002) 

4. TYPES OF TRADITIONAL CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM 

 

National potential of cultural heritage is reflected in the historical features of the region, 

monuments and places; traditional and modern cultural events, festivals and festivals; 

archaeological excavations of ancient monuments. This, in turn, allows us to talk about the 

realization of this potential in the field of cultural-historical, cultural-event and cultural-

archaeological tourism, respectively. 

 

Thus, the above analysis leads to the conclusion that at present cultural tourism is a 

combination of a pleasant pastime with the knowledge of the national culture of other peoples. 

However, a large number of cultural contacts and competent organization of the use of 

historical and cultural heritage of a particular region necessarily entails, firstly, the 

widespread dissemination of information about the national potential of heritage beyond its 

borders and, secondly, stimulates the growth of self-awareness of local residents, increasing 

their interest in culture as a whole.  
 

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

Cultural tourism, accordingly, has great humanitarian potential, including artistic, 

spiritual, moral and intellectual aspects of human life. In turn, the use of the national potential 

of historical and cultural heritage is intended not only to attract potential tourists and provide 

access to the international market, but also to preserve the fundamental basis of the identity of 

the people of the region. 
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ABSTRACT 
 

Rural tourism activities offer a wide range of opportunities for development of local and national 

societies. Cultural activities carried out within the scope of rural tourism activities also play an effective role in 
determining the degree of this contribution. The sustainability of these activities is directly related to the 

effective participation of stakeholders. Islamköy-Isparta as a selected study area have indispensable potential for 

rural tourism due to  Süleyman Demirel, (the 9th President of Turkey), its traditional architectural houses, local 

products, Şevket Demirel Museum and Süleyman Demirel Museum of Democracy and Development and its 

natural landscape features. The aim of this study is to determine trends and demands of local people and visitors 

for possible rural tourism and cultural activities in İslamköy. For this purpose, we surveyed with 100 people in 

İslamköy in order to determine their perceptions. The final data obtained from the questionnaire form will be 

evaluated with the help of IBM SPSS 25 and some suggestions was made based on the trends and demands of 

local people and visitors in the case of Isparta-Islamköy. 

 

Key Words: İslamköy, Isparta, Rural Tourism, Local People 

 
YEREL HALK VE ZĠYARETÇĠLERĠN ISPARTA ĠSLAMKÖY’DE KIRSAL 

TURĠZME ĠLĠġKĠN TALEP VE EĞĠLĠMLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

ÖZET 
 

Kırsal turizm faaliyetleri yerel ve ulusal ölçekte toplumların kalkınması ve gelişmesi için çok çeşitli 

olanaklar sunmaktadır. Kırsal turizm faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinlikler de bu katkının 

derecesinin belirlenmesinde etkili rol oynamaktadır. Söz konusu faaliyetlerin sürdürülebilir olması onları 

gerçekleştirilen paydaşların katılımda etkin söz sahibi olması ile doğrudan ilişkilidir. İslamköy 9. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in doğduğu ve büyüdüğü yer olması, geleneksel mimari konutları, yöresel 

ürünleri, Şevket Demirel Müzesi ve Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟nin burada yer alması 

ve doğal peyzaj özellikleri sebebiyle kırsal turizm için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı İslamköy‟deki olası kırsal turizm ve kültürel etkinlikler için yerel halk ve ziyaretçilerin eğilim ve 

taleplerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, çalışmada olası kırsal turizm ve kültürel etkinliklerle doğal-kültürel 

potansiyel ilişkilendirilerek 100 kişiye anket çalışması yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler IBM SPSS 25 

programı yardımıyla değerlendirilerek Isparta- İslamköy örneğinde yerel halk ve ziyaretçilerin eğilim ve talepleri 

belirlenmiş ve irdelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İslamköy, Isparta, Kırsal Turizm, Yerel Halk 
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Yerel Halk Ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep Ve 

Eğilimlerinin Belirlenmesi 

 

1. GĠRĠġ 

 

Kırsal alanlar, 5000,10.000 veya 20.000 nüfusun altında çevresindeki köylerde dahil 

olmak üzere tüm araziler kapsayan kendine özgü yerleşim birimleri olarak tanımlanmaktadır. 

Çoğu zaman tarımcılık, hayvancılık ve ormancılık ile uğraşan bunun yanı sıra 

küreselleşmenin getirileri ile turizm de aktif olarak rol alan kendi sosyal, kültürel değerleri 

içerisinde kaynaşmış kentli insanlar içinde cazip noktalar haline gelen mekânlardır.  

 

Dünya Turizm Örgütü‟ nün (UNWTO) kırsal turizmi kırsal alanda yapılan tüm 

faaliyetleri kapsayan turizm türüdür şeklinde tanımlamaktadır (Torun, 2015: 8). Avrupa 

Birliği tarafından yapılan çalışmalarda kırsal turizm, “amacı tarımsal ya da yerel değerlerle iç 

içe bulunarak hoşça zaman geçirmek isteyen turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, 

yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük 

yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.” şeklinde tanımlanmaktadır (EC, 1999; 

Doğan ve Özaslan, 2017: 63). 

 

Kırsal turizm, kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm 

türleriyle de son derece kolay entegre olabilen bir turizm türüdür, o yüzden çeşitli yerel, 

ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği zenginleştirilen kırsal turizm, dünyanın pek çok 

ülkesinde insanları tatil için kırsal alanlara çekebilmektedir şeklinde tanımlamıştır (Soykan, 

2003: 2).  

 

Zurnacı‟ya (2012) göre kırsal turizm; insanların doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik 

kültürlerle bir arada olmak amacıyla bir kırsal yerleşmeye günübirlik veya konaklamak üzere 

gidip, yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türü 

olarak ifade edilebilmektedir (Torun, 2015: 8). Literatürde kırsal turizm net olmadığı 

görülmektedir. Bunun sebebi uzmanlar arasında kırsal turizmin kapsamı konusunda ortak bir 

görüşün olmamasında kaynaklanmaktadır ve genel olarak kırsal turizm; çiftlik turizmi, köy 

turizmi, yayla turizmi, tarımsal turizm, eko-turizm, yeşil turizm, özel ilgi turizmi, alternatif 

turizm, çevresel turizm gibi farklı isimlerle ifade edilmektedir. Sadece kırsal turizm değil 

kırsal alan tanımlamalarında da ülkelere ve yazarlara göre farklılıklar bulunmaktadır (Doğan 

ve Özaslan, 2017: 62). 

 

Kırsal turizm pek çok açıdan diğer turizm türlerine göre doğal ve kültürel değerler ile 

daha uyumlu bir yapıya sahiptir. Ayrıca (Soykan, 2003); 

 

• Her mevsim yapılabilir olması, 

• Rekreasyonel etkinlik açısında çok çeşitlilik ve özgünlük sağlıyor olması, 

• Birçok turizm türü ile entegre olabilme özelliğinin olması, 

• Turizmin coğrafi dağılışında denge unsuru olması, 

• Turist profilinin farklı olması, 

• Doğal ve kültürel değerlerin korunmasında katkıda bulunması, 

• Sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet etmesi, 

• Ekonomik açıdan hem bölgenin hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bir 

yapıya sahiptir. 

 

Cabrini (2004), kırsal turizm bileşenlerini; merkez, kırsal alanlar, kırsal yaşam, kırsal 

miras ve kırsal etkinlikler olmak üzere 5 farklı boyutta bir araya getirerek tanımlamıştır. 

Kırsal turizm tanımına ait boyutlar; bölgenin karakteristik özelliği, ziyaretçilerin geliş amacı, 
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yerel çekicilikler ve aktiviteler, sürdürülebilirlik ve paydaşlar olarak belirlenmiştir (Nair vd., 

2015: Doğan ve Özaslan, 2017: 62) 

 

Bu çalışmada, İslamköy özelinde kırsal turizm kapsamında öncellikle doğal, kültürel ve 

tarihi değerleri incelenerek bütüncül envanteri elde edilmiştir. Anket çalışması ile alana gelen 

ziyaretçilerin ve yerel halkın kırsal turizm bağlamında talep ve eğilimler belirlenmiş ve bu 

konuda öneriler getirilmiştir. 

 

2. ĠLGĠLĠ YAZIN 

 

ISPARTA ĠSLAMKÖY’ÜN KIRSAL TURĠZM POTANSĠYELĠ  

 

Isparta İline bağlı olan Atabey ilçesi, Isparta kent merkezinin kuzeyinde olup kent 

merkezine 24 km uzaklıktadır. İslamköy, Isparta ili kent merkezine 18 kilometre, Atabey ilçe 

merkezine ise 3 kilometre mesafede bulunmaktadır. İslamköy beldesinin; batısında Gönen 

ilçesi, güneybatısında Isparta il merkezi, Senirce köyü ve daha önce idari olarak İslamköye 

bağlı olan Kuleönü kasabası bulunmaktadır. Güneyinde Büyükgökçeli beldesi, Küçükgökçeli 

köyü, Doğusunda Harmanören köyü, Kuzey doğusunda ise Pembeli köyü yer almaktadır 

(Kınalı, 2015). 

 

 
ġekil 1. 1. İslamköy‟ün Isparta İlindeki konumu  

 

Havayolu ile İslamköy'e Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan (38 km) yaklaşık 

50 dakikada ulaşılabilir. Isparta ili kent merkezinden itibaren kesintisiz çift şeritli olup yol 

tamamen asfalt kaplamadır. İslamköy, 1955–2014 yılları arasında Belediye statüsünde iken, 

2013 yılı da köy statüsüne düşmüştür. İslamköy‟de 2018 yılı itibariyle 468 hane ve 900 kişi 

bulunmaktadır (TÜİK, 2018, ADNK). Toplam arazi miktarı 3600 hektar ve imar alanı ise 

525,90 hektardır. Orta Anadolu ikliminin tipik özellikleri olan yazın sıcak kurak kışın soğuk 

sert bir kara iklim yapısına sahiptir. 

 

İslamköy‟ün başlıca tarihi, kültürel ve doğal varlıkları incelendiğinde; 
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Geleneksel Sivil Mimari Konutlar;  

 

 Camiler (İslamköy Kız Kuran Kursu, Hızır Cami veya Hıdır Cami, Rüstem Paşa Cami, 

Yeni Cami (Aşağı Harman Cami), Şehriban Hatun Cami, Arapoğlu Cami, Orta Mescit Cami 

(Koçakların Mescit), Ağaların Mescit),  

 Türbeler (Çalça Dede, Gökmen Dede (Çıtlık Dede), Koyun Dede, Çiftçi Dede, Goca Cami 

Önündeki Dede, Karaman Ailesi Bahçedeki Dede, Deliklidaş, İzzet Ağanın Mezarı),  

 Çeşmeler (Topalınoğlan Nafiz İsmail Çeşmesi, Hacı Kavas Çeşmesi, Hıdır Cami Çeşmesi, 

Park Çeşmesi, Ağaların Çeşmesi, Hacı Ömer Çeşmesi, Arapoğlu Çeşmesi (Kösekâhyaların 

Çeşme), Hatıpların Çeşmesi, Mezdaltı (Salih Efendilerin Çeşme), Akdaş Çeşmesi, Aşağı 

Harman Çeşmesi, Goca Cami (Rüstem Paşa Cami) Çeşmesi, Cıgalların Çeşmesi),  

 Hamamlar ( İslamköy Tarihi hamamı),  

 Resmi yapılar (İslamköy Muhtarlık Binası, İslamköy İlkokulu, Ortaokulu ve Hacı Yahya 

Demirel Kız Yetiştirme Yurdu, İslamköy Belediyesi Sosyal Tesisi, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Hacı Mesut Şener Sağlık Ocağı ve Lojman, Siyasi Parti Kasaba Temsilcilikleri, Tarım Kredi 

Kooperatifi, PTT Telekom Binası, İslamköy Belediye Düğün Salonu, İslamköy Köy Odası, 

Soğuk Hava Deposu, Garaj, Halk Kütüphanesi) 

 

Geleneksel tarım amaçlı yapılar;  

 Evsel Yağhaneler,  

 Değirmenler,  

 Tarım odaklı sanayi tesisler ve alanlar,  

 

Müze ve anıt mezarlar; 

 Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma müzesi,  

 Şevket Demirel müzesi,  

 Çalca Tepe Süleyman Demirel Anıt mezarı,  

 

Açık-yeĢil alanlar; 

 İslamköy Mezarlığı,  

 Mahalle parkları (100. Yıl Parkı, Demirel Parkı, Mehmet Tuna Parkı),  

 Çalca Tepesi Mesire Alanı,  

 

Arkeyolojik alanlar ve antik suyolları; 

 Seleukeia Sidera (Bayat)  

 Antik Kenti,  

 Kırdağı Antik Taş Ocağı (Gavur Evleri),  

 Antik Su Yolları bulunmaktadır  

 

3. YÖNTEM 

 

3.1. ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Isparta- İslamköy‟ün kırsal kültürel turizm potansiyelini 

belirlemek ve yerel halkın kırsal turizm konusundaki görüşleri ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma alanının yerel kimliğini koruyarak mevcut kırsal turizm potansiyelini 

belirlemek bu potansiyeli geliştirmek için öneriler getirmektir. Bu amaçla İslamköy‟de yerel 

halk ve ziyaretçilere yönelik yapılan anket çalışması ile kırsal turizm konusundaki görüş ve 

beklentileri belirlenmiştir. 
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3.2. ÇalıĢmanın Yöntemi 

Araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden olan anket yoluyla bilgi toplama 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada olası turizm ve kültürel etkinlikleri doğal-kültürel 

potansiyel ilişkilendirmek amacıyla yerel halk ve ziyaretçilerden oluşan 100 kişiye anket 

çalışması yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler IBM SPSS 22 programı yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik 

soruları yer almaktadır. Burada genel profili ve eğilimleri belirlemek için sorular 

yöneltilmiştir. İkinci bölümde turizm ve kültürel faaliyetlere ilişkin talep ve görüşlerin 

belirlenmesi amacıyla 29 önermeden oluşmuştur. İkinci bölümde 5‟li Likert (1:Kesinlikle 

katılmıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum) tip ölçek kullanılmıştır. 

 

4. BULGULAR 

 

Anket çalışmasının birinci bölümünde demografik sorular yer almaktadır. Burada anket 

katılan yerel halkın ve ziyaretçilerin genel profili ve genel eğilimleri incelenmiştir.  

 

Ankete katılanların (Tablo 4.1.) %37‟sini kadınlar %63‟nü erkekler oluşturmaktadır. 

Katılımcıların %50‟si yerel turist olduğu görülürken %29‟nu yerel halk %15ini öğrenciler 

oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde en yüksek oranı %29 ile 

lisans mezunları oluştururken %20‟sinin lisans %14‟ün ise ilköğretim mezunu olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcıların %41‟nin 26-40 yaş aralığındaki ziyaretçilerden oluştuğu görülürken, 

%46‟sının ise Isparta dışından alanı geldiği görülmektedir. 

 
Tablo 4.1. Ankete katılan yerel halk ve ziyaretçilerin genel profil özellikleri 

Cinsiyet 

 

Kadın %37 

Erkek %63 

 

Katılımcı Tipi 

 

Öğrenci %15 

Yerel halk %29 

Araştırmacı gözlemci %2 

Yerel turist %50 

Yabancı turist %4 

 

 

EĞĠTĠM DURUM 

İlköğretim %14 

Ortaöğretim %12 

Lise %20 

Ön lisans %12 

Lisans %29 

Yüksek lisans %13 

 

YaĢ 

 

<18 %6 

19-25 %18 

26-40 %41 

41-65 %22 

65< %13 

 

Ġkamet Durumu 

 

İslamköy %27 

Atabey %1 

Isparta Merkez %23 

Eğirdir %2 

Gönen %1 

Diğer %46 
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Yerel Halk Ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep Ve 

Eğilimlerinin Belirlenmesi 

 
Tablo 4.2.  Ankete katılan yerel halk ve ziyaretçilerin genel eğilim özellikleri 

Ġslamköy’e Gelme 

Nedenleri 

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟ni 

Ziyaret Etmek 
%46 

İslamköy Geleneksel Konutlar %1 

İslamköy Yöresel Ürünler %3 

İslamköy Ekmeği %3 

Süleyman Demirel Devlet Anıtına Ziyaret %6 

Şevket Demirel Müzesi %3 

Akraba ve Arkadaş Ziyareti %9 

Piknik Yapma %2 

Diğer %27 

 

GeliĢ Sıklığı 

Her Gün %19 

Her Hafta %5 

Her Ay %5 

Her Yıl %16 

2-3 Yılda Bir %22 

Diğer %33 

 

KalıĢ Süresi 

<1 saat 17 

1-3 saat %33 

3-6 saat %10 

6-8 saat %9 

Diğer %31 

 

Ġslamköy’e Nasıl 

UlaĢtınız 

Özel Araç %56 

Tur Otobüsü %12 

İslamköy Toplu Tasıma %7 

Bisiklet %1 

Yaya %24 

Diğer %33 

 

Kimle Geldiniz 

Yalnız %6 

Ailem %49 

Arkadaş %25 

Tur Grubu %9 

Diğer %11 

 

İslamköy‟e geliş nedenleri incelendiğinde kadınların %37,8‟i ile erkeklerin %50,80‟i 

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟ni ziyaret etmek amacıyla geldiklerini 

belirtmiştir. Ankete katılan araştırmacı ve gözlemci ziyaretçilerin tümünün alana Süleyman 

Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟ni ziyaret etmek amacıyla geldiği görülürken bu 

oranın öğrencilerde %53,3, yerli turistlerde %60 ve yabancı turistlerde ise %75 olduğu 

görülmektedir. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesini ziyaret etmek amacıyla 

ankete katılanların %66,7‟si  genelde 18 yaştan küçük  olanlar ve %55,6‟si ise 19-25 yaş 

aralığındaki ziyaretçilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca Isparta merkezden gelen 

ziyaretçilerin  %52,2‟si, Eğirdir‟den gelen ziyaretçilerin %50‟si ve diğer yerlerden gelen 

ziyaretçilerin %69,6‟sı da yine Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟ni ziyaret 

amacıyla buraya geldikleri belirlenmiştir.  
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Tablo 4.3  İslamköy‟e geliş nedenleri profil yüzdelikleri 
Katılımcı profili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cinsiyet 
Kadın 37,8% 2,7% 8,1% 5,4% 2,7% 5,4% 10,8% 2,7% 24,3% 

Erkek 50,8% 0,0% 0,0% 1,6% 7,9% 1,6% 7,9% 1,6% 28,6% 

          

Katılımcı Tipi 

Öğrenci 53,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 6,7% 20% 

Yerel Halk 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 6,9% 0,0% 75,9% 

AraĢtırmacı-Gözlemci 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Yerli Turist 60,0% 0,0% 6,0% 6,0% 8,0% 0,0% 14,0% 2,0% 4,0% 

Yabancı Turist 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

YaĢ 

<18 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

19-25 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 11,1% 11,1% 5,6% 11,1% 

26-40 46,3% 2,4% 0,0% 4,9% 9,8% 2,4% 9,8% 2,4% 22,0% 

41-65 36,4% 0,0% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0% 13,6% 0,0% 36,4% 

>66 38,5% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46,2% 

          

Eğitim 

Ġlköğretim  28,6% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 57,1% 

Ortaöğretim  33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 50,0% 

Lise  40,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 15,0% 0,0% 35,0% 

Önlisans  58,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 16,7% 8,3% 

Lisans  51,7% 0,0% 0,0% 6,9% 10,3% 3,4% 10,3% 0,0% 17,2% 

Lisansüstü  61,5% 7,7% 15,4% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 

          

Ġkametgâh 

Isparta-Merkez 52,2% 4,3% 4,3% 8,7% 13,0% 0,0% 0,0% 4,3% 13,0% 

Ġslamköy 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 7,4% 0,0% 85,2% 

Atabey 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

Eğirdir 50,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gönen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 

Diğer 69,6% 0,0% 4,3% 2,2% 6,5% 0,0% 13,0% 2,2% 2,2% 

*  1.Süleyman Demirel Demokrasi Ve Kalkınma Müzesi 2.İslamköy Geleneksel Evleri 3.İslamköy Yöresel Ürünleri 4.İslamköy Ekmeği  5.Süleyman Devlet Anıt 

Ziyareti 6.Şevket Demirel Müzesi 7.Akraba Ve Arkadaş Ziyareti 8.Piknik Yapmak 9.Diğer 

 

Anket katılımcılarının İslamköy‟e kiminle geldikleri incelendiğinde kadınların %43,2‟si 

ile erkeklerin %52,4‟ü aileleri ile alana geldiklerini belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerin 

%60‟ı, araştırma-gözlemcilerin tamamı İslamköy‟e arkadaşları ile geldiklerini belirtirken, 

yerel halkın %72,4‟ü, yerli turistin %46‟sı ve yabancı turistin %75‟nin İslamköy‟e ailesi ile 

geldiklerini tespit edilmiştir. Katılımcıların yaş aralıklarına bakıldığında <18 yaş aralığının 

%50‟si alan tur grubu ile geldiklerini belirtirken 19 ve üstü yaş grubunun ise  aileleri ile 

birlikte geldikleri belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında lisansüstü 

grubunun %53,8 tur grubu ile diğer eğitim gruplarının ise aileleri ile birlikte geldikleri tespit 

edilmiştir. Ayrıca İslamköy‟e Eğirdirden gelen ziyaretçilerin %75‟i, Atabeyden gelenlerin 

tamamı ve diğer grubunun %45,7 ‟si alana aileleri ile geldiklerini söylerken, Isparta 

merkezden gelenlerin %52‟si, Atabay ve Gönen‟in tamamı alana arkadaşları ile ziyaret 

ettiklerini belirtmiştir. 
 

Tablo 4.4  İslamköy‟e kimle geldiği profili yüzdelikleri 
Katılımcı profili Yalnız Aile Ġle ArkadaĢla Tur Grubu Ġle Diğer 

Cinsiyet 
Kadın 5,4% 43,2% 21,6% 18,9% 10,8% 

Erkek  6,3% 52,4% 27,0% 3,2% 11,1% 

      

Katılımcı Tipi 

Öğrenci 0,0% 13,3% 60,0% 0,0% 26,7% 

Yerel Halk 13,8% 72,4% 6,9% 0,0% 6,9% 

AraĢtırmacı-Gözlemci 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
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Yerel Halk Ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep Ve 

Eğilimlerinin Belirlenmesi 

 
Yerli Turist 4,0% 46,0% 22,0% 18,0% 10,0% 

Yabancı Turist 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

      

YaĢ 

<18 0,0% 16,7% 0,0% 50,0% 33,3% 

19-25 0,0% 44,4% 44,4% 0,0% 11,1% 

26-40 7,3% 48,8% 29,3% 4,9% 9,8% 

41-65 13,6% 50,0% 22,7% 0,0% 13,6% 

>66 0,0% 69,2% 0,0% 30,8% 0,0% 

      

Eğitim 

Ġlköğretim  14,3% 64,3% 7,1% 0,0% 14,3% 

Ortaöğretim  0,0% 58,3% 16,7% 8,3% 16,7% 

Lise  10,0% 55,0% 20,0% 5,0% 10,0% 

Önlisans  8,3% 50,0% 41,7% 0,0% 0,0% 

Lisans  3,4% 51,7% 27,6% 0,0% 17,2% 

Lisansüstü  0,0% 7,7% 38,5% 53,8% 0,0% 

      

Ġkametgâh 

Isparta-Merkez 17,4% 26,1% 52,2% 0,0% 4,3% 

Ġslamköy 7,4% 74,1% 3,7% 0,0% 14,8% 

Atabey 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Eğirdir 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gönen 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Diğer 0,0% 45,7% 21,7% 19,6% 13,0% 

 

Anket katılımcılarının İslamköy‟e geliş sıklıkları incelendiğinde kadınların %29,7‟si ve 

erkeklerin %34,9‟u düzensiz bir şekilde geldikleri ifade edilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin 

%26,7‟si, yerli turistin %34‟ü, yabancı turistin %50‟sinin de belirsiz cevabını verirken, 

araştırmacı-gözlemcilerin ise %50‟si alana her yıl geldiklerini belirtmiştir. Yaş grubuna 

bakıldığında <18 yaş grubunun %33,3‟ü her gün geldiklerini, 26-40 yaş grubunun %31,7‟si 

alan 2-3 yılda bir geldiğini, anketteki diğer yaş gruplarının ise belirsiz şeklinde cevap 

vermişlerdir. Anket katılımcılarının eğitim durumları incelendiğinde ise ön lisans 

mezunlarının %33,3‟nü, lisans mezunlarının %34,5‟nin alana 2-3 yılda bir geldiklerini 

belirtmiştir. İslamköy‟e, Isparta merkezden gelenlerin %30‟u, Eğirdir‟den gelenlerin tamamı 

alan 2-3 yılda bir geldiklerini belirtirken, Atabey‟den gelenlerin tamamı her ay, Gönen‟den 

gelenlerin tamamı ise her hafta alana geldikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 4.5 İslamköy‟e gelme sıklığı profil yüzdelikleri 

Katılımcı profili Hergün Herhafta Heray Heryıl 2-3 yılda bir Düzensiz  

Cinsiyet 
Kadın 21,6% 5,4% 5,4% 16,2% 21,6% 29,7% 

Erkek  17,5% 4,8% 4,8% 15,9% 22,2% 34,9% 

       

Katılımcı Tipi 

Öğrenci 13,3% 6,7% 6,7% 20,0% 26,7% 26,7% 

Yerel Halk 48,3% 3,4% 10,3% 0,0% 3,4% 34,5% 

AraĢtırmacı-Gözlemci 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Yerli Turist 6,0% 4,0% 2,0% 24,0% 30,0% 34,0% 

Yabancı Turist 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

       

YaĢ 

<18 33,3% 0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 

19-25 11,1% 5,6% 0,0% 16,7% 22,2% 44,4% 

26-40 19,5% 2,4% 9,8% 12,2% 31,7% 24,4% 

41-65 27,3% 13,6% 4,5% 18,2% 9,1% 27,3% 

>66 7,7% 0,0% 0,0% 7,7% 15,4% 69,2% 

       

Eğitim 
Ġlköğretim  28,6% 0,0% 7,1% 14,3% 14,3% 35,7% 

Ortaöğretim  33,3% 0,0% 8,3% 0,0% 25,0% 33,3% 
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Lise  30,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 50,0% 

Önlisans  16,7% 8,3% 0,0% 25,0% 33,3% 16,7% 

Lisans  10,3% 6,9% 0,0% 27,6% 34,5% 20,7% 

Lisansüstü  0,0% 7,7% 15,4% 23,1% 7,7% 46,2% 

       

Ġkametgâh 

Isparta-Merkez 21,7% 13,0% 8,7% 17,4% 30,4% 8,7% 

Ġslamköy 48,1% 3,7% 7,4% 0,0% 3,7% 37,0% 

Atabey 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Eğirdir 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Gönen 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Diğer 2,2% 0,0% 0,0% 26,1% 26,1% 45,7% 

 

Anket katılımcıların İslamköy‟e ulaşımı ile ilgili değerlendirildiğinde;  kadınların 

%45,9‟u, erkeklerin %61,9‟nün özel araçla geldikleri ifade edilmiştir. Ankete katılan 

öğrencilerin %53,3‟ü, araştırmacı-gözlemcinin %50‟si, yerli turistin %70‟i, yabancı turistin 

%75‟i özel araç ile alana gelirken, araştırma-gözlemcilerin ise %50‟si toplu taşıma ile alana 

geldikleri belirlenmiştir. Katılımcıların yaş ortalamalarına bakıldığında 18 yaştan küçük  

olanların tur otobüsü ile diğer yaş aralıklarının ise özel araçla ile alana ulaştıkları saptanmıştır. 

Ankete katılan lisansüstü mezun olanların %53,8‟nin tur otobüsü ile alan geldiğini belirtirken 

diğer eğitim mezunlarının özel araçla alana ulaşımı sağlanmıştır. Ayrıca alana Gönen‟den 

gelen kişilerin tamamı toplu taşıma araçlarını kullandığı belirtilmiştir.   

 
Tablo 4.6  İslamköy‟e ulaşım profili yüzdelikleri 

Katılımcı profili Özel araç Tur otobüsü Toplu taĢıma Yaya Diğer 

Cinsiyet 
Kadın 45,9% 24,3% 8,1% 0,0% 21,6% 

Erkek  61,9% 4,8% 6,3% 1,6% 25,4% 

      

Katılımcı Tipi 

Öğrenci 53,3% 6,7% 13,3% 0,0% 26,7% 

Yerel Halk 31,0% 0,0% 10,3% 0,0% 58,6% 

AraĢtırmacı-Gözlemci 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Yerli Turist 70,0% 20,0% 2,0% 2,0% 6,0% 

Yabancı Turist 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

      

YaĢ 

<18 16,7% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

19-25 66,7% 5,6% 11,1% 0,0% 16,7% 

26-40 63,4% 7,3% 7,3% 0,0% 22,0% 

41-65 59,1% 4,5% 9,1% 4,5% 22,7% 

>66 30,8% 30,8% 0,0% 0,0% 38,5% 

      

Eğitim 

Ġlköğretim  50,0% 0,0% 7,1% 0,0% 42,9% 

Ortaöğretim  33,3% 8,3% 16,7% 0,0% 41,7% 

Lise  45,0% 15,0% 5,0% 0,0% 35,0% 

Önlisans  66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 

Lisans  79,3% 3,4% 0,0% 3,4% 13,8% 

Lisansüstü  38,5% 53,8% 7,7% 0,0% 0,0% 

      

Ġkametgâh 

Isparta-Merkez 78,3% 0,0% 8,7% 4,3% 8,7% 

Ġslamköy 18,5% 0,0% 11,1% 0,0% 70,4% 

Atabey 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Eğirdir 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gönen 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Diğer 67,4% 23,9% 2,2% 0,0% 6,5% 
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Yerel Halk Ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep Ve 

Eğilimlerinin Belirlenmesi 

 

Anket çalışmasının ikinci bölümünde yerel halk ve ziyaretçilerin İslamköy‟ün kültürel 

turizm potansiyeli ve mekansal tasarım açısından görüşlerini 5‟li Likert (1:Kesinlikle 

katılmıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum) tip ölçek kullanarak belirtmeleri istenmiştir. Burada 

ankete katılan yerel halkın ve ziyaretçilerin genel talep ve görüşleri belirlenmiştir. 

 

Ankete katılanların %60‟ı Süleyman Demirel‟in İslamköy‟ün yerel kimliğini 

oluşturduğunu belirtirken, katılımcıların %65‟i ise Süleyman Demirel Demokrasi ve 

Kalkınma Müzesi‟nin yerel ve kültürel bir miras niteliği taşıdığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Ankete katılan kadınların %37,8‟i ile erkeklerin %50,80‟i araştırma ve 

gözlemcilerin tamamı, öğrencilerin %53,3‟ü, yerli turistlerin %60‟ı ve yabancı turistlerin 

%75i‟nin İslamköy‟ü geliş nedenlerinin Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma 

Müzesi‟ni ziyaret etmek olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %61‟i İslamköy‟ün geleneksel 

konut mimarisinin özgün ve birer kültürel miras olarak korunması ve geliştirilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. %56‟sı ise İslamköy‟ün kültürel turizm potansiyelinin yazılı ve görsel tanıtım 

boyutunun yetersiz bulmaktadır. 

 

Anket katılımcılarının %76‟sı İslamköy‟ün yerel kimliği korunması ve geliştirmesi fikri 

doğrultusunda görüş belirtmiştir. İslamköy‟de katılımcıların eksik ve yetersiz bulduğu 

unsurlar incelendiğinde; %38‟inin alanın yerel karakterine uygun mekânsal planlama ve 

tasarım çalışmaları yetersiz, %56‟sının yöresel ürün satış stantlarını yetersiz, %47‟sinin sosyal 

hizmet fonksiyonlarını yetersiz bulduğu tespit edilmiştir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Her alanın kendine özgü doğal ve kültürel bir yapısı vardır. Söz konusu doğal ve 

kültürel yapı, turizm faaliyetleri için oldukça önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle 

doğal ve kültürel değerler açısından çeşitlilik gösteren kırsal alanları çağımızda turizm 

açısından daha cazip yerler haline gelmiştir.  

 

Günümüzde gittikçe birbirine benzeyen kentlere karşılık kendilerine özgü yaşam 

amaçları ve kullanım biçimleri, doğal ve kültürel peyzaj değerleri ile şekillenen kırsal 

mekanlar, Anadolu Coğrafyasındaki bölgeden bölgeye, hatta aynı bölgede, köyden köye 

farklılık gösteren mekan ve kimlik değerleri açısından çeşitlilik ve zenginliğe sahiptir.  

 

Kırsal turizm teknolojik ekonomik ve sosyal değişimler sonucunda gelişmiş ülkelerde 

ekolojik turizm giderek yaygınlaşmaktadır. Kırsal turizm farklı isimlerle literatürde yer 

almakla birlikte alternatif bir turizm türü olarak geleneksel turizme uyum sağlaması ve 

kültürel değerlerle de ilişkilendirilebilmesi bağlamında oldukça önemlidir. Kırsal alanların 

sürdürülebilir olması için kırsal turizm en uygun alternatif olarak görülmektedir. 

  

"Türkiye Turizm Stratejisi 2023" çalışmasında da belirtildiği üzere, Türkiye‟deki turizm 

gelişimi koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlanmalı ve bu bağlamda turizm alternatifleri 

geliştirilerek, ülkeye olan turist talebinin artırılması konusunda çalışmalara önem verilmelidir.  

 

İslamköy‟ün kendi kültürel yapısına özgü eski tarihi evleri, çeşitli dönemlere ait 

camileri, çeşmeleri, türbeleri, hamamları hatta antik kentler ve tarihi su yollarının varlığının 

alan içerisinde korunması kültürel turizm potansiyeli açısından önem taşımaktadır. Ayrıca 

İslamköy 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in doğduğu ve büyüdüğü yer olması ve 

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟nin burada yer alması ve kırsal turizm 
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açısından önemli bir potansiyeldir. Yerel halka ve ziyaretçilere yönelik yapılan anket 

çalışmalarında özellikle katılımcıların %60‟nın 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in 

İslamköy‟ün yerel kimliğini oluşturduğu belirtirken %65‟nin ise alan gelme sebebinin 

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi (kadınların %37,8‟i ile erkeklerin 

%50,80‟i, araştırma ve gözlemcilerin tamamı, öğrencilerin %53,3‟ü, yerli turistlerin %60‟ı ve 

yabancı turistlerin %75i‟nin ) olduğu belirlenmiştir. 

 

Anket katılımcılarının İslamköy‟ün yerel ve kültürel değerlerinin daha fazla ön plana 

çıkması için mekansal planlama ve tasarım çalışmalarının yapılması ayrıca alanın ulusal ve 

uluslararası boyutta tanınması için çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

sürdürülebilir kırsal turizmin kapsamında alanın kimliğini bozmadan yerel halkın ve 

ziyaretçilerin talep eğilimleri doğrultusunda mekansal planlama ve tasarım çalışmalarının 

yapılması zorunlu hale gelmektedir.  

 

İslamköy kırsalında yerel halkın ve ziyaretçilerin talep ve eğilimlerinin belirlenmesi için 

yapılan bu çalışmada; kırsal turizme ilişkin yerli halkın ve ziyaretçilerin genel talep ve 

eğilimleri incelenmiştir. Bu bağlamda alana getirilecek öneriler; 

 

 İslamköy‟ün kimliği haline gelen 9. Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel‟in imajı 

korunmalı ve stratejik eylem ve planlar doğrultusunda alanın yerel kimliği geliştirilmeli ve 

sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

 İslamköy‟ün yerel ve kültürel değerlerinin daha fazla ön plana çıkması için mekansal 

planlama ve tasarım çalışmalarının biran önce başlatılmalıdır. 

 İslamköy‟ün tarihi yerel mimari yapısının korunması için alanda restorasyon çalışmaları 

yapılmalıdır. 

 Alan içerisinde yer alan tarihi camiler, türbeler ve çeşmelerin de restorasyon çalışmaları 

yapılarak turizme kazandırılmalıdır.  

 Restorasyonu yapılan tarihi evlerin, butik otel, kafe, dükkân gibi. turizmi cezbedici 

noktalar haline getirilerek değerlendirilmeli ve yerel halkın ekonomik yönden kalkınmasına 

destek verilmelidir. 

 Yerli halk yöresel el sanatları, zanaatkârlık gibi uğraşların geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliği açısından desteklenmelidir. 

 Bölgede bulunan Antik yollar, Tarihi su yolları ve Kervan yollarının ve kültür rotalarının 

kırsal turizm bağlamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

 

TeĢekkürler: Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Güdümlü Proje 

Kapsamında (SDU-BAP-FBG-2018-5391 Nolu) Kültürel Turizm, Peyzaj ve Geleneksel Konut 

Mimarisi Açısından Tasarım Rehberinin Oluşturulması; Isparta-İslamköy Örneği” proje 

kapsamında sunulmuştur.  
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ABSTRACT 
 

The role of cultural-themed festivals has vital importance in prosecution and sharing the cultural 

components of a society. Cultural-themed festivals are held in many regions and presented to visitors as a 

touristic product in our country as well. Thus, the loss of cultural values of the region is prevented and these 
cultural values are transformed both social and economic value for the locals. “Gümüşhane International 

Rosehip-Dried Layers Of Fruit Pulp, Culture and Tourism Festival” is held regularly every year in Gümüşhane 

province. In the Festival, which is held regularly every year via of organization with between governorship and 

Municipality of Gümüşhane, many activities are carried out reflecting the intangible cultural heritage of the 

region, such as the folkloric structure of the area, gastronomic values and traditions and customs. Participation is 

provided to festival especially from local people as well as near abroad. Indeed, if the festival continues to be 

organized in a professional manner, it is possible to say that in the next futures can be more important touristic 

attraction sources for Gümüşhane province and be able to attract the tourists who are the first travel choice being 

festival. In this context, the aim of the study is determine the opinions of the visitors about the festival of the 

reasons for participating to Gümüşhane International Rosehip-Dried Layers Of Fruit Pulp, Culture and Tourism 

Festival. Thus, it was aimed to develop some suggestions for the relevant decision makers to make the festival 
better. The data acquired from the study, were gathered on 28-29 September 2018 in which the festival was held. 

In the study, qualitative research method was adopted and participant observation and semi-structured interview 

technique were obtained. Data which was obtained with observer notes and recordings, were analyzed by using 

content analysis and descriptive analysis. 

 

Key Words: Culture, Cultural Tourism, Festival, Gümüşhane 

 

KÜLTÜR TURĠZMĠ KAPSAMINDA GÜMÜġHANE ULUSLARARASI KUġBURNU-

PESTĠL, KÜLTÜR VE TURĠZM FESTĠVALĠNE KATILAN ZĠYARETÇĠLERĠN 

FESTĠVAL HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

ÖZET 
 

Bir toplumun kültürel unsurlarının yaşatılmasında ve paylaşılmasında kültürel temalı festivallerin rolü 

oldukça etkilidir. Ülkemizde de birçok bölgede kültürel temalı festivaller yapılmakta ve turistik bir ürün olarak 

ziyaretçilere sunulmaktadır. Böylece, bölgenin kültürel değerlerinin kaybolması engellenmekte ve bu kültürel 

değerler bölge halkı için hem sosyal hem de ekonomik bir değere dönüşmektedir.  Gümüşhane ilinde de her yıl 

düzenli olarak “Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Kültür ve Turizm Festivali” gerçekleştirilmektedir. 

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesinin ortak organizasyonuyla her yıl düzenli olarak yapılan 

festivalde, bölgenin folklorik yapısı, gastronomik değerleri,  gelenek ve görenekleri gibi somut olmayan kültürel 

mirasını yansıtan etkinlikler yapılmaktadır. Festivale, başta yerel halk olmak üzere yakın illerden katılım 
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Kültür Turizmi Kapsamında Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Kültür Ve Turizm 

Festivaline Katılan Ziyaretçilerin Festival Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

 
sağlanmaktadır. Nitekim festival profesyonel bir şekilde düzenlenmeye devam ederse, gelecek yıllarda 

Gümüşhane ili için daha da önemli bir turistik çekim kaynağı oluşturabileceği ve birincil seyahat amacı festival 

olan turistleri bölgeye çekebileceği söylenebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı; Gümüşhane Uluslararası 

Kuşburnu-Pestil, Kültür ve Turizm Festivaline katılan ziyaretçilerin festivale katılma nedenleri çerçevesinde 

festival hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Böylece, festivalin daha iyi yapılmasına dair ilgili karar 

mercilerine yönelik birtakım öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, festivalin 

gerçekleştirildiği 28-29 Eylül 2018 tarihinde toplanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi benimsenerek 

katılımcı gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler elde edilmiştir. Gözlemci notları ve ses 

kayıtları ile elde edilen veriler, içerik analizi ve betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Turizmi, Festival, Gümüşhane 

 

1. GĠRĠġ 

 

Festivaller insanların yaşadıkları yerlerin yerel kimliğini güçlendirmede ve yörede 

yaşayan kişilerin yerel ürünlerini pazarlamada, yöre ile ilgili olan kültürel değerleri ve 

yiyecekleri ön plana çıkarmada oldukça önem taşımaktadır (Lopez-Guzman vd., 2017: 7). 

Turizm sektörünün temel bölümlerinden birisini oluşturan festivaller insanların yaşadıkları 

yerlerin temel değerlerinin turistik açıdan nasıl ele alınacağını ve yörenin gelişimi için nasıl 

teşvik edilebileceğini belirlemeye çalışırken öte yandan yörenin kimlik değerlerini ön planda 

tutarak açığa çıkarmayı amaçlamakta ve ekonomik açıdan kazanç sağlamayı hedeflemektedir 

(Lyck vd., 2012: 13; Çelik ve Çetinkaya, 2013: 8; Duran, 2013: 73-80; Bottyan, 2015: 189; 

Taştan vd., 2018: 337).  

 

Stankova ve Vassenska (2015)’ya göre festival turizmi, yerelde yapılan özel 

etkinliklerin kırsal bölgelere kalkınma sağlaması sayesinde (Felsenstein ve Fleischer, 2003: 

386) önemli bir istihdam kaynağı oluşturması, turizm sektörünün farklı alanlarının da ortaya 

çıkarılması ve bu sayede ticari açığın kapatılması ve turizm sezonunun genişlemesi açısından 

muazzam fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları yakalayabilmek ve kar marjı sağlamak adına 

marjinalleşme ve metropol şehir hayatının getirdiği aşırı rekabet ile mücadele edebilmek için 

yerel halk, içerisinde bulunduğu doğal kaynakları ve tabiatı korumak, yerel ürünleri 

pazarlamak ve sürdürülebilirliği sağlamak durumundadır (Blichfeldt ve Halkier, 2014: 1588; 

Bottyán, 2015: 194). 

 

Çalışma bu bağlamda yerelde yapılan festivallerin ve etkinliklerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması, turizm pazarına belirli dönemlerde ek faaliyetlerin sunulması, yerel halkın turizm 

pazarından pay alabilmelerinin önünün açılması ve ekonomik açıdan gelirlerin artırılması 

yönünde festival turizminin önemine vurgu yapmaktadır. 

 

2. ĠLGĠLĠ YAZIN 

 

Festivallerin ve etkinliklerin incelenmesi son zamanlarda turizm sektörü açısından 

önemli ve üretken bir alan oluşturmaya başlamıştır. Festivaller ve etkinlikler ile ilgili 

günümüzde hayli sayıda akademik çalışmalar da mevcuttur. Buradan da anlaşılacağı üzere 

festival etkinlikleri turizm sektöründe hali hazırda isminden söz ettirmeye başlamıştır (Quinn, 

2009: 1).  

 

Festival, boş zaman deneyimi yaşatmak, bir veya daha fazla konuya odaklanmak, 

kültürel, sanatsal, gastronomik, spor veya diğer etkinliklerle organize edilmek için uyarlanan 

bir etkinliktir (Nagy ve Nagy, 2013: 58). Diğer bir deyişle festivaller, kişilerin bir araya 

gelerek kutlama yaptıkları, çeşitli spor faaliyetlerini sürdürdükleri (Karaca vd., 2017: 224), 
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yılın belirli günlerinde organize edilen, yöreye ait değerleri veya türlü aktiviteleri içeren 

ulusal ya da uluslararası katılıma uygun faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir (Uygur ve 

Baykan, 2007: 6). Festivaller, yörede yaşayan hane halkının kültürlerini, değerlerini, gelenek 

ve göreneklerini yöresel tarzda kutlamak amacıyla oluşturdukları sosyal ve kültürel 

aktiviteleri içeren (Giritlioğlu vd., 2015: 309),  bir olayı veya kişiyi yaşatmak amacıyla 

tasarlanan ürünlerin ve hizmetlerin ziyaretçilerle yerel halk arasında bir bağ oluşturduğu 

etkinliklerdir (Cömert ve Çetin, 2017: 1092).  

 

İnsanlar bulundukları yerlerden kısa süreliğine de olsa yenilik aramak, sosyalleşmek, 

eğlenmek ve herhangi bir etkinliğe katılmak için uzaklaşmaktadırlar (Getz vd., 2015: 410). 

Festival turizmi insanların yenilik arayışlarına yönelik olarak hızlı bir şekilde gelişmeye, 

turizm sektörünün vazgeçilmez seyahat ve eğlence alanlarından birisi haline gelmeye devam 

etmektedir (Kurnaz ve İşlek, 2018: 5). Festivaller yörenin turistik değerlerini ön plana 

çıkarmakta, festivaller sayesinde yöre insanı ile yöreye ziyarete gelen turistler arasında sıkı 

bağlar kurulmakta (Saatcı ve Yalçınkaya, 2018: 157), yörenin kültürü ve doğal ortamı 

ziyaretçilere aktarılmaya çalışılmaktadır (Kargiglioğlu ve Kabacık, 2017: 411). 

 

Festival turizminin turizme yönelik etkinlikler kapsamında gerek olumlu yönleri 

gerekse de olası dezavantajları mevcut durumdadır. Waldemar (2013) festival turizminin olası 

olumlu ve olumsuz yönlerini oluşabilecek etkenleri de göz önünde bulundurarak 

ayrıştırmıştır. 

 
Tablo 1. Festival Turizminin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

 Festival Turizminin Sağladığı Olanaklar Festival Turizminin Olası 

Dezavantajları 

Doğal Miras Doğal çevreyi korumayı ve sürdürülebilirliği 

sağlamayı teşvik eder. 

Ağır çevre kirliliğinden 

kaynaklanan çevre bozulmaları (su, 
hava, iklim) meydana gelebilir. 

Kültürel Miras Müzeler veya galeriler gibi önemli miras alanlarına 

yeni ziyaretçiler çekilebilir. Yerel ve bölgesel 

kültürel mirasın geliştirilmesi için yeni imkanlar 

sağlar. Turistlerin kültürel miras ile iletişim 

kurmalarını kolaylaştırır. 

Turistlerin ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine göre oluşturularak 

yerel ve bölgesel mirasın 

orijinalliğinden uzaklaşılabilir. 

Altyapı Büyük festivaller düzenlemek, kültür ve eğlence ile 

ilgili turizm altyapısı sunmak amacıyla yeni tesisler 

kurulabilir. Festival turistlerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla konaklama ve yeme içme 

altyapısının geliştirilmesi sağlanabilir. 

Belirli altyapı elemanlarının daha 

hızlı aşınmasına neden olabilir. 

Örneğin yoğun turist trafiğinin yol 

açtığı ulaşım sıkıntıları meydana 

gelebilir. Bilinçsiz kullanım 

sonucu alt yapıda hasar oluşabilir. 

Turistik Alanın 

Öznesi Olan 

Ġnsan 

Turistlerin boş zamanlarını ilginç bir şekilde 

geçirebilecekleri ve ilgi alanlarına girebilecekleri bir 

yer oluşturulabilir. Eğitim ve fikir alışverişinin 
yapılabileceği, kişilerarası ilişkilerin başladığı ve 

geliştirildiği sosyalleşme alanları kurulabilir. Cinsel 

azınlıkların kendilerini ifade etmeleri için alan 

oluşturulabilir. Festival hizmetlerinde yerel halk için 

de çalışma ortamlarının oluşturulması sağlanabilir. 

Festival turistleri ile festivallerin 

yapıldığı alanların sakinleri 

arasında olası çatışmalar 
yaşanabilir. Baskın olan kültürün 

diğer kültürlere nazaran egemenlik 

kurmak istemesi durumu 

gözlenebilir. 

Kaynak: Cudny, W.  (2013). Festival Tourism – The Concept, Key Functions and 

Dysfunctions The Context Of Tourism Geography Studies, Geographical Journal, 65(2), ss.105-118. 
 

Tablo 1’de Cudny (2013), festival turizminin olumlu ve olumsuz yönlerini “Doğal 

miras, kültürel miras, altyapı ve turistik alanın öznesi olan insan”, olarak dört ana başlık 

altında toplamıştır. Tabloya bakıldığında olası olumlu yönlerin olumsuz yönlerden daha fazla 

ve avantajlı olduğu söylenebilir. Olumsuz yönleri olumlu olarak değiştirmek için yörede 
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yaşayan insanların çevre bilinciyle daha fazla alakadar olması, çevrenin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için yerel girişimcilerin eğitim seminerleri ve konferanslarla bilgilendirilmesi ile 

doğal mirasın korunması sağlanabilir. Kültürel mirasın sağlanmasına yönelik, yöreyi ziyaret 

edecek olan kişilerin kültürel özelliklerini yöreye yansıtmaktan ziyade, yörenin kültürel 

değerlerini almaları teşvik edilebilir. Altyapının bozulmasını önlemek için planlı ve doğal 

çevreye uygun yapılar oluşturulabilir. Çevredeki olası trafik yoğunluğunu önlemek, trafik 

sorunlarını çözebilmek adına belirli otopark alanlarının çoğaltılması ve trafik kontrolünün 

sağlanması kolaylaştırılabilir. Dış kesimlerden gelen ziyaretçilere yöre kültürünün ve 

değerlerinin önemi vurgulanabilir, aynı zamanda festivale ev sahipliği yapan kişilere dışarıdan 

gelen kişilerin kültürleri hakkında bilgi aktarılabilir. Bu sayede kültürel değişmelerin, kültürel 

yozlaşmaların ve baskın kültürlerin önüne geçilebilir. 

 

Festival ve etkinlik turizmi ile ilgili yapılan çalışmalar son zamanlarda bir hayli artmış, 

festival turizmi ve etkinlik turizminin yerel halka ekonomik açıdan girdi sağlaması, turizm 

potansiyelinin uzun dönemlere yayılabilmesi veya alternatif turizm çeşidi olarak 

sunulabilmesi açısından hayli önem taşımaya başlamıştır. Yerel halkın turizmden pay elde 

edebilmesi ve yerel ürünlerin tanıtım amaçlı sunulabilmesini kolaylaştıran etkinlikler 

ziyaretçiler açısından oldukça rağbet görmektedir (Atak vd., 2017; Karaca vd., 2017; 

Kargiglioğlu ve Kabacık, 2017; Saçılık ve Çevik, 2017; Çukur ve Kızılaslan, 2018; Kurnaz ve 

İşlek, 2018; Saatcı ve Yalçınkaya 2018; Taştan vd., 2018). 

 

Karaca vd. (2017) yapmış oldukları “Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına 

Katılan Ziyaretçilerin Algı ve Memnuniyetleri”, isimli çalışmalarında ziyaretçilerin karnaval 

algıları ile memnuniyetlerini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Zira ziyaretçilerin karnaval 

alanı ile ilgili tutum ve davranışlarının belirlenmesiyle, yerel yöneticilere ve STK’lara 

festivalin daha etkin ve verimli yapılabilmesi adına görüş ve önerilerde bulunmak 

istemişlerdir. Araştırma sonucunda ziyaretçilerin karnavaldan genel olarak memnun oldukları 

belirlenmiştir. Ziyaretçilerin en fazla memnun oldukları durum karnavalın yerel halk 

tarafından oluşturulan özel ürünleri olmuştur. Bu yüzden ziyaretçiler için karnavaldaki yerel 

ürünlerin çeşitlerinin her geçen yıl artırıldığı görülmüştür. Karnavaldan memnun olanlar 

yeniden gelecekleri yönünde geri bildirimlerde bulunmuşlardır. 

 

 Atak vd. (2017) yapmış oldukları “Kültürel Miras Oluşumunda Festivallerin Yeri ve 

Önemi: Fethiye Müzik Köyü Üzerine Bir Değerlendirme”, isimli çalışmaları festivallerin 

önemine ve kültürel miras açısından değerine vurgu yapmışlardır. Çalışmanın amacı kültürel 

mirasın oluşmasında festival turizminin önemi üzerinde durmak, yöresel değerlerin ortaya 

çıkarılmasına katkı sağlamak ve kültürel ve ekonomik anlamda cazibe oluşturmak için 

önerilerde bulunmaktır. Çalışma sonucunda edinilen bilgilere göre, festivalin 

oluşturulmasında devletten mali açıdan bütçe alınamamış olması ve her sene ihtiyaç duyulan 

60.000-100.000 TL arasındaki bütçeyi gönüllülük esasına dayalı çalışan bireylerin konaklama 

ve yeme-içme satışlarından elde ettikleri belirtilmiştir. Festivali düzenleyen kurumun ve 

festivale katılan turistlerin ortak görüşü kültürel detayları unutturmamak ve unutulmuş 

detayların gün yüzüne çıkmasını sağlamak amacıyla bu tür organizasyonların devam 

ettirilmesi ve gereken devlet destekli hibelerin sağlanması yönündedir. Bu konuda ayrıca 

gerekli tanıtımların yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi’nin yardımlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

 

 Çukur ve Kızılaslan (2018) yapmış oldukları “Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin 

Kırsal Turizme Katkısı”, isimli çalışmalarında Milas ilçesinin zeytin hasat şenliği ile ilgili 
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olarak yapılan festivallerde sergilenen etkinliklerin yerel ve kırsal turizme yönelik olarak 

geliştirilmesine, katkı sağlamasına ve konu ile alakalı öneriler sunulmasına değinmişlerdir. 

Çukur ve Kızılaslan şenliğin iki gün yapıldığını ve süresinin daha kapsamlı olması adına 

uzatılmasının sağlanmasını, zeytin hasat süresinin çoğu kişi tarafından kolayca 

görülebilmesini sağlamak adına hasada ayrılan zamanın artırılmasını ve yöredeki kurum ve 

kuruluşların şenliğe finans sağlaması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

 Saçılık ve Çevik (2017) yapmış oldukları “Etkinlik Turizminin Sağladığı Faydalar 

Açısından “Erdek Zamanı Festivali” Katılımcılarının Memnuniyet Düzeylerinin 

Belirlenmesi”, isimli çalışmalarında Erdek Zamanı Festivali’nin sosyo-kültürel, ekonomik ve 

marka kavramı açısından Erdek’e olan yararlarının turistlerin memnuniyet düzeylerindeki 

değişimlerini inceleyerek önerilerde bulunmayı amaçlamışlardır. Festivalin Erdek’e sosyal, 

kültürel ve ekonomik olarak istenilen kazanımları sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Festival 

ileriki dönemlerde de gelenek haline dönüşerek alternatif olarak turizm potansiyeline ve pazar 

payına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Kurnaz ve İşlek (2018), “Aşçılık Kültürünün Festival Turizmi Kapsamında 

Kullanılması: Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali”, isimli çalışmalarında 

çalışmanın yapıldığı yörenin aşçılık kültürüne uygun şekilde, aşçılık mesleğiyle ilgili olarak 

yörede doğmuş eski aşçıların da festivale katılarak aşçılık kültürünün yaşatıldığını ve bu 

sayede festivalin farklı kültürleri birleştirerek uluslararası festivaller açısından önem taşıdığını 

dile getirmişlerdir. Ayrıca festivalin yöre halkı için ekonomik girdi oluşturduğuna, aşçılık 

mesleğinin köklü geçmişinin ünlü aşçılar vasıtasıyla uluslararası düzeyde yörenin ve 

festivalin isminin duyurulması açısından önem taşıdığına değinmişlerdir. 

 

Kargiglioğlu ve Kabacık (2017) “Gastronomi Turizmi Kapsamında Urla Enginar 

Festivaline Gelen Turistlerin Festival Hakkındaki Görüşleri”, isimli çalışmalarında yerel 

yönetimler ve turizm paydaşlarının gastronomi turizmine olan ilginin ve yoğunluğun 

artmasından dolayı bölgedeki gastronomik değerleri ortaya çıkararak, bu isimlerle ifade edilen 

festivalleri etkinlik haline dönüştürdüklerini dile getirmişlerdir. Etkinlik kapsamında yerel 

halkın en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsinin yüzünün güldüğü, üreticinin yoğun 

talepten memnun olduğu, üretici ile tüketicinin bir çatı altında buluştuğu ve festivalin yerel 

ekonomiye büyük girdiler sağladığı belirtilmiştir. 

 

Taştan vd., (2018), “Adana Lezzet Festivaline Katılan Bireylerin Festival Algılarının 

Belirlenmesi”, isimli çalışmalarında ilk kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali kapsamında 

yerel halkın gastronomiye olan algıları ölçülmek istenmiştir. Çalışma sonucunda 

katılımcıların üçte ikisinin Adana çevresinden geldiği tespit edilmiştir. Adana dışından da 

turist çekebilmek adına daha fazla reklam yapılması, sosyal medyanın etkin bir biçimde 

kullanılabilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Genel olarak festivale katılanların görüşlerinin 

olumlu yönde olduğu belirtilmiştir. 

 

Saatcı ve Yalçınkaya (2018), “Yöresel Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri: 

Alaçatı Ot Festivali Örneği”, isimli çalışmalarında Alaçatı Ot Festivali’nin halk üzerindeki 

etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. Alaçatı Ot Festivali’nin yöre halkına hem ekonomik hem 

de sosyal olarak getiriler kazandırdığı belirtilmiştir. Yörede yaşayan kimselerin de festival 

etkinliğine son derece sıcak baktıkları ve bakış açılarının olumlu olduğu gözlenmiştir. 

 

Yıldız ve Polat (2016), “Yerel Halkın Eskişehir’de Düzenlenen Festivallerin Etkilerine 

Yönelik Algıları” konulu çalışmalarında yörede yaşayan halkın Eskişehir ilinde düzenlenen 
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festivallerin etkinliklerine nazaran algı tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırma sonucunda 

yerel halkın sosyo-ekonomik ve kültürel boyut düzeylerini olumlu olarak algıladıkları, 

olumsuz etkiler boyutunu ise orta derecede algıladıklarını ifade etmişlerdir. 

 

3. YÖNTEM 

 

Sosyal olguların tamamı için evrensellikten bahsedilemez; sosyal olgular hiçbir zaman 

durağan değildir ve zamana göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle gözlem ve görüşme, 

sosyal olguların bu göreliğini biran için olsa da yakalamaya ve anlamaya yardımcı olmaktadır. 

Bu yöntemlerin en önemli katkısı, araştırılan konuyu, ilgili bireylerin bakış açısından 

görebilmeyi ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı ve süreçleri ortaya koymaya imkân 

sağlamasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 41). Bu noktadan hareketle, araştırmada nitel 

araştırma yöntemi benimsenmiş ve katılımcı gözlem ile birlikte yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Nitel araştırmalarda gözlem, sayısal veri üretmekten 

çok, araştırmaya konu olan olay, olgu ve duruma ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı açıklamalar 

yapmaya yardımcı olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 174). Bu nedenle, festival hakkında 

daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla festivalde katılımcı olarak gözlemlerde bulunulmuştur. 

Böylece, ortamda ne tür etkinliklerin yapıldığı, katılımcıların ortamdaki genel davranış 

durumlarının nasıl olduğu, festival akışının nasıl işlediği gibi sorulara cevap aranmıştır. 

Araştırmada görüşmeler sohbet havasında gerçekleştirilmiş ve böylece daha doğru ve samimi 

cevaplar alınmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 131-132). Araştırma esnasında 

kısa notlar alınmış ve ses kaydı ile görüşmeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, festivalle 

ilgili fotoğraflar çekilerek festivalin genel atmosferi daha açık bir şekilde aktarılmaya 

çalışılmıştır (Şanlıer Yüksel, 2013). Görüşmeler ise 29 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş 

ve ortalama 15’er dakika sürmüştür. Ses kaydı ile kaydedilen görüşmeler yazıya dökülmüş ve 

içerik analizi ve betimsel analize tabi tutulmuştur. 

 

FESTĠVAL HAKKINDA 

 

Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Kültür ve Turizm Festivali her yıl düzenli 

olarak Gümüşhane merkezde yapılmaktadır. 2018 yılında 24.’sü düzenlenen festival 

etkinlikleri kapsamında; halk oyunları gösterileri, mahalli sanatçılar konserleri, yöresel yemek 

yapımı yarışmaları, en iyi pestil ve kuşburnu pekmez yapımı yarışmaları, şiir dinletisi, sünnet 

şöleni gibi etkinlikler yapılmaktadır. İki gün boyunca bir program dâhilinde Gümüşhane 

Belediyesi ve Valiliği tarafından gerçekleştirilen festivale genellikle yerel halkın katılımı 

yoğun olmaktadır. Birçok kültürel aktivitenin gerçekleştirildiği festivalde, bölgenin yöresel 

yemeklerini kapsayan farklı kategorilerde  (çorba, ana yemek, tatlı) yarışmalar 

düzenlenmektedir. Bununla birlikte, bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinden olan dut pestili ve 

pekmezi kategorisinde de yarışma gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Gümüşhane bölgesinde 

üretimi yaygın olan kuşburnu ile ilgili de en iyi kuşburnu marmelatı yarışması yapılmaktadır. 

Yarışmada daha önceden belirlenmiş olan 3 jüri birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacıları 

seçmektedir. Konserler ise genellikle yerel sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilmekte olup, 

bölgenin kültürüne özgü yapılmaktadır. Bununla birlikte, Festival katılımcılarını çoğunlukla 

yerel halk oluşturmaktadır. Aşağıda, festivalle ilgili bazı fotoğraflara yer verilmiştir.  
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Fotoğraf 1 ve 2’de YarıĢmaya Dâhil Olan KuĢburnu Marmelatları (Solda) ve Dut 

Pestillerinden (Sağda) Bir Görünüm 

 
 

Fotoğraf 1’de (solda) festival kapsamında düzenlenen yarışma için hazırlanmış olan 

kuşburnu marmelatları yer almaktadır. Sağdaki fotoğrafta ise yine yarışma için hazırlanmış 

olan pestiller yer almaktadır. Hazırlanan bu ürünlerin tamamı yerel halk tarafından 

hazırlanmıştır.  

 
Fotoğraf 3. Yemek Yarışmasından Bir Görünüm  

 
 

Yukarıdaki fotoğrafta yemek yarışmaları festival katılımcıları tarafından izlenmektedir. 

Bununla birlikte, jüri değerlendirmeleri seyirci karşısında yapılmaktadır.  

 

4. BULGULAR 

 

Tablo 2’de araştırma kapsamında görüşülen kişiler hakkında genel bilgilere yer 

verilmektedir. Çalışma kapsamında görüşülen kişiler festivale Gümüşhane ve yakın illerden 

katılmakta olup, bunların 7’si erkek 4’ü kadındır. Bununla birlikte, katılımcılar 27-44 yaş 
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aralığı ağırlığında olup çoğunluğu lise düzeyinde eğitime sahiptir. Katılımcıların çoğunluğu 

daha önce festivale katılmıştır. 

 
Tablo 2. Festivale Katılanların Profili 

Katılımcılar Nereden 

Geldiği 

Cinsiyet YaĢ Eğitim 

Durumu 

Meslek Daha Önce 

Katılma Durumu 

1- Katılımcı Trabzon Erkek 38 Önlisans Fırıncı Katılmadı 

2- Katılımcı Trabzon Erkek 27 Lisans Öğrenci Katılmadı 

3- Katılımcı Trabzon Kadın 53 Lise Emekli 2. defa 

4- Katılımcı Bayburt Erkek 42 Lise Şoför Katılmadı 

5- Katılımcı Manisa Erkek 38 Önlisans Memur 2. defa 

6- Katılımcı Gümüşhane Kadın 55 İlköğretim Ev hanımı 2. defa 

7- Katılımcı Gümüşhane Kadın 44 İlköğretim Ev hanımı 3. defa 

8- Katılımcı Gümüşhane Kadın 56 Lise Emekli 2. defa 

9- Katılımcı Gümüşhane Erkek 33 Lise İşçi Katılmadı 

10- Katılımcı Gümüşhane Erkek 58 Lisans Emekli 2. defa 

11- Katılımcı  Ordu Erkek 29 Yüksek Lisans Çalışmıyor Katılmadı 

 

Katılımcılara ilk olarak festivale katılım nedenleri sorulmuştur. Bu kapsamda, şekil 1’de 

festivale gelen katılımcıların katılma nedenlerine yer verilmektedir.  

 
ġekil 1. Festivale Katılım Nedenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Kültür ve 

Turizm Festivaline katılan bireylerin katılma nedenleri sekiz temada toplanmıştır. Buna göre, 

eğlence, bilgi edinme, merak, sosyalleşme, deneyim kazanma, farklı lezzetleri tatma, macera 

ve boş zamanı değerlendirme katılımcıların festivale geliş nedenlerini oluşturmaktadır. Elde 

edilen temalar incelendiğinde, önceki yapılan araştırmalarla (Park vd., 2008; Getz vd., 2015; 

Chatzinakos, 2016) benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bu bağlamda sorulan soruya 

verilen cevapların bir kısmına aşağıda doğrudan yer verilmektedir: 

“Festivale ilk defa katılıyorum ve Gümüşhane’yi tanımam için büyük bir fırsat oldu. Halk 

oyunları çok eğlenceliydi. Yemekleri tatma fırsatım olmasa da buranın pestilini çok 

sevdim…” (11. Katılımcı). 

 

“Gümüşhane için çok güzel bir kutlama ve bunu değerlendirmek istedik. Ne yapıldığını merak 

ettik ve farklılık olsun diye bugün buraya geldik.” (2. Katılımcı). 
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ġekil 2. Festivalde Memnun Kalınan Unsurlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise, festival süresince memnun kaldıkları 

etkinliklerin veya unsurların neler olduğunu tespit etmeye yöneliktir. Böylece, festivale 

katılan bireyleri memnun eden unsurların tespit edilerek gelecekte yapılacak festivaller için 

ilgili alanlara yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Şekil 2’de 

katılımcıların festivalden memnun kaldıkları unsurlara yer verilmektedir. Buna göre, 

katılımcıların memnun kaldıkları unsurlar; folklor oyunları, yemek yarışmaları, konserler, il 

yöneticilerinin de festivale katılımı, bölgeye özgü ürünlerin ön plana çıkarılması ve kuşburnu 

tasarımıyla yapılan gelinliktir.  Buna göre, katılımcıların yerel temalı etkinliklerden memnun 

kaldığı, otantik ve farklı sunumlardan etkilendiği söylenebilir. Yine, katılımcılardan biri il 

yöneticilerinin de festivale katılımından oldukça memnun olduğunu ifade etmektedir. Bu 

kapsamda, aşağıda bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmektedir. 

 

“Festivale belediye başkanımızın katılması bizi çok memnun etti. Birlikte şehir olarak bu tür 

etkinlikleri yapmak ayrı bir güzel…” (10. Katılımcı) 

 

“Gümüşhane ili için böyle folklor, konser, yarışma gibi etkinliklerin yapılması çok memnun 

edici bir olay.” (11. Katılımcı) 

 

“Kuşburnu tasarımı ile yapılan gelinlik çok hoşuma gitti. Bölgemizin güzelliklerini, 

zenginliklerini festival sayesinde aktarıyoruz…” (6. Katılımcı)   

 

Katılımcılara sorulan bir diğer soru festivalde memnun olunmayan durumların tespitine 

yöneliktir. Bu bağlamda katılımcıların memnun kalmadıkları unsurlar; yemek tadımlarının 

organize bir şekilde yapılmaması, bazı etkinliklerin eş zamanlı yapılması, halk oyunlarını 

izleyecek alanın uygun olmaması ve etkinliklerin farklı noktalarda yapılmasıdır. Buna göre 

katılımcılar genel olarak fiziksel ortam ve organizasyon hakkında memnuniyetsiz oldukları 

görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların doğrudan görüşlerine yer verilmektedir. 

 

“Yemek tadımları için sadece protokol tarafına servis yapılması hoş bir durum olmadı. Diğer 

insanlara da bu yöresel yemekleri tatma fırsatı sunulsaydı keşke… En azından bu yemek 

tadımları için belirli stantlar kurularak ücretli bir şeyler yapılabilirdi…(4. Katılımcı)   

“Yemek yarışması ile halk oyunlarının aynı zamanda yapılması nedeniyle sadece birini 

izlemeyi tercih etmek zorunda kaldım”. (3. Katılımcı) 
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Kültür Turizmi Kapsamında Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Kültür Ve Turizm 

Festivaline Katılan Ziyaretçilerin Festival Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

 

Katılımcılardan son olarak, festival hakkındaki genel düşüncelerini anlatmaları 

istenmiştir. Elde edilen verilere göre, katılımcıların festival hakkındaki genel görüşleri 

olumludur. Katılımcılar genel olarak festivali beğendikleri, eğlenceli buldukları ve bölge için 

faydalı bir organizasyon olduğu konusunda hemfikirdirler. 

 

“Halk oyunları çok eğlenceliydi. Özellikle festivaldeki kuşburnu işlemeli gelinlik bayağı 

farklıydı…” (5. Katılımcı) 

 

“Bence festival iyiydi… Sonuçta çeşitli etkinlikler yapıldı ve illaki içinden biri hoşuna gidiyor 

insanın.” (8. Katılımcı) 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Yerel festival organizatörlerinin ve yöneticilerinin, çalışmada elde edilen bulguların 

çoğunu festival pazarlaması ve yönetimi ile ilgili çalışmalarına kolayca dâhil edebilmeleri 

umulmaktadır. Bununla birlikte, sunulan bilgilerin farkındalık yaratması, festival 

programlaması veya sunuşları üzerinde etkili olacağı öngörülmektedir. Bu amaçla 

gerçekleştirilen bu çalışmada, katılımcıların festivale katılma nedenleri oldukça farklılık 

göstermekle beraber (şekil 1) genellikle günlük hayatın rutininden uzaklaşma amacı 

gütmektedir. Nitekim bu tür festivallerin sadece turistler için değil yerel halk açısından da 

önemli bir rekreatif etkinlik olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, katılımcıların festivalde 

düzenlenen etkinliklerden memnun kaldığı, özellikle yerel yöneticilerin de katılmalarından 

memnun oldukları görülmektedir. Bu kapsamda, bu tür etkinliklerin şehirde yaşayanları bir 

araya getirerek sosyalleşmelerini artırdığını, yerel halk ve yöneticiler arasındaki ilişkileri 

sağlamlaştırdığı söylenebilir. 

 

 Festivale katılım nedenlerine bakıldığında, eğlence, bilgi edinme, merak, sosyalleşme, 

deneyim kazanma, farklı lezzetleri tatma, macera ve boş zamanı değerlendirme gibi temalar 

göze çarpmaktadır. Bu bağlamda festivallerin tanıtım ve pazarlanmasında bu temalara vurgu 

yapılması ve bununla birlikte bu temaları zenginleştirecek etkinliklerin artırılması önerilebilir. 

 Festivale katılanların büyük bir kısmını yerel halkın oluşturduğu görülmüştür. Bu 

bağlamda il dışından da festival için ziyaretçi çekebilmek için tanıtım ve reklam çalışmaları 

yapılmalıdır. Katılımla ilgili dikkat çeken bir diğer unsur ise, üniversite öğrencileri ve 

çalışanlarının yeterli katılımı göstermediğidir. Özellikle şehrin rekreasyonel faaliyetler 

açısından kısıtlı olması nedeniyle bu tür etkinliklere üniversite öğrencilerinin çekilmesi şehir 

imajına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, festivale daha geniş kitlelerin 

katılımının sağlanması için tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem verilmelidir. 

 Festivalin düzenlenmesinde farklı paydaşların da rol alması sağlanarak (yerel turizm 

paydaşları, üniversite vb.) festivalin daha kapsamlı olması sağlanabilir. 

 Festival etkinliklerine katılımcıların sadece izleyici olarak değil etkinliklere de birebir 

dahil olabileceği (halkoyunlarına eşlik edebilme, yemek tadımlarına dahil olabilme vb.) ve 

dolayısıyla daha fazla deneyim elde edebileceği şeklinde düzenlenmesi için çalışmalar 

yapılabilir. 

 Gastronomik değerler, destinasyon hikayeleri/anlatıları için zengin fırsatlar oluşturmakta 

(Ellis, Park, Kim, ve Yeoman, 2018) ve pazarlama iletişimi açısından önemli katkılar 

sunmaktadır (Okumus, Okumus ve McKercher, 2007). Bu bağlamda festivalde sunulan 

yiyeceklerin hikâyeleri (ortaya nasıl çıktığı, nasıl yapıldığı, üretim süreçleri vb.) katılımcılara 

şovlar eşliğinde anlatılabilir. 
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 Festival kapsamında düzenlenen yarışmada yer alan yöresel tatları festival katılımcılarının 

satın alabileceği, kolayca erişebileceği stantlar oluşturulabilir ve böylece yörede yaşayan 

kadınlar için ek gelir oluşturulabilir.  Bununla birlikte, festival süresince katılımcılara bu tür 

yöresel tatların yapıldığı restoran ve satış noktalarının duyuruları yapılabilir. 

 Festivalin gerçekleştirildiği alanların daha organize bir şekilde düzenlenmesi ve özellikle 

bütün seyircinin düzenlenen etkinlikleri rahat bir şekilde izleyebileceği platformlar 

oluşturulabilir. 

 Festivaller, bir bölgenin kültürünü yansıtan ve yapıldığı bölgede önemli bir sosyalleşme 

imkanı sağlayan önemli organizasyonlardır. Bununla birlikte, festivaller sayesinde bölgede 

ekonomik bir canlanma oluşabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde festivallerin sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Bu kapsamda, Gümüşhane ilinin kültürünü daha iyi korumak ve gelecek 

nesillere aktarmak için, bölgenin sosyal ve ekonomik yönden canlanabilmesi için bu tür 

festivaller desteklenmeli ve daha iyi yapılabilmesi için daha planlı ve daha fazla paydaşın 

dahil edilerek yürütülmesi önem taşımaktadır. 

 

Bu çalışmada 11 görüşme tamamlandıktan sonra veri doygunluğuna ulaşılmış olsa da 

görüşme sayısı sınırlıdır. Bununla birlikte, katılımcıların genellikle yerel halktan oluşması bir 

diğer sınırlılıktır. Bu nedenle, ileride yapılacak araştırmalar şehir dışından gelen ziyaretçilerin 

araştırmaya daha fazla katılmasını hedefleyebilir. Ayrıca, festivalin sadece yılda bir defa 

yapılması sebebiyle veri toplama zamanının kısıtlı bir zamanda yapılması çalışmanın bir diğer 

sınırlılığıdır. Bu sınırlılıklarla beraber konuyla ilgili gelecek araştırmalar için araştırmacılara 

birtakım öneriler sunulabilir. Öncelikle araştırma, Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Kültür ve 

Turizm Festivaline katılanlar üzerinde talep bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. İleriki 

araştırmalarda, festivali arz yönüyle de (festival organizatörleri ve destinasyon 

pazarlamacıları) ele alan çalışmalar yapılabilir. Böylelikle, festivalin bölge ekonomisine olan 

katkıları tespit edilebilir ve festivallerin şehir ekonomisine katkısını artırabilecek yöntemler 

belirlenebilir. Bununla birlikte, benzer çalışmalar ülkemizin farklı bölgelerinde 

gerçekleştirilen festivallerde de yapılarak karşılaştırmalar yapılabilir. Türkiye’deki 

festivallerin organize edilmesinde kimlerin, hangi kurum ve kuruluşların rol aldığı 

incelenerek, festivallerin düzenlenmesinde nasıl bir ortak ağ yönetimi geliştirilebilir sorusuna 

yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca, ülkemizde düzenlenmekte olan festivallerin 

düzenlenme amaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir. Yine gelecek 

araştırmalarda, ülkemizin farklı bölgelerine özgü öne çıkan kültürel değerlerine yönelik ne tür 

festivaller yapılabileceğine yönelik saha çalışmaları yapılabilir ve böylece turistik ürün 

çeşitliliğinin artırılmasına katkıda bulunulabilir. 
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ABSTRACT  
 

Intergenerational culture transfer takes place in many abstract and concrete ways such as language and 

written work. The phenomenon of food and drink has an important place in cultural transfer. This study aims to 

determine the extent to which gastronomic elements are involved in cultural transfer. The population of the study 

consists of families who migrated from different parts of Anatolia to Istanbul. Within the scope of the universe, 

information was obtained by using semi-structured interview forms with their mothers and daughters from 40 

families. During the interview, mothers and their daughters were asked questions about the methods of cooking 

and preparing food that were learned from an upper generation separately and the transfer of food culture 

between three generations was tried to be examined. Participating mothers belong to generation X and girls 

belong to generation Y. When the obtained data are evaluated; It was determined that mothers learned to cook 

and prepare more food than their daughters. 

 

Key Words: Culture, Cultural Transmission, Gastronomic Element 

 

KÜLTÜR AKTARIMINDA GASTRONOMİK ÖGELERİN YERİ: ANADOLU’NUN 

FARKLI YÖRELERİNDEN İSTANBUL’A GÖÇ EDEN AİLELER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 
 

ÖZET 
 

KuĢaklararası kültür aktarımı dil ve yazılı eser gibi soyut ve somut birçok yolla gerçekleĢmektedir. 

Yemek ve yeme içme olgusu kültür aktarımında önemli bir yere sahiptir. Bu çalıĢma gastronomik ögelerin kültür 

aktarımında ne derece yer aldığını belirlemeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢmanın evrenini Anadolu’nun farklı 

yörelerinden Ġstanbul’a göç etmiĢ aileler oluĢturmaktadır. Evren kapsamında 40 aileden anne ve kızları ile yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formları kullanılarak bilgi elde edilmiĢtir. GörüĢme sırasında annelere ve kızlarına ayrı 

ayrı bir üst kuĢaktan öğrenilen yemek yapma ve yiyecek hazırlama yöntemlerine iliĢkin sorular yöneltilerek üç 

kuĢak arasında yemek kültürünün aktarımı incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Katılımcı anneler X, kızlar ise Y kuĢağına 

mensuptur. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; annelerin kızlarına göre bir üst kuĢaktan daha fazla yemek 
yapmayı ve yiyecek hazırlamayı öğrendiği belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Aktarımı, Gastronomik Öge 
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GİRİŞ 

 

Beslenme, insanların ve diğer tüm canlıların yaĢam döngüsünde hayatta kalabilmesi 

için zorunlu bir eylemdir. Bireylerin doğumdan itibaren yaĢamın tüm evrelerinde nasıl 

beslendiği, ne tükettiği ve ne tür mekânlarda tüketmeyi tercih ettiği toplumsallaĢma sürecinin 

bir getirisidir (Akarçay, 2016: 39). ToplumsallaĢma süreçleri coğrafya, iklim ve ekonomi gib i 

faktörlere göre değiĢiklik göstermektedir. Doğal ve beĢerî iliĢkilerinden meydana gelen bu 

süreçler ise toplumsal kültürleri oluĢturmaktadır (Kanık, 2019: 18).  Her toplum yeni kültürel 

olgular açığa çıkarmıĢ ve bu olgular nesiller arası aktarılarak günümüze kadar ulaĢmıĢtır.  

 

Günümüze ulaĢan kültürel olguların en önemlisini yemek kültürü oluĢturmaktadır. 

Çünkü yemek bir toplumun sadece ne yediği hakkında bilgi vermekle kalmamakta aynı 

zamanda tüm beĢerî ve coğrafi faktörler hakkında bilgi edinmeye de yardımcı olmaktadır. 

Fakat yemek kültürü de diğer tüm kültürel unsurlar gibi durağan olmamakla beraber tarih 

boyunca tüm koĢullardan etkilenerek değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir. Ġnsanlığın ateĢi bulmasından 

bugüne kadar yemek kültürleri de sürekli değiĢim göstermiĢ ve bu değiĢimler tarihte çok 

önemli olaylara öncülük etmiĢtir. Çünkü yemek baĢlı baĢına sadece bir kültürdür ve toplumun 

sosyal, politik, ekonomik ve coğrafi gibi kodlarının belirlenmesinde önemli etkendir (Ichijo 

ve Ranta, 2019: 37).  Brillat-Savarin (2016) yemek kültürünün önemini “milletlerin kaderi 

yediklerine bağlıdır” sözüyle vurgulamıĢtır (IĢın, 2018: 359). AteĢin bulunması, coğrafi 

keĢifler ve sanayi devrimi gibi önemli tarihi olay ve olgular toplumların yemek kültürleri 

üzerinde değiĢimlere yol açmıĢtır.  

 

Gıda ve beslenme açısından önemli etkiye sahip olan göç olgusu, tüm dünya 

ülkelerinde farklı durumlara yol açarken, Türkiye’de sanayi devrimiyle artan yoğun bir iç göç 

hareketine sebep olmuĢtur. Türkiye’de köyden kente göç yoğun olarak 1950 yılından itibaren 

gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır (Sağlam, 2006: 33). Türkiye, II. Marshall Planından destek 

almasına rağmen savaĢın etkisiyle tarımsal alanda yeterli verimliliği sağlayamamıĢtır.  Bu 

durum köylerde toprak bölünmelerine ve aileler arasında çeĢitli sorunlara yol açmıĢ ve baĢta 

Ġstanbul olmak üzere Ankara, Ġzmir, Bursa ve Adana gibi büyük Ģehirlerin sanayileĢmenin de 

etkisiyle yoğun göç almaya baĢlamasına neden olmuĢtur (Doğan, 2013: 217).  

 

Özellikle sanayi devrimiyle birlikte büyük kentlere göç, dünya ve Türkiye’de beslenme 

sistemi üzerinde değiĢimlere sebep olmuĢtur. DeğiĢimlere etki eden olgular (Akarçay, 2016: 

43); 

 Artan yaĢam süresi, 

 Gıdanın küreselleĢmesi, 

 Artan kentleĢme, 

 GeliĢen teknoloji ve 

 ĠĢ hayatına giren kadınların ev hanımlığı rolündeki değiĢim gibi durumlardan 

kaynaklanmaktadır. 

 

Anadolu’da kadının temel görevi olan yemek öğretisi, kentlere göçle beraber kadınların iĢ 

hayatına girmesi ve eğitim seviyelerindeki artıĢla değiĢim ve dönüĢüm içerisine girmiĢtir. 

KıĢlık gıda hazırlığı tarih boyunca Anadolu’nun tüm yörelerinde önemli bir yer tutarken, 

günümüzde gıda mühendisliği ve teknolojinin desteğiyle uzun ömürlü fabrikasyon ürünlerin 

üretimini mümkün kılmıĢtır. Aynı zamanda artan gıda talebiyle beraber kiĢilerin yiyeceklerin 

ana kaynaklarına olan mesafelerini artırarak, bireyleri bu gıdaları üretim süreçlerinden 

tamamen uzaklaĢtırmıĢtır (Akarçay, 2016: 40-44). Bu durum geleneksel üretimin azalmasına 
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neden olduğu gibi Ģehirlerde zaman darlığı ve mekân kısıtlılığından dolayı tüm aileleri hazır 

tüketime adapte etmiĢtir. 

 

Anadolu kültüründe yemek yapma gibi önemli bir vazifeyle meĢgul olan kadınlar için 

Brillat-Savarin (2016) “güzel cinsiyetin yemek severliğe olan eğiliminin içgüdüyle ilgisi 

vardır, çünkü yemek severlik güzelliğin lehinedir” tanımını yaparak kadınların yemekle olan 

bağlantısını yüceltmiĢtir.  

 

Geleneksel Türk-Anadolu aile yapısında yemek piĢirme ve kıĢlık ürün hazırlama, tarih 

boyunca kadınlar tarafından yapılmıĢtır ve hala yapılmaktadır. Bu çalıĢma günümüzde 

kadınların bu geleneği ne seviyede devam ettirdiğini belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 

LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Kültür 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığına göre kültür; “toplumlararası farklılıkları olan, tarih 

boyunca değiĢiklik gösteren sanattan inanca tüm davranıĢların kimliğini oluĢturan yaĢayıĢ ve 

düĢünüĢ tarzı” olarak tanımlanırken, TDK (2019)’na göre ise “tarihsel, toplumsal gelişme 

süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Birçok kaynakta yapılan farklı 

tanımların en önemli ortak noktası ise kültürün değiĢkenliğidir. Kültür durağan bir yapıya 

sahip olmamakla birlikte zamana, mekâna, toplumlara ve hatta canlı türlerine göre farklılık 

gösterebilmektedir. 

 

Kültürü oluĢturan din, dil, politika, giyim-kuĢam, sanat ve yeme-içme gibi birçok 

unsur bulunmaktadır. Bu unsurların en belirgini yemek kültürüdür. Çünkü yemek yeme insan 

için temel fizyolojik bir eylem olduğu gibi aynı zamanda sosyolojik bir eylemdir (BeĢirli, 

2017: 161).  Sosyolojik açıdan yemek kültürü bir topluluğun yaĢayıĢı hakkında derin bilgiler 

edinmeyi sağlamaktadır. Örneğin; yemeklerin içinde sıklıkla kullanılan bir tarım ürünü 

coğrafyayı tanımlamakta veya yerleĢik hayatın göstergesi olabilmektedir. Aynı Ģekilde yemek 

piĢirmede kullanılan kaplardan ekipmanlara, sofra düzeninden sunum Ģekillerine ve hatta 

yemek öncesi ya da sonrası ritüeller kültürler hakkında bilgiler verebilmektedir. Tüm bu 

önemli yönler gözetildiğinde sosyal ve fizyolojik kültürel değerlerin aktarılmasında yemek 

kültürünün önemi ortaya çıkabilmektedir. 

 

Kültürel Miras  

 

Kültürel miras, “toplumun geçmiĢi ile ilgili onu kimliklendiren, yaĢamsal süreçlerden 

günümüze kadar ulaĢan, yerel ve evrensel nitelik değerine sahip her türlü somut ve somut 

olmayan varlıklar” Ģeklinde tanımlanmaktadır (ISMEP, 2014).  Kültürel miras geçmiĢle 

bugün arasında bir bağlantı kurarak sağlam bir geleceğin temellerini kurmaktadır. 

Günümüzde kültürel mirasın ilgilendiği alanlar içerisinde kentler, mimari, arkeoloji, gelenek 

ve görenekler yer almaktadır. 
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Göç 

 

Göç, insanların sosyolojik açıdan gruplar halinde veya bireysel olarak çeĢitli faktörler 

nedeniyle zaman ve mekânda yer değiĢtirmesiyle eyleme dönüĢen, eylem bitse dahi etkileri 

devam eden bir süreçler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. BaĢka bir ifadeyle; zaman süreci 

içerisinde iki mekân arasındaki yatay hareketlilik ya da yer değiĢtirme olarak ifade 

edilebilmektedir (Çakır, 2011: 133-134).  

 

Göç kavramına; mülteciler, sığınmacılar, ekonomik göçmenler, düzensiz göçmenler ve 

çeĢitli sebeplerle yerinden edilmiĢ insan grupları dâhil edilmektedir.  Göç hareketleri iç ve dıĢ 

göçler olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmektedir. Göç hangi yöne olursa olsun 

gerek siyasal gerek sosyal olarak iyi yönetilmesi gereken süreçler bütününü oluĢturmaktadır 

(Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2019).   

 

Türkiye’de kırsaldan kente olan yoğun iç göç kültürel olarak çeĢitli değiĢimlere yol 

açarak göç edilen bölgelerin kültürel öğeleri açısından yozlaĢmalara sebep olabilmektedir. 

Özellikle medeniyetlerin en önemli kültürel öğelerinden biri olan yemek kültürü göçle gelen 

sosyal değiĢimlerden etkilenmektedir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalıĢma, kuĢaklararası kültür aktarımında yiyecek ve içeceklerin (gastronomik 

ögelerin) ne derece yer aldığını belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. ÇalıĢma evreninin 

oluĢturulması amacıyla Anadolu’nun farklı yörelerinden Ġstanbul’a göç etmiĢ aileler 

çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Evreni temsil etmesi bakımından yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

formları kullanılarak 40 anne-kız ile yüz yüze görüĢülmüĢtür. ÇalıĢma verileri Ocak ve ġubat 

2019 tarihleri arasında toplanmıĢtır.  

 

GörüĢme formunda yer alan sorular araĢtırmacılar tarafından hazırlanarak kategorize 

edilmiĢtir. Bu kapsamda katılımcılara yaĢ, eğitim ve çalıĢma durumu ile göç edilen 

memlekete iliĢkin ifadelerden oluĢan dört adet demografik soru yöneltilmiĢtir. Demografik 

soruların yanı sıra anne ve kızlarına ayrı ayrı olmak üzere; kendi yörelerine ait hangi 

yemekleri bildikleri ve hazırlayabildikleri, hangi kıĢlık ürünleri yapabildikleri sorulmuĢtur. 

Ayrıca annelere bildiklerini kızlarına aktarıp aktarmadığı, kızlarına ise öğrendiklerini kayıt 

altına alıp almadıklarına iliĢkin sorular yöneltilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

 

ÇalıĢmanın bulguları dört farklı kategoride gruplandırılmıĢtır. Bu kapsamda bulgular; 

demografik bilgiler, katılımcıların kendi yörelerine ait yemeklere iliĢkin bilgi ve beceri 

durumları, kıĢlık ürün hazırlamaya iliĢkin bilgi ve beceri durumları ile bilgi ve kültür 

aktarımına iliĢkin bilgiler olmak üzere değerlendirilmiĢtir.  

 

Demografik Bilgiler 

 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla annelere ve kızlarına ayrı 

ayrı olmak üzere yaĢ, eğitim ve çalıĢma durumu sorulmuĢtur. Katılımcılara ayrıca hangi 

memleketten ve ne zaman Ġstanbul’a göç ettikleri sorusu da yöneltilmiĢtir. Katılımcılara ait 

demografik özellikler Çizelge 1’de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 1. Katılımcıların betimleyici istatistikleri 

Çift Anne/Kız Yaş 
Eğitim 

Durumu 
Çalışma Durumu Göç Edilen İl 

Göç Edilen 

Yıl 

Ç1 
Anne 49 Lise ÇalıĢmıyor 

Adana 2014 
Kız 23 Lisansüstü ÇalıĢmıyor 

Ç2 

Anne 63 Lise Emekli 

Ankara 2008 
Kız 39 Lise 

Bilgisayar 

Operatörü 

Ç3 
Anne 53 Ġlkokul 

Yemekhane 

ÇalıĢanı Siirt 1950 

Kız 23 Lisans Müdür (Tekstil) 

Ç4 
Anne 51 Ġlkokul AĢçı 

Artvin 1970 
Kız 21 Ön Lisans AĢçı 

Ç5 
Anne 52 Ġlkokul 

Ev Hanımı Isparta 1985 
Kız 32 Lise 

Ç6 
Anne 39 Ġlkokul Temizlik ĠĢçisi 

Ordu 1985 
Kız 16 Lise Öğrenci 

Ç7 
Anne 43 Lise Muhasebeci 

Artvin 1982 
Kız 20 Lisans Öğrenci 

Ç8 
Anne 43 Ġlkokul Bakıcı 

Elâzığ 1994 
Kız 23 Lisans Öğretmen 

Ç9 
Anne 43 Ġlkokul Bebek Bakıcısı 

Çorum 2001 
Kız 20 Lisans AĢçı 

Ç10 

Anne 46 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Kastamonu 1989 
Kız 24 

Yüksek 

Lisans 
AraĢtırma Görevlisi 

Ç11 
Anne 46 Lise ÇalıĢmıyor 

Ankara 1991 
Kız 26 Lisans ÇalıĢmıyor 

Ç12 
Anne 44 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Çankırı 1993 
Kız 19 Lisans Öğrenci 

Ç13 
Anne 47 

Okuma-
Yazma 

Çocuk Bakıcısı 
Ordu 1991 

Kız 18 Ön Lisans Öğrenci 

Ç14 
Anne 58 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Sivas 1970 
Kız 24 Lisans ÇalıĢmıyor 

Ç15 
Anne 58 Lise ÇalıĢmıyor 

Rize 1972 
Kız 25 Lisans ÇalıĢmıyor 

Ç16 
Anne 52 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Giresun 1984 
Kız 33 Lise Konfeksiyon ĠĢçisi 

Ç17 
Anne 56 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Hatay 2000 
Kız 36 Lise Güvenlik Görevlisi 

Ç18 
Anne 39 Lisans ÇalıĢmıyor 

Erzurum 2004 
Kız 17 Lise Öğrenci 

Ç19 

Anne 80 
Okur Yazar 

Değil 
ÇalıĢmıyor 

Adıyaman 2010 

Kız 40 Lisans Öğretmen 

Ç20 
Anne 56 Okur Yazar ÇalıĢmıyor 

Ordu 1983 
Kız 34 Ön Lisans Öğretmen 

Ç21 

Anne 48 Okur Yazar Çocuk Bakıcısı 

Ordu 1993 
Kız 24 

Yüksek 

Lisans 
Öğrenci 

Ç22 Anne 50 Okur Yazar ÇalıĢmıyor Ordu 1993 
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Kız 31 Lise SatıĢ Elemanı 

Çizelge 1. (Devamı) 

Ç23 
Anne 56 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Ordu 1984 
Kız 36 Lisans Öğretmen 

Ç24 
Anne 48 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Sivas 1989 
Kız 23 Lisans Öğrenci 

Ç25 
Anne 38 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

KahramanmaraĢ 1999 
Kız 26 Lise ÇalıĢmıyor 

Ç26 
Anne 60 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Ordu 1994 
Kız 41 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Ç27 
Anne 42 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

GümüĢhane 1995 
Kız 16 Lise Öğrenci 

Ç28 
Anne 47 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Kayseri 1990 
Kız 25 Lisans Ġç Mimar 

Ç29 
Anne 52 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Trabzon 2013 
Kız 23 Ön Lisans MüĢteri Temsilcisi 

Ç30 
Anne 58 Lise ÇalıĢmıyor 

Konya 1987 
Kız 39 Doktora Akademisyen 

Ç31 
Anne 48 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Trabzon 2008 
Kız 20 Lisans Öğrenci-Pastacı 

Ç32 
Anne 48 Ġlkokul Ev Hanımı 

Trabzon 2018 
Kız 26 Lisans Ġç Mimar 

Ç33 
Anne 41 Ġlkokul Servis Hostesi 

Sivas 1987 
Kız 20 Lisans Öğrenci 

Ç34 
Anne 60 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Rize 2003 
Kız 35 Lisans HemĢire 

Ç35 
Anne 45 Ġlkokul AĢçı 

Samsun 1980 
Kız 23 Lisans Sınıf Öğretmeni 

Ç36 
Anne 38 Lise Estetisyen 

Ankara 2010 
Kız 14 Ortaokul Öğrenci 

Ç37 
Anne 39 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

Ordu 1997 
Kız 19 Lise Öğrenci 

Ç38 

Anne 42 Lise ÇalıĢmıyor 

Trabzon 2013 
Kız 23 

Yüksek 

Lisans 
Öğrenci 

Ç39 
Anne 39 Ġlkokul Temizlik ĠĢçisi 

Ordu 1985 
Kız 16 Lise Öğrenci 

Ç40 

Anne 55 Ġlkokul ÇalıĢmıyor 

GümüĢhane 1989 
Kız 29 

Yüksek 

Lisans 
Öğrenci 

 

Geneli temsil etmesi bakımından katılımcıların yaĢlarının aritmetik ortalaması alınmıĢtır. 

Buna göre annelerin yaĢ ortalaması 49.3, kızların yaĢ ortalaması ise 25.55 olarak tespit 

edilmiĢtir. Eğitim durumları incelendiğinde; annelerin büyük bir kısmının (26 anne; %65) 

ilkokul mezunu, kızların büyük bir kısmının ise (17 kız; %42.5) lisans mezunu olduğu sonucu 

elde edilmiĢtir. Anne ve kızların eğitim durumuna iliĢkin elde edilen sonuçlar ġekil 1’de 

gösterilmiĢtir. 
 

 

 
 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

191 

 

 
Şekil 1. Katılımcıların Eğitim Durumuna ĠliĢkin Bulgular  

 

ÇalıĢma durumuna iliĢkin sonuçlar, değerlendirmenin sadeleĢtirilmesi açısından özel 

sektör çalıĢanı, kamu çalıĢanı, emekli ve öğrenci Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. ÇalıĢma 

durumuna “ev hanımı” cevabı veren anneler “çalıĢmayan” gruba dâhil edilmiĢtir. ÇalıĢma 

durumuna iliĢkin elde edilen bulgular ġekil 2’de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 2. Katılımcıların ÇalıĢma Durumuna ĠliĢkin Bulgular 

 

Göç edilen memlekete iliĢkin verilen yanıtlar, değerlendirmenin sadeleĢtirilmesi 

amacıyla coğrafi bölgeler Ģeklinde kategorize edilerek değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda 

ailelerin yarısından fazlası (22 aile; %55) Karadeniz Bölgesi’ndeki illerden göç etmiĢtir. Ege 

Bölgesi’nden göç eden katılımcı tespit edilmemiĢtir. Örneklem seçiminde kartopu yönteminin 

uygulanması, en fazla katılımın Karadeniz Bölgesi’nden olmasını açıklar niteliktedir. Göç 

edilen bölgelere iliĢkin bulgular ġekil 3’de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 3. Katılımcıların Göç Ettiği Bölgelere ĠliĢkin Bulgular 
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Katılımcıların Yöresel Yemeklere İlişkin Bilgi ve Beceri Durumu  

 

Katılımcılara göç ettikleri yörelerdeki yemekler hakkında teorik bilgi ve uygulama 

yeteneklerine iliĢkin sorular yöneltilmiĢtir. Her katılımcı göç ettiği yöreye ait hem teorik hem 

de uygulamalı olarak bildikleri yemek isimlerini belirtmiĢtir. Gruplamanın sadeleĢtirilmesi 

bakımından yemekler beĢten az ve beĢten fazla olmak üzere iki grupta toplanmıĢtır. Buna 

göre annelerin tamamının, kızların ise %90’ının (36 kiĢi) kendi yörelerine ait yemekleri teorik 

olarak bildiği sonucu elde edilmiĢtir.  

 

Katılımcılara bildikleri yemek ve yöresel ürünleri hangi kaynaktan öğrendiklerine 

iliĢkin sorular yöneltilmiĢ ve annelerin %65’inin, kızlarının ise %75’inin kendi annelerinden 

öğrendikleri tespit edilmiĢtir. Bu iki sorunun yanı sıra katılımcılara teorik olarak bildikleri 

yemekleri uygulamaya yönelik beceri durumlarına iliĢkin soru da yöneltilmiĢtir. Alınan 

yanıtlar; beĢten fazla yemek yapabiliyor, beĢten az yemek yapabiliyor ve hiç yapamıyor 

Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. Bu doğrultuda annelerin %57.5’inin göç ettiği yöreye ait beĢten 

fazla, %37.5’inin beĢten az yemek yapabildiği ve sadece 1 annenin yöresel yemekleri 

yapmadığı tespit edilmiĢtir. Kızların ise %25’inin göç ettikleri yörenin yemeklerini 

yapamadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
 

Katılımcıların Kışlık Ürün Hazırlamaya İlişkin Bilgi ve Beceri Durumu 

 

Katılımcılara turĢu, tarhana, pekmez, salça vb. kıĢlık gıda ürünlerini hâlihazırda 

yaĢadıkları yerde yapabilme fırsatı bulma durumlarına iliĢkin soru yöneltilmiĢ, sadece bir çift 

hariç tüm çiftlerin en az bir kıĢlık ürün türünü yapabildikleri belirlenmiĢtir. Tüm anne ve 

kızları arasında en fazla yapılan kıĢlık ürünün (22 aile) turĢu olduğu bilgisi elde edilmiĢtir. 

KıĢlık ürün hazırlamaya iliĢkin bulgular ġekil 4’de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 4. Katılımcıların Evde Hazırlayabildiği Ürünler 
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Bilgi ve Kültür Aktarımına İlişkin Bulgular 

 

Bilgi ve kültür aktarıma iliĢkin durumu belirlemek için annelere “bildikleri yöresel 

yemek ve kıĢlık ürünleri kızlarına öğretme çabalarının olup olmadığı” kızlarına ise “yöresel 

yemek ve kıĢlık ürünlerin yapımını kayıt altına alıp almadığı” soruları yöneltilmiĢtir. Sonuçlar 

incelendiğinde; annelerin büyük çoğunluğunun (%65) kızlarına bir Ģeyler öğretmeye 

çabaladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çaba göstermeyen anneler ise zaman darlığını gerekçe 

olarak ifade etmiĢlerdir. Kızların %65’inin (26 kiĢi) ise yemekleri ve kıĢlık ürünleri öğrenmek 

ve kayıt altına almak gibi herhangi bir giriĢimde bulunmadıkları belirlenmiĢtir. Ürün 

yapılıĢlarını kayıt altına almayan katılımcılardan  “ailemle yaĢadığım için kayıt altına almam 

gerekmiyor” “internet ve dergi gibi birçok yayın organında yemek tarifleri zaten yer alıyor” 

Ģeklinde yanıtlar alınmıĢtır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; üç kuĢak arasında yemek ve 

mutfak kültürü aktarımının gerçekleĢtiği sonucu elde edilmiĢtir. X kuĢağına mensup olan 

annelerin tamamı kendi memleketinde doğmuĢtur. Annelerin çocukluk çağını kendi 

memleketlerinde geçirmesi, o yörenin mutfak kültürünü öğrenmesinde en önemli etkendir. 

Kızların büyük bir kısmının (32 kız) göç edildikten sonra doğması ve Ġstanbul’da yaĢaması 

anneleri kadar mutfak kültürünü deneyimlememelerine neden olmuĢtur. Ayrıca uzun çalıĢma 

zamanı ve yemek yapma süresinin Anadolu’ya oranla genel olarak Ġstanbul’da daha kısa 

olması, Y kuĢağına mensup kızların bu yemeklerin yapımını ve kıĢlık ürünlerin hazırlamasını 

öğrenmelerini güçleĢtirmektedir. 

 

Annelerin büyük bir kısmının (%67.5) çalıĢmaması ve evde kızlarına göre daha fazla 

zaman geçirmelerine, dolayısıyla yemek yapmak ve kıĢlık ürün hazırlamak için fazla vakit 

bulmasını sağlamaktadır. Ayrıca komĢularla olan etkileĢimin daha yoğun olması annelerin 

kızlarına göre yöresel yemek kültür bilgisi ve deneyimine daha fazla sahip olmasını 

sağlamıĢtır. Özellikle 21. yüzyılda kadınların iĢ hayatında daha fazla yer alması ve genellikle 

kadınların evde yöresel yemek ile kıĢlık ürün hazırlama zamanı bulamaması, geleneksel 

yemek ve kıĢlık ürünlerin gelecek kuĢaklara aktarılamamasına neden olmaktadır. Bu durumun 

önüne geçebilmek için öneriler aĢağıda maddeler Ģekilde sıralanmıĢtır: 

• Akademik çalıĢmalarda kaybolmaya yüz tutmuĢ yöresel yemekler ve gıda ürünleri 

belirlenmeli, Anadolu’da yaĢayan kaynak kiĢilerden bu ürünler öğrenilmelidir. 

• Öğrenilen yemek ve gıda ürünlerinin standart reçeteleri profesyonel bir Ģekilde 

oluĢturulmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yöresel mutfaklara ait yemeklerin standart 

reçetelerinin yer aldığı arĢivlerin oluĢturulması bu yemeklerin gelecek kuĢaklara 

aktarılmasına katkı sağlayabilecektir. 

• Halk Eğitim Merkezlerinde hâlihazırda verilen aĢçılık ve pastacılık kurslarına ilave 

olarak her yöre için ayrı ayrı geleneksel mutfak kurslarının açılması da bu yöresel 

mutfak kültürünün gelecek kuĢaklara aktarılmasına büyük katkı sağlayabilecektir. 
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ABSTRACT 
 

Events in the context of cultural tourism became increasing activities in the tourism 

sector depending on varieties at tourist motivations and expectations. Events can increase the 

tourism demands of the region where was held and also can contribute to the region's 

development in all areas especially economic and cultural. In this frame, Datça Open Water 

Winter Swimming Marathon which was held at the end of February in 2019 discussed at this 

study. Being one of the most important sports activities of the region and the thought of the 

event's contribution to the region's tourism especially in winter was the starting point of the 

study. The aim of the study was to evaluate the participants' perceptions about the event and 

their satisfaction levels from the event. The prepared questionnaire announced through the 

organization's social media page and sent to 462 participants' mail addresses. Also, an 

interview was held with one of the responsible people from the organization and gained 

detailed information about the event and the contribution of the event to the region. As a 

results of the study, it was determined that the satisfaction levels of the participants were high. 

The interest of the event employees gained the highest mean score perceived by the 

participants. They also stated that the event conrtibuted to the promotion of the destination. 

Another important finding was that the participants stated that they would spread positive 

word-of-mouth about the event and recommend the event to their friends and relatives. The 

biggest problem determined by the respondents was the sufficiency of resting areas, cleaning 

of toilets and the adequacy of car parking areas. In addition, the insufficient diversity of food 

in the event was also identified as a significant problem perceived by the participants. In 

general, respondents were satisfied with the events. 

 

Key Words: Event, Winter Swimming Marathon, Datça, Tourism. 

 

DATÇA AÇIK DENİZ KIŞ YÜZME MARATONUNUN KATILIMCILAR 

TARAFINDAN ALGILANMASI VE ORGANİZATÖR GÖRÜŞLERİ 

 

ÖZET 

 
Kültür turizmi kapsamında değerlendirilen etkinlikler, turistlerin seyahat motivasyonlarının ve 

beklentilerinin çeşitlenmesine bağlı olarak turizm sektöründe hızla gelişen bir faaliyet haline gelmiştir. 

Etkinlikler, düzenlendiği yöreye yönelik turizm talebinin artmasına yardımcı olmasının yanı sıra başta ekonomik 

ve kültürel olmak üzere yörenin her alanda gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada 

2019 yılı Şubat ayı sonunda 13'üncüsü gerçekleştirilen Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu ele alınmıştır. 

Etkinliğin yörenin en önemli spor etkinliği olarak nitelendirilmesi ve özellikle kış sezonunda yapılması 
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Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonunun Katılımcılar Tarafından Algılanması Ve 

Organizatör Görüşleri 

 

 

nedeniyle yöre turizmine önemli katkılar sağladığı düşüncesi, çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır. 

Çalışmada katılımcıların etkinlik ile ilgili algılarını ve memnuniyet düzeylerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Amaç doğrultusunda hazırlanan anket, 462 katılımcıya etkinliği düzenleyen organizasyonun sosyal medya 

sayfası aracılığıyla duyurulmuş ve mail aracılığıyla ulaştırılmıştır. Bunun yanı sıra etkinlik organizatörlerinden 

bir sorumlu ile görüşme gerçekleştirilerek etkinlik hakkında ve yöreye olan katkısı ile ilgili ayrıntılı bilgi elde 

edilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların etkinlik konusunda memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu  

belirlenmiştir. Katılımcılar en fazla çalışanların ilgisi konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Ayrıca  etkinliğin 
yörenin tanıtımına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bir diğer önemli bulgu, katılımcıların tanıdıklarına etkinlik 

hakkında olumlu şeyler söyleyeceklerini ve katılmalarını önereceklerini ifade etmeleri olmuştur. Katılımcılar 

tarafından görülen en büyük sıkıntı ise dinlenme alanlarının yeterliliği, tuvaletlerin temizliği ve araç park 

alanlarının yeterliliği ile ilgili konularda ortaya çıkmıştır. Ayrıca etkinlikte yiyecek çeşitliliğinin yetersiz olması 

da katılımcılar tarafından algılanan önemli bir sorun olarak tespit edilmiştir 

 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Kış Yüzme Maratonu, Datça, Turizm. 

 

1. İLGİLİ YAZIN 

 

1.1 Etkinlik Kavramının Tanımı 

 

Etkinlik kavramı İngilizce'de “event” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmakta ve boş 

zaman faaliyeti olarak nitelendirilmektedir (Akmeşe, 2018: 3). Etkinlik konusunda uzman 

araştırmacılardan bir olan Getz (1991), etkinlik kavramı konusunda evrensel ve standart bir 

tanım yapmanın mümkün olmadığını vurgulamış, Hall ise zaman içerisinde toplumlarda 

meydana gelen değişimler ile birlikte etkinliklerin anlamının ve öneminin de değişebileceğini 

belirtmiştir (Aktaran: Jago, 1997: 24). Bu nedenlerden dolayı alanyazında kavram ile ilgili 

olarak çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Ancak en kabul görmüş tanımı yine Getz (1989) 

tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre etkinlik, "halkın davet edildiği, yılda bir veya daha az 

sıklıkta ve sınırlı sürede gerçekleştirilen tema sergisi veya kutlamalardır" (Aktaran: Akmeşe, 

2018: 3; Ekin, 2011: 4). APEX Terimler Sözlüğü'ne (The Accepted Practices Exchange 

Industry, 2005) göre etkinlikler "toplantı, kongre, sergi, özel etkinlik, gala yemeği gibi 

planlanmış olaylardır ve çoğu zaman birbiri ile ilişkili birkaç farklı işlevden oluşmaktadır" 

(Bowdin ve diğ., 2010: 17; Oklobdzija, 2015: 85). Shone ve Parry (2004) etkinlik kavramını, 

“insanların günlük yaşantılarında sürdürdükleri normal faaliyetlerin dışındaki rutin olmayan 

olaylar” şeklinde tanımlamaktadırlar (Akratan: Akmeşe, 2018: 4). Etkinlikler, hedef grubu 

belirli bir zaman ve yerde bir araya getiren, gruba bir mesaj iletmeyi hedefleyen ve insanlarda 

mutluluk duygusu uyandıran toplantı ve aktivitelerdir (Eckerstein, 2002: 13). Getz'e (2008: 

404) göre etkinliğin gerçekleştiği ortam, etkinlikte yer alan insanlar, yönetim sistemleri ve 

bunlar arasındaki ilişkiler ile etkinlik programı bakımından yapılan her etkinlik eşsizdir ve 

hiçbiri birbirine benzememektedir. Etkinliğe katılmak insanlara gerçek anlamda deneyim 

fırsatı sunmaktadır, etkinliğe katılmamak ise kaçırılan bir fırsat olarak nitelendirilmektedir. 

 

1.2 Etkinlik Turizmi Kavramının Tanımı 

 

Etkinliklerin büyük çoğunluğu turistik amaç dışı nedenlerle gerçekleşmesine rağmen, 

turizm de etkinliklerden yararlanmaya başlamış, özellikle turistik çekicilik yaratma amacıyla 

yeni etkinliklerin oluşturulması durumu söz konusu olmuştur (Jago, 1997: 21). Ayrıca 

etkinliklerin turizm açısından motive edici bir faktör olarak görülmeye başlanması ve 

destinasyonun gelişimi ve pazarlanması konularında önemli etkiye sahip olması etkinlik 

kavramının turizme entegre edilmesine katkı sağlamıştır (Getz, 2008: 403; Oklobdzija, 2015: 

92). Bunun sonucunda "etkinlik turizmi" kavramı turizm alanyazınında yaygın olarak 

kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Nitekim Getz'in (2008: 406) ifade ettiğine göre etkinlik 

turizmi, turizm yönetimi ve turizm alanındaki çalışmalar ile etkinlik yönetimi ve etkinlik 
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alanındaki çalışmaların kesişim noktasında yer almaktadır. Buradan hareketle etkinlik turizmi, 

"bir turistik çekim unsuru olarak ve imaj oluşturmak amacıyla etkinliklerin sistematik olarak 

planlanması, geliştirilmesi ve pazarlanması" şeklinde tanımlanmaktadır (Akmeşe, 2018: 7; 

Higgins-Desbiolles, 2018: 74; Jago, 1997: 19; Kömürcü, 2013: 22). 

 

Getz’e (1997) göre etkinlik turizmi; “etkinliklere katılan turist sayısını azami seviyeye 

çıkarmak amacıyla birincil ya da ikincil turist çekicilikleri olarak etkinliklerin planlanması, 

geliştirilmesi ve pazarlanmasıdır” (Aktaran: Karagöz, 2006: 5; Timur, Çevik ve Kıyık Kıcır, 

2004: 58). 

 

Jago ve Shaw (1998) turizm bakış açısıyla etkinlik kavramının; "turistleri çekme, sınırlı 

sürede gerçekleşme, süreklilik arz etme, bölge imajını arttırma ya da farkındalık oluşturma, 

sosyal bir deneyim imkanı sunma ve sıradanlıktan uzaklaştırma" olmak üzere altı temel 

niteliğe sahip olduğunu ifade etmektedirler. Araştırmacılar bu altı temel özelliğe dayanarak 

etkinlik turizmi kavramını; "sınırlı bir zamanda, bir kere ya da daha az sıklıkta gerçekleşen, 

katılımcılara sıradan hayatın ötesinde eğlence ve sosyal deneyim yaşama fırsatı sunan, bölge 

ile ilgili imaj ve farkındalık oluşturma konusunda turistleri çeken veya çekme potansiyeline 

sahip olan aktivitelerdir" şeklinde tanımlamaktadırlar (Aktaran: Bowdin ve diğ., 2010: 18; 

Oklobdzija, 2015: 85). 

 

1.3 Etkinlik Turizminin Önemi ve Etkileri 

 

Yürük ve diğerlerinin (2017: 368) belirttiğine göre yapılan çoğu araştırma etkinliklerin 

potansiyel ekonomik, sosyal, kültürel, politik, fiziksel ve çevresel etkilerinin olduğunu tespit 

etmiştir. Bu etkiler kimi zaman olumlu yönlere sahipken, kimi zaman olumsuz sonuçlara 

neden olmaktadır. Kimi zamansa bir boyutu olumlu iken (örneğin ekonomik), diğer bir 

boyutu (örneğin sosyal) olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

 

Ekonomik anlamda etkinliklerin yerel halka gelir sağlama, iş imkanlarını arttırma, 

destinasyona yeni gelir kaynağı oluşturma ve yerel ekonomik faaliyetleri teşvik ederek 

yatırımları arttırma gibi olumlu etkileri bulunmaktadır (Bowdin ve diğ., 2010: 130; Jago, 

1997: 22; Karagöz, 2006: 7; Pavlukovic, Armenski ve Alcantara-Pilar, 2017: 43; Soteriades 

ve Dimou, 2011: 332; Yolal ve diğ., 2016: 3). Ayrıca turistlerin geliş sıklıklarını ve harcama 

oranlarını arttırarak ve kalış sürelerini uzatarak destinasyonun turizm gelirine katkı 

sağlamaktadırlar (Bowdin ve diğ., 2010: 129; Salem, Jones ve Morgan, 2003: 16; Yolal ve 

diğ., 2016: 3). Turistler etkinliğe katılım amaçlı bölgeye geldikleri zaman etkinlik öncesinde 

ve etkinlik sonrasında da yörede kalmak istemektedirler. Bu da destinasyonda sunulan diğer 

ürünlerin de satışını artırmaktadır. Ayrıca otel doluluk oranlarını arttırmakta, uzun dönemde 

ise altyapıyı geliştirmektedir (Oklobdzija, 2015: 92). Bunların yanı sıra çoğu destinasyon yılın 

belirli dönemlerinde turistik yoğunlaşmanın gerçekleştiği mevsimsellik sorunu yaşamaktadır. 

Etkinlikler bu problemin çözülmesinde ve sezon dışı dönemde de destinasyona turist çekmede 

önemli role sahiptir (Felsenstein ve Fleischer, 2003: 385; Jago, 1997: 22; Karagöz, 2006: 7; 

Oklobdzija, 2015: 92). Getz'in (2005) belirttiğine göre çoğu destinasyonda yerel halk, 

kutlamalarını yüksek sezon dışı dönemlerde gerçekleştirmektedir. Bu durum ziyaretçiler için 

daha özgün etkinliklerin gerçekleşmesini sağlamaktadır (Aktaran: Bowdin ve diğ., 2010: 

128). 

 

Aynı zamanda bir destinasyonda etkinliklerin gerçeklemesi için çok büyük boyutlu 

yatırımlara ve yüksek düzeyde maddi desteğe ihtiyaç yoktur. Bir etkinliğin başarısı bunlardan 
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ziyade yerel halkın ve etkinlik organizatörlerinin bu konudaki isteklerine bağlıdır. Özellikle 

küçük ölçekli etkinlikler genellikle gönüllülük esasına dayalı ve yerel düzeyde kontrolü 

sağlanan etkinliklerdir. Bununla birlikte küçük finansal yatırımlardan önemli miktarda getiri 

elde etme potansiyeline sahiptirler (Gürsoy, Kim ve Uysal, 2004: 171). 

 

Etkinlikler destinasyon imajının ve markasının yaratılmasına ve geliştirilmesine, 

destinasyon hakkında uzun dönemli farkındalık oluşturulmasına yardımcı olmaktadırlar 

(Felsenstein ve Fleischer, 2003: 385; Oklobdzija, 2015: 92; Pavlukovic, Armenski ve 

Alcantara-Pilar, 2017: 43; Small ve Edwards, 2006: 2; Soteriades ve Dimou, 2011: 332; Viol, 

ve diğ., 2018: 246; Yürük ve diğ., 2017: 368). Jago'nun (1997: 22) da ifade ettiğine göre 

etkinlikler birer "imaj yapıcılar"dır. Etkinlikler şehirleri, tatil köylerini, parkları, kentsel 

mekanları ve her türlü mekanı canlandırarak destinasyonların çekiciliğini arttırmaktadırlar 

(Viol ve diğ., 2018: 246). 

 

Etkinliklerin, toplumsal ve kültürel gelişime katkı sağlama, kültürel alışverişi arttırma, 

arkadaşlıkları ve iş ortaklıklarını geliştirme, yerel halk için eğlence ve rekreatif olanaklar 

sağlama gibi olumlu sosyo-kültürel etkileri de bulunmaktadır (Small ve Edwards, 2006: 2; 

Yolal ve diğ., 2016: 3). Etkinlikler yerel halkın yeteneklerini ve kendilerini geliştirmeleri için 

fırsatlar sunarlar. Yerel halkın günlük sıradan hayatlarından kaçarak aile ve arkadaşlarıyla ve 

toplumdaki diğer bireyler ile sosyalleşmelerine imkan vererek yaşam kalitelerinin artmasına 

yardımcı olurlar (Pavlukovic, Armenski ve Alcantara-Pilar, 2017: 43; Yürük ve diğ., 2017: 

368). Rao'nun (2001) da ifade ettiğine göre etkinlikler özellikle aile bireylerinin bir arada 

zaman geçirerek aile bağlarının güçlenmesine katkı sağlamaktadırlar (Aktaran: Gürsoy, Kim 

ve Uysal, 2004: 173). Etkinliklere katılarak insanlar iyi vatandaş olma, toplumsal ve bölgesel 

kimliği koruma ve sürdürme, toplum üyeleri arasında güveni arttırma ve toplumsal gurur 

kaynağı oluşturma gibi konularda aktif bireyler haline gelirler (Derrett, 2004: 39; Gürsoy, 

Kim ve Uysal, 2004: 173; Pavlukovic, Armenski ve Alcantara-Pilar, 2017: 43; Salem, Jones 

ve Morgan, 2003: 17; Yürük ve diğ., 2017: 368) ve diğer aile üyeleri ile karşılıklı güvene ve 

sorumluluk duygusuna dayalı zevkli aktiviteler gerçekleştirirler. Bu sayede ortak bilgi 

üreterek ve güven oluşturarak toplumsal bağların güçlenmesine de yardımcı olurlar (Gürsoy, 

Kim ve Uysal, 2004: 173). 

 

Bunların yanı sıra etkinlikler geleneklerin farkındalığını arttırır, yerel mirasın, sanatın 

ve doğal değerlerin korunmasına katkı sağlarlar (Felsenstein ve Fleischer, 2003: 386; 

Pavlukovic, Armenski ve Alcantara-Pilar, 2017: 43; Salem, Jones ve Morgan, 2003: 16). 

Etkinliklerin sayılan olumlu katkılarının yanı sıra eğer iyi planlanmaz ve yönetilmezse 

olumsuz etkileri de söz konusudur. Trafik sıkışıklığı, otopark sıkıntısı, aşırı kalabalık, çöp 

sorunu, gürültü kirliliği gibi çevresel; suç oranlarında ve kötü davranışlarda artış, yerel halkın 

yaşantısında bozulma, toplumsal yabancılaşma gibi sosyal; mal ve hizmetlerde fiyat artışı, 

etkinliklerin ticarileşmesi, fırsat maliyeti gibi ekonomik açıdan olumsuz etkilere de neden 

olabilirler (Bowdin ve diğ., 2010: 81; Felsenstein ve Fleischer, 2003: 386; Gürsoy, Kim ve 

Uysal, 2004: 173; Small ve Edwards, 2006: 2; Soteriades ve Dimou, 2011: 333; Yürük ve 

diğ., 2017: 368) 
 

1.4 Etkinlik Turizminin Türleri 

 

Getz'in (2008: 404) ifade ettiğine göre etkinlikler; amaçlarındaki ve içeriklerindeki 

farklılıklardan dolayı ayrı kategorilerde incelenmektedirler. Kimi etkinlikler yerel halkın 

katıldığı çeşitli aktiviteleri içerisinde barındıran kutlamalar için gerçekleştirilirken, bazıları da 

daha spesifik düzeyde yarışma, eğlenme, iş ya da sosyalleşme amaçlı gerçekleşmektedir. Bu 
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açıdan ele alındığında etkinlikler; "kültürel etkinlikler (festivaller, karnavallar, dini etkinlikler, 

vb.), politik ve resmi etkinlikler (zirveler, VIP ziyaretleri, vb.), sanat ve eğlence etkinlikleri 

(Konserler, sergiler, ödül törenleri, vb.), iş ve ticari amaçlı etkinlikler (toplantılar, fuarlar, 

vb.), eğitim ve bilimsel amaçlı etkinlikler (konferanslar, seminerler, sempozyumlar, vb.), spor 

etkinlikleri (amatör/profesyonel karşılaşmalar, vb.), rekreasyonel etkinlikler (eğlence amaçlı 

sporlar ve oyunlar, vb.) ve özel etkinlikler (düğünler, partiler, yıldönümleri, vb.)" olmak üzere 

sekiz kategoride incelenmektedir. 

 

Etkinlikler konusunda bir diğer sınıflandırma etkinliklerin ölçeklerine göre 

yapılmaktadır. Araştırmacılar (Bowdin ve diğ., 2010: 19; Getz, 2008: 407; Getz ve Page, 

2016: 598; Oklobdzija, 2015: 86; Timur, Çevik ve Kıyık Kıcır, 2004: 59) ölçeklerine göre 

etkinlikleri; mega etkinlikler, hallmark (destinasyona bağlı) etkinlikler, bölgesel (büyük) 

etkinlikler ve yerel etkinlikler olmak üzere dört kategoride incelemektedirler. 

 

Amaçlarına göre etkinlikler arasında yer alan ve bu çalışmanın da konusu olan spor 

etkinlikleri, önceden belirlenmiş bir programa uygun olarak gerçekleştirilen, turistik etkilere 

sahip olan ve gerçekleştiği bölge açısından sosyal ve ekonomik öneme sahip eğlendirici 

nitelikte spor benzeri yaratıcı ve karmaşık içeriğe sahip rekreasyonel aktivitelerdir (Bjelac ve 

Radovanovic, 2003: 260). Spor, kendi içinde çekicidir, ancak bu çekicilik, belirli kurallara 

uygun olarak belirli bir zamanda ve yerde organize edilmesi gereken yarışmalar -etkinlikler- 

yoluyla gerçekleştirilir. Bir veya birkaç yerde gerçekleştirilen bir yarışmanın turistik ürünlerin 

eşlik ettiği bir sisteme dönüştüğü yerde spor-turizm etkinliği ortaya çıkar (Bjelac ve 

Radovanovic, 2003: 260). Daha yalın tanımıyla spor turizmi etkinlikleri sporla ilgili 

aktiviteleri yapmak veya izlemek amacıyla yapılan seyahatleri ifade etmektedir (Argan, 2004, 

163). Spor etkinlikleri FIFA Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları, Grand Prix gibi büyük 

ölçekli etkinliklerin yanı sıra, turist çekme potansiyeline sahip her türlü orta ve küçük ölçekli 

spor aktivitelerini de kapsamaktadır (Argan, 2004: 164). 
 

Spor turisti asıl seyahat motivasyonu spor olan, yaşadığı çevrenin dışında bir yere 

seyahat eden ve konaklayan, bir yarışmaya ya da rekreasyonel spor faaliyetlerine aktif ya da 

pasif olarak katılan birey ya da grupları ifade etmektedir (Hinch ve Higham, 2001, 49). Spor 

turistlerinin temel seyahat amacı ilgi duydukları spor etkinliğine katılım göstermektir. Bu 

katılım şekli spor etkinliğinde aktif olarak yer almanın yanı sıra spor etkinliklerini izlemek 

amaçlı ya da her ikisi de olabilmektedir (Hua ve Chiu, 2013: 271). 

 

Bu çalışmanın araştırma alanı olarak seçilen ve aktif spor etkinliklerinden biri olan 

Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, "Datça Belediyesi ve Sivil bir Organizasyon 

tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ve tek Kış Yüzme Maratonudur". Maratonun amacı; 

"etkinliğe bütün dünya ülkelerinin katılımını sağlamak, halklar ve kültürler arasında 

yakınlaşma sağlamak ve Datça'nın tanıtımına ve kış turizminin gelişmesine  destek olmaktır" 

(http://www.kisyuzmemaratonu.org). 

 

Etkinliğin ilki 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda çevre, dostluk, barış temalı 

konu, kişi veya olaylara dikkat çekme adına yapılmaktadır. Örneğin, “Denizlerdeki Bio-

çeşitliliğin Korunması”, “Ege Denizi'nde İnsan Kaçakçılığı ve Mülteci Sorunları” gibi konular 

adına düzenlenmektedir (http://www.kisyuzmemaratonu.org). 

 

 

 

http://www.kisyuzmemaratonu.org/
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2. YÖNTEM 

2.1 Araştırmanın Amacı 

 

Yapılan araştırmanın amacı Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na katılan 

katılımcıların gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili algılarını ve memnuniyet düzeylerini 

belirlemektir. Bunun yanı sıra etkinlik organizatörlerinden bir sorumlu ile görüşme 

gerçekleştirilerek etkinlik hakkında ve yöreye olan katkısı ile ilgili ayrıntılı bilgi elde edilmek 

istenmiştir.  

 

2.2 Veri Toplama Yöntemi  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tercih edilmiştir. Bu kapsamda 

hazırlanan ankette öncelikli olarak katılımcılarla ilgili demografik sorulara yer verilmiştir. 

Ardından katıldıkları etkinlik ile ilgili algılarını ve memnuniyet düzeylerini tespit etmek 

amaçlı 37 ifade belirlenmiştir. İfadelerin yer aldığı ölçek Yoon, Lee ve Lee (2010), Anıl 

(2012), Saayman, Kruger ve Erasmus (2012) tarafından yapılan çalışmalar temel alınarak 

oluşturulmuştur. İfadelerde kesinlikle katılmıyorum ile kesinlikle katılıyorum aralığında 5'li 

likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. 

 

2.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

2019 yılı Şubat ayında 13.sü gerçekleştirilen Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na 

katılan 462 katımcı, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Etkinliğin gerçekleştirilmesinin 

ardından katılımcıların tamamına mail aracılığı ile ve etkinliği düzenleyen organizasyonun 

sosyal medya sayfası aracılığıyla ulaşılarak anket formu gönderilmiştir. Bunun sonucunda 

%32'lik oran ile 146 katılımcıdan geri dönüş sağlanmış ve analizler bu anketler üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2.4 Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik 

özelliklerine ilişkin bulgular frekans ve yüzde dağılımları verilerek belirlenmiştir. Ölçek 

maddelerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Ölçeğin 

güvenilirliğini ve yapısal geçerliliğini belirlemek için ölçeğe güvenilirlik analizi ve açıklayıcı 

faktör analizi uygulanmıştır. Son olarak araştırmada değişkenler arası ilişkileri tespit etmek 

amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

 

3.1 Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

Bu bölümde araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ile 

ilgili özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

 

 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Verilerin Dağılımı 

Demografik Değişkenler        n        % 

Cinsiyet   

Kadın 29 19,9 
Erkek 117 80,1 

Toplam 146 100,0 
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Yaş        n        % 

24 yaş ve altı 21 14,4 

25-34 yaş arası 20 13,7 
35-44 yaş arası 40 27,4 

45-54 yaş arası 46 31,5 

55 yaş ve üzeri 19 13,0 

Toplam 146 100,0 

Medeni Durum        n        % 

Bekar 62 42,5 

Evli 84 57,5 
Toplam 146 100,0 

Eğitim Düzeyi        n        % 

Ortaokul mezunu 1 0,7 

Lise mezunu 19 13,0 
Önlisans mezunu 12 8,2 

Lisans mezunu 65 44,5 

Lisansüstü mezunu 49 33,6 

Toplam 146 100,0 

 

Tablo 1'e göre cinsiyet değişkeni ele alındığında, araştırmada yer alan katılımcıların 

%80 gibi büyük bir oranının erkek katılımcılardan, %20'sinin ise kadın katılımcılardan 

oluştuğu görülmektedir. Yaş dağılımlarına bakıldığında katılımcıların yarıdan fazlasının orta 

yaş grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Buna göre %31,5'i "45-54 yaş arası", %27,4'ü "35-44 

yaş arası" katılımcılardan oluşmaktadır. Ardından sırasıyla %14,4 oranı ile "24 yaş ve altı", 

%13,7 oranı ile "25-34 yaş arası" ve %13,0 oranı ile "55 yaş ve üzeri" katılımcılar 

gelmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlası (%57,5) evli olduklarını belirtmişlerdir. Eğitim 

düzeyi değişkeni açısından incelendiğinde katılımcıların eğitim düzeylerinin oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. İlk sırada %44,5 oranı ile lisans mezunları, ikinci sırada %33,6 oranı 

ile lisansüstü mezunlar gelmektedir. Lise mezunlarının oranı %13,0 iken, önlisans 

mezunlarının oranı %8,2 olarak gerçekleşmiştir. Sadece bir katılımcı ortaokul mezunu 

olduğunu ifade etmiştir. 

 

3.2 Katılımcıların Etkinlik ile İlgili Tercihlerine İlişkin Bulgular 

 

Bu bölümde katılımcıların etkinlik hakkındaki bilgi kaynakları, etkinliğe katılım 

nedenleri, katılım sayıları, kiminle katıldıkları, kalış süreleri ve harcama düzeyleri 

değişkenlerine yönelik bulgulara yer verilmiştir. 

 
Tablo 2. Katılımcıların Etkinlik Hakkındaki Bilgi Kaynaklarının Dağılımı 

Etkinlik hakkındaki bilgi kaynağı 
Evet Hayır 

n % n % 

Tanıdık tavsiyesi 78 53,4 68 46,6 

Daha önceki deneyimler 93 63,7 53 36,3 

Yazılı ve görsel basın 23 15,8 123 84,2 

İnternet 66 45,2 80 54,8 

Diğer 6 4,1 140 95,9 

 

Tablo 2'de katılımcıların etkinlik hakkındaki bilgi kaynaklarının dağılımı görülmektedir. 

Katılımcılardan birden fazla seçeneği işaretleyebilecekleri belirtilmiş ve her cevap kendi 

içerisinde değerlendirilmiştir. Buna göre katılımcıların en fazla yararlandıkları bilgi 

kaynağının daha önceki deneyimleri (%63,7) olduğu görülmektedir. İkinci sırada tanıdık 
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tavsiyeleri (%53,4) ve üçüncü sırada internet (%45,2) gelmektedir. Yazılı ve görsel basın ise 

%15,8 oranı ile son sırada yer almıştır. Bunların yanı sıra 6 katılımcı diğer seçeneğini de 

işaretlemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcıların verdikleri cevaplar "klüp olarak 

heryıl iştirak ediyoruz", "takımım", "yüzme hocam", "üniversite takımı", " spor kulübü 

yönetimi" ve "Datça'da yaşıyorum, başlangıçtan itibaren katılıyorum" şeklinde 

gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 3. Katılımcıların Etkinliğe Katılım Nedenlerinin Dağılımı 

Etkinliğe katılım nedenleri 
Evet Hayır 

n % n % 

Fiziksel açıdan zindelik kazanmak 99 67,8 47 32,2 

Ruhsal açıdan yenilenmek 73 50,0 73 50,0 

Yoğun iş/okul hayatından kaçmak 67 45,9 79 54,1 

Sıradanlıktan uzaklaşarak değişiklik yapmak 89 61,0 57 39,0 

Günlük stresten uzaklaşmak 55 37,7 91 62,3 

Eğlenmek 108 74,0 38 26,0 

Heyecan yaşamak 90 61,6 56 38,4 

Bu tür etkinliklere olan merakımı gidermek 40 27,4 106 72,6 

Benzer ilgileri olan insanlarla birlikte olmak 70 47,9 76 52,1 

Yeni insanlarla tanışmak 34 23,3 112 76,7 

Eve döndüğümde arkadaşlarıma deneyimimi anlatmak 26 17,8 120 82,2 

Yeni ve farklı yaşam tarzlarını deneyimlemek 36 24,7 110 75,3 

Yeni şeyler öğrenip bilgimi artırmak 38 26,0 108 74,0 

Farklı bir kültürü keşfetmek 30 20,5 116 79,5 

Ailem/arkadaşlarımla vakit geçirmek 60 41,1 86 58,9 

Diğer 5 3,4 141 96,6 

 

Tablo 3'te katılımcıların etkinliğe katılım nedenleri görülmektedir. Benzer şekilde her 

seçenek kendi içerisinde değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre katılımcıların dörtte üçü 

(%74,0) etkinliğe "eğlenmek" amacıyla katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ardından %67,8 oranı 

ile "fiziksel açıdan zindelik kazanmak", %61,6 oranı ile "heyecan yaşamak" ve %61,0 oranı 

ile "sıradanlıktan uzaklaşarak değişiklik yapmak" gelmektedir. "Eve döndüğümde 

arkadaşlarıma deneyimimi anlatmak" ve "farklı bir kültürü keşfetmek" nedenleri ise 

katılımcıların en düşük düzeyde katılım gösterdikleri nedenler olarak belirlenmiştir. Diğer 

seçeneğini işaretleyen 5 katılımcı "sağlık için yüzüyorum, ilçede diyabetlilerin beslenme 

tarzına uygun yer yok", "sınırlarımı görmek ve kendini tanımak için", "maraton tecrübesi 

kazanmak için", "yapabilir miyim diye kendimi denemek için", "zaten yüzme sporu ile 

ilgileniyorum" cevaplarını vermişlerdir. 

 
Tablo 4. Katılımcıların Etkinliğe İlişkin Özelliklerinin Dağılımı 

Etkinliğe İlişkin Değişkenler   

Katılım Sayısı        n        % 

1 kez 51 34,9 

2 kez 36 24,7 

3 kez 24 16,4 
4 kez 20 13,7 

5 kez 15 10,3 

Toplam 146 100,0 

Kiminle Katıldığı        n        % 

Yalnız 8 5,5 

Ailem/akrabam ile 39 26,7 
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Arkadaşım/arkadaş grubum ile 94 64,4 

Diğer 5 3,4 

Toplam 146 100,0 

Kalış Süresi        n        % 

1-3 gün 137 93,8 

4 gün ve üzeri 9 6,2 

Toplam 146 100,0 

Harcama Düzeyi        n        % 

1000TL ve altı 98 67,1 

1001TL-1500TL arası 33 22,6 
1501TL ve üzeri 15 10,3 

Toplam 146 100,0 

 

Tablo 4'e göre katılımcıların etkinliğe katılım sayıları değerlendirildiğinde, 

katılımcıların %34,9'u etkinliğe ilk defa katıldıklarını ifade etmiştir. Etkinliğe iki kez 

katılanların oranı %24,7, üç kez katılanların oranı %16,4, dört kez katılanların oranı %13,7 ve 

beş kez ve üzeri katılanların oranı %10,3 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların çoğunluğu 

(%64,4) etkinliğe arkadaşı/arkadaş grubu ile katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ailesi ile 

katılanların oranı %26,7 iken yalnız katılanların oranı %5,5'tir. Diğer seçeneğini işaretleyen 5 

katılımcı etkinliğe "18 kişilik destekleyici grubum ile", "Bodrumspor Master Yüzme 

sporcularıyla", "yüzme hocam ile", "ODTU Serbest Dalış Grubu ile" ve "yüzme spor kulübü 

olarak" cevaplarını vermişlerdir. 

 

Katılımcıların yörede kalış sürelerine bakıldığında 9 katılımcı dışında diğer tüm 

katılımcılar "1-3 gün" süre ile kalış gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Geri kalan 9 

katılımcı ise "4 gün ve üzeri" bir süre kalış gerçekleştirmişlerdir. Katılımcıların harcama 

düzeyleri incelendiğinde çoğunluğunun "1000TL ve altı" harcamada bulundukları 

görülmektedir. Yüzde 22,6'sı "1001TL-1500TL arası" harcamada bulunduklarını, %10,3'ü ise 

"1501TL ve üzeri" harcamada bulunduklarını belirtmişlerdir. 

 

3.3 Ölçek Maddelerine İlişkin Bulgular 

 

Aşağıda yer alan Tablo 5'te ölçek maddelerinin aritmetik ortalama ve standat sapma 

değerleri görülmektedir. 

 
Tablo 5. Ölçek Maddelerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler A.O. S.S. 

1 Etkinlik öncesi yeterli bilgilendirme (gün, saat, vb.) yapıldı 4,02 1,07 

2 Etkinlikle ilgili yazılı materyaller (afiş, broşür) yeterli bilgi sağladı 3,96 0,99 

3 Etkinlikle ilgili sosyal medya üzerinden yeterli bilgi verildi 3,89 1,06 

4 Etkinlikle ilgili yeterli tanıtım faaliyetleri yapıldı 3,84 1,01 

5 Etkinlik programı eğlenceliydi 3,77 1,17 

6 Etkinlik programı zengindi 3,58 1,12 

7 Etkinlik programı tatmin ediciydi 3,67 1,08 

8 Etkinlik programı sayesinde yerel kültür hakkında bilgi edindim 3,41 1,13 

9 Etkinlik programı iyi planlanmıştı 3,43 1,15 

10 Etkinlikte çalışanlar/gönüllüler nazikti 4,24 0,99 

11 Etkinlikte çalışanlar/gönüllüler etkinlik hakkında yeterli bilgiye sahipti 3,87 1,11 

12 Etkinlikte çalışanlar/gönüllüler sorularımıza hızlı yanıt verdi 3,86 1,13 

13 Etkinlikte çalışanlar/gönüllüler yardımcı olma konusunda istekliydi 4,13 1,01 

14 Etkinlik süresince satılan yiyecekler kaliteliydi 3,54 1,01 
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15 Etkinlik süresince yerel yiyecekler de bulunmaktaydı 3,58 1,08 

16 Etkinlik süresince satılan yiyecek çeşitliliği yeterliydi 3,31 1,11 

17 Etkinlik süresince satılan yiyecekler makul fiyatlıydı 3,55 1,04 

18 Etkinlik alanında tuvaletler temizdi 2,94 1,18 

19 Dinlenme alanları yeterliydi 2,79 1,26 

20 Etkinlik alanında araç park alanları yeterliydi 3,28 1,24 

21 Etkinliğin gerçekleştirildiği saatler uygundu 3,47 1,33 

22 Etkinliğin düzenlendiği alana ulaşım kolaydı 4,00 1,07 

23 Etkinlik alanında bulunan güvenlik görevlilerinin sayısı yeterliydi 3,91 0,98 

24 Etkinlik alanında alınan güvenlik önlemleri yeterliydi 3,89 1,04 

25 Etkinlik alanında bulunan acil yardım ekibi yeterliydi 3,93 0,98 

26 Yörede mevcut olan konaklama hizmetleri yeterliydi 4,08 1,00 

27 Yörede mevcut olan konaklama hizmetleri kaliteliydi 3,99 1,04 

28 Yörede mevcut olan konaklama fiyatları uygundu 3,69 1,14 

29 Etkinlik yerel kültürün korunmasına katkı sağlamaktadır 3,87 1,06 

30 Etkinlik yörenin tanıtımına katkı sağlamaktadır 4,24 0,94 

31 Etkinlik yörenin kültürünü ve yaşam biçimini yansıtmaktadır 3,59 1,13 

32 Genel itibariyle gerçekleştirilen etkinlikten memnun kaldım 4,00 1,08 

33 Gerçekleştirilen etkinlik beklentilerimi karşıladı 3,89 1,12 

34 Gerçekleştirilen etkinlik harcadığım para ve zamana değerdi 4,02 1,13 

35 Gelecek yıllarda da bu etkinliğe katılmaya devam edeceğim 4,13 1,11 

36 Tanıdıklarıma bu etkinlik hakkında olumlu şeyler söyleyeceğim 4,18 1,06 

37 Tanıdıklarıma bu etkinliğe katılmalarını önereceğim 4,19 1,05 

 

Tablo 5'e göre katılımcılar ifadelere çoğunlukla "katılıyorum" ile "kararsızım" 

düzeyinde katılım göstermişlerdir. İfadeler arasında en yüksek aritmetik ortalama etkinlikte 

çalışanların ve gönüllüler n naz k olduğu (x    4,24)  le  lg l   fade ve etk nl ğ n yöre 

tanıtımına katkı sağladığı (x     4,24)  le  lg l   fadede gerçekleşm şt r. Bu  fadeler n yanı sıra 

katılımcıların etkinliğin tanıdıklara duyurulması ve önerilmesi konularına da yüksek katılım 

gösterdikleri görülmektedir. Buna göre 4,19 ortalama ile "tanıdıklarıma bu etkinliğe 

katılmalarını önereceğim" ifadesi ve 4,18 ortalama ile "tanıdıklarıma bu etkinlik hakkında 

olumlu şeyler söyleyeceğim" ifadesi yüksek ortalamaya sahip olan ifadeler olarak 

bulunmuştur. 

 

Ölçekte yer alan en düşük ar tmet k ortalamaya sah p olan  fadelere bakıldığında 

özell kle  k   faden n "katılmıyorum" düzey nde ortalamaya sah p olduğu bel rlenm şt r. 

Katılımcılar d nlenme alanlarının yeterl l ğ  (x    2,79) ve etk nl k alanında tuvaletler n 

tem zl ğ  (x    2,94) konularına düşük katılım gösterm şlerd r. Bu  fadeler n yanı sıra 3,28 

ortalama ile "etkinlik alanında araç park alanları yeterliydi" ifadesi ve 3,31 ortalama ile 

"etkinlik süresince satılan yiyecek çeşitliliği yeterliydi" ifadesi de kararsızım düzeyinde en 

düşük ortalamaya sahip ifadeler olarak belirlenmiştir. 

 

3.4 Ölçeğe İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

 

Öncelikli olarak katılımcıların etkinliğe yönelik algılarını ve memnuniyet düzeylerini 

belirlemek amacıyla oluşturulan ölçeğin faktör analizine uygunluğu test edilmiştir. Buna göre 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri (0,926) ve Bartlett'in Küresellik Testi (χ
2
 = 26303,989),  p 

  0,000 anlamlılık düzeyinde ölçeğin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Tablo 

6, faktör analizi sonuçlarını göstermektedir. 
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Tablo 6. Ölçeğin Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler 
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İfade 35 0,790       

İfade 36 0,787       

İfade 37 0,769       

İfade 34 0,738       

İfade 32 0,734       
İfade 33 0,703       

İfade 31  0,792      

İfade 29  0,774      

İfade 30  0,677      

İfade 27  0,656      

İfade 26  0,618      

İfade 28  0,603      

İfade 11   0,828     

İfade 12   0,803     

İfade 10   0,642     

İfade 13   0,631     

İfade 24   0,602     

İfade 25   0,559     
İfade 23   0,542     

İfade 1    0,800    

İfade 3    0,793    

İfade 2    0,762    

İfade 4    0,707    

İfade 6     0,737   

İfade 7     0,731   

İfade 5     0,693   

İfade 8     0,591   

İfade 9     0,478   

İfade 15      0,802  

İfade 16      0,722  

İfade 14      0,675  

İfade 17      0,518  

İfade 19       0,762 
İfade 18       0,650 

İfade 20       0,619 

İfade 21       0,597 

Faktörlere Ait 

Özdeğerler 
6,215 4,624 4,560 4,040 3,475 3,323 2,984 

Varyans Açıklama 

Oranı 
17,263 12,844 12,667 11,222 9,654 9,231 8,290 

Toplam Açıklanan 

Varyans Oranı 
81,171 

Alt Boyut Güvenilirliği 0,910 0,914 0,912 0,923 0,913 0,916 0,923 

Genel Güvenilirlik = 0,928 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,926             Bartlett'in Küresllik Testi = 6303,989; p = 0,000 

 

Ölçeğe ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda özdeğerleri 1'den büyük 7 faktör ortaya 

çıkmıştır. Bu faktörler toplam varyansın %81,171'ini açıklamaktadır ki bu değer oldukça 

yüksek bir değerdir. 
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Belirlenen bu 7 faktörün her biri, altında yer alan ifadeler doğrultusunda 

adlandırılmıştır. Buna göre 1. Faktör ""Memnuniyet ve Sadakat", 2. Faktör "Konaklama ve 

Yöre Katkısı", 3. Faktör "Görevliler", 4. Faktör "Bilgilendirme ve Tanıtım", 5. Faktör 

"Program", 6. Faktör "Yiyecek" ve 7. Faktör "Etkinlik Alanı" olarak adlandırılmıştır. 

İfadeler arasında yer alan "etkinliğin düzenlendiği alana ulaşım kolaydı" şeklindeki 22. ifade, 

anlam tutarsızlığı ve yer aldığı faktöre uygun olmayışı nedeniyle ölçekten çıkarılmış, 

analizlere 36 ifade ile devam edilmiştir. 

 

Faktör analizinin ardından ölçeğin güvenilirliğini tespit etmek için ölçeğe güvenilirlik 

analizi uygulanmıştır. 36 ifadeden oluşan ölçeğin Croanbach’s Alpha değeri 0,928 olarak 

bulunmuştur. Elde edilen bu değer, ölçeğin oldukça yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu 

göstermektedir. Her bir faktörün ayrı ayrı güvenilirlik düzeyleri hesaplanmış ve faktörler 

bazında da güvenilirlik düzeylerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 
Tablo 7. Faktörlere İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Faktörler A.O. S.S 

Memnuniyet ve Sadakat 4,07 1,03 

Konaklama ve Yöre Katkısı 3,91 0,91 

Görevliler 3,98 0,90 

Bilgilendirme ve Tanıtım 3,93 0,91 

Program 3,57 0,98 

Yiyecek 3,50 0,92 

Etkinlik Alanı 3,12 1,01 

 

Tablo 7'ye bakıldığında en yüksek aritmetik ortalamaya sahip olan faktörün 4,07 

ortalama ile "memnuniyet ve sadakat" faktörü olduğu belirlenmiştir. Genel itibariyle 

değerlendirildiğinde katılımcıların etkinlikten memnun kaldıkları, tekrar katılma isteğinde 

oldukları ve ayrıca tanıdıklarına tavsiyede bulunma niyetlerinin olduğu görülmektedir. İkinci 

yüksek ortalamaya sahip olan faktör 3,98 ortalama ile "görevliler" faktörüdür. Bu faktörde yer 

alan ifadelere bakıldığında katılımcılar etkinlikte yer alan görevlilerin hizmetlerinden ve 

yaklaşımlarından memnun kaldıkları anlaşılmkatadır. Faktörler arasında en düşük ortalamaya 

sahip olan faktör ise 3,12 ortalama ile "etkinlik alanı" faktörüdür. Etkinlik alanında mevcut 

olan tuvalet, dinlenme alanı, park alanı gibi hizmetlerde ve etkinliğin düzenlenme saatinde 

sıkıntılar olduğu bu nedenlekatılımcıların bu faktörü ortalama düzeyde budukları 

görülmektedir. Bunun yanı sıra "yiyecek" faktörü de katılımcılar tarafından ortalama düzeyde 

bulunmuştur. Diğer bir ifade ile yiyeceklerin kalitesi, çeşitliliği, fiyatı ve yerel yiyeceklerin de 

sunulması konularında katılımcıların ortalama düzeyde algıya sahip oldukları görülmektedir. 

 

3.5 Faktörler Arası Korelasyon Analizi 

 

Araştırmada elde edilen faktörler arasındaki ilişkileri belirlemek ve özellikle de 

memnuniyet ve sadakat boyutu ile diğer faktörler arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla 

korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

 
Tablo 8. Faktörler Arası Korelasyon Analizi 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 

1. Memnuniyet ve Sadakat 1       

2. Konaklama ve Yöre Katkısı 0,731
**

 1      

3. Görevliler 0,778
**

 0,730
**

 1     

4. Bilgilendirme ve Tanıtım 0,623
**

 0,631
**

 0,640
**

 1    
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5. Program 0,747
**

 0,599
**

 0,679
**

 0,622
**

 1   

6. Yiyecek 0,642
**

 0,634
**

 0,637
**

 0,580
**

 0,713
**

 1  

7. Etkinlik Alanı 0,607
**

 0,639
**

 0,616
**

 0,438
**

 0,630
**

 0,663
**

 1 

**p < 0.01 
 

Tablo 8'de korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Buna göre tüm değişkenler 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. En güçlü ilişki düzeyi 

“memnuniyet ve sadakat” faktörü ile “görevliler faktörü” arasında belirlenmiştir (r   0,778; p 

= 0,000).  Yine “memnuniyet ve sadakat” faktörü ile “program” faktörü arasında (r   0,747; p 

  0,000) ve “memnuniyet ve sadakat” faktörü ile “konaklama ve yöre katkısı” faktörü 

arasında (r   0,731; p   0,000) güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Buna göre 

katılımcıların etkinliğe yönelik memnuniyeti ve sadakatini arttıran en önemli faktörün 

görevliler olduğu söylenebilir. 

 

3.6 Etkinliğe Yönelik Organizatör Görüşleri 

 

Organizasyondan sorumlu bir kişi ile maraton hakkında ve katkıları hakkında görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikli olarak organizatöre etkinliğin içeriği ve özelliği ile ilgili bir 

soru yöneltilmiştir. Bu konuda organizatörün yanıtı şu şekildedir: 

 

"Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, Datça Belediyesi ve kar amacı gütmeyen bir 

organizasyon tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir etkinlik. Etkinlikte kar amacı 

güdülmediği için önemli olan katılımcıların birlikte vakit geçirmelerini sağlayarak birbirleri 

ile kaynaşmalarına vesile olmak, Bu sayede farklı yerlerden ve farklı kültürlerden gelen 

katılımcıların bir arada bulunmasını ve kültürlerarası iletişime katkı sağlamayı umuyoruz. 

Tabi ki Datça'nın tanıtılması ve kış turizminin geliştirilmesine katkı sağlamak da bizim 

amaçlarımız arasında yer alıyor. 

 

Her yıl düzenlenen bu etkinliğin, bu yıl 13.sünü gerçekleştiriyoruz. Her sene bir tema 

belirliyoruz ve maratonun yanı sıra o temaya uygun aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu 

etkinliği düzenlemekteki asıl amacımız çevrenin, dostluğun, barışın önemine vurgu yapmak. 

Örneğin 10 sene önceki maratonu orman yangınlarına dikkat çekmek için gerçekleştirdik ve 

her katılımcı adına bir fidan diktik. Geçen seneki temamız "su farkındalığı" idi. Bu seneki 

temamız "sokak hayvanları"... Bu tema çerçevesinde sloganımız: insanlar için “cennet” olan 

Datça, sokak hayvanları için de “cennet” olsun. Bu yıl kulaçlarımızı onlar için atalım. Şiddeti 

değil, sokak hayvanlarını besleyelim"... Katılımcılar, hayvanlar için getirdikleri mamalarla ve 

dilerlerse yarışma alanında kurulan stantta barınak yararına "askıda mama-kısırlaştırma" 

kampanyasına katılmak suretiyle etkinliğin sosyal amacına destek sağladılar. Maratondan 

sonra katılımcılarla birlikte hayvan barınağını ziyaret ettik ve hayvanları besledik. 

 

Bu maratona her sene çoğunluğu profesyonel yüzücü olanlar katılıyor. Burada 

gerçekleştirilen maraton bir bakıma onları uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Manş açık 

deniz yüzme maratonuna da hazırlıyor. Hatta kendi aramızda söylediğimiz bir söz vardır: 

“Manş'a giden yol Datça'dan geçer...” 

 

Organizatöre yöneltilen diğer soruda etkinliğin yöre turizmine etkisinin ve katkısının 

olup olmadığı ile ilgili olmuştur. Organizatörün bu konudaki görüşleri şu şekildedir: 

 

Etkinliğin hem yörenin tanıtımı açısından hem de turizmin canlanması açısından çok 

önemli bir etkinlik olduğunu düşüyorum. Her şeyden önce katılımcılar etkinliğe aileleri ya da 
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arkadaşlarıyla birlikte geliyorlar. Onlar maratona hazırlanırken, yanındakiler de Datça'yı 

keşfetme imkanına sahip oluyorlar. Bizler de gerek organizasyon olarak gerekse Datça 

belediyesi, esnafı ve halkı olarak elimizden geldiğince onları en iyi şekilde ağırlamaya gayret 

ediyoruz. Onların bu etkinlikten ve yöreden memnun ayrılması için uğraşıyoruz. Mümkün 

olduğunca yöreye özgü nitelikleri ön planda tutmaya çalışıyoruz ki Datça’yı tanısınlar, 

anlatsınlar, yine gelsinler… Nitekim ertesi sene görüşmek üzere vedalaşıyoruz kendileriyle. 

Bir de etkinlik kış ayında gerçekleştirildiği için bu sayede Datça'nın kış aylarında da turist 

çekmesine katkı sağlayabiliyoruz."  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan araştırmada 2019 yılının Şubat ayında 13.sü gerçekleştirilen Datça Açık Deniz 

Kış Yüzme Maratonu'na katılan katılımcıların etkinlik ile ilgili algıları ve memnuniyet 

düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan anket doğrultusunda 

katılımcılardan elde edilen veriler dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan 

bulgulara göre aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılabilir: 

 

Öncelikli olarak etkinliğe katılan katılımcıların demografik özellikleri 

değerlendirildiğinde büyük çoğunluğunun erkeklerden ve orta yaş katılımcılardan oluştuğu 

görülmektedir. Düzenlenen etkinliğin bir spor etkinliği olduğu ve kış ayında yüzme maratonu 

olarak gerçekleştirildiği dikkate alındığında fiziksel güç ve dayanıklılık gerektiren bir özelliğe 

sahip olduğu ve bu nedenle de erkekler ve daha dinamik olduğu düşünülen orta yaş grubu 

tarafından daha çok tercih edildiği söylenebilir. Medeni durum açısından herhangi bir farklılık 

görülmezken, eğitim açısından oldukça yüksek bir eğitim düzeyine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede iken yüzme takımında yer 

aldığını ifade etmesi de bu sonucu destekler niteliktedir. 

 

Katılımcıların etkinlik konusundaki bilgi kaynakları değerlendirildiğinde en fazla 

önceki deneyimlerin etkisinin olduğu görülmektedir. Nitekim etkinliğe katılım sayıları 

incelendiğinde de %65'inin etkinliğe daha önce katıldıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar 

ışığında katılımcıların sadık katılımcılar olduğu ve etkinliğe düzenli olarak iştirak ettikleri 

söylenebilir. 

 

Gerçekleştirilen etkinlik kültürel olmaktan ziyade sportif önemi daha ön planda olan bir 

etkinlik türüdür. Dolayısıyla katılımcıların etkinliğe katılım nedenlerinde de fiziksel ve 

psikolojik doygunluk daha ağır basmaktadır. Katılımcılar etkinliğe özellikle fiziksel açıdan 

zindelik kazanmak amacıyla katılmaktadırlar. Büyük çoğunluğunun profesyonel olarak yüzme 

sporu ile ilgileniyor olması da bu nedeni destekler bir sonuçtur. Bunun yanı sıra heyecan 

yaşama ve sıradanlıktan uzaklaşarak değişiklik yapmak isteği de önemli düzeyde etkili olan 

katılım nedenleri arasındadır. Nitekim kış ayında yüzme maratonuna katılım göstermeleri, bu 

heyecanı yaşayabilecekleri ve sıradanlıktan uzaklaşabilecekleri bir etkinlik olarak 

görülmektedir. Katılımcılar açısından en az öneme sahip katılım nedeni, “eve döndüğümde 

arkadaşlarıma deneyimimi anlatmak” ve ikinci sırada da “farklı bir kültürü keşfetmek” 

gelmektedir. Etkinlik spor amaçlı gerçekleştirildiği için kültürel nedenler geri planda 

kalmıştır. Bu noktada organizasyonun yörenin kültürel özelliklerini de ön plana çıkaran çeşitli 

aktiviteler gerçekleştirmesi, bu özelliklere vurgu yapması önerilebilir. Katılımcılara ve 

yakınlarına yöreyi tanıtan broşür, kitapçık, vb. materyaller, yöreye özgü hediyelik eşyalar ya 

da eşantiyonlar sunulabilir. Akşam yemeği organizasyonunda yöreyi tanıtan video sunumu ve 

folklor gösterisi gerçekleştirilebilir. 
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Katılımcıların hemen hepsi 1-3 gün süre ile etkinliğe katılım göstermişlerdir. Nitekim 

etkinlik genel itibariyle bir günlük bir maratonu kapsamaktadır. Etkinliğin günübirlik 

gerçekleşmesi de katılımcıların kısa süreli kalış gerçekleştirmelerine neden olmaktadır. 

Katılımcıların yörede kalış süreleri ile paralel olarak harcama düzeylerinin de düşük olduğu 

ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. Bu noktada katılımcıların yörede daha uzun süreli kalış 

gerçekleştirmelerinin sağlanması gereklidir. Örneğin, maraton sonrasında ertesi gün maraton 

yorgunluğunu üzerlerinden atmak ve yöreyi tanıtmak amacıyla turlar düzenlenebilir. Eski 

Datça’nın ve Knidos antik kentinin de yer aldığı günübirlik turlar ya da tekne turları yörenin 

hem doğal, hem de kültürel değerlerinin tanıtımı açısından etkili bir girişim olabilir.  

 

Katılımcıların ifadelere verdikleri katılım düzeyleri değerlendirildiğinde çalışanların/ 

gönüllülerin nazik olması en fazla katılım gösterdikleri ifade olmuştur. Bu da etkinliğin 

gerçekleşmesinde rol oynayan ve hizmet sağlayan kişilerin davranışlarının katılımcılar 

tarafından olumlu algılandığını göstermektedir. Aynı düzeyde katılım gösterdikleri diğer ifade 

etkinliğin yörenin tanıtımına katkı sağladığı ile ilgili ifadedir. Bu sonuç doğrultusunda 

etkinliğin Datça yöresinin tanınırlığına ve bilinirliğine olumlu yönde etki eden ve imajını 

olumlu yönde geliştiren bir faaliyet olduğu söylenebilir. Bir diğer önemli sonuç, katılımcıların 

tanıdıklarına etkinlik hakkında olumlu şeyler söyleyeceklerini ve katılmalarını önereceklerini 

ifade etmeleri olmuştur. Bu sonuç, katılımcıların ağızdan ağıza iletişim yoluyla yörenin 

tanıtımında etkin rol oynayacaklarının ve potansiyel katılımcıları etkileyerek yöreye 

çekebileceklerinin önemli bir göstergesidir. 

 

Katılımcılar tarafından görülen en büyük sıkıntı dinlenme alanlarının yeterliliği, 

tuvaletlerin temizliği ve araç park alanlarının yeterliliği ile ilgili konularda ortaya çıkmıştır. 

Bu sorunlar organizatörler tarafından önemle üzerinde durulması gereken sorunlardır. 

Nitekim bu sorunların tekrar ele alınarak katılımcılara uygun ve hijyenik bir ortam sağlanması 

ve uygun dinlenme alanlarının oluşturulması önerilebilir. Genel itibariyle park alanı sıkıntısı 

Datça yöresinde yaşanan bir sorundur. Merkezde araç park alanlarının kısıtlı olması nedeniyle 

bu tür etkinliklerin olduğu dönemlerde ve yaz aylarında sıkıntı yoğun bir biçimde kendini 

gösterebilmektedir. Bu nedenle Datça belediyesinin konunun üzerinde durması ve uygun 

yerlere araç park alanı inşa etmesi bir öneri olarak sunulabilir. 

 

Bir diğer sonuç, etkinlikte yiyecek çeşitliliğinin yetersiz olmasıdır. Bu konuda 

katılımcılardan bazıları yiyecek konusunda farklı alternatifler sunulması noktasında görüş 

bildirmişlerdir. Vegan olan katılımcıların yanı sıra diyabetli katılımcılar da yiyecek 

konusunda sıkıntı yaşadıklarını özellikle vurgulamışlardır. Örneğin, vegan olan bir katılımcı 

etkinlik alanında yiyecek hiçbir şey bulamadığını, hatta balsız badem bile olmadığını ifade 

etmiştir. Sonuç itibariyle katılımcıların hemen hepsi profesyonel yüzücülerden oluşmaktadır. 

Bu nedenle yediklerine ve içtiklerine de dikkat etmek durumundadırlar. Bu noktada 

organizasyonun katılımcıların yiyecek özelliklerini öğrenerek onlara uygun nitelikte ve 

içerikte yiyecek-içecek sunmaları önerilebilir. Ayrıca Datça yöresine ait olan yiyeceklerin 

sunulması, yörenin gastronomi kültürünün yansıtılması açısından yardımcı olabilir. Örneğin 

yörenin yemek kültürünü tanıtıcı nitelikte Datça bademinin ve zeytinyağının ön planda olduğu 

yiyecekler gerek etkinlik alanında gerekse akşam yemeği esnasında sunularak tanıtılabilir. 

Son olarak bir katılımcı etkinliğin amatör ruhunu korumaya devam etmesi gerektiğini 

vurgulamış ve şu şekilde ifade etmiştir: “katılımcı, esnaf, politikacı vb. talepleri genelde 

kişisel menfaat ve konfordur. Bunlar dikkate alınmamalı, sadece bu işin uzmanları ile yarışma 

kalitesi ve sportif kalite düşünülmeli. Kuşadası, Bodrum, Antalya, Alanya ve her yerde, 30-40 

yıldır oluşan kalabalığı ve bozulmayı Datça’dan uzak tutmak lazım”. 
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Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonunun Katılımcılar Tarafından Algılanması Ve 

Organizatör Görüşleri 

 

 

Datça yöresinin tanıtımının sağlanması ve turist çekmesi elbette ki önemlidir. Ancak 

katılımcının da belirttiği gibi turist sayısının arttırılmasından daha önemli olan husus hem arz 

hem de talep konusunda kalitenin ve turizm bilincinin arttırılması olacaktır. 

 

Sonuç olarak, gerçekleştirilen etkinliğin katılımcılar tarafından olumlu algılandığı ve 

memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca etkinliğin yöre turizmine 

olumlu yönde katkı sağladığı düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda etkinliğin yöre 

halkı ve esnaf gözüyle de değerlendirilmesi yapılarak yöreye olan katkısı incelenebilir.  
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ABSTRACT 
 

In nowadays, approaches of ecological concept for building design are preferred and needed by users or 

designers. In the past, local people had been lived to harmonious with nature in traditional old buildings. These 

traditional old indoor and outdoor spaces based ecological approaches offer a solution for modern architecture 

concept and practises. Islamkoy in Isparta city is an ancient and famous village. Architecture buildings in 

Islamkoy village have been influenced local values as other Isparta places are. Basic characteristics of traditional 

old house in Isparta- Islamkoy village are summarized that  are the climatic characteristics, religious beliefs, 

economic structure, family size, functionality, privacy and aesthetic values have been effective for in the 

construction of the houses respectively, the houses were designed by ensuring the integrity of production and 

life, the using of the sun's rays at the maximum level, mainly and climatic conditions were taken into 
consideration as the most important factor, natural materials were preferred in construction and life day, needs 

were aimed to be obtained from the natural way. the least harm to the environment was aimed, the houses have 

been made resistant to earthquake, flood, natural disasters or conditions, etc., savings in heating and illumination 

were been achieved by building form and materials selection, all domestic and agricultural wastes were 

evaluated, their life in indoor and outdoor were based by collective labour (imece) and private principle due to 

religious belief was of great importance etc.  

Key Words: Isparta-Islamkoy, Traditional house, Cultural Tourism, 

 

ISPARTA –ĠSLAMKÖY GELENEKSEL KONUTLARININ MĠMARI VE EKOLOJĠK 

ÖZELLĠKLERĠNĠN KÜLTÜR TURĠZMĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

ÖZET 

 
Günümüzde konut tasarımında ekolojik boyut, tasarımcılar tarafından ihtiyaç duyulan ve tercih edilmeye 

başlayan bir yaklaşımdır. Geçmişte, kırsal alandaki geleneksel eski konutlar, doğa ile uyumlu olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bu eski konutlar, modern konut mimari konseptine ve yöre turizmine olumlu yönde katkılar 

sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Özellikle Isparta iline bağlı İslamköy‟de bulunan geleneksel eski konutlar, 
yerel değerlerden etkilenmiş, ekolojik ve mimari konsepti nedeniyle önemlilik arz eden ve korunması gereken 

kültürel miraslardır. Bu amaçla, mevcut geleneksel eski konutların ekolojik ve mimari özellikleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu özellikle şu şekilde özetlenebilir; evlerin yapımında sırasıyla iklimsel özellikler, dinsel inançlar, 

ekonomik yapı, aile büyüklüğü, işlevsellik, mahremiyet ve estetik değerler etkili olmuştur, evler özellikle üretim 

ve yaşam bütünlüğü sağlanarak tasarlanmıştır, güneş ışınları maksimum düzeyde yararlanılması başta olmak 

üzere iklim koşulları en önemli faktör olarak dikkate alınmıştır, yapılarda ve günlük yaşamda doğal malzemeler 

tercih edilmiştir, ihtiyaçlar doğal yollardan temin edilmesi amaçlanmıştır, çevreye en az zarar verilmesi 

hedeflenmiştir, evler, deprem, sel, gibi doğal afetlere veya koşullara karşı dayanıklı yapılmıştır, yapı formu ve 

malzeme seçimi ile aydınlanma ve ısınmada tasarruf sağlanmıştır, evsel ve tarımsal her türlü atık ve artık 

değerlendirilmeye çalışılmıştır, ev içi ve dışı yaşamda, imece yaklaşımı esas alınmıştır, dini inanış gereği 

mahremiyet ilkesi ön plandadır, vb şeklinde sıralanabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Isparta-Islamköy, Geleneksel Türk Evi, Kültürel Turizm 
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Isparta –İslamköy Geleneksel Konutlarının Mimarı Ve Ekolojik Özelliklerinin Kültür Turizmi 

Açısından Değerlendirilmesi 

 

1. GĠRĠġ 

 

21. yüzyıla girdiğimiz süreçte dünyada yaşanmakta olan ekonomik, sosyal, teknolojik, 

kültürel ve politik değişimler/gelişimler sonucunda başlayan çok yönlü küreselleşme süreci 

hızlı bir kentsel değişim ve dönüşümü de beraberinde getirmektedir (Khondker, 2000). Bu 

„modaya uygun‟ süreçte uygulanan politika ve stratejiler, plansız, sağlıksız ve kimliksiz 

kentsel çevrelerin oluşmasını hızlandırmakta, aynı zamanda insanların fiziksel, sosyokültürel 

ve psikolojik gereksinimlerinin yeterince karşılanamamasına da neden olmaktadır (Waters, 

1995; Larner, 1998; Marcuse, 2000). 

 

Bu kapsamda kırsal alanlarda, değişim ve dönüşümden nasibini almaktadır. Kırsal 

alanda en önemli yaşamsal işlevler, barınma, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetleri olarak 

kabul edilmektedir. Bu nedenle barınma işlevinin gerçekleştirildiği konut olgusu önem 

kazanmaktadır. İnsanoğlu yerleşik düzene geçtikten sonra, dış ortamın olumsuz etkilerinden 

korunmak ve barınmak amacıyla kendi yaşam çevresinde bulunan doğal malzemeyle, 

dönemin yapım tekniği, çatı sistemi ile zaman zaman belli bir mimari üslup uygulayarak  

“geleneksel konut” yapılar üretmiştir (Dağgüllü, 1997). 

 

Geleneksel kırsal konutların biçimlenmesinde; doğal koşullar (iklim koşulları, arazi 

yapısı, toprak özellikleri, bakı vb), ekonomik koşullar, sosyal ve kültürel yapı özellikleri, 

gelenekler, örf ve adetler olarak etkin olabilmektedir (Eldem, 1984). 

 

Kırsal yapılar, insanların yaşamlarını sürdürebilmek için doğal koşullara ve çevreye 

uyum sağlamak, dış etkilerden korumak ve barınmak amacıyla geliştirdikleri kişilerin 

kültürlerine, günün ulaşılabilen teknolojisine ve özel yaşamlarına göre biçimlendirilmektedir. 

Kırsal konut çoğunlukla yöreye özgü, kolay ve ekonomik olarak zorlayıcı olmadan 

erişebilecek malzemelerle oluşturulmaktadır. Bu nedenle, gerek iklimsel, gerekse teknolojik 

açıdan bulundukları coğrafya ile doğrudan ilişkilidir (Gürer, 2006).    

 

İklim açısından ele alındığında yağış miktarlarının ve sıcaklık derecelerinin konutların 

biçimlenmesinde ve yönlenmesinde bölgeler arası farklılıkların oluşmasında etkili 

olabilmektedir. Yağış miktarları, çatı biçimlerini etkilerken, güneşlenme süresi ve açısı, 

sıcaklık dereceleri, nem durumu ve rüzgâr yönü özellikle arazide konumlanmalarında ve 

yönlenmelerinde etkili olmaktadır (Eldem, 1984). Hatta iklim özellikleri avlunun 

biçimlenmesinde de rol oynamaktadır. Doğal koşullar ve mevcut teknolojilerin kullanılması 

dışında, konutların biçimlenmesinde özellikle aile yapısı, ailenin toplum yapısı içindeki yeri 

ve günlük yaşamdaki genelleşmiş özellikler de çok etkili olmaktadır (Kuban, 1995).   

 

Aile yapısı ve mahremiyet olgusu sonucu dış çevreye kapalı olmaları ve buna uygun 

olarak biçimlenmeleri sebebiyle geleneksel konutların, iç çevre ve dış çevre arasında tasarım 

düzeninden doğan sıkı bir ilişki bulunmaktadır (Akdemir ve Keskin, 2003). Konutlar, yöreye 

göre değişmekle birlikte çoğunlukla sokağa çok yakın oldukları halde sokağa kapalı yapılar 

olarak geliştikleri görülmektedir. Özel yaşam dışarıdan gizlenmeye çalışılarak, bahçeler ve 

avlular dışa kapalı mekânlar olarak düzenlenmektedir. Konutlar her ne kadar içe dönük olsa 

da komşuluk ilişkilerinin güçlü olması konutların birbirleri ile görece yakın ilişkili olarak 

biçimlenmesinde de etkili olmaktadır (Kuban, 1995).   

 

Tarihi çevreler, geçmişten günümüze kadar varlıklarını sürdürmüş, bulunduğu dönemin 

tanıklığını yapmış, tarihi bir belge niteliğinde olan değerlerdir (Yazgan ve Erdoğan, 1992).   
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Tarihi doku, bir toplumun geçmişini şekillendiren olaylar zincirini fiziki çevrenin bütününde 

ve parçalarında barındıran kent olarak ifade edilebilmektedir. Aynı zamanda tarihi obje ve 

mekânlar geçmişte nasıl bir çevre içinde yaşandığını gösteren açık hava müzeleri olarak da 

önem kazanmaktadır (Ahunbay, 2004).  

 

Yaşam mekânları kendi tarihsel gelişim sürecinde sosyal, ekonomik, politik ve hatta 

ekolojik etkilerin sonucu olarak kendine özgü bir kimlik oluşturabilmektedir. Mekân kimliği, 

içerisinde geleneksel mimarinin varlığı yaşam biçimini ve yaklaşımını ortaya koyan önemli 

objelerdir. Bu kimlik uzun bir zaman dilimi içinde biçimlenmekte, değişmekte ve 

gelişmektedir. Ancak bu gelişim ve değişim özellikle, kentsel mekânın görsel zenginliklerini 

yok etmekte ve ticari amaçlı niteliksiz, gereksiz, işlevsiz ve görsel estetiği olmayan mimari 

yapıların yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Günümüzde geleneksel konutların, kırsal alandan 

kentsel alanlara göç edilmesi, yeni ve katlı yapılaşma eğilimleri, arazilerinin değer kazanması, 

artan nüfus yoğunluğu, vb. nedenlerden dolayı hem varlıkları tehlikeye girmekte hem de 

bulunduğu çevre ile görsel bütünlükleri kaybolmakta; dolayısı ile giderek kullanılamaz hale 

gelmekte ve yıkılmaya terk edilmektedir. Bu değerlerin öncelikle koruma altına alınması ve 

günümüz koşullarıyla bütünleştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.   

 

Bu kapsamda, İslamköy kasabasında var olan ve giderek yok olan, kendine özgü 

geleneksel Türk konutlarının farkına varılması ve değerinin ortaya konulması amacıyla 

evlerin mimari ve ekoloji boyutu incelenerek bazı sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır. 

 

2. ĠLGĠLĠ YAZIN 

 

Ekoloji ve Mimarlık Kavramı 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa‟sının 56.maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmüyle çevre kavramını anayasal güvence 

altına almıştır.   Türk Çevre Mevzuatının temelini oluşturan Çevre Yasası‟nda çevre bütün 

vatandaşların ortak varlığı olup, hava, su, toprak, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel 

zenginlikleri içermektedir (Hamamcı ve Keleş, 1993).  

 

Doğada büyük, küçük hiçbir canlı tek başına bulunmaz. Diğer hiçbir canlının 

bulunmadığı, belli fiziksel-kimyasal koşulların karşılanmadığı bir ortamda var olamaz. 

Canlının bulunduğu yerdeki fiziksel-kimyasal koşullar ve diğer canlılar o canlının çevresini 

oluşturur. ekolojik anlamda çevre sözcüğü, bireyle ilişkili canlı, cansız her şeyi kapsar 

(Kışlalıoğlu ve Berkes, 1994). 

 

Ekoloji Kavramı Ve Tarihi Süreci 

 

Ekoloji: Yun.(oikos: ev, logos: anlama) canlı varlıklarla çevreleri arasındaki ilişkileri 

inceleyen biyoloji koludur. Yüzyıl kadar önce Alman biyoloji uzmanı Ernest Haeckel‟in 

kullandığı bu sözcük önceleri “hayvan ve bitkiler ekonomisi” anlamına geliyordu (Hasol, 

1993).  Ekoloji, canlı organizmaların canlı ve cansız çevreyle olan ilişkilerini, madde enerji 

alışverişleri ve dönüşümlerini ele alıp inceleyen bilim dalıdır (Seymen, 1995).  

 

Çağdaş ekoloji, canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı 

olarak tanımlanır (Berkes ve Kışlalıoğlu, 1991). İlk kez Alman biyolog Ernest Haeckel 

tarafından telaffuz edilen “ekoloji” kelimesi yaklaşık 150 yıllık süre içinde gerek algılanması 
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gerekse içeriği bakımından ciddi değişikliklere ve ilavelere uğramıştır. 18. yüzyılın ikinci 

yarısında gerçekleşen sanayi devrimi ile birlikte teknolojide kaydedilen ilerlemeler, nüfus 

artışı ve kentleşmenin hızla ve düzensiz artması, beraberinde yeşil alanların yerlerini yapıların 

alması sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmelerle birlikte doğadaki çevre dengesi zarar görmeye 

başlamıştır. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle oluşan imkânlar sayesinde insanoğlu doğal 

çevrede kısa sürede değişiklikler yapmış fakat değişime uyumunu uzun yıllar boyunca 

yapabilen doğanın bu hızlı değişime tepkisi ekolojik sorunlar olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

Ekoloji ve Mimarlık  

 

Ekolojik yapı, sağlıklı bir yapı; doğal malzemelerin kullanıldığı, az enerji tüketen ve 

bu enerjiyi de doğal güneş ışığı ile elde eden, bakımı kolay ve ekonomik olan yapıdır. Bu yapı 

bulunduğu ortamın / habitatın özelliğine ve kullanıcının koşullarına göre düşünülmelidir. 

Konstrüksiyonun ve kullanılan malzemenin, toksik maddeler içeren endüstriyel konstrüksiyon 

malzemeleriyle değil, insanın doğasına uygun sağlıklı malzemelerle yapılması esasına 

dayanır. Sentetik katkısı olmayan veya minimumda olan doğal malzemeler; doğal taş, ahşap 

ve ahşap lifi, kil, saman, hasır, keten, kenevir, saz; tamamen yeniden dönüşebilir / 

kullanılabilir malzemeler kullanılır. Saman balyalarından üretilen konstrüksiyon panoları veya 

termik izolasyon panoları gibi malzemeler, enerji tüketimini ekonomik düzeyde tutarken, yan 

ürün ve toksik ürün kullanılmadığından tamamen sağlıklıdırlar (URL-1,2017). 

 

Ekolojik Tasarım YaklaĢımları 

 

Sürdürülebilirlik, bir yandan doğal kaynakların kullanımına devam edilirken, öte 

yandan bu kaynakların gelecek nesiller tarafından da kullanılabilmesini güvence altına almak 

biçiminde tanımlanmaktadır (Renda,1995). Ekolojik yapı modelinin temelinde, yaşam 

döngüsü prensibi ile bina-doğal çevre arasında karşılıklı ilişkinin olduğu ve bu sistemlere 

yapılacak herhangi bir müdahalenin diğer sistemler üzerinde de etkisi olacağı gerçeği 

bulunmaktadır (Özmehmet, 2005). Drings‟e (1990) göre ekolojik mimarlıkta, binaların 

yapımı, kullanımı, yıkımı ve dönüşümü sırasında mimari elemanların ve yapı malzemelerinin, 

çevreye zarar verecek zehirli maddeleri içermemesi hedeflenmelidir. Hegger‟e (1997) göre 

ekolojik mimarlık, yeni bina tasarımları yanında eski binaların da ekolojik ölçütler içinde 

yenilenmesiyle mevcut yapılı çevrenin kullanılmasını amaçlamaktadır. 

 

M.Ö. 470-399 yılları arasında yaşayan Sokrates güneye bakan evlerde kış güneşinin 

içeriye alınabildiğini ama yazın güneşin tepemizden ve çatıların üstünden geçtiğini, böylece 

gölgede kaldığını söylemiş, bu durumda kış güneşini alabilmek için güney cephesinin yüksek, 

soğuk rüzgârlardan korunabilmek için de kuzeyinin alçak yapılmasını önermiştir (Anderson, 

1977). 

 

Mimaride geleneksel yöntemler ve doğal malzemeler kullanılarak yapılan tasarıma 

elemanter tasarım denmektedir. Geleneksel elemanter mimarinin 5 temel özelliği 

bulunmaktadır: 1. Avlulu evler: yüksek duvarlarla çevrili ve az güneş alan avlulara sahip 

evlerin birçok faaliyeti avlularda yapılmaktadır. 2. Serinletici öğeler: “Taşlık” ve sığ 

havuzların kullanımı 3. Hava boşluğu ve rüzgârlıkların kullanımı  4. Kubbeler: Tepesinde 

hava delikleri olan kubbelerde doğal baca etkisi yoluyla sağlanan hava sirkülasyonu elde 

edilir. 5. Kalın duvarlar: Yazın sıcak havayı bünyesine yavaşça alıp, gece iç mekâna veren 

genellikle taş ve kerpiç kullanılarak yapılan duvarlar (Berkes ve Kışlalıoğlu, 1999). 

 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM3 

 

 

216 

 

Ekolojik Mimari Tasarım Kriterleri 

 

“Ekolojik tasarımda iklimsel özellikleri dikkate alarak, binanın konumlandırılması ile 

başlayan, bina tasarım düzeni, bina formu, mekân organizasyonu, malzeme seçimi, sıhhi 

tesisat donanımları, uygun yeşil bitki örtüsü vb. ile devam eden fiziksel bir kriterler dizgesi 

söz konusudur. Krusche, Gabriel ve Althaus ekolojik tasarımlarda dikkat edilecek noktaları 

aşağıdaki şekilde özetlemektedirler (Tönük, 2001): 1. Çevre ve enerji konularına akılcı bir 

yaklaşım ile binanın konumlandırılması, bina tasarım yaklaşımları, bina formu, bina tasarım 

düzeni, mekân programları ve fonksiyonların organizasyonu, malzeme seçimi, sıhhi tesisat 

donanımları ve amaca yönelik yeşil bitki örtüsü, 2. Enerji ve kıt kaynakların kullanımını 

binanın yapımı ve kullanımı sırasında en aza indirgeyecek şekilde ele almak,   3. Doğal çevre 

sistemlerinin akılcı kullanımları (güneş enerjisinden yararlanma, tabii iklimlendirme, yeşil 

örtü) 4. Isısal, sıvı ve katı atıkların kirletebileceği toprak ve su havzalarını minimuma 

indirmek, 5. Bölgedeki bitki ve hayvan potansiyelini korumak ve hatta miktar ve çeşit olarak 

artırmak, 6. Binayı doğal çevreyi mümkün olduğu kadar az zedeleyerek yerine oturtmak ve 

böylece sağlıklı bir ikamet ve çalışma çevresi yaratmak.   

 

Ekolojik tasarım; ekoloji-çevre-enerji (3E: Ecology, Environmental, Energy) konusunda 

yaşanan sorunlara; “azaltmak”, “yeniden kullanmak”, “geri dönüştürmek” ve “iyileştirmek” 

(4R: Reduce, Reuse, Recycling, Renovation) kavramlarıyla çözüm aramaktadır (Edwards, 

2007). Dünyada doğal kaynaklar sınırlıdır ve tükenmektedir. Ekolojik mimaride evler, bu 

sınırlı ve tükenmekte olan kaynaklara ve çevreye olan baskıyı engellemektedir. Bina tasarım, 

yapım, kullanım ve işletim aşamalarında tüketilen malzeme ve enerjileri azaltmak, tükenir 

nitelikli enerjilerden uzaklaşarak yenilenebilir enerjilere yönelmek ekolojik mimarinin temel 

amacıdır. Tüm bunlar yapılırken kişilerin sürekli artan konfor talepleri ve tüketim anlayışları 

da dikkate alınmalıdır.  

 

2.1. Geleneksel Türk Evleri  

Anadolu’da Geleneksel Türk Evi’nin Tarihçesi 

 

Son arkeolojik araştırmalar Orta Asya kültürlerinin M.Ö.4000 yıllarına kadar uzandığını 

ortaya koymaktadır. Türklere ait ilk bilgilerin ise M.Ö.3000 yıllarına ait olduğu antropolojik 

bulgularla kesinlik kazanmıştır. Bu tarihten itibaren Asya‟nın Çungarya bölgesinde tarih 

sahnesine atılan Türkler Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasındaki steplerden çıkarak Asya, 

Afrika ve Avrupa‟nın üçte birini ele geçirmişler, dünya siyasi tarihini yönlendiren büyük 

devlet ve imparatorluklar kurarak günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.  

 

Tarih serüvenine kısaca değinilen ve Anadolu‟ya gelinceye kadar ciddi bir kentleşme 

olgusuna sahip olmayan Türklerin ilk sağlıklı yerleşim yerleri Anadolu‟da kurulmuştur. Daha 

sonra da Doğu Avrupa ve Balkanların ele geçirilmesiyle Bulgaristan, Yugoslavya ve 

Yunanistan da benimsenmiş ve kökleşmiştir. Türk Evi Osmanlı İmparatorluğu‟nun kapladığı 

sınırlar içinde Anadolu ve Rumeli‟de yerleşmiş, gelişmiş ve 600 yıl tutunmuş, kendi 

özellikleri ile egemen olmuş bir ev tipidir (URL-2, 2008). 

 

Çeşitli ülkelerde yaşayan insanların sahip oldukları kültür düzeyleri farklı istem, hareket 

biçimi ve alışkanlıklar gösterir. Bu farklılaşma, bölge halkının yaşam biçimi içinde eylemlerin 

yapılış biçimini etkiler ve yönlendirir. Bütün bunlar Türk kültürü için de geçerlidir. Türk aile 

yapısı ve sosyal yaşamında, eylemlere uygun gereksinmeler planı, hacim düzenlemesini ve 

hacim içindeki elemanları etkilemektedir (Onat, 1990). 
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Türk Evi‟nin tarihine bakıldığında, kökeninin göçebelik dönemine dayandığına dair 

önerilerle karşılaşılmaktadır. 11.yy‟da Anadolu‟ya gelen Türkler bilindiği gibi sadece göçebe 

topluluklardan oluşmamaktaydı. Aralarında yerleşik hayata geçmiş topluluklar da 

bulunmaktaydı (Sözen ve Eruzun, 1992). 

 

Geleneksel Türk Evi’nin Özellikleri 

 

Türk Evi ahşap iskeletli, Anadolu / Osmanlı özellikleri taşıyan ev tipine verilen genel 

bir isim olarak tanımlanmaktadır. Eldem (1984)‟e göre Türk Evi;   

 

• “Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde oluşmuş bir ev tipidir ve Anadolu ve Rumeli 

bölgelerinde de kendi özelliklerini oluşturmuştur.”  

• Göçebe bir yaşam süren Türkler, yerleşik düzene geçer geçmez, birdenbire “Türk Evi Plan 

Tipi” meydana gelmemiştir.   

• Türklerin yerleşik yaşama geçmeleriyle birlikte çadırın mimariye etkisi baskın olduğu 

görülmüştür. Ancak çadırlar, genellikle yuvarlak hatlara sahipken evler dikey hatlara sahip 

olmuştur. Çadırlarda sandıkların bulunduğu alanlar, odalarda kapalı kullanma yeri biçiminde 

dolaplara dönüşmüştür.   

• Türkler, Anadolu‟ya yerleştiklerinde Türk Evi plan tipini meydana getirirken, daha önce 

bu yörelerde yaşayan farklı kültürleri, kendi kültürleriyle bir sentez yapmışlardır  

(Küçükerman, 1985).   

 

Sedat Hakkı Eldem ( 1984 ) Türk evini temelde dörde gruba ayırmıştır:    

 

• Sofasız plan tipi   

• Dış sofalı plan tipi  

• İç sofalı plan tipi  

• Orta sofalı plan tipi  

 

C. Bektaş geniş Osmanlı coğrafyası sathında yaptığı incelemeler sonucu Türk evleri ile ilgili 

bazı ilkeler ortaya koymuştur (URL-3,2008). Bu ilkeler şöyle sıralanabilir:   

 

• Yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk   

• Gerçekçilik, akılcılık  

• İçten dışa çözüm   

• İç-dış uyuşumu   

• Tutumluluk   

• Kolaylık   

• Ölçülerin insan vücuduna göre oluşturulması   

• İklime uygunluk   

• Gereçlerin en yakından seçilmesi   

• Esneklik  

 

Yine Eldem (1984)‟e göre yerel özelliklerine göre yapılan tipolojiye göre sayı yediye 

çıkmıştır. Bunlar: 1. Karadeniz ve çevresi 2. İstanbul ve Marmara Bölgesi 3. Ege Bölgesi ve 

çevresi 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 5. Akdeniz Bölgesi 6. Doğu Anadolu Bölgesi 7. Orta 

Anadolu Bölgesi‟dir.  
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Kuban (1995)‟a göre iklimin yanı sıra malzeme ve tekniği de göz önünde bulundurarak 

Anadolu konut mimarisi yedi bölgeye ayrılmaktadır:   

 

1. Güneydoğu Anadolu‟nun Kuzey Suriye ile ortak kültürünün ifadesi taş konut mimarisi 2. 

Erzurum‟dan öteye Kuzey Doğu Anadolu‟nun Güney Kafkasya ve Dağıstan ile akraba ahşap 

hatıllı taş mimarisi 3. Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde görülen karakteristik ahşap iskeletli ev 

mimarisi 4. Ege ve Akdeniz Bölgesi‟nin düz damlı kübik taş mimarisi 5. Orta Anadolu‟nun 

özellikle Niğde ve Kayseri (Eski Kapadokya) bölgesinin kaynakta yine Kuzey Suriye ile 

buluşan taş mimarisi 6. Orta Anadolu‟nun daha çok köy ve küçük kent ortamında kalan ve 

kökü Yeni Taş Çağı‟na kadar uzanan kerpiç mimarisi 7. Esas yayılma alanı Anadolu‟nun 

kıyıları ile orta yayla arasında bir ikinci çember gibi dolanan ve Sivas dolaylarından batıya ve 

İç Ege‟den Toroslar‟ın kuzey yamaçlarına kadar uzanan ve yer yer diğer bölgelerde ve 

Balkanlarda görülen hımış yapı tekniğinde, yani taşıyıcı sistemi ağaç, kerpiç dolgulu, zemin 

katı çokluk taş olan bir yapı tekniği ile inşa edilmiş olan konut mimarisi (Kuban, 1995). 

 

Gül ve Polat (2009), Günümüzde mevcut kentsel alanlarda sürdürülebilirlik 

(sustainability) ve ekoloji (ecology) yaklaşımının kentin tüm bileşenlerine entegre 

edilebilmesi için bütüncül bağlamda kentsel yönetimi ve politikalarında, kentin planlama ve 

tasarımında, kurumsal/toplumsal ve bireysel ölçekte yapılacak sorumluluk ve çözümlemeler 

gerekmektedir. Ekolojik kent yaklaşımında, doğal ve yeşil alanların yoğunluğunun artırılması, 

temiz enerji kullanımı, çevre dostu teknolojinin kullanımı, ekolojik tabanlı kentsel-mekânsal 

ve mimari yapıların planlama ve tasarımı, ekoloji ve çevre koruma konusunda eğitim 

(bilgilendirme ve bilinçlendirme) faaliyetleri, ekolojik ulaşım çözümleri, denetleme ve 

izleme, tasarrufun yaygınlaştırılması, çevre dostu ve uyumlu malzemelerin kullanımı gibi çok 

yönlü bileşenlerle eyleme dönüşümü gerekmektedir şeklinde ifade etmiştir.  

 

Gül ve Apaydın (2009) „e göre, modernizmin getirdiği yaşam modeli daha çok çalışma 

daha çok tüketme denkleminde oluşmuştur. Şehirler hızla çok yatlı yapılarla doldurulmuş ve 

insana dair bir unsur bırakılmamıştır. İnsanın bir makine olarak tanımlandığı bu sistemde 

sanayi ve ticari yapılar göz önünde bulundulmasa da konut yapıları da bu sürecin bir parçası 

olarak tanımlanmıştır. Aynı kapıdan giren başta mahremiyet olmak üzere saygı, sevgi gibi 

hiçbir değerin sağlanmadığı konut yapılarında yine çok katlılık tercih edilmiştir. Arazi 

maliyetlerinin temel sebep olarak vurgulandığı bu yaşam tarzında, yer yer yüzlerce konutun 

kütle yapılar olarak yapıldığı gözlemlenmektedir. Başta enerji olmak üzere her şeyin 

tüketilmek üzere tasarlandığı bu yapılar çoğunlukla estetik değerlerden de uzaktır. Üretime 

hiçbir katkı sağlamayan bu yapı tarzı tüketim alışkanlıkları sebebiyle ciddi oranda atık 

üretmekte ve bu atığın yönetimi ile ilgili herhangi bir öneride bulunmamaktadır. 

 

Ovalı (2009)‟a göre malzemede 2R prensibi uygulanmalıdır. Reuse (yeniden kullanım) 

ve recycle (geri dönüşebilen) malzeme kullanımı ekolojik tasarımda tercih edilmesi gereken 

yöntemlerdendir. Edwards (2007)‟e göre İngilizce konu ile ilgili kelimelerin baş hafrlaerinden 

bir metot oluşmaktadır. Ecology, environmental ve energy kelimeleri bize 3E vermektedir. 

Reduce, reuse, recycling ve renovation ise 4R olarak tanımlanabilmektedir. Bu kavramlar ile 

konunun hem gelişimi hem çözüm önerileri kısaca anlatılmaktadır. 
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3. YÖNTEM 

 

3.1. Materyal    

  

Bu çalışmanın ana materyalini, Isparta ili, Atabey İlçesi sınırları içinde bulunan 

İslamköy köyü oluşturmaktadır. Bu alanlara ait harita, belge ve kayıtlar vb. yardımcı 

materyaller olarak kullanılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında konu ile ilgili çok sayıda fotoğraf 

çekilmiştir. 

 

• Isparta Ġli Ġslamköy Köyü Tarihçesi 

 

Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Anadolu‟nun Roma hâkimiyeti 

zamanında kurulduğu rivayet edilmektedir. Mevcut Roma uygarlığına ait kalıntılar bunu 

doğrulamaktadır. Kasabanın güney batısında bulunan Bayat Köyünün yakınında kurulan 

Seleukeia Sidera şehrine bağlı bulunduğu mevcut kalıntıların benzerlikler olduğu 

öngörülmektedir. Bölgede, Seleukeia Sidera ve Agrai antik kentleri yer almaktadır. Seleukeia 

Sidera antik kenti, M.Ö. 281 yılında kurulmuş ve demircilik üzerine dönemin en önemli 

merkezi haline gelmiştir. Seleukeia Sidera antik kenti, İslamköy‟e yaklaşık beş kilometre 

mesafede olup bir yeraltı tünelinin olduğu da rivayet edilmektedir. Ancak bunun su kanalı ya 

da yaya için mi olduğu kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkabilecektir. İslamköy içerisinde de 

iki adet kilisenin enkazı da bulunmaktadır. Anadolu‟nun Selçuklular tarafından fethi üzerine 

buradaki Romalılar çıkarılmış yerine Müslüman Türkler yerleştirilmiş ve adı „İslamköy‟ 

olarak değiştirilmiştir. İslamköy kasabasını, ülke çapında önemli ve ünlü kılan en önemli 

faktör, Türkiye‟nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in İslamköy doğumlu olmasıdır. 13 

Mayıs 2015 tarihinde vefat eden 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in devlet protokol 

kuralları gereği yapılması gereken anıt mezarı kendi vasiyeti üzerine İslamköy‟de bulunan 

760 dekar arazisi olan Çalca Tepesi‟ne yapılmaktadır.  

 

• Nüfus 

 

Isparta ilinin merkez ilçe dâhil 13 ilçesi vardır. 2015 yılı nüfus verilerine göre ilin 

nüfusu 421.766 olup bir önceki yıla göre % 0.71 artış göstermiştir. İslamköy‟ün de bağlı 

bulunduğu ilçe olan Atabey Isparta ilinin küçük ilçelerinden olup 2015 verilerine göre nüfusu 

5616 kişidir ve il genelinin ancak % 1.33‟ü Atabey ilçesi‟nde yaşamaktadır. Atabey İlçesi‟ne 

bağlı toplam 5 köy bulunmakta ve bu köyler içinde nüfus açısından en büyüğü İslamköy‟dür. 

Kasabanın nüfusu 2000 yılı nüfus verilerine göre 2048 iken 2016 yılı sonu itibariyle 748 

kişiye düşmüştür. 1960‟lı yıllarda başlayan, köyden, Isparta kent merkezine ya da diğer büyük 

yerleşimlere göçler ile köy nüfus olarak fazlaca gelişememiştir. 

 

• Mevcut alan kullanımı 

 

Mevcut 3600 hektar alanın neredeyse tamamı tarım faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 

1970‟li yıllardan beri bu arazilerin neredeyse tamamı sulama kapsamındadır. 525.90 hektar 

imar alanının %60 lık kısmında fiilen yapılaşma yoktur. 2014 yılında İslamköy Belediyesi 

kapanmadan yapılan imar kanununun 18. Maddesi gereğince oluşturulan imar alanlarında 

yeterli miktarda konut, sanayi, besihane alanları vardır. Ayrıca düzenleme ortaklık payı hakkı 

gereği uygulama öncesine göre mülkiyet sahibinden kesilen ve belediyeye geçen %40‟lık 

arazi ise çoğunlukla imar yolu ve yeşil alanlarda kullanılmıştır. Belediye kapanması işlemleri 

sonrasında mülkiyeti İl Özel İdaresi‟ne geçen toplam 27 adet taşınmaz ise yine muhtarlığa 
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köy çıkarlarına kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.  Tarımsal arazilerde ise bu bölgede yetişen 

hemen her tür ağaç yetiştiriciliği yapılmakta, susuz tarım ürünleri olan hububat ekimi yörede 

tercih edilmemektedir. 

 

• Sosyal ve kültürel mevcut durum   

 

2014 sonrası İslamköy Belediyesi‟nin kapanması ve yönetimin belediye başkanı yerine 

muhtar ile yapılmaya başlanması birçok sosyal ve kültürel etkinliği de engellemiştir. Köyde 

fiilen Demokrasi Müzesi olmasına rağmen bunun dışında herhangi bir ve sanatsal faaliyet 

bulunmamaktadır. Sürekli azalan yerleşik nüfus ve yükselen yaş ortalaması da bu hususta 

etkendir. Köyde fiilen var olan Hacı Yahya Demirel yatılı bölge ortaokulu İslamköy ve 

çevresindeki diğer köylere hizmet vermektedir. Yine köy sınırlarında İslamköy Yetiştirme 

Yurdu kimsesiz çocuklara hizmet vermektedir. Herhangi bir banka şubesinin bulunmadığı 

köyde PTT şubesi düzenli hizmet vermektedir. Sağlık hizmetleri Atabey Devlet 

Hastanesi‟nden verilmekte olup acil sağlık durumları için köy halkı 112 hizmetlerinden 

faydalanmaktadır. Dünyada bir benzeri bulunmayan ve 2001 yılında açılan “Süleyman 

Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi” de bu köyde yer almaktadır. Köyde sürekli genç 

nüfusun azalması da sosyal ve kültürel durumu etkilemektedir. 

 

• Gelenek ve görenekler 

 

İslamköy köyünün birçok Anadolu köyü ile ortak olan gelenekleri olduğu gibi ayrıştığı 

ve kökeni tespit edilemeyen gelenekleri de vardır. Yemek kültürü birçok Anadolu kırsal 

yapısında da olduğu üzere hububatlar ve et üzerinedir. Evlilik ya da sünnet merasimi için 

yapılan düğünlerde küçükbaş hayvan etinden yapılan kapama isimli et yemeği ve tatlı olarak 

tüketilen zerde İslamköy köyünün kendine has yemek kültürlerindendir. Özellikle düğün 

yemeklerinde et ikramı düğün sahibinin şanı ile paralellik arz eder. Giyim kuşam gelenekleri 

Müslüman aile yapısını göstermektedir. Köyde yaşayan başı açık bayan neredeyse yoktur. 

İşleri birlikte yapma kültürü olan imece, bir Anadolu geleneği olan ev ve hasta ziyaretleri, köy 

konağı denen zerde her türlü yabancıyı ağırlamak olarak karşılık bulan misafirperverlik gibi 

kültürler Anadolu kırsal köylerinin tamamında görülmektedir. Ancak iki konuda İslamköy 

köyü neredeyse hiçbir yerde karşılığı görülmeyen geleneğe sahiptir. Bunlardan ilki ramazan 

ayında ramazan davulcusu konusundadır. Ramazan davulcusunun köyde davul çalması 

günümüzde de yasaktır. Bunun yerine 20 litrelik çiçek yağı tenekesi bir değnek ile 

çalınmaktadır. İkincisi ise İslamköy‟de düğünlerde davul ve zurna çalınması yasaktır. 

İslamköy köyünün öne çıkan temel geleneklerinden biri de saygıdır. Oldukça modern 

sayılabilecek bir mezarlığa sahip olan İslamköy‟de fiilen köyün müslümanlaşmasından önce 

köyde yaşadığı tahmin edilen farklı dinlere mensup olanlar ile Müslümanların kabirleri yan 

yanadır. İslamlaşma sonrası önceden kalan kültür katmanlarına zarar verilmemiştir. 

İslamköy‟ün en ilginç geleneklerinden biri de haftanın yedi gününe verdiği farklı isimlerdir. 

Kaynağının nereden geldiği tespit edilemeyen isimler şöyledir:  Pazar: Aras,  Pazartesi: 

dernek, Salı: gireği, Çarşamba: Pazar, Perşembe: Pazar ertesi, Cuma: Cuma, Cumartesi: Cuma 

ertesi gibi. 

 

• Ekonomik geçim kaynakları  

 

Hayvancılık ve tarım faaliyetleri iki ana geçim kaynağını oluşturmaktadır. Geçim 

kaynakları başta, elmacılık, kirazcılık ve pancarcılık gelmektedir. Ayrıca kayda değer 

gülcülük ve kavakçılık da önemli boyuttadır. Her türlü sebze ve meyve sulanabilir arazilerin 

çokluğundan dolayı yetişebilmektedir. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in vefatı sonrası 
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kabrinin köydeki Çalca Tepesi‟ne yapılması yeni bir geçim kaynağı üretmiştir. Bu da köyü bir 

tür turizm köyü haline getirmiştir. Köyde bulunan Demokrasi Müzesi de bu unsuru 

desteklemektedir. Köye bu şekilde gelen ziyaretçiler köyde bulunan yeme içme mekânlarında 

zaman geçirmekte ve ayrılırken organik tarım ürünlerinden ve köye özel ekmekten 

almaktadırlar.Köyde yağlık gül üretimi sürmektedir. Bu üretimin değerlendirilmesi amacıyla 

fiilen Gülbirlik‟e ait bir adet gülyağı fabrikası vardır ve gül sezonunda hizmet vermektedir. 

Köy sınırları içerisinde Elmataş isimli elma suyu ve cipsi üreten bir fabrika fiilen 

çalışmaktadır. 

 

• Yönetim Ģekli 

 

1955 yılında Belediye olmuştur. Ancak 2014 yılı itibariyle devletin aldığı „nüfusu 2000 

kişinin altına düşen belediyeler kapatılır‟ hükmüne göre İslamköy Kasaba olmaktan köy 

olmaya dönüşmüştür. Fiilen 2014 yılında seçilmiş köy muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından 

yönetilmektedir. Bu dönüşüm sonrası ilgili yasa ile başta çöp olmak üzere yerel yönetimlerin 

yapacağı hizmetler Isparta İl Özel İdaresi tarafından verilmektedir. 

 

• Ġmar durumu ve altyapı  

 

525,90 hektar toplam imar alanına sahip olan köyde 456 adet konut olup en yüksek kat 

sayısı iki olarak gözlemlenmiştir. 1955 yılında kurulan belediye sayesinde herhangi bir altyapı 

sorunu yaşamamaktadır. 1960‟lı yıllardan beri köyde elektrik kullanımı mevcuttur. Fiilen 

elektriksiz herhangi bir bölgesi yoktur. Tüm sokaklarda sokak aydınlatması mevcuttur.   

 

• Mevcut yapı stoku 

 

İslamköy köyünde bulunan evlerin yaklaşık %70‟lik kısmı geleneksel İslamköy 

evlerinden oluşmaktadır. Köy sınırlarında bulunan 456 evin ancak yarısı fiilen kullanılmakta 

geriye kalanlar ise ancak bayram ya da hafta sonu gibi günlerde açılmakta ya da terkedilmiş 

durumdadır. Geleneksel İslamköy evleri ise her yıl ya doğal şartlarla ya da arsa üretmek için 

yıkılmaktadır. 

 

2. Yöntem   

 

Bu çalışma geleneksel Türk Evlerinin Mimari ve Ekolojik Özelliklerini belirlemeye 

yönelik olarak Isparta ili Atabey İlçesine bağlı İslamköy köyünde gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçla 3 aşamalı süreç uygulanmıştır.  

 

1. Aşama; Sörvey ve Envanter: İslamköy kasabası ile ilgili literatür bilgilerin ve altlık 

paftaların temin edilmesi, alanda bazı ölçümler, gözlemler, fotoğraf ve video çekimi gibi 

çalışmalar yapılmıştır. Alana özgü doğal ve kültürel kaynak değerleri tespit edilmiştir.  Ayrıca 

İslamköy‟deki geleneksel Türk evlerinin yapı tipolojileri ve ekolojik mimari ölçütleri 

belirlenmiştir. Bu ölçütler ve göstergeler bazı kaynaklar incelenmek suretiyle çalışma alanı 

koşulları dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

 

2. Aşama; Analiz ve Değerlendirme: Alan çalışması sonucu geleneksel karaktere sahip 

konutların tespit edilmesi amacı ile alan gezilmiş, gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Mevcut 

geleneksel evler belirlenmiş ve örnek olarak alınacak konutlarda mimari yapı tipolojileri ve 

ekolojik özelliklerine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca İslamköy‟lülerin evlerinin 
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sürdürülebilir kullanımı ve korunması için ve İslamköyde mevcut geleneksel konutların güçlü 

ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları belirlemeye yönelik yöre insanları (n:30) ile yüzyüze 

görüşmelerle GZFT analizi yapılmıştır. 

 

3.Aşama; Sentez: İslamköy kasabasının kendine özgü geleneksel konutlarının mimari ve 

ekolojik özellikleri tartışarak genel özelikleri ve röleveleri çıkarılmıştır. GZFT analizi ile 

mevcut sorunlar ve çözüm önerileri getirilmiştir.  İslamköy evlerine yönelik stratejik öneriler 

getirilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

 

3.1. Geleneksel Ġslamköy Evlerinin Mimari Yapı Tipoloji Ölçütlerine Göre 

Değerlendirilmesi: 

 

 
ġekil 4.1. Oluksuz çatı örneği 

 

Bu evlerin 1900 yıllarından itibaren yapılmaya başlandığı ve özellikle 1950- 1960 

yılları arasında yoğunlaştığı ifade edilmektedir. Evlerin hiçbirinde kitabe ya da yazıt 

bulunamamıştır. 1950 yılı öncesi yapılan evlerde çatı bulunmayıp toprak damlıdır. Toprak 

damın özelliği, ahşap taşıyıcının üzerine sadece kilden yapılan ve yuğa taşları (el silindirleri) 

ile sıkıştırılması olarak belirtilmektedir. Böylece yağmurdan ve kardan korunması 

sağlanmaktadır. 1950 sonrası oluksuz ahşap çatı modeli geliştirilmiştir (Gökmen, 2009). 

 

 
ġekil 4.2. Sofadan görünüş 
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Yapı malzemesi: İslamköy‟deki geleneksel evlerin Anadolu‟nun birçok yerinde olduğu 

gibi de mimariye esas şekil veren yerel değerler olmuştur. Yerelliği vurgulayan en temel olgu 

malzeme seçiminde görülmektedir. Taşıyıcı aksam genelde ahşaptan, duvarlar ise kasabada 

imal edilen kerpiçten yapılmaktadır. Ahşap malzeme olarak bu yörenin doğal ağacı olan ve 

reçine içermeyen adi ardıç (Juniperus excelsa  M.Bieb.) ağacı tercih edilmiştir.  Ahşap 

malzeme hiçbir emprenye işlemi uygulanmadan kullanılmıştır. 

 

 
ġekil 4.3. Kerpiç ve bağdadi yapı malzemesi görünümü 

 

Yapı içi mekân kullanımları: Oda sayısı ailenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 

4‟ün altına genellikle düşmemektedir. Her bir odada bir aile yaşamaktadır ve yerel ağızda bu 

odalara göz denmektedir. İki katta planlanmış geleneksel İslamköy evlerinde alt kat şu 

mekânlardan oluşmaktadır:  

 

 Yerden ev:  

 

Güney cephe konumunda olup 20m2 oturma alanına sahiptir ve içinde yüklüğü 

bulunmaktadır. Yüklük ise 4 bölümlüdür. Bunlar; gusülhane (günümüz tabiriyle banyo), 

günlük tüketilen erzak deposu, musandıra (açık ve süslü kap kacak dolabı),  

yatak yorgan vb. malzemelerin bulunduğu bölümlerdir. 

 

 Ahır: 

 

İçinde saman deposunun da olduğu bu bölümde hayvanların en kolay şekilde yola 

çıkabilmeleri hesaplanıştır. Günlük temizlenen bu alandaki atıklar avludaki terslik denen yere 

atılır. Kuzey cepheli olup, üst kattaki göz adı verilen odalarının altında yer almaktadır. 

Yaklaşık 60 m
2
 bir alana sahiptir. 

 

 Haney altı:  
 

Yaklaşık 20 m
2
 büyüklüğe sahip olup içinde 3 veya 4 adet 50 litrelik sırçalı toprak küp 

bulunmaktadır Bu küpte sirke, pekmez, bulgur, un, tarhana, vb. saklanmaktadır. Haney altı 

aslında içinde ocağı olan bir çeşit mutfak ve kilerin bileşimi olarak kullanılmaktadır.  

Üst katta bulunan mekânlar şunlardır: 

 

 Gözler:  

 

Toplam üç adet bulunan bu odalar yatak odası-yaşam odası birleşimidir. Her bir göz bir 

ailenin yaşaması içindir. Yerden ev ile aynı özelliklere ve donatılara sahiptir. Kuzey cephesi 

kapalı olan gözlerin tek penceresi sofaya doğrudur. 
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 BaĢoda:  
 

Yola bakan cephede yer alır ve cumbalıdır. Bu oda güzel donatılmış olup sadece yatılı 

olmayan misafir için kullanılmıştır. Yatılı ve akraba olmayan misafirler köy meydanında 

bulunan köy konağında ikamet etmekte ve yeme içmeleri imece ile köy halkı tarafından 

karşılanmaktadır. Başodada oturma düzeni ahşaptan çakılan maketler üzerinedir. Maketlerin 

üzerine gösterişli örtüler yerleştirilmektedir. Maketlerin altları da depo olarak 

kullanılmaktadır.  

 

 Gözler:  
 

Yöre dilinde odalara „göz‟ denilmektedir. Yerden evde bulunan tüm düzenek gözlerde 

de bulunmaktadır. Her bir göz bir ailenin yaşayabileceği şeklinde tasarlanmaktadır.  

 

 Sufa (sofa):  
 

Tüm gözlerin açıldığı alt kattaki yerden evin üstüne gelen boşluktur. Üstü çatı ile kaplı 

olup güney cephesi pencere ile kapatılmamaktadır. Bu alan başta tütün olmak üzere kışın 

tüketilmesi amacıyla kuru bakliyat, makarna, tarhana, reçel, bulgur ve sebzelerin kurutulması 

ve turşu imalatı için kullanılmıştır. 

 

 
ġekil 4.4. Yerden ev ve gözler 

 
ġekil 4.5. Yılmaz ŞENER Evi Üst Kat Planı           ġekil 4.6.Sokak - Cumba İlişkisi 
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ġekil 4.7. Ali Karayürek evi üst kat planı           ġekil 4.8. Avlu kapısı görünümü 

 

 Çatı formu ve malzeme: Form açısından çatı incelendiğinde geleneksel İslamköy 

evlerinin tamamının beşik çatı olduğu saptanmıştır. 
 

 Yapı formu ve konumlandırma: Geleneksel İslamköy evlerinde yapı formu 

dikdörtgendir. Kare ya da diğer karışık formlu evlere rastlanmamıştır. 
 

 Yapı orantı: Geleneksel İslamköy evleri kapalı alan olarak 60 metrekareye kadar 

küçülebilmekte ve 210 metrekareye kadar büyüyebilmektedir. 

 

 Avlu içi mekânlar: Geleneksel İslamköy evlerinde avluya hayat denmektedir. 

 

 Ġç mekân fonksiyonel yapı elemanları: Geleneksel İslamköy evlerinde iç mekan yapı 

elemanlarında öncelikle fonksiyonellik düşünülmüştür. Merdiven basamak genişliği ve rıht 

yüksekliği günümüz standartlarına uygundur.   

 

3.2. Geleneksel Ġslamköy evlerinin ekolojik değerlendirme ölçütlerine göre 

değerlendirilmesi 

 

Yöresel malzeme kullanımı: Geleneksel İslamköy evlerinde öncelikle maddi 

gerekçeler olmak üzere birçok sebepten malzeme seçiminde yerelliğe dikkat edilmiştir.  

 

GüneĢlenmeye göre konumlandırma: Geleneksel İslamköy evlerinde hâkim yön 

güneydir. Avlusu güneye yönlenmeyen eve rastlanmamıştır. 

 

Rüzgâr iliĢkisi: İslamköy köyü ve çevre köyler için hâkim rüzgar yönü kuzey ve kuzey 

doğudur. Bu yöne yönlenmiş bir eve rastlanmamıştır. 

 

 Sıcaklık iliĢkisi: Yöre Akdeniz ikliminin bitip karasal iklimin başladığı bir geçiş 

alanındadır. Geleneksel İslamköy evlerinde herhangi bir ısı yalıtım malzemesi ya da tekniğine 

rastlanmamıştır. Başta güneş kırıcı olmak üzere güneş ışığının şiddetini azaltan yapı 

elemanlarına rastlanmamıştır. 

 

 Su kullanımı (Kuyu, yağmur, dere vb. su kaynakları): Yapılışı dönemlerinde 

geleneksel İslamköy evlerinde iç mekânda ve avluda su tesisatı yoktur. 
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 Isı – enerji kullanımı: Geleneksel İslamköy evlerinde yapıldığı tarihte merkezi bir 

enerji hattı bağlantısı yoktur.ancak günümüzde tüm evlerde elektrik bağlantısı vardır. 
 

 Bitki kullanımı: Geleneksel İslamköy evlerinde tarla ve bahçeler dışında da bitki 

kullanımı mevcuttur. Avluda kullanılan bitkiler çoğunlukla yaprağını döken meyve 

ağaçlarından tercih edilmektedir. 

 

 Toprak kullanımı: Geleneksel İslamköy evlerinde toprak en doğal ve en yerel 

malzeme olarak seçilmiştir. Birçok kullanımı olan toprak yaşamın kopmaz bir parçasıdır.  
 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Günümüz dünyasında insanlığa dayatılan modernizm temelde her şeyin tüketilmesi 

doktrinini aşılamaktadır. İnsanlar bilinçsizce her türlü tüketim malını tüketmekte, çevreye 

artan şiddette ve doğanın hazmedemeyeceği ölçüde zarar vermektedirler. Hava kirliliği, su 

kirliliği, çevre kirliliği için her yıl artan oranlarda ülkeler tarafından bütçeler ayırılsa da 

yetersiz kalmaktadır. Geleneksel İslamköy evleri ise üreten, tüketen ve atık üreten bir 

toplumun atığı yönetmesi için mekânsal çözümler üreten bir mimari konsepttir. Bu konsept 

farklı formlarda farklı coğrafyalarda tekrar etmiştir.  

 

Geleneksel İslamköy evleri öncelikle bütüncül bir köyün parçasıdır. Bütünün parçası 

olduğu bilinci yapı sahibinin sınırlarını üretmektedir. Ancak her biri kendi içe dönük yapısıyla 

da tekildir. Bu evler hem bütünün parçası olmayı hem de tekil olmayı aynı anda 

sağlamışlardır. On yıllardır ülkemizde devam eden şehre göç olgusu şehirleri birçok sebepten 

yaşanamaz hale getirmiştir.  

 

Anadolu‟da birçok köy yerleşimi günün konfor değerlerinden uzaktır. Ancak İslamköy 

bünyesinden Cumhurbaşkanı çıkarmış olmanın getirdiği değerleri ve bilinci ile herhangi bir 

Anadolu köyü değildir. Şehir merkezine olan yakınlık ve çift şeritli yol ile sağlanan ulaşım ise 

çok ciddi bir artı değerdir. Başta Isparta ili kent merkezinde yaşayanlar olmak üzere yakın 

coğrafyadaki birçok kent yaşayanına ev sahipliği yapabilecek altyapı ve üst yapı İslamköy‟de 

mevcuttur. 

 

Geleneksel İslamköy evleri sadece mimari bir unsur değildir. Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

ilk kuruluş yıllarına rastlayan ilk yapım sürecinden bugüne bir açık alan tarih müzesi 

hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında demokrasi konulu başka bir müze olmadığı 

gibi, köy sınırlarında sonradan yapılan müze olan başka bir köy de yoktur. Tüm bu gerçekler 

İslamköy‟ün tarihimizin hangi kesitine şahitlik ettiğini göstermektedir ve ülke tarih atlasında 

yerini almalıdır.  

 

Geleneksel İslamköy evlerinin yöresel kültürel turizmine katkı sağlayabilmesi için; 

Osmanlı arşivlerinden faydalanılarak yörenin İslamlaşma tarihi ve yörede fiilen yaşayan 

ailelerin nereden göç ettikleri, mimari formlar ve yaklaşımların hangi Anadolu yerleşkelerine 

benzer olduğunun tespiti ve kültür geçişi, bu özgün kültürün yaşam tarzındaki etkileri varsa 

mani ve deyişler, musandıra örneğinde olduğu gibi yaşamsal ya da mekânsal ifadelerde 

kullanılan kelimelerin etimolojisi, evlilik, ölüm gibi önemli konulardaki İslamköy halkının 

gelenekleri, toplumun sosyolojik yapısı  ve yönetim anlayışı, İslamköy düğünleri, İslamköy 

yemekleri ve ikramları, İslamköy yerel ağzı gibi değerler araştırılmalı ve kayda geçirilmelidir.   
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Kültürel turizm eylem planı bir yörede önerilecek turizm planlamasının başlangıcı olup  

fiilen İslamköy için böyle bir çalışma yapılmamıştır. Mevcut konut stoğunun ciddi kısmını 

oluşturan geleneksel evlerin sayısı 300‟ün üzerinde olup bunlardan fiilen 43 adedi tescil 

kapsamına alınmıştır. Ancak henüz koruma amaçlı imar planı mevcut değildir. Koruma 

amaçlı imar planı yapılması, geleneksel evlerin oluşturduğu bölgenin tanımlamasının 

yapılmasını, tescil kapsamında olmayan evlerle ilgili de ya yeniden tescil ya da başta cephe 

düzenleri olmak üzere kurallar getirilmesini sağlayacaktır ve planlada bütünlüğü 

oluşturacaktır. 

 

Islamköy evlerinin plan yapısı küçük pansiyonlara örnek olabilmektedir. Her geleneksel 

ev göz sayısına göre 10-15 kişilik konaklamalar sunabilmektedir. Geleneksel İslamköy 

evlerine başta konaklama olmak üzere yeme içme, tarihi ve kültürel değerlerin sunulduğu 

müzeler, İslamköy mutfağının sunulduğu yeme-içme birimleri, sosyal ve kültürel mekânlar 

önermek mümkündür. Bu süreçlerin başlayabilmesi için hazırlanacak koruma amaçlı imar 

planı ile restorasyonlarının kamu ya da mülk sahiplerince yapılması gerekmektedir. Mülk 

sahiplerinin bireysel haraketi bütüncül yaklaşıma zarar vereceği için yöre halkının 

bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. İslamköy‟de yapılacak bir kültürel turizm faaliyeti için 

en önemli unsurlardan biri olan yöre halkının konunun paydaşı olması sağlanmasıdır. Aksi 

halde kendi kültürel değerlerini yitirmiş bir yöre haline dönüşecektir. Günümüz turizm 

anlayışında en önemli unsurlardan biri de turizm firmalarıdır. Genellikle konaklama merkezli 

ve bir rota üzerinde turzm planlaması yapılmaktadır. Islamköy‟ün yakın çevrede bulunan 

Antalya ili çıkışlı kültür turlarına dahil edilmesi sağlanmalıdır. Yılda yaklaşık 6 milyon turisti 

ağırlayan Antalya ili bu sayı ile dünya turizm kentleri arasında en önemli yerlerden birisidir. 

Kültür turizminde kültürel turistin paydaşlığı yörede oluşmuş kültürel mirasa katkı vermesi 

açısından oldukça önemlidir. Örneğin; İslamköy ekmeğinin nasıl yapıldığının anlatıldığı 

mekanların yanında ayrıca turistlerce o ekmeğin kendi elleriyle yapıldığı ortamlar da 

üretilmelidir. Gülden gülyağına giden yolda kültürel turistin çalışması sağlanmalıdır. Kültürel 

turist gül yaprağını tarlada toplamalı ve gülyağının çıkarılmasına emeğiyle de şahitlik 

etmelidir. Bu sayede bir miras olan kültür nesilden nesile aktarılabilecektir. Bu husus diğer bir 

çok İslamköy‟e özel kavramda da tekrar edilmelidir.  

 

Kültürel Turizm açısından İslamköy ve çevresinde mevcut somut ve somut olmayan 

kültürel değerlerin bütüncül envanteri yapılmalı, İslamköy merkez ve yakın çevresi kültür 

rotaları, antik yol ve kervan yolu rotaları belirlenmeli, Geleneksel İslamköy evleri farklı 

işlevsellikler verilmek suretiyle turizme kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca İslamköy sit 

alanı içindeki geleneksel konutların bulunduğu tarihi sokakların ve konutlarla birliklte 

düşünülerek iyileştirme projelerinin hazırlanarak turizme kazandırılması önem taşımaktadır.   

 

REFERENCES 

 

 Ahunbay, Z., 2004. Tarihî çevre koruma ve restorasyon. İstanbul Yapı Endüstri Merkezi 

A.Ş. Yayınları. Yapı Yayın-28, 

 Anderson,B.,1977. Solar Energy: Fundamentals in Building Design. New York: 

McGraw-Hill. 

 Berkes, F. ve Kışlalıoğlu, M., 1991. Ekoloji ve çevre bilimleri, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

s.35. 

 Dağgüllü, M., 1997. Geleneksel ve yöresel konutların tanımlanması ve çağdaş 

kullanımlara uyarlanmasında bir yöntem araştırması, Bursa: Yapı Yaşam 97. s.59-66. 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM3 

 

 

228 

 

 Drings, H.R., 1990. “Ökologisch Planen und Bauen”, DBZ Bertelsman Fachzeitschriften, 

9/1990, Nr. 290, s: 1267 

 Edwards, B., 2007. Sürdürülebilirlik Kültürü ve Mimari Tasarımın Önündeki Güçler, 

Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, s: 22-34, Antalya. 

 Eldem, S.H., 1984. Türk Evi Osmanlı dönemi, Cilt I, İstanbul, Türkiye Anıt Çevre 

Turizm Değerlerini Koruma Vakfı. 

 Gül, A.  ve Apaydın, A., 2009. Ecological and architectural approaches in traditional old 

buildings; Isparta-Islamkoy case study. International ecological architecture and planning 

symposium. (Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu), 22-25 Ekim 

2009, s.43-51. Antalya. 

 Gürer, N., 2006. Kırsal Turizmin gelişiminde geleneksel konut dokusundan kaynaklanan 

fırsatlar ve kısıtlıklar. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, (Turizmde Sosyal, Kültürel, 

Fiziksel Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler), 28-29, Nisan, 2006, Antalya Mimarlar Odası, 

171-177, Antalya. 

 Hamamcı, C. ve Keleş, R., 1993. Çevre ve Bilim. Ankara: İmge yayınevi, s.13. 

 Hasol, D., 1993. Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: YEM Yayınları. s.143. 

 Hegger, M., 1997. Zukunftsfaehige architektur. Stuttgart: Deutsche Bauzeitung. db 2/97, 

s.41. 

 Khondker, H.H. 2000. Globalization: against reductionism and linearity. Development 

and Society, 29, s. 17–33. 

 Kuban, D.1995. Türk ve İslam sanatı üzerine denemeler. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları. 2. Baskı. s.225-230.  

 Küçükerman, Ö. 1985. Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi, İstanbul: Turkish 

Touring Automobile Association.  

 Larner, W. 1998. Hitching a ride on the Tiger‟s back: globalisation and spatial 

imaginaries in New Zealand. Environment and Planning D: Society and Space, 16, pp. 

599–614. 

 Marcuse, P. 2000. The Language of Globalization.  Monthly Review, 52, pp. 1–4.  

 Onat,E.,T., 1990. Rate variational extremum principles for finite elastoplasticity, Applied 

Mathematics and Mechanics, v.11(7), p.659-667, London. 

 Ovalı, P.2009. Türkiye iklim bölgeleri bağlamında ekolojik tasarım ölçütleri 

sistematiğinin oluşturulması,Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, s.68, Edirne. 

 Özmehmet, E. 2005. Sürdürülebilir mimarlık bağlamında Akdeniz iklim tipi için bir bina 

modeli önerisi. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir 

 Renda Y.1995.  Sürdürülebilir turizm. İstanbul: Bilim ve Teknik Sayı: 332, 48-51 

 Seymen, Ü.B.1995. Planlama kapsamında ekoloji kavramının içeriği, planlamaya ve 

tasarıma ekolojik yaklaşım sempozyumu. MSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü. İstanbul. s: 301 

 Sözen,M. ve Eruzun, C. 1992. Anadolu‟da ev ve insan. İstanbul: Emlak Bankası 

Yayınları, s:20.  

 Tönük,S. 2001.  Bina Tasarımında Ekoloji. İstanbul: Y.T.Ü. Basım Yayın Merkezi. S.58-

60.  

 Yazgan, M. E. ve Erdoğan, E. 1992. Tarihî çevrelerde peyzaj planlama. Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Ankara: Peyzaj Mimarisi 

Derneği Yayınları: Sayı:2, s.49. 

 Waters, M. 1995. Globalization, Routledge. London. 

 URL-1, 2017. http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=189/  Erişim Tarihi:  

02.01.2017. 

http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=189/


 
229 

 

Isparta –İslamköy Geleneksel Konutlarının Mimarı Ve Ekolojik Özelliklerinin Kültür Turizmi 

Açısından Değerlendirilmesi 

 

 URL-2, 2008. http://www.ahsapkarkas.com/Haber/Turk_Mimari_Tarihi.aspx, Erişim 

Tarihi: 15.09.2008. 

 URL-3, 2008.  http://www.imece.org/dergi/mart2000/anadoluevleri.html/ , Erişim Tarihi: 

23.11.2008. 

 

http://www.ahsapkarkas.com/Haber/Turk_Mimari_Tarihi.aspx
http://www.imece.org/dergi/mart2000/anadoluevleri.html/


 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM3 S: 230- 244 

Published Online Juni 2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

THE PROMOTION OF CULTURAL TOURISM PRODUCTS FOR 

SLOW TOURISTS: THE CASE OF ERZURUM 
 

Bekir EġĠTTĠ  *,  Buket BULUK **  
* Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 
Bölümü, bekiresitti@comu.edu.tr 

** Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, bulukbuket@comu.edu.tr 

 

Copyright © 2019 Bekir EŞİTTİ,  Buket BULUK. This is an open access article distributed under the Eurasian 

Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. 

 

ABSTRACT 
 

Cultural tourism has become a trend in the international travel and tourism industry. According to 

UNWTO cultural tourism is a major element of international tourism consumption. Besides that slow tourism, 

which is another alternative tourism concept, also shows developments. In general, slow understanding 

encourages tourists to reduce their travel frequency and if necessary, travel with more sustainable modes, 

increase the length of stay at a destination, visit local attractions and favor local products and resources. This 

understanding may provide an opportunity for promoting products that represent the cultural structure of a 

destination. This study first explores the extent to which attributes of slow tourism exist in Erzurum destination. 
Then, investigates the promotional cultural tourism activities carried out at the destination for slow-tourists. A 

questionnaire survey was conducted with 315 tourists. This study found that tourists preference for slow tourism 

is high compared to other tourism themes, but the presentation and promotions of cultural tourism products are 

insufficient. Although each region in this destination has its own cultural tourism assets, it has been observed by 

the tourists that these assets were not transformed into tourism products in an integrated structure. The study 

emphasizes that more importance should be given to local cultural values and resources in order to contribute to 

the local economy in a sustainable way. 

 

Key Words: Cultural Tourism Products, Erzurum Destination, Slow Tourists, Sustainability, Local 

Resources. 

 

KÜLTÜR TURĠZMĠ ÜRÜNLERĠNĠN YAVAġ TURĠSTLERE TANITIMI: ERZURUM 

ÖRNEĞĠ 

 
ÖZET 
 

Kültür turizmi, uluslararası seyahat ve turizm endüstrisinde bir trend haline gelmiştir. UNWTO'ya göre 
kültür turizmi, uluslararası turizm tüketiminin ana unsurları arasında yer almaktadır. Bununla beraber 

günümüzde, alternatif bir turizm anlayışı olan yavaş turizm anlayışı da gelişme göstermektedir. Genel olarak 

yavaş turizm anlayışı, turistleri; seyahat sıklığını azaltmaya ve daha sürdürülebilir yöntemlerle seyahat etmeye, 

bir destinasyonda kalma süresini artırmaya, yerel cazibe merkezlerini ziyaret etmeye ve yerel ürün ve kaynakları 

tercih etmeye teşvik etmektedir. Bu anlayış, bir destinasyonun kültürel yapısını temsil eden ürünleri tanıtmak 

için bir fırsat sağlayabilmektedir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak, yavaş turizm özelliklerinin Erzurum 

destinasyonunda ne ölçüde bulunduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmada öncelikle, Erzurum 

destinasyonunda kültür turizminin durumu, bu turizm türü kapsamına giren noktaların belirlenmesi ve 

gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin tespiti amacıyla turizm faaliyetlerinde karar verici ve söz sahibi olan kamu 

sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleri yöneticileri ile temsilcilerinden oluşan 14 kişi ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ikinci olarak, yavaş turistler için Erzurum destinasyonunda gerçekleştirilen 
tanıtım amaçlı kültürel turizm faaliyetleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Erzurum 

destinasyonunu ziyaret eden 315 yerli ve yabancı turist ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

sonucunda, turistlerin yavaş turizm tercihlerinin diğer turizm temalarına göre daha yüksek olduğu, ancak yerel 

kültürel turizm ürünlerinin sunumu ve tanıtımının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, bu 
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destinasyondaki her bölgenin kendine ait kültürel turizm varlıklarının olmasına rağmen, bu varlıkların bütünleşik 

bir yapı içinde turizm ürünlerine dönüştürülmediği görülmüştür. Çalışma sonucunda, yerel ekonomiye 

sürdürülebilir bir şekilde katkıda bulunmak amacıyla yerel kültürel değerlere ve kaynaklara daha fazla önem 

verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi Ürünleri, Erzurum Destinasyonu, Yavaş Turistler, Sürdürülebilirlik, 

Yerel Kaynaklar. 

 

1. GĠRĠġ 

 

Kültür turizmi, 1970'lerin sonunda, turizm pazarlamacıları ve araştırmacıları tarafından 

bazı turistlerin, bir destinasyonun kültürünü veya kültürel mirasını daha derinlemesine 

kavramak için özel olarak seyahat ettiğinin fark edilmesiyle, farklı bir ürün kategorisi olarak 

tanınmaya başlanmıştır (Tighe, 1986). Son zamanlarda turistler arasında yeni bir trend olarak 

öne çıkan kültür turizmi, küresel bir fenomen haline dönüşmektedir (Torre ve Scarborough, 

2017). UNWTO'ya göre (2004) kültür turizmi, uluslararası turizm tüketiminin ana 

unsurlarından birisidir. Bu turizm türü, sadece tarihsel veya doğal kültür varlıklarını 

kapsamamakta, modern sanat eserlerini ve bu kapsamda yapılan etkinliklerini de turistik bir 

ürün şeklinde değerlendirmektedir. Farklı kültürleri görme ve deneyimleme motivasyonu 

kültür turizmi aktivitelerine katılım oranını gün geçtikçe artırmaktadır (Ramires vd., 2016). 

Bu nedenle kültür turizmi sektörü, küresel turizm talebinin gelecekteki en önemli büyüme 

alanlarından birisi haline gelecektir (Woyo ve Woyo, 2019).  

 

Türkiye açısından kültür turizmi sektörü ele alındığında, zengin kültürel değerlerin var 

olduğu, ancak kültür turizmi açısından sektörün arzu edilen düzeye ulaşmadığı görülmektedir. 

Bu duruma neden olarak, yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarının deniz, güneş ve kum 

(kitle) turizmine odaklanmış olması gösterilmektedir (Çulha, 2008). Oysa, kültür turizmi 

aktivitelerine katılanlar daha bilinçli, varlıklı ve eğitimli turistlerdir. Bu turistler, 

destinasyonun kültürüne göre bir şeyler takip ve talep etme konusunda güçlü bir istek 

duymaktadırlar. Özellikle insanların bilinçli ve yavaş bir şekilde yaşamasını ve seyahat 

etmesini öngören, yavaş felsefesiyle turizm aktivitelerinde bulunan yavaş turistler (slow 

tourists) (Honoré, 2010), ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için sürdürülebilirlik anlayışı 

ile yerel kültürel ürünleri tercih etmektedirler.  

 

Son zamanlarda yavaş turizm felsefesiyle hareket eden bir turizm trendine dönüşen 

Doğu Ekspresi (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, Ankara-Kars güzergâhı treni) ile 

seyahat eden turistlerin, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan ve bu bölgenin 

yüzölçümü en büyük kenti olan Erzurum iline uğradıkları görülmektedir (Bakınız Şekil 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 1: Erzurum İl Haritası 

Kaynak: TC Erzurum Valiliği 
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Erzurum ili doğal güzelliklerinin yanı sıra, tarihi boyunca birçok medeniyete de ev 

sahipliği yapmış ve birçok kültürü bünyesinde barındırmış kadim bir şehirdir (Cengiz ve 

Akkuş, 2012). Erzurum ilinin kültür turizmi açısından elverişli koşullarına rağmen, turizm arz 

talebinin düşük olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada öncelikle, yavaş turizm 

özelliklerinin Erzurum destinasyonunda ne ölçüde bulunduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. 

Buna ek olarak çalışmada, yavaş turizm güzergahında bulunan Erzurum destinasyonunda 

gerçekleştirilen tanıtım amaçlı kültürel turizm faaliyetleri de incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda, yerel ekonomiye sürdürülebilir bir şekilde katkıda bulunmak için yerel kültürel 

değerlere ve kaynaklara daha fazla önem verilmesi ve bu doğrultuda ürün çeşitlendirilmesinin 

gerektiği vurgulanmıştır. 

 

2. ĠLGĠLĠ YAZIN 

 

Kültür Turizmi ve Ürünleri 

 

Kültür turizmi, somut ve somut olmayan kültürel unsurları içerisine alan ve insanları 

seyahat etmeye motive eden bir özel ilgi turizmi türü olarak kabul edilmektedir (Mckercher ve 

du Cros, 2002). Bu turizm türü; bir destinasyonda gerçekleştirilen festival, halkoyunları, 

tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklere katılımı, geçmiş ve yaşayan uygarlıklar ile kültürel 

değerleri tanıcı gezileri, tarihi yerleri ve toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapılan 

seyahatleri kapsamaktadır (Aydın, 1990: 27). 

 

Kültür turizminin küresel turizm pazarında öne çıkan bir turizm türü olarak ortaya 

çıkmasının en önemli nedenleri arasında; güneş-deniz-kum (kitle) turizmi pazarına yönelik 

tatil turizminin doyuma ulaşması, çevre, ekolojik denge ve sürdürülebilirlik konularında 

yapılan tartışmalar, doğal güzellikler ve kaynaklardan yoksun kalınacağı fikri ve bireylerin 

tarihi değerler hakkında bilinçlenmeye başlamış olması unsurları yer almaktadır (Öztürk ve 

Yazıcıoğlu, 2002). Bir destinasyonun sürdürülebilir bir turizm sektörüne sahip olabilmesi, 

turizm alanında gerçek ve kalıcı bir rekabet gücü elde etmesi, yerel ve bölgesel ekonomilere 

katkıda bulunması, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını koruyup gelecek kuşaklara 

aktarabilmesi için kültür turizmi anlayışı önemli bir araçtır. Türkiye turizm sektöründe kârlı, 

sürdürülebilir ve sorumlu olabilecek tek turizm yaklaşımı kültür turizmidir (Pekin, 2011). 

Birçok medeniyetin beşiği olan Türkiye’nin, zengin kültürel kaynaklarına rağmen, özellikle 

kültür turizmi için gelen turistlerin sayısında ve buna bağlı olarak elde edilen turizm 

gelirlerinde hak ettiği yerde olmadığı görülmektedir (Öz, 2019). Sağlayacağı ekonomik ve 

sosyo-kültürel yararlar dikkate alındığında kültür turizmi, öncelikli olarak geliştirilmesi 

gereken bir turizm türüdür (Uygur ve Baykan, 2007: 33). Bu bağlamda öncelikle kültür 

turizmi kapsamında sunulan ürünlere bakılmalı ve belirli bir destinasyon için hangi kültür 

turizmi ürünlerinin sunulabileceği belirlenmelidir.  

 

Kültür turistlerinin belirli bir destinasyonu ziyaret etme motivasyonları araştırıldığında, 

aldıkları hizmetin birincil kültürel deneyimlerinin kolaylaştırıcıları olduğu görülmektedir. 

Ancak, turistin seyahatinin asıl nedeni, hizmet almak yani söz konusu destinasyonda 

konaklama, ulaşım, misafirperverlik gibi hizmetlerin alınması değildir. Kültür turizmi 

ürünlerinin temelini, kültürel çekicilikler oluşturmaktadır. Kültürel çekicilikler bölgeden 

bölgeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu gerçekten yola çıkıldığında, kültür turizm 

ürününün işlevi; estetik ve sanatsal özellikler, tarih ve kültürel miras ve bir yerin özel 

karakteri olmak üzere üç başlıkta ele alınmaktadır (Schweitzer, 1999: 1-2). 
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Richards ve Munsters (2010), turizm ürününün temel tanımına dayanarak kültürel 

turizm ürününü; kültürel çekicilikler, konaklama ve ulaşıma ek olarak diğer kültür turizmi 

ürünlerinin bileşimleri şeklinde ele almaktadır. Bu tanıma göre kültür turizmi ürünü; teme l 

ürün ve ek ürünlerin bileşiminden oluşmaktadır:  

 

• Temel ürün: Kültürel turizmin temel arz kaynakları (anıtlar, kültürel etkinlikler, yerel 

kültür vb.) ve bilgi ve eğitim gibi ilgili özel kültürel turizm hizmetlerinin tümü.  

• Ek ürün: Genel turizm ürünü unsurları ve ilgili turizm hizmetleri olmak üzere (genel 

turizm kolaylaştırıcıları, hizmetler ve ulaşım altyapısı gibi). 

• Bir çekiciliğin kültür turizmi ürünü olabilmesi için, konaklama ve yiyecek içecek 

hizmetlerinden bilgi ve ulaştırmaya kadar uzanan çok çeşitli hizmet ve ürünlerle bir araya 

gelmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kültür turizmi ürününü oluşturan kategorileri (Kültür 

Turizmi Ürünleri ve Motivasyon, 2016): 

• Tarihi kültür turizmi ürünleri: Kültürel miras ve eserler, 

• Sanatsal kültür turizmi ürünleri: Halk sanatı, halk müziği, performans sanatı ve mimari 

sanatlar, 

• Bölgesel kültür turizmi ürünleri: Yerel geleneksel kültür, yerel mutfak kültürü, yerel 

festivaller ve antik mimari, 

• Dini kültür turizmi ürünleri: Dini yerler ve etkinlikler, 

• Rekreasyonel kültür turizmi ürünleri: Eğlence parkı, tema parkı, botanik bahçe ve hayvanat 

bahçesi. 

• Bilimsel kültür turizmi ürünleri: Müze, endüstriyel turizm, tarım turizmi, askeri turizm, 

macera turizmi ve bilimsel keşif gezileri  

Kültür turizmi ürünlerinin sürdürülebilir bir anlayışla; doğal, ekolojik ve toplumsal 

hassasiyetler dikkate alınarak, yenilenebilen kaynaklara süreklilik sağlanmalı ve kültürel 

turizm ürünlerinin uzun yıllar arza konu olabilme koşulları sağlanmalıdır. 

 

YavaĢ Turizm Hareketi 

 

1989 yılında doğan ve Carlo Petrini’nin fikirlerini benimseyen yavaş turizm hareketi 

(Slow Tourism Movement); gezginlerin, turizm girişimcilerinin ve yerel toplulukların aktif 

katılımı ile az bilinen yerleri koruyan ve geçmişin korunmasını teşvik eden bir turizm 

hareketine dönüşmüştür (Slow Tourism, 2019). Genel olarak bu anlayış turistleri, seyahat 

sıklığını azaltmaya ve gerekirse daha sürdürülebilir yöntemlerle seyahat etmeye, bir 

destinasyonda kalma süresini artırmaya, yerel cazibe merkezlerini ziyaret etmeye ve yerel 

ürün ve kaynakları tercih etmeye teşvik etmektedir. Yavaş felsefesi turizm olayının birçok 

farklı alanında kendine yer bulmuş; yavaş seyahat (slow travel), yavaş trafik (slow traffic), 

yavaş yemek (slow food), yavaş şehir (slow city) ve yavaş turizm (slow tourism) gibi akımlar 

oluşturularak, yavaş hareketinin küresel boyutta yayılması sağlanmıştır (Dural ve Köseoğlu, 

2017). 

 

Yavaş felsefesi; gezginleri, azaltılmış bir hızda turizm aktivitelerine katılmaya davet 

etmektedir. Bu davette, sürdürülebilir ve sorumlu olma ve içinde bulunulan kültürel yapıya 

saygı duyma, yeni yerler keşfetmenin ön koşullarını oluşturmaktadır. Böylece turistlere; yeni 

yerler tanıma, farklı kültürlerde yaşama ve kendilerini “tazeleme” şansı verilmektedir. Yavaş 

hareketi aynı zamanda, yerel çevre ve sosyo-kültürel yapının korunması ve bu değerlerin paha 

biçilemez haklar olarak savunulması gerektiği üzerinde durmaktadır (Özgürel ve Avcıkurt, 

2018).  
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Yavaş turizm anlayışı, bir destinasyonun kültürel yapısını ve kültür turizmi ürünlerini 

tanıtmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yavaş turizm anlayışı ile bir destinasyonu 

ziyaret eden turistler acele hareket etmeden ve daha fazla yerel değerlere ilgi gösteren tutum 

içinde bulundukları için bu yönde sunulan ürünlere daha fazla talepte bulunacaklardır.  

 

3. YÖNTEM 

 

AraĢtırmanın Amacı 
 

Araştırmanın amacı; özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen yavaş turizm anlayışı 

ve bu turizm türünü tercih eden yerli turistlerin güzergâhları üzerinde bulunan Erzurum 

destinasyonunun yavaş turizm özelliklerini belirlemek ve kültür turizmi açısından Erzurum 

ilinde gerçekleştirilen tanıtım amaçlı faaliyetleri irdelemek olarak belirlenmiştir. 

 

Bu kapsamda geliştirilen araştırma soruları şu şekildedir: 

 

1. Türkiye’nin önemli yavaş turizm destinasyonlarından biri olan Erzurum ilinin doğal ve 

kültürel varlıklara dayanan turistik ürünleri nelerdir? 

2. Erzurum ilinin sahip olduğu kültür turizmi ürünlerinin tanıtımı amaçlı yapılan faaliyetler 

nelerdir ve sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler nelerdir? 

Yöntem 
 

Bu çalışmada kullanılan veriler "karma yöntem" yaklaşımı ile elde edilmiştir. Karma 

yöntemle araştırma yapmak; çeşitli yöntemler kullanarak olayları bir çerçeve içerisinde 

sunmak, analiz etmek ve bir araya getirmektir. Karma yöntem araştırmaları, araştırmacının bir 

çalışma veya birbirini izleyen çalışmalar içerisinde nitel ve nicel yöntem, yaklaşım ve 

kavramları birleştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2006; Baki ve Gökçek, 2012).  

Araştırmada öncelikle, Erzurum destinasyonunda kültür turizminin durumu, bu turizm 

türünün kapsamına giren noktaların belirlenmesi ve gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin 

tespiti amacıyla turizm faaliyetlerinde karar veren ve söz sahibi olan kamu sektörü, özel 

sektör ve sivil toplum örgütleri yöneticileri ile temsilcilerinden oluşan 18 kişi ile görüşme 

talebinde bulunulmuştur. Görüşme isteği yönlendirilen dört kişi işlerinin yoğunluğu nedeni ile 

randevu vermemiş, geri kalan 14 kişi ile uygun gördükleri zaman diliminde randevu alınarak 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, 01 Aralık 2018-12 Aralık 2018 tarihleri arasında 

yapılmıştır. 

 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler, 25 ile 35 dakika arasında sürmüştür. 

Yönlendirilen sorular, araştırma konusu ve amacı ile doğrudan ilgilidir. Araştırmada yer alan 

sorular, literatür kaynaklarının taranması ve konuya yönelik yapılan araştırmalar ve 

tartışmalar neticesinde zengin bir bilgi birikimi ile hazırlanmıştır. Araştırma soruları ise 

aşağıdaki şekildedir: 

 

1. Erzurum turizminin gelişme sürecini ve mevcut durumunu değerlendirir misiniz? 

2. Erzurum ilinde kültür turizmi amaçlı gerçekleştirilen ve planlanan turizm faaliyetleri nelerdir? 

3. Erzurum turizminin doğal ve kültürel çekim gücü korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için neler yapılmalıdır? 

4. Kültür turizminin gelişmesinde yerel halkın payı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 
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Görüşme verilerinin analizi, içerik analizi olarak gerçekleştirilmiştir. İçerik analizinde 

ana amaç, verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere dönüştürmektir. Görüşme verileri 

önce kavramsallaştırılmış, ardından ortaya çıkan kavramlar mantıklı bir biçimde düzenlenmiş 

ve benzer kavramlar kategoriler altında bir araya getirilerek ana temaların belirlenmesi 

sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Görüşme bulguları analiz edilirken, araştırmacılara 

kolaylık sağlaması açısından katılımcıların gerçek açık isimleri yerine kodlamaya gidilmiştir. 

 
Tablo 1. Mülakat Yapılan Katılımcılar 

    Sektörler/Kodlar  

K
am

u
 S

ek
tö

rü
  

SD Erzurum Valiliği 

MA Erzurum Büyükşehir Belediyesi 

ST Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

HK Erzurum Müze Müdürlüğü 

BS KUDAKA 

Ö
ze

l 
S

ek
tö

r 

MF Otel Zade 

CA Grand Hitit 

NB Dedeman Palandöken 

YA Polat Erzurum Resort 

MK Erzurum Evleri 

GN Şehr-i Palas 

S
T

K
 

ME Kültür M. Sen Erzurum Şubesi 

ŞK Palandöken Kalkınma Vakfı 

HB Ulaştırma M. Sen Erzurum Şubesi 

 

Nitel verilerin elde edilmesinin ardından, sosyal bilimlerde en sık kullanılan nicel veri 

toplama tekniklerinden biri olan anket tekniğinden yararlanılarak Erzurum ilinde yavaş 

seyahat eden turistlerin kültür turizmi ürünlerine yönelik istek ve algıları ölçülmeye 

çalışılmıştır. Araştırma, 19 Aralık 2018 ve 20 Ocak 2019 tarihlerinde Erzurum ilinde kolayda 

örnekleme tekniği ile uygulanmıştır. Katılımcıların ana kütleyi iyi temsil etmesi gerektiği göz 

önünde bulundurularak, mümkün olduğunca Erzurum ilinin farklı kültür turizmi noktalarında 

ve farklı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikteki katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmacılar, 492 ziyaretçi ile temas kurmuş ve 350’si ankete katılım sağlamıştır. 

Dolayısıyla geri dönüş oranının %71,14 olarak gerçekleştiği söylenebilir. 35 adet anket ise, 

cevapların eksik olması nedeniyle veri analizinden çıkarılmış ve 315 tam anketle analizler 

sonuçlandırılmıştır. Katılımcıların demografik ve genel özellikleri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

 
Tablo 2. Katılımcıların Demografik ve Genel Özellikleri 

Karakteristik Özellik N (315) % 

100 

Karakteristik Özellik N 

(315) 

% 100 

Yavaş yaşam hakkında ön bilgi Yavaş turizm aktivitelerine katılım sıklığı 

Evet, az var 104 33,02 Yılda 1 kez 60 19,04 

Evet, yeteri kadar var 211 66,98 Yılda 2 kez 91 28,89 

Cinsiyet Yılda 3 kez  95 30,16 

Kadın 153 48,57 Yılda 4 kez veya daha fazla 69 21,91 

Erkek 162 51,43 Medeni durum 

Yaş Bekar 205 65,08 
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20 altı 37 11,75 Evli 110 34,92 

20-29 106 33,65 Eğitim durumu 

30-39 81 25,71 Lise  58 18,41 

40-49 48 15,24 Meslek Yüksek Okulu 88 27,94 

50 ve üzeri 43 13,65 Lisans 101 32,06 

Meslek Yüksek lisans/Doktora 68 21,59 

Öğrenci 139 44,13 Turist türü 

Kamu çalışanı 81 25,71 Yerli 265 84,13 

Özel sektör çalışanı 95 30,16 Yabancı 50 15,87 

 

Tablo 2'de görüleceği üzere, örneklemin çoğunluğu yerli turistler (%84,13) ve 20-39 yaş 

aralığındaki (%59,36) turistlerden oluşmaktadır. Yine tablodan, katılımcıların çoğunluğunun 

(%66,98) yavaş yaşam hakkında yeteri kadar bilgi sahibi oldukları ve yılda iki veya daha fazla 

(%80,96) yavaş turizm aktivitelerine katıldıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, 

katılımcıların çoğunluğunun (%65,08) bekar olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna 

bakıldığında, katılımcıların büyük kesiminin üniversite eğitimli oldukları (%81,59) ve meslek 

olarak çoğunluğu öğrencilerin (%44,13) oluşturduğu dikkat çekmektedir. Katılımcıların 

cinsiyetleri açısından ise, yaklaşık olarak eşit oranlarda dağılımın gerçekleştiği görülmektedir.  

 

Anket Formunun OluĢturulması 

 

Çalışma kapsamında ölçülen yapı ve ilgili maddelere, kapsamlı bir literatür 

taramasından sonra karar verilmiştir. Erzurum ilini ziyaret eden turistlerin yavaşlık arayışları, 

yavaş turizm algıları, kültür turizmi ürünlerine yönelik tutumları ve davranışsal niyetlerini 

ölçmek amacıyla Kim ve arkadaşlarının (2019: 11) çalışmalarında kullandığı ölçüm modeli 

kullanılmıştır. Kim ve arkadaşları (2019: 11) söz konusu ölçüm modelinde; yavaş yaşam 

arayışını altı ifade ile, yavaş turizm algısını beş ifade ile kültür turizmi ürünlerine yönelik 

tutumları dört ifade ile ve turistlerin davranışsal niyetlerini de dört ifade ile ölçmektedir 

(Tablo 3).  

 

Beşli likert tipi ölçeğin kullanıldığı çalışmada ölçeklerin puanları, “1= Hiç 

katılmıyorum”; “2= Katılmıyorum”; “3= Kısmen katılıyorum”; “4= Katılıyorum”; ve “5= 

Tamamen katılıyorum” şeklinde değişiklik göstermektedir. 
 

4. BULGULAR 

 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırma sonucunda elde edilen nitel ve nicel bulgulara yer 

verilmiştir. 

 

Nitel Bulgular 1 

 

Görüşmeler esnasında, katılımcılardan son yıllarda Erzurum il turizminde 

gözlemledikleri gelişim sürecini ve Erzurum ilinin mevcut durumunu değerlendirmeleri 

istenmiştir. Mülakat yapılan katılımcıların çoğunluğu; kış turizminin yanı sıra, özellikle kültür 

turizmi alanında son yıllarda turizmin hızla geliştiğini ve yatırım aldığını beyan etmişlerdir. 

Katılımcılar, kültür turizmi talebinin artışı ile kış aylarında yoğunlaşan turizmin yavaş yavaş 

tüm yıla yayıldığını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki tabloda (Tablo 3), 

katılımcıların değindikleri konular ve tekrarlanma sıklıkları yer almaktadır. 
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Tablo 3. Erzurum ilinde Turizmin Gelişim Sürecine Yönelik Katılımcı Görüşleri 

Ġfadeler/ 

Katılımcılar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

Oran 

(%) 

Yatırımlardaki artış   x x x  x x   x x x x x x x 85,7 

Alt yapı-Üst yapı 

çalışmalarındaki 

artış 

x x x x  x x x x  x x  x 78,6 

Restorasyon 

çalışmalarındaki 

artış 

 x x x x x x x  x x  x  71,4 

Tanıtım/Fuar 

organizasyonlarında

ki artış 

x x x x x x  x x x x x x x 92,8 

Gelen misafir 

sayısındaki artış 
 x x x  x x x x x  x   64,3 

x
İfadelerin tekrarlanma sayısı 

 

Katılımcıların çoğunluğu (%92,8), özellikle Erzurum ilinin tanıtımı amacıyla katılım 

gösterilen ulusal ve uluslararası fuarlar ve gerçekleştirilen “Erzurum Tanıtım Günleri” 

etkinliklerinin geri dönüşlerinin gözle görülür düzeyde olumlu olduğunu beyan etmişlerdir. 

Bununla beraber, tüm yıl hizmet vermek amacıyla kurulan turizm işletmeleri sayısındaki 

artışın da katılımcılar tarafından önemli bir turizm gelişmesi olarak görüldüğü saptanmıştır. 
 

Görüşmeci 11 (MK), bu konuya yönelik düşüncelerini, “Şehrimizin uluslararası ve 

ulusal fuarlarda tanıtıldığını ve yapılan bu girişimlerin bizleri de bilgilendirerek 

gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu çok memnun edici, bizim işletmemiz şehrimizin kültürel 

dokusunu yansıtan bir işletmedir. Erzurum’un sadece kış turizmi ile anılmasını biz de 

istemiyoruz. Hem turizm tesisleri çeşitleniyor, kalite artıyor, hem de turizm tanıtımlarıyla 

şehrimiz dünya vitrinine çıkıyor. Bu nedenle çok güzel gelişmeler söz konusudur diyebiliriz” 

şeklinde ifade etmiştir. 

 

Kamu sektörünün genel bakışını temsil eder nitelikteki bir ifadeyi ise, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünde görevli ST, “Şehrimizin sadece kış turizmi alanında geliştirilmesi 

amaçlanmamaktadır. Yedi bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, birçok tarihi ve 

kültürel dokuyu barındıran şehrimizi gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri, restorasyon ve alt 

yapı çalışmaları ile tam anlamıyla bir kültür turizmi destinasyonuna çevirmeyi amaçlıyoruz. 

Buna bağlı olarak turist sayımızda zaten bir artış var ve bu artışların devamlılığını 

sağlayacağız. Umarım gelecek yıl bir milyon turist sayısını da yakalayacağız diye ümit 

ediyorum” şeklinde ifade etmiştir. 

 

Nitel Bulgular 2 

 

İlk soru ile bağlantılı olarak katılımcılara Erzurum ilinde kültür turizmi amaçlı 

gerçekleştirilen ve planlanan turizm faaliyetlerinin neler olduğu sorulmuş ve bu sorunun 

cevabı olarak bütün katılımcılardan Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul ilinde 

gerçekleştirilen “İstanbul-Erzurum Tanıtım Günleri” olduğu cevabı alınmıştır. Ayrıca 

katılımcılar tarafından, Türkiye’nin önde gelen illerinde (İstanbul, Kocaeli vb.), Erzurum 

tanıtım günleri kapsamında Cağ Kebabı Festivali ve Cirit oyunu gösterisi gibi öne çıkan ve 

bilinen etkinliklerin organize edildiği belirtilmiştir.  
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Katılımcıların genelinin görüşlerini ifade eden Görüşmeci SD, “Son zamanlarda pek 

çok fuar ve tanıtım organizasyonlarında Erzurum olarak yer almaya başladık. Örneğin; Cağ 

kebabı festivali düzenledik, bu lezzetimizi ücretsiz olarak halkımıza sunduk. Erzurum Türk 

Oyunları organizasyonunu planladık ve bu kapsamda başta Cirit oyunumuz olmak üzere Türk 

kültürüne özgü oyunları, halk ozanlarımızı ve halk oyunlarımızı turistlerle buluşturup kültürel 

turizmimizi canlandırmayı amaçladık. Ayrıca, yerel ürünler (Narman şeker fasulyesi, gendime 

(yarma), kuşburnu, organik bal ve gavut gibi) de tanıtım günlerinde kendilerine yer bulmakta 

ve ilgi görmektedir. Uluslararası Kış ve Dağ Turizmi Kongresi’nde Erzurum’un kültürel 

kimliğini de yansıtan tanıtım materyalleri hazırladık. Bu kapsamda “Kış ve Doğa Turizmi”, 

“Turizm Yatırımları ve Ekipmanları Fuarı”, “Doğu Anadolu Erzurum Gıda ve Yöresel 

Lezzetler Fuarları” gibi etkinlikleri, planladığımız diğer organizasyonlara örnek olarak 

verebilirim” şeklinde ifade etmiştir. 

 

Nitel Bulgular 3 

 

Erzurum turizminin doğal ve kültürel çekim gücü korunarak gelecek kuşaklara 

aktarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için neler yapılmalı sorusuna katılımcıların 

çoğunluğu, şehrin birçok somut ve soyut kültürel mirasının var olduğunu, özellikle Türk-

İslam sentezli kültürel çekiciliklerle yerli turist sayısının artırılabileceğini belirtmiştir. 

 

STK grubu katılımcılarından ME; “Şehrimiz yedi bin yıllık geçmişiyle birçok 

medeniyete beşiklik yapmıştır. Özellikle Türk-İslam dokusuyla yoğrulmuş pek çok Camii, 

medresesi ve inanç merkezleri vardır. Şehir merkezinde bulunan geleneksel Erzurum evleri, 

geleneksel Türk hamamları, Gümrük, Cennetzade ve Kanberoğlu Hanları, Aşkale ilçemizde 

bulunan Karasu hanı gibi tarihi konaklama tesislerimiz bulunmaktadır. Rüstempaşa Bedesteni, 

oltu taşı satıcılarının da faaliyet gösterdiği çarşımız turistlere görsel bir güzellik sunmaktadır. 

Doğa turizmi açısından İspir ilçemizde bulunan Çoruh nehrinde rafting ve kano 

yapılabilmekte ve birçok noktada dağ yürüyüşleri düzenlenmektedir. Erzurum il sınırımız 

dâhilinde şu an aklıma gelmeyen birçok mirasımız vardır ve bunlar iyi koşullarda 

korunmuştur. Yavaş turizm denilen turizm türünü tercih edecek turistler için fırsatlarımız 

oldukça fazla. Ancak, bu kültürel varlıklarımız bir bütün olarak ve organize bir şekilde 

gezmeyi sağlayacak bağlantı hatlarımız ne yazık ki şu an için yok. Bu bağlantıların kurulması, 

çekim gücümüzü de arttıracaktır.” şeklinde ifade etmiştir. 

 

Nitel Bulgular 4 

 

“Kültür turizminin gelişiminde halkın rolü” konusunda yöneltilen soruya katılımcıların 

tümü halkın, turistlere yönelik oldukça misafirperver bir tutumla yaklaştığını belirtmişlerdir. 

Turistlerin, kültür turizmi kapsamında ilgi duyduğu birçok noktayı yerel halk da ziyaret 

etmekte (Rüstem Paşa Bedesteni, Öşvank Kilisesi ve Bakırcılar Mahallesinde bulunan Bakırcı 

Camii gibi) ve turistlerle iletişim kurmaktadırlar. 

 

Özel sektör çalışanı katılımcılardan GN ise görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir; 

“Yerel halk, Türk gelenek ve göreneklerine bağlı bir yaşam sürmektedir. Birçok noktadan 

buraya gelen turistlerin, yörenin yaşayış tarzını ilginç bulduklarını ve yerel halkla diyalog 

kurmak istediklerini görüyoruz. Bu yörede Cağ kebabı gibi yerel tatlar ortak tüketilmektedir. 

Özellikle, yerel ev yemeklerini sunan işletmeler, turizm ilgisiyle daha fazla kadın çalışan 

istihdam etmektedirler. Halk ozanları dinletileri, hem turistleri hem de halkı 
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heyecanlandırmakta ve eğlendirmektedir. Yerel esnaf açısından ise, turistlerin ekonomik katkı 

sunması oldukça önemlidir. Özellikle, Bakırcılar mahallesinde turistlere yoğun ve sıcak bir 

ilgi gösterilmektedir. Bu tür yerel ürünlerin artması ve turistlere sunulması, turistlerle halk 

arasındaki bağı güçlendirecektir. Ancak turistik mekanlar ile şehir arasındaki kopukluğun 

ortadan kaldırılması da gerekmektedir. Ulaşım sorunu nedeniyle yerel halk turistik yerlerden 

uzak kalabilmektedir”.  

 

Nicel Veri Analizi ve Bulgular 
 

Araştırma neticesinde elde edilen veriler, öncelikle geçerlik ve güvenirlik açısından 

incelenmiş olup, faktör analizi sonuçları ve Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları 

kullanılan ölçeğin, geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmada veri 

analizi için güçlü bir istatistiki yöntem olan yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) ile ölçeğin faktör yapısına ve bazı kriterler açısından iyi ya da kabul 

edilebilir uyum değerlerine sahip olup olmadığına bakılmıştır. Çalışmada χ2/df oranı 2,11’dir 

(χ2 =122,126 ve df= 58, p=0,000). χ2/df oranının 0,10 ile 3 arasında olması uygun 

görülmektedir (Adams vd., 1992). Modelin uyumunu değerlendirmek için diğer uyum iyiliği 

indeksleri de hesaplanmıştır. Söz konusu uyum iyiliği indekslerinin de modelin uyumunun iyi 

olduğunu ortaya koymuştur (Bakınız Tablo 4). 

 
Tablo 4. Çalışmada kullanılan ölçeğe ait DFA analizi sonucu 

Boyutlar Ġfadeler 
Ortalam

a 

S. 

Yükle

r 

t 

değeri 
R

2
 

Y
a
v
a
Ģ 

Y
a
Ģa

m
 

A
ra

y
ıĢ

ı 

Yürürüm, bisiklet sürerim veya 

olabildiğince toplu taşıma araçlarını 

kullanırım. 

4,84 0,75 9,92 0,53 

Yavaş hayatımı korurum.  4,67 0,54 6,27 0,30 

Çevre dostu ürünleri tercih ederim. 4,12 0,60 7,06 0,34 

Farkındalık benim için önemlidir 4,25 0,74 9,12 0,46 

Y
a
v
a
Ģ 

T
u

ri
zm

 

A
lg

ıs
ı 

Yavaş turizm sağlıklıdır.  4,20 0,67 9,23 0,43 

Yavaş turizm benzersizdir. 3,96 0,63 7,20 0,34 

Yavaş turizm yaşamı besler. 3,85 0,58 7,48 0,32 

Yavaş turizm yaşamı canlandırır. 3,94 0,73 9,88 0,52 

T
u

tu
m

 

Yavaş turizme katılma olumlu bir 

davranıştır. 
4,80 0,85 12,73 0,74 

Yavaş turizme katılma faydalı bir 

davranıştır. 
4,76 0,72 8,78 0,50 

Yavaş turizme katılma değerli bir 

davranıştır. 
4,82 0,68 9,28 0,42 

Yavaş turizme katılma doğru bir 

davranıştır. 
4,83 0,58 7,42 0,36 

D
a
v
ra

n
ıĢ

sa
l 

N
iy

et
 

Gelecekte, yine yavaş turizme katılmayı 

planlıyorum. 
4,72 0,79 10,32 0,55 

Bir sonraki yavaş turizm aktivitesine 

katılmayı planlıyorum. 
4,82 0,81 11,79 0,67 

Yavaş turizm amacıyla bu destinasyonu 

yine ziyaret edeceğim. 
4,38 0,54 6,28 0,32 

Gelecekte yavaş turizme katılmak için 4,26 0,51 5,77 0,29 
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zamanımı ve paramı ayırmaya niyetim 

var. 

Uyum Değeri Uyumu 

X
2
/df 2,11 Kabul edilebilir. 

RMSA 0,07 Kabul edilebilir. 

SRMR 0,06 Kabul edilebilir. 

NFI 0,91 Kabul edilebilir. 

CFI 0,94 Kabul edilebilir. 

 

Ölçeği oluşturan ifadelerin öncelikle t-değerlerinin anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. 

Bu kapsamda t-değerinin anlamlı olduğu (t>1.96) ve faktör yapısının oluştuğu görülmüştür. 

Buna ek olarak, ifadelerin tümüne turistlerin katılım yönünde cevap verdikleri görülmüştür. 

Özellikle, “Yürürüm, bisiklet sürerim veya toplu taşıma araçlarını olabildiğince kullanırım” 

(ort. 4,84) ve “Yavaş turizme katılma doğru bir davranıştır” (ort. 4,83) ifadelerinin kesinlikle 

katılım yönündeki en güçlü değeri alan ifadeler olduğu görülmüştür. Ölçeği oluşturan 

faktörler arasındaki karşılıklı ilişkiler Tablo 5’de yer almaktadır. 

 
Tablo 5. Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 

YavaĢ YaĢam 

ArayıĢını 
Cronbach’s α = 0.887 

YavaĢ Turizm Algısı    0,62 Cronbach’s α = 0.830 

Tutum 0,63 0,59 Cronbach’s α = 0.865 

DavranıĢsal Niyet 0,43 0,48 0,55 Cronbach’s α = 0.870 

p<.001 

 

Ölçeği oluşturan faktörlerin Cronbach alfa güvenilirlik değerlerinin tümü 0.70’den 

büyük olduğu için, tüm yapının güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, korelasyon 

matrisindeki ilişkilere bakıldığında, faktörler arasında anlamlı ve orta düzeyde pozitif 

ilişkilerin olduğu görülmektedir. Turistlerin Erzurum örneklemindeki yavaş turizm arayışları, 

algıları ve tutumlarının, davranışsal niyetleri üzerindeki etkisine ilişkin yapısal model Şekil 

1’de görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 1. Tüm Grup İçin Araştırma Modelinin Sonuçları 
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YavaĢ Turizm

 Algısı            

                             

Tutum                    

YavaĢ YaĢam 

ArayıĢını              

.57

.48

YY2

YY3

YY4

YT2

YT3

YT4

TU1

TU2

TU3

TU4

DN4

y2

y3

y4

y6

y7

y8

y9

y10

y11

y12

y1

y5

.51

.56

.69

.61

.57

.73

.81

.70

.68

.58

.72

.65

.48

.28

.54

DavranıĢsal Niyet

DN1 y13

DN2 y14

DN3 y15

h1

.74

.81

.54

YY1

YT1

y16

.22

R
2
= 0.475

 
Not: p <0.001 ve Uyum indisleri: x

2 
= 198.436, df = 80, x2/df = 2.48, p=.000, NFI= .89, TLI = 

.93, CFI = .94, RMSA = .074 
 

En iyi uyum indekslerini üreten yapısal modele göre; Yavaş Yaşam Arayışı, Davranışsal 

Niyeti pozitif olarak etkilemekte (β= .57, p<0.01);  Yavaş Turizm Algısı, Davranışsal Niyeti 

pozitif olarak etkilemekte (β= .48, p<0.01) ve son olarak Tutum da Davranışsal Niyeti pozitif 

olarak etkilemektedir (β= .54, p<0.01). Kısaca, Yavaş Yaşam Algısı, Yavaş Turizm Algısı ve 

Tutum’daki bir birimlik artış, turistlerin Davranışsal Niyetlerinde sırasıyla 57, 48 ve 54 

birimlik bir artış sağlamaktadır. Yavaş Yaşam Arayışı, Yavaş Turizm Algısı ve Tutum’a 

ilişkin olumlu algılar arttıkça, turistlerin Davranışsal Niyetleri de artmaktadır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Kültür turizmi, seyahat edenlerin sadece yerel ritüel ve rutinlere dalmalarına izin 

vermeyen, turistlerin sadece güzel fotoğraflar çekmekle kalmadığı, aynı zamanda eşsiz 

deneyimler de kazandıkları, beraberinde götüreceği ürünler aldıkları ve anılarını paylaştıkları 

bir turizm türünü ifade etmektedir. Kültür yönelimli turizm amacıyla sunulan ürünler, 

geliştirildiği ve dolayısıyla kültür turizmi ile elde edilen gelir artırıldığı zaman destinasyonlar, 

yerel kültürel değerlerin ve halkın ayırt edilen özelliklerini korumaya, tanıtmaya ve 

geliştirmeye daha fazla gayret göstermektedirler. Destinasyonlar bunu yaparken, yerel halk ile 

ziyaretçilerin otantik kültürel alışverişlerde bulunmalarına da imkân sağlamaktadır. 

 

Son yıllarda Erzurum destinasyonunda, özellikle yavaş turizm anlayışı ile seyahat eden 

turistlerin sayısında önemli bir artış olduğu gözlenmektedir. Genel olarak yavaş turizm; 

seyahat sıklığını azaltma, daha sürdürülebilir yöntemle turizm aktivitelerinde bulunma ve 
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gidilen destinasyonda daha uzun kalma şeklinde de ifade edilebilir. Bu turizm anlayışı, bir 

destinasyonun kültürel yapısını ve bu yapıyı gösteren ürünleri tanıtmak için de bir fırsat 

olabilir. Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle, yavaş turizm özelliklerinin Erzurum 

destinasyonunda ne ölçüde bulunduğu araştırılmıştır. Erzurum, Doğu Anadolu bölgesinde 

bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmış bir destinasyondur. Dolayısıyla Erzurum ilinde, birbirinden eşsiz birçok tarihi ve 

kültürel soyut (Ozanlık geleneği, Türk Ata sporları vb.) ve somut varlıklar bulunmaktadır. Bu 

kültürel varlıklar, yavaş turizm arayışında olan turistleri Erzurum destinasyonuna seyahat 

etmeye motive etmektedir.  

 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Erzurum’un öne çıkan kültürel varlıklarının 

tanıtım çalışmalarına özellikle son zamanlarda oldukça fazla yoğunlaşılmıştır. Bu kapsamda 

öne sürülen kültür turizmi ürünleri, Erzurum’un kültür ruhu ile birleştirilerek iyi kalitede 

sunulmadır. Aksi takdirde bu ürünler, yavaş turizm arayışında olan turistler tarafından kabul 

görmeyebilecek ve Erzurum destinasyonuna yönelik oluşturulmak istenen imajı olumsuz 

etkileyecektir.  

 

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlardan biri de, genel olarak yavaş turizm amacıyla 

Erzurum destinasyonuna seyahatin talep edildiği, ancak yerel paydaşlar tarafından istenen 

turist sayısına henüz ulaşılamadığı sonucudur. Bu anlamda daha fazla turizm talebi çekmek 

için, kültürel unsurlara ve daima yerel kimliği yansıtan benzersiz turizm ürünlerine 

odaklanılmalıdır. Erzurum destinasyonundaki kültür turizmi ürünlerinin planlı ve birbirleri ile 

bağlantılı olarak sunulmaları gerekmektedir. Kültür turizmi ürünleri olarak kabul edilen temel 

ürünler; anıtlar, mabetler, kültürel doku ve ek ürünler (verilen hizmetler ve ulaşım alt yapısı 

gibi) arasında ilişkisel bağlantılar güçlendirilmeli ve bu ürünler kültürel etkinlikler ile birlikte 

öncelikle yerel halka tanıtılmalıdır. 

 

Yavaş turistler, az bilinen yerlerin korunmasını teşvik eden bir anlayışla turizm 

hareketinde bulunmaktadırlar. Bu turistlerin, Erzurum ilinde gerçekleştirdikleri yavaş turizm 

aktiviteleri esnasında kültürel yapıyı temsil eden kalıcı ve kaliteli ürünler de sunulmalıdır. 

Özellikle bölgesel, sanatsal, dini ve tarihi kültür turizmi ürünleri kategoriler halinde 

Erzurum’un ilgili noktalarına konumlandırılmalı ve tanıtımı yapılarak sunulmalıdır. Turizm 

ürünlerinin arzını gerçekleştiren satıcılar bu yönde eğitilmeli ve yavaş turizm konusunda 

bilinçlendirilmelidirler. Kültürel gerçeği yansıtan ve yerel olan ürünlerin dışındaki sıradan 

ürünler, regülasyonlarla denetlenmeli ve satışlarına müsaade edilmemelidir. Buna ek olarak, 

yavaş turizm aktivitelerinde bulunan turistlerin beklentileri de dikkate alınarak söz konusu 

turizm ürünleri sürdürülebilir bir anlayışla doğal, ekolojik hassasiyetle ve toplumsal kimliği 

yansıtarak yenilenebilir kaynaklar kullanılarak sunulmalıdır.  

 

Bu çalışma kapsamında yerel paydaşlarla gerçekleştirilen görüşmelerde kültür 

varlıklarının korunması ve tanıtımı amacıyla bilinçli girişimlerin mevcut olduğu görülmüştür. 

Erzurum destinasyonunu temsil etmek ve tanıtmak amacıyla, tanıtım ve fuar 

organizasyonlarının düzenlendiği veya düzenlenen toplantılara Erzurum adına katılım 

sağlandığı, birçok katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Özellikle yerel yöneticiler, 

Erzurum’un kültürel dokusunu koruyarak dünya vitrinine çıkarma arzusundadırlar. 

  

Son olarak, çalışma kapsamında, Erzurum destinasyonunu ziyaret etmekte olan yavaş 

turistlerin davranışsal niyetlerini etkileyen değişkenler hakkında bir anket çalışması 

uygulanmıştır. Bu noktada, turistlerin yavaş turizm algılarının, arayışlarının ve tutumlarının 
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güçlü olduğu görülmüştür. Uygulanan anket çalışmasında yer alan “yavaş turizme katılma 

doğru bir davranıştır” ifadesi, en güçlü katılım gösterilen ifade olmuştur. Buradan hareketle, 

turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki yavaş turizm arayışlarının, yavaşlık tutumları ve 

algılarının, pozitif etkili belirleyicileri olduğu söylenebilir. Erzurum ili turizm paydaşları, 

gerçekleştirecekleri tanıtım organizasyonlarında Erzurum ilini ziyaret eden turistlerin 

davranışsal niyetlerini etkileyen bu unsurları dikkate alarak ürün ve hizmet sunumlarını 

gerçekleştirmeli ve turizm yatırımlarını bu anlayışla koordine etmelidirler. Erzurum’da yer 

alan kültür turizmi kaynakları, turistlerin güçlü yavaş turizm arayışları da dikkate alınarak 

ürün/hizmete dönüştürülmeli ve bütüncül bir yaklaşımla turistlere yerel kimliği ve kültürel 

dokuyu yansıtan ürünler sunulmalıdır.  
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ABSTRACT 
 

Cultural tourism is closely related to geography, human, history and cultures as a reflection of different 

variations of natural and cultural environment. The emergence of different natural landscape features in different 
geographies has created a desire to recognize the cultural values associated with the natural environment by 

integrating with the recreational needs and brought the cultural tourism activities to the agenda. Historical 

landscape areas, which are seen as the expression of different cultures with the effect of time factor, are also 

important components of cultural tourism activities. Isparta, which is located geographically in the lakes region, 

has a rich tourism potential with its natural, cultural and historical facilities. The assessment of this potential in 

the context of cultural tourism activities is closely related to the effectiveness of transportation opportunities. 

According to this study, the road routes associated with cultural tourism in Isparta were determined in terms of 

the physical conditions of the study area and natural and cultural landscape potential. Within this scope, 

suggestions were made on the sustainability of cultural tourism activities by linking the tourism facilities and the 

transportation parameters. 

 

Key Words: Isparta, cultural tourism, road routes, tourism trails 

 

DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJ POTANSĠYELĠ BAĞLAMINDA ISPARTA 

KENTĠ KÜLTÜREL TURĠZM YOL GÜZERGÂHLARININ BELĠRLENMESĠ 

 

ÖZET 
 

Doğal ve kültürel çevrenin farklı varyasyonlarının yansıması olarak kültürel turizm, coğrafya, insan, tarih 

ve kültürlerle yakından ilişkilidir. Farklı doğal peyzaj özelliklerinin farklı coğrafyalarda ortaya çıkışı 

rekreasyonel ihtiyaçlarla da bütünleşerek doğal çevre ile ilişkili kültürel değerleri tanıma isteği yaratmış ve 

kültürel turizm faaliyetlerini gündeme getirmiştir. Zaman faktörünün etkisi ile farklı kültürlerin ifadesi olarak 
görülen tarihi peyzaj alanları da kültürel turizm faaliyetlerinin önemli bileşenleri arasındadır. Coğrafi olarak 

göller bölgesinde bulunan Isparta doğal, kültürel ve tarihi olanakları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. 

Söz konusu potansiyelin kültürel turizm faaliyetleri bağlamında değerlendirilmesi ise ulaşım olanaklarının 

etkinliği ile yakından ilişkilidir. Buna göre çalışmada Isparta’daki kültürel turizm ile ilişkili yol güzergahları 

çalışma alanının sahip olduğu fiziksel koşullar ile doğal ve kültürel peyzaj potansiyeli bağlamında belirlenmiştir. 

Bu kapsamda çalışma alanının sahip olduğu turizm olanakları ile ulaşıma ilişkin parametreler ilişkilendirilmiş ve 

kültürel turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konusunda öneriler getirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Isparta, kültürel turizm, yol güzergahları, turizm rotaları 
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1. GĠRĠġ 

 

Alternatif turizm özellikle son yıllarda artan bir önemle ele alınmakta ve 

değerlendirilmektedir. Kültürel ve doğal peyzaj değerleri ile ilişkilendirilen alternatif turizm 

faaliyetleri yöresel ve kırsal anlamda ekonomik sosyal ve toplumsal gelişmede büyük rol 

oynamaktadır. 

 

Kıyı turizmi önemini korumakla birlikte son zamanlarda turizm kapsamında talep 

değişimleri oldukça ilgi çekici hale gelmiştir. Turizm kavramına ilişkin çekiciliklerde ya da 

turistik ürünlerde değişiklik uluslararası turizm pazarındaki rekabeti artırmaktadır. Bu nedenle 

egzotik, doğal ve kültürel özellikleri ile öne çıkan mekânlar, termal merkezler, yaylalar, 

korunan alanlar ilgi çekerken, ekoturizm, termal turizm, kültürel turizm, kırsal, turizm türleri 

de değer kazanmaktadır (İKV,1999). 

 

2. ĠLGĠLĠ YAZIN 

 

Kültürel Turizm 

 

Emekli, 2003 kültürel turizmi giderek yaygınlaşan, milletler ve ülkeler arasındaki 

anlaşmayı sağlamada sıradan turizmden çok daha etkin bir süreç olarak tanımlamaktadır. 

Kültür mirasına ilişkin yaklaşımlar ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, değişebileceği gibi 

kültür mirasının türüne, niteliğine, mekân özelliklerine, tarihçesine, turizmdeki moda 

anlayışlara göre de değişebilmektedir.  

 

Doğaner, 2001 çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’da Türkiye 

Cumhuriyetine gelinceye kadar birçok iz, kalıntı, tarihsel ve kültürel değerin ülkemizi 

benzersiz bir konuma ulaştırdığını ifade etmiştir. Ayrıca sahip olduğumuz kültürel 

zenginlikler içinde örf, adet, gastronomi, tarih, müzik ve resim, din, mimari yapı, el sanatları, 

giyim tarzı da dikkate değer özellikler sunmaktadır. 

 

Doğal Çevre 

 

Doğal alanlar insan refahı açısından çok önemli bileşenleri bünyesinde barındıran 

alanlardır. Toplumlar doğal alanları fark etme ve seyretme imkânı ve doğrudan görülmese ve 

kullanılmasa bile bu tür alanların var olduğunun ve istenildiğinde görülebileceğinin bilerek 

doğaya farklı şekillerde katılım sağlamaktadır (Kaplan, 1980; Ulrich ve Addoms, 1981; 

Kaplan, 1992).  

 

Stoneham vd. (1994) doğal alanların insan refahına yaptığı katkıya dikkat çekerek bu 

tür alanların psikolojik ve sosyolojik açıdan bireylerin gelişimine etkisini vurgulamıştır. Bu 

yüzden doğal peyzaj alanlarının insanlar için taşıdığı gerçek değerin tespiti oldukça güçtür. 

Örneğin İngiltere’de yapılan bir çalışmada bir kent ormanının rekreasyonel olarak 

kullanımının çok sınırlı olmasına rağmen çevrede yaşayan insanlar tarafından doğanın 

sürdürülebilirliğinin bir sembolü olarak görüldüğü ve önemsendiği belirlenmiştir (Tartaglia-

Kershaw, 1982). 
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3. YÖNTEM 

 

 Çalışma alanı olarak Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Göller bölgesindeki 

Isparta ili seçilmiştir. 8.933 km2’lik yüzölçümüne sahip olan Isparta ilinin rakımı ortalama 

1050 metredir (Şekil 1). 

 

 
ġekil 1. Çalışma alanı 

 

Çalışmanın ana materyalini Isparta’daki Kültürel Turizm ile ilişkili doğal ve kültürel 

peyzaj alanları oluşturmaktadır (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Isparta’daki doğal ve kültürel peyzaj alanları 

Lavanta Bahçeleri 

 

Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Kuyucak 

Köyü’nde yer alan Lavanta bahçeleri 

bölgeye rekreasyonel çekicilikler 

bağlamında değer katmaktadır. 

Lavantaların çiçeklenme dönemi, Haziran 

ayında başlayıp, Ağustos ayında son 

bulmaktadır. Köy halkının büyük kısmı 

gelirini lavanta bahçelerinden elde 

etmektedir. 

 

Barla Köyü 

 

Eğirdir İlçesi’ne bağlı olan Barla 

Köyü tarihi ve kültürel açıdan oldukça 

zengin bir potansiyele sahiptir.  

Çeşnigir Paşa Camii, Kültür Evleri, Aya 

Georgios Kilisesi, Barla Roma Köprüsü, 

Çamdağı Mesire Yeri, Anıt Ağaçlar gibi 

tarihi ve kültürel açıdan değerli varlıklara 

ev sahipliği yapmaktadır.  

Kovada Gölü Milli Parkı 
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Kovada gölü ve çevresi sahip olduğu doğal 

çekicilikler, kültürel değerler, flora ve fauna 

varlığı ile milli park statüsünde korunan bir 

alandır.  

Yılın her döneminde ziyaretçilerin 

beğenisini kazanan parkta çok sayıda bitki 

türü yer almaktadır. Bu bağlamda turistik 

potansiyelinin yanı sıra biyoçeşitlilik 

bağlamında da oldukça değerli bir alandır.  

Davraz Dağı 

 

Kış turizmi açısından oldukça değerli bir 

alan olan Davraz Dağı, bünyesindeki kayak 

merkezi ile kış sporlarının yapılması için 

zengin bir potansiyel sunmaktadır. Konumu 

itibari ile fiziksel gelişime oldukça müsait 

olan alanda kayak sporu dışındaki diğer 

doğa sporlarının yapılmasına da olanak 

vardır.  

Toplamda 12 pisti ile Türkiye’nin önde 

gelen kayak merkezleri arasında yer 

almaktadır.  

Eğirdir Gölü 

 

Göller bölgesinin önemli gölleri arasında 

yer alan   

Eğirdir Gölü, Sultan ve Karakuş 

Dağları’nın arasında yer almaktadır. 

Türkiye’nin 4. büyük gölü olma özelliğine 

sahip Eğirdir Gölü oluşumundaki jeolojik 

süreçler bakımından oldukça ilgi çekicidir. 

Göl, rekreasyon ve turizm etkinleri 

bağlamında oldukça zengin bir potansiyel 

sunmaktadır. Sahip olduğu doğal 

zenginlikler ile ziyaretçiler için kırsal 

peyzaj manzaraları sunmaktadır.  

Gölcük Gölü Tabiat Parkı 

 

Isparta’nın güneyinde yer alan Gölcük 

Tabiat Parkı bünyesinde bir krater gölü olan 

Gölcük Gölü’nü barındırmaktadır. 

Göl kıyısında yer alan piknik alanları ve 

yürüyüş yolları özelliklere yaz aylarında 

ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir. 

Tabiat parkı bünyesinde ayrıca bir 

restaurant binası ve bir de kır gazinosu 

bulunmaktadır. Tabiat parkı sahip olduğu 

doğal ve kültürel zenginlikler, flora ve 

faunası ile hem rekreasyon hem de turizm 

açısından oldukça ilgi çekicidir.  
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Kızıldağ Milli Parkı 

 

Kızıldağ Milli Parkı, Şarkikaraağaç 

İlçesi’nde yer almaktadır.  

Temiz havası nedeniyle astım hastalarının 

uğrak yerin olan milli parkta çok sayıda 

farklı bitki türü yer almaktadır ve 

biyoçeşitlilik bağlamında oldukça zengin 

bir potansiyele sahiptir.  

Mavi sedirleri ile tanınan alana daha çok 

rekreasyon ve sağlık amaçlı ziyaretçi 

gelmektedir.  

Kızıldağ Milli Parkı’nda yürüyüş yolları 

kiralanabilir evler ve piknik alanları yer 

almaktadır.  

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı 

 

Tarihi Kral Yolu’nun geçtiği kanyon zengin 

bitki örtüsü, yaban hayatı ve manzara 

güzellikleri ile doğal açıdan oldukça zengin 

bir potansiyel sunmaktadır.  

Flora ve fauna açısından oldukça zengin 

olan alan rekreasyonel ve turistik 

çekicilikleri ile görülmeye değer doğal 

peyzaj manzaralarına ev sahipliği 

yapmaktadır.  

 

Seleukeia Sidera 

 

Seleukeia antik kenti Atabey ilçesinin 

güneyinde, Bayat Köyü yakınındadır. Tarih 

boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış 

Antik kent kültürel zenginlikleri 

bağlamında görülmeye değer bir alandır.  

Pisidia Ġn Antiocheia  

 

Yalvaç İlçesi’nde yer alan Antiokheia, 46 

hektarlık bir arazi üzerinde kuruludur. 

Roma çağında nüfusun yaklaşık 70.000 kişi 

olduğu tahmin edilen antik kent sahip 

olduğu kültürel değerler bağlamında 

rekreatif ve turistik çekicilikler 

sunmaktadır.  
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 Araştırmada kültürel turizm yol güzergâhlarının belirlemek amacıyla çalışma alanına ait 

doğal ve kültürel değerler tespit edilerek 1/25000 Isparta iline ait topoğrafik harita üzerine 

point formatında işlenmiştir.  

 

Verilerin işlenmesi ve haritaların oluşturulmasında QGİS 3.6.1 programından 

yararlanılmıştır. Harita üzerinde alana ait doğal ve kültürel verilerin yanı sıra mevcut ulaşım 

ağları da işlenmiştir. Sonuçta kültürel turizm faaliyetleri için rekreasyonel turizm değeri 

oluşturan doğal peyzaj alanları antik kentler ve kültürel değer taşıyan alanlar, ibadethaneler ve 

ulaşım ağları ilişkilendirilerek 3 farklı kültürel turizm yol güzergâhı oluşturulmuştur.  

 

4. BULGULAR 

 

 Çalışma alanına ait doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin harita üzerine işlenmesi 

sonucunda belirlenen 3 farklı yol güzergâhının birincisi çalışma alanının güney bölümünü 

kapsamaktadır. Bu güzergahı ziyaret eden turistler Eğirdir Gölü kıyısında doğal peyzaja 

ilişkin rekreasyonel olanaklardan yararlanırken güzergah üzerindeki kovada gölü milli parkı 

da uğrayarak farklı doğal peyzaj özelliklerini deneyimleyebilirler. Doğal güzelliklerin yanı 

sıra güzergâh üzerindeki yer alan kral yolu ve yazılı kanyon da görülmeye değer kültürel 

değerler arasındadır (Şekil 2). 

 

 
ġekil 1. Yol güzergâhı 

 

Belirlenen 2. yol güzergahı çalışma alanının kuzey batı bölümünü oluşturmaktadır. Bu 

rotanın tamamında Eğirdir Gölü manzarası ve gölün rekreatif olanaklarından yararlanmak 

mümkündür. Ayrıca güzergâhının üzerinde yine çok sayıda rekreasyonel doğal alan 

bulunmaktadır. Rotanın görülmeye değer kültürel değerleri arasında Eğirdir yakınında yer 

alan barla kasabası ve Yalvaç Psidia Antiochia Antik Kenti yer almaktadır (Şekil 3). 
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ġekil 2. Yol güzergahı 

 

Üçüncü yol güzergâhı Davraz Dağı ve Şarkikaraağaç ilçesinde yer alan Kızıldağ Milli 

Parkı doğal peyzaj güzellikleri ile rekreasyonel faaliyetler bağlamında oldukça zengin bir 

turizm potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca güzergah üzerinde görülmeye değer kültürel değerler 

arasından Eğirdir Kalesi ve kervansaray ile Dündarbey Medresesi de yer almaktadır (Şekil 4).  

 

 
ġekil 3. Yol güzergahı 

 

Çalışma alanının tamamında kültürel turizm için belirlenen 3 alternatif yol güzergâhının 

tamamı Şekil 5’te görülmektedir. 
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Doğal Ve Kültürel Peyzaj Potansiyeli Bağlamında Isparta Kenti Kültürel Turizm Yol 

Güzergâhlarının Belirlenmesi 

 

 

 
ġekil 4. Kültürel turizm yol güzergahları 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

  Isparta ilinin hem doğal hem de kültürel değerleri ile oldukça zengin bir potansiyele 

sahip olduğu görülmektedir. Belirlenen 3 kültürel turizm yol güzergâhı da bu potansiyelin 

açıkça kanıtıdır. Bu çalışmanın Isparta ilinin kültür turizmi potansiyelinin belirlenmesinde yol 

gösterici olabileceği ve sürdürülebilir alternatif turizm yol güzergâhlarının belirlenmesinde 

altlık olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Ayrıca turizm planlamaları için oldukça 

önemli olarak görülen güzergâh belirleme çalışmaları doğal ve kültürel peyzaj potansiyelinin 

turizm çalışmaları bağlamında değerlendirmesinde etkin bir rol oynayabilir.  
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ABSTRACT  

 
Safranbolu is one of the Turkey’s historic cities. There are historical factors, that Safranbolu has this 

feature. In the first years of the Republic, was founded Karabuk Iron- Steel Factory near Karabuk, where is 10 

km away from town. After this, Karabuk expanded. The population density in the region shifted to Karabuk. One 

reason of this the old Safranbolu was not suitable for the build new buildings. These conditions ensured the 
protection of the historical houses of Safranbolu, which were built since the 18th century. The idea of protection 

emerged with the introduction of the historical side of the town to the nation in 1970s. It can be said that cultural 

tourism started in the region from this date. Safranbolu is close to major cities and located on the main 

transportation line. This situation has a positive impact on tourism activities. UNESCO took the Safranbolu to 

the World Cultural Heritage List in 1994. This process initiated a new era for the protection of the city. In this 

study, is emphasized the historical process of city protection. The work is limited in terms of space Safranbolu 

and time between 1923- 1994. In this study is benifited from document analysis model which is one of the 

qualitative research methods. In the preparation of the study were utilized the Presidential Archives, surveys and 

periodicals. The interest in cultural heritage in the world is increasing day by day. Therefore, cultural tourism 

comes to the fore in tourism activities. Safranbolu has been preserved for over 100 years and is a good example 

of preserving the historical cities. With this study, it is aimed to reveal historical backgrounds of this example. 

 
Key Words: Safranbolu, Cultural Heritage, Protection, Republic Period. 

 

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE SAFRANBOLU VE ŞEHRİN DÜNYA KÜLTÜREL 

MİRAS LİSTESİNE GİRİŞİ 

ÖZET 

 
Safranbolu, Türkiye’de bulunan sayılı tarihi kentlerden birisidir. Safranbolu’nun bu özelliğe sahip 

olmasının tarihsel faktörleri vardır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kasabanın yaklaşık olarak 10 km uzağında 

Karabük Demir- Çelik Fabrikası’nın kurulması ile Karabük, yerleşim yeri olarak ön plana çıkmıştır. Bu 

doğrultuda yöredeki nüfus yoğunluğu da Karabük’e doğru kaymıştır. Nüfus kaymasının bir nedeni de eski 

Safranbolu’nun alan olarak yeni bina yapımına uygun olmamasıdır. Oluşan bu şartlar, 18. yüzyıldan itibaren inşa 

edilmiş Safranbolu tarihî evlerinin korunmasını sağlamıştır. 1970’li yıllarda kasabanın tarihi dokusunun ulusa 

tanıtılması ile korumacılık fikri ortaya çıkmıştır. Bu tarihlerden itibaren yörede kültür turizminin başladığı 

söylenebilir. Safranbolu’nun büyük şehirlere yakın olması ve ana ulaşım hattı üzerinde bulunması turizm 

hareketlerini olumlu yönde etkilemiştir. Safranbolu UNESCO tarafından 1994’te Dünya Kültürel Miras 
Listesi’ne alınmıştır. Bu süreç şehrin dokusunun korunması için yeni bir dönem başlatmıştır. Bu çalışmada 

şehrin korunmasının tarihi süreci üzerinde durulmuştur. Çalışma mekân bakımından Safranbolu, zaman 

bakımından 1923- 1994 yılları ile sınırlı tutulmuştur. Bu çalışmanın hazırlanmasında nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan doküman inceleme modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında 

Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden, tetkik eserlerden ve süreli yayınlardan istifade edilmiştir. Dünya’da kültürel 

mirasa olan ilgi her geçen gün artmakta ve turizm faaliyetlerinde kültürel turizm ön plana çıkmaktadır. 

Safranbolu’nun 100 yılı aşkın bir süre korunabilmiş olması, tarihi kentlerin korunmasına güzel bir örnektir. Bu 

çalışma ile bu örneğin tarihi geçmişi ortaya konulmak istenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Safranbolu, Kültürel Miras, Koruma, Cumhuriyet Dönemi. 
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GİRİŞ 

 

Safranbolu, Karadeniz bölgesinin batı bölümünde, Karabük’ü Kastamonu’ya bağlayan 

yol üzerinde yer alır. Şehir, Araç suyuna karışan derenin meydana getirdiği kanyon 

biçimindeki dar vadinin iki tarafına konumlanmıştır. Burada ilk yerleşimin oldukça eskilere 

dayanmasına karşın, şehir bugünkü şeklini Osmanlı Dönemi’nde almıştır. 1332 yılında 

Safranbolu’ya gelen İbn-i Batuta Candaroğulları Dönemi’nde şehri “Tepe üzerinde kurulmuş 

küçük bir şehir. Eteklerinde hendek var. Tam zirvede sarp bir kale mevcut.” şeklinde 

tanımlamıştır. İbn-i Batuta buradan Borlu adıyla bahsetmiştir (İbn-i Batuta, 2000: 438).  

Gerçekten Osmanlı Dönemi erken kayıtlarında şehrin ismi “Borlu” veya “Taraklıborlu” 

adıyla geçmiştir. Sonraki süreçte şehrin adı, safrana istinaden Safranbolu olarak değişmiştir 

(Emecen, 2008: 481). 

 

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunması dolayısıyla Safranbolu 

14. yüzyılın başlarında önem kazanmıştır. Bu durumda İpek Yolu’nun Anadolu’da yer alan 

bir kolunun Safranbolu civarından geçmesi etkili olmuştur. Şehir, ticaret yolları ve ulaşım ağı 

üzerinde bulunması hasebiyle aynı zamanda bir ticaret merkezi haline de gelmiştir (İnce, 

1976: 26; Özdemir, 2011: 134). Safranbolu Osmanlı Dönemi’nde kaza merkezi olarak göze 

çarpmaktadır. 1519 tarihli tahrir defterine göre Safranbolu dokuz Türk ve bir Hristiyan 

mahallesinden mürekkeptir. 1519’da Safranbolu mahallerinde 314 hane vardı. 17. yüzyılın 

başlarında ise hane sayısı 604’e yükselmiştir. Bu dönemde Safranbolu Kalesi önemini 

kaybetmiştir. Kıran ve Bağlar semtleri ise 19. yüzyılda Safranbolu ile bütünleşmiştir. 17. 

yüzyılda Cinci Hanı’nın inşası ile Cinci Hanı civarı kasabada ön plana çıkmıştır. Bunu 

Köprülü Camisi ve 1796’da inşa edilen İzzet Paşa Camisi izlemiştir. 1560 yılında eşkıyaların 

kasabayı basması ve ardından yerleşim yerini ateşe vermesi sonrasında şehir daha korunaklı 

olması adına toplu bir hale gelmiştir (Emecen, 2008: 482). Şehirdeki han, hamam gibi anıtsal 

yapıların özellikle 17. yüzyıldan itibaren yapılmış olması, kentleşmenin bu dönemde 

gerçekleştiğini gösterir (Kuzucular, 1976: 30- 31). Kentleşmenin günümüze kalan en önemli 

mirası Safranbolu evleridir. Safranbolu evi en güzelinden özgün bir barınma ve konfor modeli 

olduğu kadar, bir ekonomik işletmedir. Kapalı aile ekonomisinin özelliklerini taşır. Çarşı’daki 

evler kışlık besin, bağlardaki ise yazlık besin üretimi için donatılmıştır (İnce, 1976: 26- 27).  

 

1897 yılına gelindiğinde Safranbolu 22 mahalleden mürekkeptir. Mahalle sayısının bu 

kadar artmasının temel nedeni civar mahallerin de şehre iltihakı olmalıdır. Kıran ve Bağlar 

mahallelerinin Safranbolu sınırları içinde gösterilmiş olması bunu doğrular niteliktedir. Bu 

dönemde Safranbolu hane sayısının 2.000’in üzerindedir. 1897 yılında şehrin nüfusu 8.000 

civarındadır. 1940 yılına gelindiğinde 1.766 şehirde ve 1.075 bağlar mevkiinde olmak üzere 

toplam hane sayısı 2.841’dir. Bu rakamlar şehrin nüfusunun yavaş bir artış gösterdiğini ifade 

eder. Bu yıllarda kasabanın yakınında küçük bir köy olan Karabük’te Demir- Çelik Fabrikası 

inşa edilmiştir. Bu durum sonucunda Safranbolu’nun yerleşim yeri olarak cazibesinin azaldığı 

ve nüfusun Karabük’e doğru kaydığı ifade edilir. Oluşan durumun Safranbolu’da 18. 

yüzyıldan itibaren inşa edilmiş olan ahşap evlerin korunmasını sağladığı söylenir. 

UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan Safranbolu, eski ve yeni yerleşim alanı 

olarak iki kısma ayrılır. Yeni yerleşim alanları şehrin modern tarafını oluştururken, eski şehir 

ise tarihi yüzünü ortaya koyar. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından kentsel sit alanı ilân edilen 

Safranbolu’da 2000’e yakın geleneksel ev ve konak vardır (Emecen, 2008: 482- 483). 
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1. Cumhuriyet Dönemi’nde Safranbolu 

 

Safranbolu kent nüfusu 1927’de 5.218, 1935’te 5.571, 1940’ta 5.327, 1945’te 5.164, 

1950’de 5.388 ve 1955’te 6.155’tir. Kentin nüfusunun bu dönemde artmamış olması 

kendiliğinden bir koruma faktörünü ortaya çıkarmıştır. Safranbolu kent dokusunun 20. 

yüzyılın ortalarına kadar bozulmamış olması örgütsel herhangi bir çabanın sonucu değil, 

coğrafi şartların yeni bina yapımına uygun olmaması ve nüfusun istikrarlı kalması ile 

açıklanır. 1955’te 6.155 olan nüfus, 1970’te 12.468’e ve 1980’de 19.440’a çıkmıştır. Bu nüfus 

artışı doğrudan bir nüfus baskısı doğurmuştur (Kuş- Ulukavak, 2015: 4, 6, 7). 

 

Safranbolu’nun uzun yılar hiçbir plan olmadan korunabilmiş olması dikkat çekicidir. 

Kendini koruyan kent tanımı başka yerleşim yerleri için de kullanılmış, fakat sözü edilen 

yerleşim yerleri Safranbolu eski kenti gibi tüm yapılarıyla kendini koruyamamıştır. 

Safranbolu şehir boyutunda korunabilmiş bir kenttir (Kuş- Ulukavak, 2015: 4). 

Safranbolu’nun korunması hakkında koruma girişiminin mimarlarından biri olan Prof. Dr. 

Doğan Kuban, “birçok şehir için koruma programı yaptım ama Safranbolu haricinde hiçbir 

şehir korunamadı” demiştir. Kuban, korumanın bir kültür bir bilinç olduğunu belirtmiştir 

(Kuş- Ulukavak, 2015: 26). 

 

Tarihi Türk kentinin iyi korunmuş örneklerinden biri olan Safranbolu; ahşap, taş ve 

kerpiç malzeme ile inşa edilen konak görünümlü karkas evleri, camileri, çeşmeleri, han ve 

hamamları, yemeniciler arastası ve geleneksel şehir dokusuyla, bütünü sit alanı olarak ilan 

edilen ülkemizin ender kentlerinden biridir. (Özdemir, 2011: 129). 

 

Safranbolu evleri, 18 ve 19 yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, ekonomisini, 

yaşama biçimini ve teknolojisini yansıtan en önemli örneklerden biridir. Safranbolu evleri 

aynı zamanda Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Gümüş çivili işlemeli 

tavanları, tahta çivili oymalı duvarları, orijinal kapı tokmakları ve pencereleri ile Türk 

halkının geleneksel kültürüne verdiği değerin en güzel örnekleridir (Milliyet, 4 Şubat 1983: 

1).  

 

Safranbolu, geleneksel yaşamını diğer bölgelere oranla daha sıkı dolayısıyla daha uzun 

süre korumuştur. Evler sokağın doğal çizgisini izleyen yüksek bir duvar üzerine kurulmuştur. 

Bu duvar bahçe duvarının devamıdır ve sokakları her iki yandan çevreler. İslam geleneklerine 

göre ev yaşantısı dışarıya gösterilmez. Bu gelenek sonucu evlerin giriş katlarının taş duvarları 

penceresiz olarak üst kat tabanına kadar yükselir. Evin üst katı çıkmalı ve bol pencerelidir 

(Günay, 1981: 20- 21). 

 

Bazı araştırmacılar, Karabük Demir- Çelik Fabrikası’nın inşasıyla Safranbolu 

nüfusunun 8 km uzaklıktaki Karabük’e doğru kaydığını ve bu durumun Safranbolu tarihi 

kenti üzerinde olan nüfus baskısını azalttığını ifade eder (Emecen, 2008: 482- 483). Bu 

değerlendirme bir ölçüde doğru olsa da sanayileşme ile beraber bölge, dışarıdan göç almıştır. 

Bu göçler vesilesiyle tarihi Safranbolu kentinde bulunan evlerin el değiştirmesi söz konusu 

olmuştur. 1950’li yıllara kadar gayet bakımlı olan Safranbolu evleri, el değiştirmeler 

sonucunda bakımsız kalmış, bu da evlerin korunması yönünde çaba harcanması gereksinimi 

ortaya çıkarmıştır (Kuş- Ulukavak, 2015: 5). 

 

1939 yılında Karabük Demir- Çelik Fabrikası’nın işletmeye açılmasının ardından o 

döneme kadar küçük bir köy olan Karabük, hızlı bir şekilde şehirleşmiş ve nüfusu kısa 
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zamanda 100 binin üzerine çıkmıştır. Bu gelişme sonucunda Karabük dışarıdan gelen işçilerin 

barınma ihtiyacını karşılayamamıştır. Karabük yeni nüfusunu barındıramayınca Safranbolu 

nüfus baskısı altında kalmıştır (Kuş- Ulukavak, 2015: 5). Demir- Çelik Fabrikası bir yandan 

çalıştırdığı işgücü ile nüfus baskısı yaratmış, diğer yandan da bölgenin ekonomik anlamda 

kalkınmasını sağlamıştır. Bu kalkınma ile beraber halkın tarihine karşı daha bilinçli 

davranmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

 

Bu arada Safranbolular eski evlerinin bakım masraflarının artması üzerine 1950’li 

yıllardan itibaren eski çarşıdaki tarihi evlerini satarak, Bağlar ve civarındaki yazlık evlerine 

taşınmışlardır. Tarihi evleri satın alanlar ile tarihi evler arasında hiçbir manevi bağ söz konusu 

değildir. Evlerin satın alınma sebebi fiyatlarının uygun olması ve birkaç aileyi bir arada 

barındırabilecek özelliklere sahip olmasıdır. Tarihi kentin eski sakinlerinin bir kısmı da 

1950’den itibaren Emek, Kıranköy ve Hastarla civarında inşa edilen kooperatif evlerinden 

konut alarak buralara taşınmıştır (Kuş- Ulukavak, 2015: 7). Ortaya çıkan yeni konut ihtiyacı 

kooperatiflerin kurulmasına neden olmuştur. Bu kooperatiflerden biri Memur Evleri Yapı 

Kooperatifi’dir. Satın alacağı arsalar üzerinde ortaklarına sıhhi ve ucuz birer ev yaptırmak ve 

bu işlerle ilgili sair teşebbüslerde bulunmak maksadıyla merkezi Safranbolu olmak üzere 30 

yıl müddet ve en az 1.000 Türk lirası sermaye ile Safranbolu Memur Evleri Yapı 

Kooperatifi’nin kurulması için Ticaret Bakanlığı’ndan İcra Vekilleri Heyeti’ne yazı 

yazılmıştır. İcra Vekilleri Heyeti’nce 21 Ekim 1953 tarihinde adı geçen kooperatifin 

kurulmasına izin verilmiştir (Resmi Gazete, 30 Ocak 1954: 1). Memur evleri projesi bir 

anlamda eski Safranbolu sakinlerinin yeni konutlarına taşınmaya başlamalarını ifade eder. 

Tarihi kentten ayrılışı yörenin sakini Emin Dizdar şu cümlelerle ifade etmiştir:  “Bilirim bize 

bozulursunuz evlerimizi bırakırız diye. Ya da içinde kalırsak bile bozup değiştiririz diye. Ama 

evlere soğuk işler. Altı camı kapatıp tek camı açarız. Çıkartmaları bozarız. Hanımlar tül 

perde ister, sedir değil doğru dürüst mobilya ister. Modaya uymak ister” (Milliyet Magazin, 7 

Kasım 1976: 18). 

 

Tarihi kentin yeni sakinleri ise konakları birkaç ailenin yaşayabileceği şekilde tadil 

etmişler ve oluşturdukları yeni daireleri kiraya verme çabası içine girmişlerdir. Böylece 

Safranbolu tarihi evlerinin eşsiz yapılarında bozulmalar meydana gelmiştir (Milliyet Magazin, 

7 Kasım 1976: 18). El değiştiren her evin kapısından penceresine, temelinden çatısına kadar 

değiştirme arzu ve girişiminin artması üzerine kentin korunma altına alınması gündeme 

gelmiştir. Kendi kendini koruyan kent, 1975’ten itibaren korunan kent veyahut korunması 

gereken kent durumuna gelmiştir. Bu yıllardan itibaren Safranbolu’nun korunmasında 

Safranbolu Belediyesi’nin çalışmaları ön plan çıkmıştır (Milliyet Magazin, 7 Kasım 1976: 

18). 

 

2. Safranbolu Tarihi Kenti’nin Korunması ve Unesco Dünya Miras Listesine Girişi 

 

Safranbolu Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak, 12 Haziran 1975’te Safranbolu tarihi 

evlerinin korunması için Safranbolu Belediye Meclisi’ne bir öneri sunmuş ve bu öneri 

oybirliği ile kabul edilmiştir. Safranbolu Belediyesi’nin tarihi yapıları korumak için aldığı 

karar İmar ve İskân Bakanlığı’nca mülkiyet haklarına aykırı bulunarak reddedilmiştir. 

Safranbolu Belediye Meclisi’nin kararı uygulamaya girmese de, korumacılık adına önemli bir 

adımdır (Kuş- Ulukavak, 2015: 10- 11). Bu ortamda “Avrupa Mimari Miras Yılı” etkinliğinin 

Safranbolu’da toplanması gündeme gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi 

ve Restorasyon Enstitüsü etkinliğin Türkiye ayağını Safranbolu’da düzenlemeye karar 

vermiştir. Enstitü, etkinlik sırasında konaklama ihtiyacının karşılanması için Safranbolu 
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Belediyesi’nden destek sözü istemiştir. Bu etkinlik sırasında Safranbolu’da konaklanabilecek 

bir tesis yoktur. Etkinlik çerçevesinde Safranbolu’ya gelen sanat, kültür, tarih ve mimarlık 

gibi alanlardan 200 civarındaki uzman Safranbolu Belediyesi aracılığıyla Safranboluların 

evlerinde 30 Ağustos 1975 gecesinden itibaren bir hafta boyunca ağırlanmıştır. Yapılan 

etkinliğe “Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru” adı verilmiştir.  Safranbolu’nun 

korunması adına yapılan etkinlikler halka açık yürütülmüştür. 1 Eylül 1975’te Kireççi 

Sineması’nda katılımcılar tarından Safranbolu’nun korunmasına yönelik bildiriler 

sunulmuştur  (Kuş- Ulukavak, 2015: 12- 16). Bu etkinlikleri İstanbul Teknik Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü, Türkiye Turing ve 

Otomobil Kurumu, Safranbolu’yu Koruma Derneği üstlenmiştir (Oral, 7 Ağustos 1977: 17). 

 

Sözü edilen toplantıların ikincisi 6- 12 ağustos 1976 ve üçüncüsü 6- 12 Ağustos 1977 

tarihlerinde düzenlenmiştir. Safranbolu haftaları ulusal basında geniş yer bulmuş ve 

Safranbolu’nun tanıtımı açısından önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanında 1977 ve 1978 

yıllarında Avrupa’nın farklı kentlerinde Safranbolu evlerine dair fotoğraf sergileri 

düzenlenmiştir.1978 yılında Safranbolu evleri PTT pullarını süslemiş ve farklı yıllarda 

Safranbolu evleri Milli Piyango biletleri üzerinde yer almıştır (Kuş- Ulukavak, 2015: 17, 21, 

22). Safranbolu yurt içinde ve dışında tanınırken, korumacılık fikirleri de artmaya başlamıştır. 

1970’li yılların sonunda Safranbolu’nun tanınır hala gelmesi ile özellikle yurt içinden 

Safranbolu tarihi kenti ziyaretçilerini ağırlamıştır.  Bu dönemdeki ziyaretler günübirlik 

şekildedir (Kuş- Ulukavak, 2015: 25). Milliyet Gazetesi’nin 18 Mayıs 1978 tarihli sayısında 

25- 27 Mayıs tarihlerinde Karadeniz Ereğlisi, Abant, Zonguldak ve Safranbolu’yu kapsayan 

gezi programına dair reklam verilmiştir. Buradan anlaşıldığına göre Safranbolu bölgeye 

yapılan gezi programları içinde yer almaya başlamıştır (Milliyet, 18 Mayıs 1978: 2). 

Dolayısıyla Safranbolu’nun kültür turizmi açılımı başlamıştır. 1980’li yıllara gelindiği zaman 

birçok farklı turizm firmasının Safranbolu’yu gezi programlarına aldığı görülmektedir. 

Aslında Türkiye’de kültür turizminin başlamasını 18. yüzyılın sonlarına kadar geriye gider.  

Çünkü bu dönemde İstanbul’daki tarihi eserler yabancıların ilgisini çekmiş ve yabancılar bu 

eserleri gezip görmek için Osmanlı yönetiminden talepte bulunmuştur (Dursun, 2007: 67- 68). 

 

Safranbolu tarihi kentinin ülke çapında bilinirliğinin artması ile beraber devlet de şehrin 

korunması adına girişimde bulunmuştur. Anıtlar Yüksek Kurulu 8 Ekim 1976’da Safranbolu 

için bir koruma planı yürürlüğe girene kadar, geçiş döneminde eski kentin tarihi dokusu ve 

Bağlar’ın da yeşil örtüsünün korunması için ilkeler ve kurallar belirlemiştir. Bu yıllarda 

yürürlükte olan imar plan adı geçen alanlar dışında geçerli kılınmış, böylece Safranbolu 

kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Aslında 1936 ve 1968 yıllarında Safranbolu’nun korunması 

adına iki plan hazırlanmış, fakat bu planların tarihi kenti korunması adına kayda değer etkisi 

olmamıştır (Kuş- Ulukavak, 2015: 26). 

 

Safranbolu’nun korunması amacıyla daimi bir imar planının yapılması gerekmiştir. Bu 

projenin finansmanını Kültür Bakanlığı üstlenmiştir. Bakanlık, ilgili projenin yapılması için 

İstanbul Teknik Üniversitesi ile 23 Eylül 1978 tarihinde protokol imzalamıştır. İstanbul 

Teknik Üniversitesi hazırlanan yeni imar planını Anıtlar Yüksek Kurulu’na 1981 yılında 

sunmuş, fakat Anıtlar Kurulu yerine tesis edilen Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu 

tarafından 1985’te ele alınmıştır. Kurul, tarafından koruma amaçlı imar planı yerine Koruma 

Geliştirme Planı yaptırılmasına karar vermiştir. Sözü edilen plan hazırlanmış ve 1990 yılında 

Safranbolu Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir (Kuş- Ulukavak, 

2015: 28- 29). 
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Safranbolu’nun korunması için aktif bir çalışma yürüten bir diğer kurum, Türkiye 

Turing ve Otomobil Kurumu(TTO)’dur. TTO dergisinin Temmuz- Ağustos 1976 sayısını 

Safranbolu’ya ayırmıştır. Bu arada TTO Genel Müdürü Çelik Gülersoy, Safranbolu’da bir 

konak alıp, bu konağı işletmeyi düşünmüştür. Bu doğrultuda Asmazlar Konağı 400 bin lira 

karşılığında TTO tarafından satın alınmıştır (Kuş- Ulukavak, 2015: 30- 31). TTO Safranbolu 

Tarihi Asmazlar Konağı’nı restore ederek turizmin hizmetine açmıştır. Konağın restorasyon 

çalışmaları 4 yıl sürmüş ve 150 milyon lira harcanmıştır (Milliyet, 14 Haziran 1990: 16). 

Asmazlar Konağı Safranbolu tarihi kentinin ilk turistik tesisi olarak nitelendirilebilir. TTO 

Safranbolu’nun tanıtılması için de çalışmıştır. 

 

TTO’nun Safranbolu’ya dair belgesel fikri projesini 1976’da Süha Arın üstlenmiştir 

(Kuş- Ulukavak, 2015: 228- 32). “Safranbolu’da Zaman” adlı belgesel Safranbolu’nun 

evlerini ve sosyal- ekonomik yapısını ele almıştır. Renkli olan yapıtın yönetmenliğini SBF 

Basın- Yayın Yüksekokulu Öğretim üyesi Süha Arın üstlenmiştir. Belgesel için 

Safranbolu’nun seçilmesinde temel neden, şehrin Türk mimari tarzını günümüze kadar 

taşıyabilmiş olması gösterilmiştir (Milliyet, 27 Aralık 1976: 1). Belgesel, 24 Şubat 1977’de 

TRT tarafından da yayınlanmıştır (Milliyet, 24 Şubat 1977: 8). 1977 yılında  Yüksek Mimar 

Reha Günay tarafından İstanbul’da “Safranbolu Evleri” adında bir fotoğraf sergisi 

düzenleniştir. Bu sergi Safranbolu tarihi evlerinin tanıtılması ve tarihi vasfa sahip yerleşim 

yerlerinin korunması adına önemli bir farkındalık yaratmış olmalıdır (Tör, 13 Mart 1977: 2). 

Şubat 1978’de İstanbul Osmanbey Akbank Sanat Galerisi’nde Şermin Bezmen’in 

“Safranbolu Evleri” temalı resimleri sergilenmiştir (Milliyet, 4 Şubat 1978: 3). 

 

Devletin Safranbolu’nun korunması ile doğrudan ilgilenmesi Kültür Bakanı Ahmet 

Taner Kışlalı’nın 17 Haziran 1978’de Safranbolu’yu ziyareti ile başlamıştır. Kışlalı, 

Safranbolu Arasta çarşısının kamulaştırılarak kurtarılabileceğini görmüş ve bu konuda 

belediyeden destek almıştır. Fakat 1980 askeri müdahalesi ile arasta hazine mülkiyetine, 

sonraki yıllarda Maliye Bakanlığı’na ve en sonunda Karabük Özel İdaresi’ne devredilmiştir. 

Bakanlık yetkilileri “Kaymakamlar Evi” olarak nitelendirilen konağı da kamulaştırmıştır. 

Safranbolu’yu gösteren yol işaretlerinin rengi Kışlalı’nın direktifi ile maviden kahverengiye 

dönüştürülmüştür. Kışlalı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

arasında “Safranbolu ve Yakın Çevresini Korumu ve Turistik Geliştirme Projesi”nin 

protokolünün imzalanmasını da sağlamıştır. Fakat bu protokol askeri müdahale ve siyasal 

istikrarsızlık gibi nedenlerden dolayı uygulanamamıştır. Kışlalı, Safranbolu’ya yaptığı 

hizmete karşılık 1999 yılında Safranbolu’ya davet edilmiştir. Kışlalı da Safranbolu’da 

“Kemalizm ve Türkiye” konulu bir konferans vermek istediğini belirtmiş ve bu doğrultuda 

organizasyon hazırlığı yapılmıştır, fakat Kışlalı uğradığı suikasttan dolayı Safranbolu’yu son 

kez ziyaret edememiştir (Kuş- Ulukavak, 2015: 34- 38). 

 

1980- 1990 yılları arasında Safranbolu’nun korunmasında önemli adımlar atılmamıştır. 

Yine de 1980’li yılların başlarında Reha Günay tarafından kaleme alınan “Geleneksel 

Safranbolu Evleri ve Oluşumu” adlı kitap Safranbolu’nun tanıtılması açısından önemlidir 

(Özdemir, 2011: 38). Bu yıllarda Tarihi Evleri Koruma Derneği’nin de Safranbolu’nun 

korunması adına çalıştığı görülmektedir. Bu derneğin faaliyetlerini yürütmesi için bazı resmi 

kararlar alınmıştır. Tarihi Evleri Koruma Derneği’nin, kuruluş merkezi Londra’da bulunan 

“Avrupa Kültürel ve Tarihî Kalıtımı Koruma Dernekleri Uluslararası Federasyonu” ile 

işbirliği yapmasına ve bu derneğin, adında “Türkiye” kelimesini kullanmasına izin verilmesi 

Bakanlar Kurulu’nca 15 Mayıs 1978 tarihinde kararlaştırılmıştır (Resmi Gazete, 7 Temmuz 

1978: 4). Kuruluş merkezi İstanbul'da bulunan “Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği”nin 
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kamu yararına çalışan derneklerden sayılması 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler 

Kanununun 49’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27 Aralık 1979 tarihinde 

kararlaştırılmıştır (Resmi Gazete, 24 Ocak 1980: 35).  

 

1985 yılında İstanbul’da Türkiye tarihi Evleri Koruma Derneği öncülüğünde 

düzenlenen 3. Tarihi Türk Evleri Haftası’nda maket Safranbolu tarihi evleri sergilenmiş ve 10 

bin liradan satışa sunulmuştur (Milliyet, 3 Haziran 1985: 2). Orijinaline sadık kalınarak 

hazırlanmış Safranbolu maket evleri ilerleyen yıllarda yurt dışına da gönderilmiş ve 

Safranbolu’nun tanıtımında farklı bir yaklaşımı ortaya çıkarmıştır (Milliyet, 11 Mart 1994: 

23). 

Bazı çalışmalar sekteye uğrasa da Safranbolu mimari yapısının korunması çalışmaları 

hızla devam etmiştir. 1980’lı yılların başlarında Cinci Hanı Vakıflar İdaresi tarafından 

Safranbolu Belediyesi’ne devredilmiştir. Bu süreçte Yeni Hamam ve Cinci Hanı restore 

edilmiştir (Milliyet, 25 Eylül 1984: 2). Şehrin korunması için yapılacak çalışmaların sekteye 

uğradığı gösteren kiremit tedariki ile ilgili aşağıdaki bilgiler dikkat çekicidir: 

“Safranbolu’nun şimdi bir kiremit sorunu var. Bakın anlatayım. Eski eserleri koruma gereği 

Safranbolu evlerinin onarımında bir kiremit meselesi çıkıyor karşımıza. Eski tip yani oluklu 

kiremit yapan iki imalathane var şimdi Türkiye’de ve Safranbolulara 200 bin eski kiremit 

lazım. Safranbolu’nun o rüya gibi evlerinin çoğunda kiremit noksanlığından damlar akıyor, 

kar suları, yağmur suları çatıları, aktığı yerleri perişan ediyor. Tavanların çökme, tabanların 

çürüme ihtimali her gün biraz daha artıyor. Ne var ki pek çok Safranbolulu bu kiremitlerden 

sağlayarak, damını aktarma gücüne sahip değil. Parası yetmiyor. Tarihi Türk Evlerini 

Koruma Derneği bu olayı ele alarak önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sonra birçok 

makama ve kuruluşa başvurarak 200 bin kiremit sağlamaya çalışıyor” (Milliyet, 9 Aralık 

1984: 2). 

 

1990 yılından itibaren Safranbolu’nun korunması ve tanıtımında yeni bir süreç 

başlamıştır. 22 -29 Haziran 1990 tarihlerinde “Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folklor 

Haftası” adıyla bir etkinlik düzenmiş ve bu etkinlik ulusal basın tarafından takip edilmiştir. 

Safranbolu evlerinin koruma altına alınışının 15. yılı vesilesiyle TBMM Başkanı Kaya Erdem 

de Safranbolu’daki kutlamalara katılmıştır (Milliyet, 8 Temmuz 1990: 5). Yapılan bu 

etkinlikten sonra 1991- 1992 yıllarında Kültür Bakanlığı’nca Arasta arkasında yer alan 

sokakta binaların dış cephesi ve çatılarının onarılmıştır. Bu dönemde tarihi evlerin bir kısmı 

Safranbolu Kaymakamı Muammer Aksoy’un teşvikleri ile pansiyonlara dönüştürülmüştür. 

Bunun yanında bazı iş adamları konakları satın almış, restore ettirmiş ve konakları turistik 

tesislere dönüştürmüştür (Kuş- Ulukavak, 2015: 46). Safranbolu evlerinin korunmasına 

yönelik önemli adımlar atılsa da, üzücü gelişmeler de söz konusu olmuştur. 

 

Mayıs 1992’de Safranbolu evlerinin tarihi değere sahip kapı, pencere ve işlemeli oda 

takımlarının İstanbul’da tarihi eser satıcıları tarafından pazarlandığı ortaya çıkmıştır (Milliyet, 

20 Mayıs 1992: 5). Bunun yanında başka sıkıntılar da olmuştur. Temmuz 1991’de Safranbolu 

Kaymakamı Yavuz Erkmen, 15 yıl önce korumaya alınan evçlerin restorasyonu için atölye 

açtıkları halde gerekli yardım ve ilgiyi göremediklerinden yakınmıştır. Erkmen 

“Safranbolu’nun turizm potansiyeli ve turist ilgisi var. Ancak halk tutucu, evini göstermiyor. 

Oysa turiste pansiyon hizmeti sunmak gerekli. Pansiyonculuk gelişirse ekonomik olarak da 

gelişme sağlanır. Safranbolu’ya iş adamlarının da ilgisini bekliyoruz” demiştir. Kültür 

Bakanlığı’nın Safranbolu’ya ilgisiz olduğunu öne süren Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı 

Başkanı Ahmet Akçasu da kültür mirasının yok olmasından korktuğunu belirtmiş ve sözlerine 

şöyle devam etmiştir: “Buradaki evlerin %85’i ağaç. Eskiyen, yıpranan evlerin restorasyonu 
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için ucuz ağaç ve para bulamayan vatandaş, bir mimara danışmadan rastgele onarım 

yapıyor.” Safranbolu Belediye Başkanı Mustafa Eren de Kültür Bakanlığı’nın ilçede bir 

bürosunun olmadığını ve bu yüzden de bakanlık ile iletişimde sıkıntı çektiklerini ifade 

etmiştir. Eren sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Yazışmalarımız aylar sürüyor. Mimar istiyoruz 

arkeolog gönderiyorlar. Çok değerli konaklar maalesef elden gitti. Vakit kaybetmeden 

harekete geçmek lazım. Bu yıkılışa seyirci kalmayalım.” (Milliyet, 9 Temmuz 1991: 3). 

 

05 Ocak 1992 tarihinde Safranbolu Belediyesi’ne ait bir binada bünyesinde restorasyon 

bölümünü de barındıran Safranbolu Meslek Yüksekokulu eğitime başlamıştır. Böylece evlerin 

restorasyonunda akademik camia da daha fazla sorumluluk almaya başlamıştır. Planlı 

çalışmanın neticesinde 2003’te Rodos’ta yapılan “Avrupa Tarihi Kentler Birliği 

Toplantısı”nda en iyi korunan yirmi şehir listesi içinde Safranbolu da yer almıştır (Özdemir, 

2011: 138). 

 

22 -29 Haziran 1990 tarihlerinde “Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folklor 

Haftası”nda düzenlenen panelde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Ali Engin Oba Safranbolu’nun 

“Dünya Kültürel Miras Listesi”ne alınması gerektiğinden söz etmiştir (Kuş- Ulukavak, 2015: 

47- 48). Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ile UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve 

Kültür Örgütü) 17 Aralık 1994 tarihinde Safranbolu’nun Dünya Kültürel Miras Listesi’ne 

alınmasına karar vermiştir (Özdemir, 2011: 138). 1994 yılı itibari ile Türkiye’de UNESCO 

tarafında Dünya Kültürel Mirası listesine alınan tek şehir olan Safranbolu, 1995’ten itibaren 

daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmeye başlamıştır. İlçeye olan ilgi artınca 

Safranbolu’da otel ve restoran sıkıntısı yaşanmıştır. Bu yüzden de Safranbolu’da yeni 

tesislerin açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır (Milliyet, 11 Temmuz 1995: 1). 

 

SONUÇ 

 

Safranbolu tarihi kentinin 1994 yılında Dünya Kültürel Miras Listesi’ne kabul edilmesi 

yeni bir dönem başlatmıştır. Bu olay şehrin dünya çapında tanınması ve planlı korunması 

adına önemli bir gelişmedir. Safranbolu 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin dışarıya açılan 

pencerelerinden birisi olmuştur. Günümüzde Safranbolu’ya özellikle Uzak Doğu ülkeleri 

başta olmak üzere farklı ülkelerden yabancı ziyaretçiler gelmektedir. Yapılan ziyaretlerin 

günübirlik olması Safranbolu’nun turizmden hak ettiği payı almasını engellemektedir. 1990’lı 

yıllardan itibaren bazı tarihi konutların pansiyona çevrilmesi konaklama ihtiyacını tam olarak 

karşılayamamıştır. Bu durum tarihi kentin korunması için kaynak oluşmasını da 

engellemektedir. 

 

Safranbolu’ya gelen turistlerin uzun süre konaklamaları sağlanmalıdır. Bunu sağlarken 

Safranbolu’ya özgü değerlerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Safranbolu safranı katkılı 

yiyeceklerin çeşitliliği artırılabilir ve gelen ziyaretçilere sunulabilir. Örneğin safran baharat 

olarak pilavda kullanılması ile ünlüdür. Gelen ziyaretçilere safranlı Safranbolu pilavı gibi bir 

ürün ikram edilebilir ve bu örnekler arttırılabilir. Safranbolu, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

debbağ haneleri ile ünlüdür.  Geleneksel deri işleme dükkânları hayata geçirilerek gelen 

ziyaretçilere deri ürünleri de sunulabilir. Yine gelen ziyaretçilerin tarihi kentin dokusu ile 

daha çok zaman geçirmesini sağlayacak tesisler hayata geçirilebilir. Kente gelen ziyaretçilerin 

bıraktıkları meblağ, tarihi kentin korunması için kullanılabilir. 

 

Ekte gösterilen fotoğraflarda yer alan güneş enerjisi üniteleri, çanak ve çubuk antenler 

kentin tarihi dokusuna zarar veren öğeler olarak göze çarpmaktadır. Sit alanı ilan edilmiş 
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yerleşim yerlerinde izinsiz çivi çakılmasının dahi yasak olduğu söylemlerine rağmen, eski 

Safranbolu’da sayısız anten ve güneş enerjisi sistemi göze çarpmaktadır. İlgililerin bu konuda 

acil bir eylem planı hazırlaması gerekmektedir. 
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ARSLAN) 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

263 

 

 
Ek 3: Safranbolu Evi’nin Çatısında Bulunan Güneş Enerjisi Sistemi (Fotoğraf: Recep ARSLAN) 
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ABSTRACT 

 
In Turkey, one of the world's leading tourism destinations, tourism activities are mainly carried out in the 

Mediterranean, Aegean and Marmara Regions. Despite its rich geographical, cultural and historical beauties, 

tourism activities in the Black Sea Region are quite limited. It is well known that tourism may have economic, 

socio-cultural and environmental losses as well as its benefits. Therefore, it is important to plan sustainable 

tourism activities by respecting the balance of protection and use. Api tourism is a sustainable tourism approach 

that is created with the motto of travel for inspiration, education and development and the synthesis of 

beekeeping activities and sustainable travel concept. Within the scope of Api tourism, the sale of bee and honey 
products,visits to beekeeping museums, flower gardens, workshops and educational activities related to honey 

production, construction and tasting are carried out. It is thought that the apiturism activities in the region will 

contribute to the development of the region where rural areas and beekeping activities are widespread. In this 

study, firstly, api turism potential of Eastern Black Sea Region was examined through secondary data. 

Afterwards, an Eastern Black Sea Apiroute proposal has been developed for travelers interested in apiculture to 

enjoy and rest while learning. It is predicted that the research will provide guiding findings to the practitioners 

interested in the activities aiming to operate in sustainable and innovative practices in tourism and researchers 

interested in the topic. 

 

Key Words: Apitourism, Apiroute, Eastern Black Sea Region. 

 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ APİTURİZM (ARICILIK TURİZMİ) 

POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ VE BİR APİROTA ÖNERİSİ 

ÖZET 

 
Dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye‟de turizm faaliyetleri ağırlıklı olarak 

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri‟nde gerçekleştirilmektedir.  Zengin coğrafi, kültürel ve tarihi güzelliklerine 

karşın Karadeniz Bölgesi‟nde turizm faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Turizmin bölgeye 

ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel faydaları gibi zararlarının da olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle 

koruma-kullanma dengesi gözetilerek gerçekleştirilecek sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin planlanması önem 

taşımaktadır. Apiturizm, “ilham, eğitim ve gelişme için seyahat” amacıyla gerçekleştirilen ve arıcılık faaliyetleri 

ile sürdürülebilir seyahat anlayışının senteziyle oluşturulan bir sürdürülebilir turizm yaklaşımıdır. Apiturizm 

kapsamında arı ve bal ürünlerinin satışı yapılmakta, arıcılık müzesi, çiçek bahçeleri, bal üretim, yapım ve tadım 

atölyelerine ziyaretler ve eğitici etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde 

gerçekleştirilecek apiturizm faaliyetlerinin, arıcılık faaliyetlerinin ve kırsal alanların yaygın olduğu bölgenin 

kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada öncelikle Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin 

apiturizm potansiyeli ikincil veriler üzerinden incelenmiştir. Ardından arıcılıkla ilgilenen gezginlerin öğrenirken 
eğleneceği ve dinleneceği bir Doğu Karadeniz Apirota önerisi geliştirilmiştir. Araştırmanın, turizmde 

sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalara yönelik faaliyette bulunmak isteyen uygulayıcılara ve konuyla ilgilenen 

araştırmacılara yol gösterici bulgular sunacağı öngörülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Arıcılık Turizmi, Apiturizm, Apirota, Doğu Karadeniz Bölgesi  
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1. GİRİŞ 

 

Turizm dünyada hızla gelişmekte olan hem ekonomik hem de kültürel bir sektör olarak 

görülmektedir. Turizmin dünya çapında insanların iç benliğinde bulunan keşfetme ve tatil 

merakı yatmaktadır. Bireylerin kentleşmiş yapıdan uzaklaşmak isterken deniz, kum, güneş 

üçlemesinin tanımladığı turizm kavramından da rahatsızlık duymaya başlamalarının da 

etkisiyle, turistlerin taleplerine uyumlu olarak doğada çeşitli aktiviteler yapabileceği kırsal 

turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Kırsal turizmin beraberinde getirdiği yenilikçi ve yaratıcı 

fikirler birçok kırsal turizm çeşidinin oluşmasını sağlamıştır. Bu yenilikçi kırsal turizm 

çeşitlerinden birisi de apiturizmdir. 

 

Yaratıcılıkla birleşen ve kırsal turizm çeşidi olan apiturizm (arıcılık turizmi), bireylere 

arıcılığın benimsetilmesi ve arıcılık kültürünün aktarılması ile birlikte doğaya saygı bilincinin 

aşılanmasını da amaçlamaktadır. Bu yönüyle apiturizm, seyahat deneyimlerini eğitsel 

faaliyetlerle birlikte gerçekleştiren bir turizm şeklidir. Apiturizm bireylere kovanlar 

gezdirilerek, bal üretim tesislerinde üretim ve sağım işlemlerinde bulunulması ve kendi 

ballarını üretmelerini sağlamaktadır. Çeşitli bal yarışmaları düzenlenerek, ballı hamur 

işlerinin  yapımı ve kendi kovanlarının tasarlanması gibi faaliyetler de düzenlenmektedir 

(Arih ve diğ., 2015). 

 

Ormanları ve yaylaları ile ünlü olan Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde kırsal turizm 

faaliyetlerinin gelişmeye başladığı gözlemlenmektedir. Özellikle yayla turizminde görülen 

gelişmeler hem bölge ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır. 

Arıcılık faaliyetlerinin de yaygın olduğu Doğu Karadeniz Bölgesinde apiturizmin 

geliştirilebileceği düşünülmektedir. Çalışmada ilk olarak kırsal turizm ve apiturizm kavramı 

açıklananarak, apiturizmin dünyadaki uygulamaları ile örneklendirilmiştir. Ardından Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde kırsal turizm kapsamında arıcılık faaliyetleri incelenmiş ve 

apiturizmin bu bölgede geliştirilmesi için rota önerisinde bulunulmuştur. Çalışma 

değerlendirmelerle sonuçlandırılmıştır. 

 

2. APİTURİZM 

 

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru sanayileşmenin hızlanması ve bireylerdeki 

betonlaşmış çevreden kurtulma isteği turizm eğilimlerinin de farklılaşmasına neden olmuştur. 

Bu döneme kadar hızla artan kitle turizmine yönelik algı da yakın zamanlı olarak değişim 

göstermiş, kitle turizminin toplum ve ekoloji üzerinde olumsuz etkilerine yönelik farkındalık 

artmıştır. Bireyler tatillerini doğada geçirerek turizmin farklı deneyimlerini yaşamak 

istemişlerdir. Tüm bu etmenlerin bir araya gelmesi sonucunda doğanın, tarihin, kültürel 

değerlerin korunmasını amaçlayan kırsal turizm faaliyetleri ortaya çıkmış ve kitle turizminin 

yerini almaya başlamıştır  (Çolak, 2009: Gülbahar, 2009).  

 

Çeken ve diğ. (2007), kırsal turizmi tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı ve bu 

alanların turizm sektörüne açılması ile gelişen turizm çeşidi olarak tanımlamaktadır. Başka bir 

tanıma göre kırsal turizm, insanların ikamet ettikleri bölgelerden kırsal alanlara ziyarete 

gitmeleri ve gittikleri yörenin doğal dokusunun bozulmasının engellendiği alanlarda, 

çiftçilerin ürettikleri mal ve hizmetlerden yararlanılması olarak açıklanmaktadır (Doğan ve 

diğ., 2017). Kırsal turizm, kırsal alanlarda gerçekleştirilen atla doğa yürüyüşü, yaylacılık, 

dağcılık ve zirve tırmanışı, rafting, nehir ve kanyon kayağı, olta balıkçılığı, bitki inceleme, 
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kampçılık, kültür varlıkları ve mağara ziyareti, kırsal faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 

etkinliklerin düzenlenmesini kapsamaktadır (Kuter ve diğ., 2013). 

 

Kırsal turizmi, diğer turizm çeşitlerine göre toplumsal ve yerel bağlamda kazanımları 

daha yüksek olarak nitelendirmek mümkündür. Bu kazanımlar içinde; kent ve kırsal alanlarda 

yaşayan insanlar arasındaki davranış ve yaşam şartlarının niteliklerinin olumlu anlamda 

benzeşmeye başlaması, kırsal alanlarda aile işletmelerinin artması, özellikle kadın ve genç 

girişimcilerin etkinliğinde kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki statü farklılıklarının azalması, 

çevre bilincinin artması, iç göçlerin azalması sayesinde şehir merkezlerinde çarpık kentleşme 

ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, kırsal alanlardaki kültürel ögelerinin tanıtılması 

sayesinde kültürel miras öğelerine verilen önemin ve kültürlerarası etkileşimin artması gibi 

gelişmeler yer almaktadır. Kırsal turizmin belirtilen faydaları sağlayabilmesi için kırsal turizm 

faaliyetlerinde koruma ve kullanma dengesine dikkat edilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesi esas 

alınarak kırsal bölgelerin doğallığının korunması gerekmektedir.  

 

Kırsal turizmin hızlı gelişimi ve kırsal turizm faaliyetlerine yönelik talebin yükselmesi, 

kırsal alanlarda yenilikçi girişimlerin artmasını ve farklı temalarda yeni turizm hizmetlerinin 

sunulmasını sağlamıştır. Apiturizm veya arıcılık turizmi, arıcılığın doğası gereği kırsal 

alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin turizm ürünü ve hizmetleriyle birleştirilip turizme 

kazandırılmasıyla gerçekleştirilen ve son dönemlerde öne çıkan yenilikçi kırsal turizm 

çeşitlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

„Api‟ kelimesi, bal arısının Latince adı olan „Apis mellifera‟ kavramından türetilen „bal 

toplayıcı‟ anlamına gelmektedir (Çakır ve diğ., 2017). Arı ve bal sağlıklı yaşam için önemli 

bir besin maddesi olarak görülmektedir. Arıların yok olması; bitkilerin polenlerinin 

dağılmaması, döllenmelerin olmaması, dolayısıyla insan ömrünün ve doğanın yavaş yavaş 

bitmesi anlamına gelmektedir. Arı ürünlerinin insan yaşamında önemli bir yeri olduğu ve 

sağlık alanından kozmetik ve ev temizliği alanına kadar her alanda kullanıldığı görülmektedir 

(Batu ve diğ., 2013). Kısacası, arılar ve arıcılık insan doğası ve yaşamın devamı için olmazsa 

olmaz bir nitelik taşımaktadır. “Kırsal toplulukların kültür ve gelenekleri ile ilgili bir turizm 

türü olan olan apiturizm, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde kırsal alanların 

kalkınmasına katkı sağlayabilecek bir turizm çeşididir” (Saltık, 2019: 28). 

 

Arih ve diğ. (2015) apiturizmi, arıcılık ve  kültürünün bireylere aktarılması ve bireylerin 

çevreyi koruma bilinci ile birleştirilerek seyahat, eğitim ve deneyimlerin bir araya 

getirilmesiyle oluşturulan turizm şekli olarak tanımlamaktadır. Apiturizm bireylere ilham 

vererek, arıcılık alanında eğitim ve seminerlerin verilmesiyle ve bu süreçte apirota olarak 

belirlenen bölgelerde arı ve bal ürünlerinin tanıtımlarının yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir. 

Apiturizm ile bir ziyaretçinin kendine ait arı kovanları, açık hava müzeleri ve arı müzelerinin 

ziyaret edilmesi, arıcıların eserlerini gözlemleyerek bal yapma yöntemleri ve özellikleri 

hakkındaki bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Farklı bal ürünlerinin üretiminin, 

tadımının ve satımının misafirler tarafından gerçekleştirildiği bir ortam sağlanmaktadır. 

Ziyaretçilere arı ürünlerinin ve arı kolonilerinin nasıl ayakta kalabildiğini gözlemleme imkanı 

verilmektedir (Wos, 2014).  

 

Yaratıcı turizm bağlamında değerlendirildiğinde apiturizm; ziyaretçilerin kültürel, 

eğitsel, duygusal etkileşimini sağlamakta ve katılımcılığını arttırmaktadır. Apiturizm 

kapsamında; ziyaretçilerin kırsal alanlarda seyahat ve konaklama olanakları ile birleştirilmiş 

arıcılık faaliyetlerine ve arı ürünlerinin yapımına, çeşitli atölyelerde bal sağımı ve tadımlarına, 
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profesyönel arıcılar ve meslek birlikleri liderliğinde seminer ve konferanslara katılımı yaratıcı 

ortamların oluşturmakta, bireylerin beceri ve yaratıcılıklarının gelişmesine yardımcı olmakta 

ve unutulmaz deneyimler yaşamalarını sağlamaktadır. Apiturizm faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği kırsal alanları apitur destinasyonları olarak adlandırmak mümkündür. 

Apiturizm, ziyaretçiler açısından olduğu kadar, apitur destinasyonları açısından da üstünlükler 

taşımaktadır. Apiturizm, kırsal alanlardaki arıcılık faaliyetleri ile bireylere çeşitli etkinlikler 

yaptırılarak yöredeki arıcılığın tanıtılmasına ve o yörenin kalkınmasına destek olmaktadır.  

 

Arı ve arıcılık ürünlerinin sağlık açısından önemli olması kırsal alanlarda apiturizmin 

yapılması için uygun ortamı hazırlamaktadır. Dünya genelinde apiturizmin gelişimi, arı ve 

arıcılık ürünlerinin sağlık ve cilt bakımı açısından ne kadar önemli olduğunun keşfedilmesiyle 

hızlanmıştır. Slovenya, Romanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Ukrayna apiturizm 

uygulayıcısı ülkeler arasında yer almaktadır. Slovenya‟da ApiRoutes Projesi, Ap Well-being 

uygulamaları, Yunanistan‟da üniversite öğrencilerine ve arıcılara yönelik turlar, Romanya‟da 

Apiterapi, Sicilya‟ da arıcılara yönelik kültür turları ve Yeni Zelanda‟da arıcılara yönelik 

kültür turları düzenlenmektedir (Saltık, 2019). Türkiye‟de arıcılık çok eski yıllardan beri 

yapılan hem sosyal hem de ekonomik bir faaliyettir. Sahip olduğu kovanları ve 63 bin ton 

civarındaki bal üretimiyle koloni sıralamasında dünyada 3. ve 4. Sırada yer almaktadır (Ertürk 

ve diğ., 2013). Buna karşın henüz Türkiye henüz profesyonel olarak apirotalar oluşturan ve 

apiturizm faaliyetleri gerçekleştiren ülkeler arasında yer almamaktadır. 

 

3. DOĞU KARADENİZ’DE KIRSAL TURİZM VE ARICILIK 

 

Türkiye‟nin yaylalarıyla ünlü olan Karadeniz bölgesi kırsal turizm çeşitlerinin 

uygulanabilirliğinin yüksek olduğu düşünülmektedir (İslamoğlu ve diğ., 2014). Deniz, kum, 

güneş üçlüsünün turizm değerinin giderek azalmasının ve yaylaların turistlik faaliyetlerde 

kullanımının artmasının etkisiyle Karadeniz bölgesi önemli bir kırsal turizm bölgesi olma 

potansiyeli taşımaktadır (Zaman, ve diğ., 2007). Daha çok yerli turistler tarafından tercih 

edilen bölgede kırsal alanların ve kültürel mirasın hala yaşatıldığı görülmektedir. Bölgede 

geleneksel yaşam tarzının değiştirilmeden bireylere aktarılması hatta bu yaşam tarzlarının 

bizzat içinde yer alarak tatillerini geçirmeleri sağlanmaktadır (Doğanay, 2011).  

 

Kırsal alanda yaşayan insanların gelir elde etmelerini sağlayan kırsal turizm, tarım 

açısından gelişme göstermeyen fakat turizm potansiyeli zengin bölgelerde yapılarak bölgesel 

kalkınmanın sağlanmasını amaçlamaktadır (Bilici ve diğ., 2018). Bu bağlamda Karadeniz 

Bölgesi‟nde, zengin bitki örtüsüne ve tarım ürünlerine sahip olmakla birlikte bölgenin coğrafi 

özellikleri nedeniyle tarım faaliyetleri ve nüfusun belirli alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. 

Anadolu‟nun Karadeniz kıyılarına açılan özgün coğrafyası doğusundan batısına doğru 

Kaçkar, Soğanlı, Zigana, Canik dağlarından oluşmakta ve iç kısımlarla bağlantısını 

kesmektedir. Denize yakınlık ve kıyıya paralel uzanan dağlar, havanın nemli olmasını ve 

kendine özgü bir iklim tipinin oluşmasını sağlamaktadır (Batur, 2005). Dağların Karadeniz‟e 

bakan kuzey bölgelerinde daha ılıman bir iklim görülmektedir. Güney kesimlerde ise yeşil 

orman dokusu kaybolmaktadır. Güney kesimlerde yerleşmeler toplu iken, dağlık bölgelerde 

yerleşmelerin dağınık olduğu gözlemlenmiştir. 37.551 km
2
lik alana sahip olan Doğu 

Karadeniz Bölgesi, 2.713.834 kişilik nüfusa ulaşmıştır (TÜİK, 2018). Yaylacılık 

faaliyetlerinin geliştiği ve geleneksel yaşam tarzının devam ettirildiği Doğu Karadeniz 

Yaylaları özellikle arıcılık üzerinde çalışmaların yapılabileceği alanlar olarak görülmektedir  

(Bekdemir ve diğ., 2002). 
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Ülkemizde arıcılık faaliyetlerinin fazlaca yapıldığı bölgelerimiz arasında Doğu 

Karadeniz Bölgesi de bulunmaktadır. Özellikle Ordu ilinin arıcılık geçmişinin Osmanlı 

İmparatorluğu‟na kadar dayandığı arıcılık ile ilgili tüm kaynaklarda geçmektedir (Eğilmez ve 

diğ., 2017). O dönemlerde toplamda 139 yerleşim yerinde ve tarlalarda bal üretimi yapıldığı 

kaynaklarda yer almaktadır. Daha sonraki zamanlarda Ordu ilinde kovan sayısı artmış ve 

ekonomide arıcılık önemli bir yer edinmiştir. Bugün ülkemizde bal üretiminde ilk sıraları alan 

Ordu ilinde, yörenin gelir kaynakları arasında birinci sırayı yine arıcılık almaktadır (Sarıöz, 

2006). Doğu Karadeniz Bölgesinde; Artvin‟de Akasya balı, Rize- Ayder‟de Anzer balı, 

Kaçkar Dağı eteklerinde Deli Bal, Rize ve Artvin‟ de Ihlamur balı, yine tüm bölgelerde 

Kestane Balı, Püren Balı, Keçiboynuzu Balı, Karakovan Balı, Karabuğday Balı, Karabaşotu 

Balı, Çiçek Balı, Çam Balı, üretimleri yapılmaktadır (https://www.aricilik.com.tr/bal-
cesitleri-nelerdir/, 04.04.2019 ). Bitki örtüsünün çeşitliliği, arıcılık faaliyetlerinin gelişmişliği, 

ikliminin uygunluğu, yaylalarının doğal zenginliği gibi üstünlükleri nedeniyle Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nin apiturizm faaliyetlerine elverişli olduğu düşünülmektedir. Bölgede 

oluşturulacak apirotaların bölgenin kültürel değerlerinin korunmasına ve bölge ekonomisinin 

gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

 

4. DOĞU KARADENİZ’DE BİR APİROTA ÖNERİSİ 

 

Bu çalışmanın amacı, kırsal alanların ve arıcılık faaliyetlerinin yaygın olduğu Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde arıcılıkla ilgilenen gezginlerin öğrenirken eğleneceği ve dinleneceği 

bir Doğu Karadeniz Apirota önerisi geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Doğu 

Karadeniz‟de yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri apiturizm kapsamında 

değerlendirilebilecek çekicilikleri ve faaliyetleri açısından incelenerek bir apirota 

oluşturulmuştur. Doğu Karadeniz‟de apirota önerisi oluşturulurken gözetilen temel unsur; 

bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel güzelliklerin arıcılık faaliyetleriyle birleştirerek 

sunulmasıdır. Bu bağlamda apirotanın oluşturulmasında arazinin dağlık olma özelliği ve 

ulaşımın kolaylığı da gözetilmiştir. Rotanın toplam mesafesi; gidişte Ordu ve Artvin illeri 

arası ve dönüşte Artvin ve Trabzon illeri  arası toplam olmak üzere toplam 766 km olarak 

belirlenmiş olup trafik, hava şartları ve yol durumu gibi özel koşullar mesafe içerisine dahil 

edilmemiştir. Doğu Karadeniz Apirota önerisi güzergahı Şekil 1‟de sunulmaktadır. 

  
Şekil 1. Doğu Karadeniz Apirota Önerisi

Kaynak:(https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tPDO773KYHQj3jPaLb70usdpuOhn_bzW
&hl=tr&ll=41.007880459350275%2C39.025402918100895&z=8, Erişim Tarihi: 26.05.2019). 

 

Rotanın başlangıç noktası olarak; karayolunun yanı sıra havayolu erişiminin de 

mümkün olduğu Ordu ili belirlenmiştir. Ordu ili Doğu Karadeniz‟in kıyısında bulunan, tarihi 

isimleri Cotyora (Kotyora) olarak bilinen bir liman kentidir. 244.784 kişilik nüfusa sahip olan 

il, 6001 km
2
‟lik alana kurulmuştur (TÜİK, 2018). Genel olarak dağlık bir yapıya sahip olan 

https://www.aricilik.com.tr/bal-cesitleri-nelerdir/
https://www.aricilik.com.tr/bal-cesitleri-nelerdir/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tPDO773KYHQj3jPaLb70usdpuOhn_bzW&hl=tr&ll=41.007880459350275%2C39.025402918100895&z=8
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tPDO773KYHQj3jPaLb70usdpuOhn_bzW&hl=tr&ll=41.007880459350275%2C39.025402918100895&z=8
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ilin yaylaları yüksek tepelerde bulunmaktadır. Karadeniz iklim özelliklerinin görüldüğü ilde, 

kışlar serin geçerken yazlar ılık geçmektedir ve yıl boyu yağış almaktadır (Çakan, 1994). 

Ordu ili ülkemizde bal ve fındık üretiminde birinci sırada gelmektedir. Rotanın başlangıç 

noktası olan, bal üretiminde Türkiye‟de 1. sırada olan Ordu ilinde ziyaret edilecek yerler 

arasında Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve Ordu İli Arı Yetiştiriciliği Birliği yer almaktadır.  

Burada ziyaretçilere bal ile ilgili yöresel ürünlerin özellikleri, arı hastalıkları ve zararları, 

apiterapi konusunda temel bilgiler verilecektir. Eğitsel faaliyetlerin arasında Ordu‟nun 

mükemmel manzarasını görmek için Boztepe‟ye teleferikle çıkılacaktır. Boztepe‟de manzara 

eşliğinde yenilecek öğle yemeğinin ardından Ordu İli Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından 

Ordu‟da bal üretimi ve bal için yapılan çalışmaların anlatıldığı konferansa katılım 

sağlanacaktır. 1. Gün, Ordu‟nun önemli tarihi değerleri içinde yer alan Taşbaşı Kilisesinin 

ziyareti ile tamamlanacaktır. Konaklama, Ordu şehir merkezine çok uzak olmayan, tarihi ve 

doğayı içerisinde barındıran bir butik otelde yapılacaktır.  

 
Şekil 2: Karadeniz‟de Arıcılık 

 
Kaynak:(http://lazarici.blogspot.com/2012/02/dogu-karadenizli-arclar-uyarld.html, 

 
Şekil 3: Doğu Karadeniz‟de Yayla Turizmi 

 
Kaynak:(http://www.patikaa.com/yayla-turizminin-gozdesi-dogu-karadeniz/, 

 

Doğu Karadeniz Apirotadaki ikinci il olarak Giresun belirlenmiştir. Giresun ili, kuzeyi 

Karadeniz‟le kuşatılmış, 6.934 km
2
‟lik yüzölçümüne sahiptir. 154.909 kişilik nüfusuyla ve 

nüfus yoğunluğu kıyı kesimlerde toplanmıştır (TÜİK, 2018). İl merkezi, Aksu ve Batlama 

http://lazarici.blogspot.com/2012/02/dogu-karadenizli-arclar-uyarld.html
http://www.patikaa.com/yayla-turizminin-gozdesi-dogu-karadeniz/
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vadileri arasında denize doğru bir yarımada üzerinde kurulmuş ve doğusunda Giresun Adası 

bulunmaktadır. Ilık ve yağışlı iklim tipi görülmektedir. Engebeli yeryüzü şekillerine sahip 

olan il, dağlarında Kümbet, Kulakkaya, Bektaş, Tamdere, Karagöl, Egribel ve Kazıkbeli 

yaylalarını barındırmaktadır (Gürdal, 2001). Giresun‟da güne Arı Yetiştiriciliği Birliği 

ziyaretiyle başlanacaktır. Burada, katılımcılara bölgedeki arıcılık faaliyetleri ve bal üretimi 

hakkında seminer verilecektir. Ardından Giresun Kalesi‟ne gidilerek ilin tarihi ve kültürü 

hakkında bilgi verilecektir. Öğle yemeği kültürel değerlerin ve geleneklerin birebir 

yansıtıldığı yerel bir restoranda alınacaktır. Güne Giresun kırsalındaki arıcıların ziyaretleri ile 

devam edilecektir. Burada, katılımcıların temel arıcılık faaliyetleri, kovan sistemi, arı sütü 

üretimi ve benzeri konularda yerinde gözlem yapma ve sürece dahil olarak deneyimsel eğitim 

alma fırsatı olacaktır. İkinci gün, arıcılık faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilecek yörenin 

önemli bir turist çekim merkezi olan Gogora Kilisesi ziyareti ile tamamlanacaktır.  

Ziyaretçilerin kırsal alanda daha çok vakit geçirmesi açısından Kümbet Yaylasında bir kırsal 

turizm işletmesinde konaklama yapılacaktır. Ayrıca; katılımcıların doğaya ilgisinin ve 

sürdürülebilir turizm yaklaşımının bir sembolü ve günün hatırası olmak üzere katılımcılar 

adında yaylada fidan dikilerek, sertifikaları hediye edilecektir.  

 

Rotada üçüncü il olarak Rize yer almaktadır. Rize ilinin yüzölçümü 3920 km
2 

ve nüfusu 

ise 102.937 kişi olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2018). Engebeli ve dağlık araziye sahip olan ilde 

kıyı şeridinde yer yer falez ve taraçalara rastlanmaktadır. Karadeniz iklim tipinin görüldüğü 

ilde, yazları serin, kışları ılıman ve her mevsim yağış görülmektedir (Gürdal, 2001). 

Çamlıhemşin ve Ayder Yaylası ile tanınan il, Anzer Yaylası, Yukarı Kavron Yaylası gibi 

yaylaları ile de ünlüdür (Yeşiltaş ve diğ., 2009). Rize‟deki ilk ziyaret, Karadeniz bölgesinde 

özel yetiştirilen ve Dünyanın en ünlü balı olan Anzer balı hakkında bilgi edinmek üzere, ilde 

faaliyet gösteren arıcılık ve üretim tesislerinden birisine gerçekleştirilecektir. Burada 

ziyaretçilerin bal sağımı, vb. etkinliklere katılım imkanı sunulmasıyla, eşsiz bir deneyim 

yaşamaları sağlanacaktır. Öğle yemeği, şehrin manzarasının izlenebileceği ve yerel 

yemeklerin sunulduğu bir lokantada yenecektir. Ardından lokantanın yakınında olan Rize 

Kalesi ziyaret edilerek, şehrin tarihi ve kültürü hakkında genel bilgi verilecektir. Öğleden 

sonra Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından sunulan seminere katılarak bölge arıcılığı ve 

arı ürünleri hakkında kapsamlı bilgi edinme ve uzmanlara sorular sorma fırsatı sağlanacaktır. 

Konaklama için tesiste Spa hizmeti verilen bir konaklama işletmesine gidilecektir. SPA 

Otel‟de termomineral su banyosu, soluma, içme, türlerinin birleştirilmesiyle oluşan 

tedavilerin yanı sıra, termal sularda rekreasyon ve kardiyovasküler vücut hareket etkinliği 

hizmetleri sunulmaktadır. Katılımcıların burada bal, arı sütü ve propolis ile masaj yaptırma, 

süt ve meyve suyu içesinde polen karışımıyla hazırlanan içecekleri tatma fırsatı olacaktır.  

 

Rotada yer alan dördüncü il Artvin olarak belirlenmiştir. 55.274 kişilik nüfusa ve 7.436 

km²‟lik alana sahip olan ili, Çoruh Nehrinin ili iki parçaya bölmesiyle bilinmektedir (TÜİK, 

2018). Engebeli arazi yapısına sahip olup, topraklarının %95‟i ormanlarla kaplıdır. Çayların 

ve akarsuların bol olması sebebiyle, akarsu sporlarına ev sahipliği yapmaktadır (Çakan, 

1994). Artvin‟ de ilk olarak bir Arı Yetiştirme Çiftliği ziyaret edilecektir. Burada bal üretimi 

yapım ve sağım aşamalarına katılarak, üretim sürecinde yer aldıkları yöre ballarından 

ziyaretçi isimlerine göre özel olarak hazırlanmış kavanozlarda bal hediye edilecektir. Çiftlik 

ziyaretinden sonra Türkiye‟nin en büyük Atatürk heykeli olan Atatepe Anıtı‟na gidilecektir. 

Artvin manzarası eşliğinde yenilecek öğle yemeği yemeğinin ardından Uluslararası Film 

Festivali‟nde “Altın Ayı” ödülünü kazanan “BAL” filminin çekimlerine ev sahipliği de yapan 

Çamlıhemşin‟e gidilecektir. Konaklama Çamlıhemşin‟de bulunan bir butik otelde 

yapılacaktır. 
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Doğu Karadeniz Apirotadaki son il Trabzon‟dur. 243.127 nüfusu ve 4.664 km
2‟

lik 

yüzölçümüne sahip olmasıyla Doğu Karadeniz‟in orta noktası sayılabilecek bir noktada 

bulunmaktadır (TÜİK, 2018). Ilıman ve her mevsim yağışlı iklim tipine sahiptir. Farklı 

türlerden oluşan bitki türleri bulunduran karışık ormanları bulunmaktadır. Dağlık alanları 

genellikle kuzeye doğru dağılış göstermektedir (Çakan, 1994). Tarihi yapılara sahip olan il, 

Sümela Manastırı, Uzungöl Turizm Merkezi, Şolma Yaylası, Karadağ Yaylası, Sera Set Gölü 

ile tanınmaktadır (Gürdal, 2001). Trabzon‟da, ilk olarak, bölgeye özgü bal ve diğer arı 

ürünlerinin üretildiği bir bal üretim tesisi ziyaret edilecektir. Bu ziyaret kapsamında 

ziyaretçilere, modern tesislerde bal üretimi ile ilgili teknik bilgi verilecek ve yerinde gözlem 

olanağı sunulacaktır. Bölge mutfağının yemeklerinin sunulduğu yerel bir lokantada verilecek 

öğle yemeği molasının ardından şehrin en önemli müzesi olan Atatürk Köşkü Müzesi ziyaret 

edilecektir. Son olarak Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği‟ne gidilerek bölgedeki arıcılık 

faaliyetlerine ilişkin bilgi alınacak ve deneyim aktarımı fırsatı sunulacaktır. Apirotanın 

tamamlanmasıyla katılımcılar turun belirlenen ulaşım şekline bağlı olarak Trabzon 

Havaalanına götürülecek veya karayolu ile dönüş yolculuğu başlayacaktır. Kısa süreli turlarda 

bir gün olarak belirlenen Trabzon‟da kalış süresini, daha uzun turlarda Trabzon Uzungöl, Sera 

Set Gölü, Karadağ Yaylası vb.ne düzenlenecek kültürel ziyaretlerle uzatmak mümkün 

olabilecektir.  

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu araştırmada öncelikle Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin apiturizm potansiyeli ikincil 

veriler üzerinden incelenmiştir. Ardından arıcılıkla ilgilenen gezginlerin öğrenirken 

eğleneceği ve dinleneceği bir Doğu Karadeniz Apirota önerisi geliştirilmiştir. Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nde gerçekleştirilecek apiturizm faaliyetlerinin, arıcılık faaliyetlerinin ve kırsal 

alanların yaygın olduğu bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın, turizmde sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalara yönelik faaliyette bulunmak 

isteyen uygulayıcılara ve konuyla ilgilenen araştırmacılara yol gösterici bulgular sunacağı 

öngörülmektedir. 

 

Apiturizmin ülkemizde gelişimi ve uygulanabilirliği açısından arıcılara, seyahat 

acentelerine, yerel yönetimlere ve STK‟lara bazı önerilerde bulunulmuştur. Arıcılık 

faaliyetinde bulunan üreticilere apiturizm ile ilgili eğitimler verilerek Dünyadaki örneklerinin 

aktarılması ve ülkemizde de böyle bir turizm çeşidinin uygulanabilirliğinin aktarılması ve bu 

yönde girişimlerin gerçekleştirilebileceği önerilmektedir. Seyahat acentelerinin farklı turizm 

seçeneklerini keşfetmelerini sağlama ve bu sayede apiturizmin uygulanabilirliğinin 

gözlemleme şansları verilmelidir. Yurtdışı veya yurt içinden gelmiş olan ziyaretçilerin 

apiturizm ile ilgili görüşlerini alarak arıcılarla görüşmeler yapılması ve uygulanabilirliğinin 

üzerinde çalışılması gerekmektedir. Diğer bir faktör olan yerel yönetimler ve STK‟ların 

apiturizmi destekleyen çalışmaların yapılması, maddi desteklerin sağlanması ve apiturizm 

konusunda bireylerin bilgilendirilmesinde rol oynamaları, afişlerle tanıtımının yapılması, 

bulunulan bölgede bu konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

 
One of the most important components of cultural heritage, architectural buildings, are very valuable 

and important as they represent social structure of societies, perceptible documents of lifestyle and architectural 

traditions. Transferring these structures to the next generations without losing their original characteristics is a 
very important phenomenon in terms of keeping cultural continuity alive. 

 

The most effective way of protection is the reuse of these structures with different functions, especially 

for structures that are out of use because of the loss of original function and that are in danger of extinction in 

time. However, the new function to be selected in reuse studies and the interventions to which the structure will 

be exposed in line with this function are extremely important. The principles developed for the deliberate 

implementation of these practices are subject to many scientific researches as well as in architecture and interior 

architecture education. In this sense, the aim of this study was to transfer this consciousness to the students in the 

Interior Restoration course at the Interior Architecture and Environmental Design Department of Avrasya 

University. 

 
In the study, “Kızlar Monastery” which consists of multiple structures in Trabzon city, has been given 

as project area. The students were asked to determine appropriate functions for these structures and to develop 

project proposals in line with the chosen function. At the end of the study, a re-use suggestions were developed 

for the structure, which is an important value for the city, and awareness was created in terms of the continuity of 

our cultural heritage and contributed to raising awareness for students about protection. 

 
Key Words: Conservation Awareness, Restoration Education, Cultural heritage, Kızlar Monastery 

 

ĠÇ MĠMARLIK EĞĠTĠMĠNDE ĠÇ MEKÂN RESTORASYONU ÜZERĠNE BĠR 

STÜDYO DENEYĠMĠ:  TRABZON KIZLAR MANASTIRI ĠÇĠN YENĠDEN 

KULLANIM ÖNERĠLERĠ 

 

ÖZET 

 
Kültürel mirasın en önemli bileĢenlerinden biri olan mimari yapılar, toplumların geçmiĢteki sosyal 

yapısı, yaĢam biçimi ve mimari geleneklerinin somut belgeleri olmaları nedeniyle oldukça değerlidir. Bu 

özellikleriyle geçmiĢten günümüze kadar varlığını sürdürmüĢ bu yapıların özgün niteliklerini kaybetmeden 

gelecek nesillere aktarılması kültürel sürekliliği yaĢatmak açısından son derece önemli bir olgudur. Bu anlamda 

bu yapılar için koruma çalıĢmaları büyük önem taĢımaktadır.  

 

Özellikle özgün iĢlevini kaybettiği için kullanım dıĢı kalan ve zamanla yok olma tehlikesi taĢıyan 

yapılar için en etkin koruma biçimi bu yapıların farklı iĢlevlerle yeniden kullanımlarıdır. Fakat yeniden kullanım 

çalıĢmalarında seçilecek yeni iĢlev ve bu iĢlev doğrultusunda yapının maruz kalacağı müdahaleler son derece 
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önemlidir. Bu uygulamaların bilinçli bir Ģekilde yapılması için geliĢtirilen ilkeler bir çok bilimsel araĢtırmaya 

konu olmasının yanı sıra mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde de yerini almıĢtır. Bu anlamda Avrasya 

Üniversitesi Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Ġç Mekan Restorasyonu dersinde de öğrencilere bu bilincin 

aktarılması çalıĢmanın amacını oluĢturmuĢtur. 

 

ÇalıĢmada Trabzon kentinde bulunan ve bir çok yapıdan oluĢan “Kızlar Manastırı” proje alanı olarak 

verilmiĢ, öğrencilerden bu yapılar için uygun iĢlevler belirlemeleri istenmiĢ ve seçilen iĢlev doğrultusunda proje 

önerileri geliĢtirmeleri sağlanmıĢtır. ÇalıĢma sonunda hem kent açısından önemli bir değer olan yapı için 
yeniden kullanım önerileri geliĢtirilerek kültürel mirasımızın devamlılığı açısından farkındalık yaratılmıĢ hem de 

öğrencilerin koruma konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Koruma Bilinci, Koruma Eğitimi, Kültürel Miras, Kızlar Manastırı 

 

1. GĠRĠġ 

 

 GeçmiĢten günümüze kadar varlığını sürdürerek döneminin özelliklerini yansıtması 

açısından tarihi ve kültürel belge niteliği taĢıyan mimari yapılar, toplumun sosyal yapısı, 

yaĢam biçimi ve mimari geleneklerinin somut belgeleri olmaları nedeniyle kültürel mirasın 

önemli bileĢenlerindendir. Bu mirasın korunarak gelecek kuĢaklara aktarılması hem kültürel 

sürekliliği sağlamak açısından hem de kültürün yaĢatılması ve tanıtılması açısından büyük 

önem taĢımaktadır.  

 

 Özellikle kullanım dıĢı kaldıkları için terkedilen ve zamanla yok olma tehlikesiyle 

karĢı karĢıya kalan mimari mirasın korunması için en etkin yöntem farklı iĢlevlerle yeniden 

kullanılmalarıdır. Fakat bu yapıların yeniden kullanımlarında kültürel miras olgusundan 

uzaklaĢılmamalı yapıların özgün değerlerine saygılı davranılmalıdır. Yapıya yüklenecek yeni 

iĢlevin yeni müdahaleleri de beraberinde getireceği dikkate alındığında yeni iĢlevin yapıya 

uygunluğu çok büyük önem kazanmaktadır. Yeni iĢlev uygulanırken bu varlıkların değerlerini 

ve niteliklerini göz önüne alan en üst düzeyde uygulama standardına ulaĢmalıdır. Bu anlamda 

koruma çalıĢmalarında karar vericilerin sadece gerekli eğitimi almıĢ, yeterli bilgi ve deneyime 

sahip kiĢilerce gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

 Mimari mirasın korunmasının eğitim ayağına baktığımızda üniversitelerin ilgili bazı 

lisans ve lisansüstü programlarının müfredatlarında koruma ve restorasyon içeriğine sahip bir 

takım dersler olduğunu görebilmekteyiz. Ġçerikleri ve kapsamları birbirlerinden farklılık 

gösterseler de bu derslerin temel amacının koruma bilincinin oluĢturulması üzerinedir. Neleri, 

neden ve nasıl korumamız gerekliliğinin anlatılması açısından mimari eğitimde önemli bir 

yeri olan bu derslerin örnek koruma projeleriyle desteklenmeleri ileride doğru uygulamalar 

yapılması açısından da önemli katkılar sağlayacaktır. Buradan hareketle Avrasya Üniversitesi 

Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Ġç Mekan Restorasyonu dersi de koruma bilincinin 

oluĢturulması hedefiyle koruma ve restorasyon konusunda kuramsal bilgilerin yanı sıra örnek 

uygulamaların incelenmesi ve örnek bir yapı ya da alanda proje geliĢtirilmesi üzerine 

kurgulanmaktadır.  

 

 Bu çalıĢmayla da bu ders kapsamında 2017/2018 eğitim ve öğretim döneminde 

yaptırılan örnek yeniden kullanım çalıĢmasının sürecinin ve çıkarımlarının aktarılması 

hedeflenmiĢtir. ÇalıĢma alanı olarak Trabzon kentinin önemli bir mimari mirası olan 'Kızlar 

Manastırı'nın proje alanı olarak belirlendiği bu derste yapı için yeni iĢlev önerilerinin 

geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. ÇalıĢma sonunda hem kent açısından önemli bir değer olan yapı 

için yeniden kullanım öneri projeleri hazırlanarak kültürel mirasımızın devamlılığı açısından 
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farkındalık yaratılmıĢ hem de öğrencilerin koruma konusunda bilinçlendirilmesine katkılar 

sağlanmıĢtır. 

 

 2. KÜLTÜREL MĠRAS 

 

 UNESCO (1982), tarafından düzenlenen Dünya Kültür Politikaları Konferansı Sonuç 

Bildirgesi‟nde kültür kavramı “bir toplumu ya da toplumsal bir grubu tanımlayan belirgin 

maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileĢiminden oluĢan bir bütün ve sadece 

bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaĢam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer 

yargılarını, gelenekler n  ve  nançlarını da kapsayan b r olgudur” d ye tanımlanmaktadır 

(Oğuz, 2011).  

 

 Kültür ve miras kavramlarını bir araya getiren 'kültürel miras' ise kuĢaktan kuĢağa 

aktarılan, tüm kültürlere ve insanlığa ait sanatsal ya da sembolik, maddesel simgeleri ifade 

etmektedir (Öztemiz, 2017). Bu anlamda kültürel miras, bir toplumun geçmiĢi ile ilgili, onu 

kimliklendiren yaĢamsal süreklilikle birlikte günümüze ulaĢan yerel ve evrensel değer niteliği 

taĢıyan her türlü somut ve somut olmayan varlıklardır (Ġstanbul Valiliği, 2014).  Yenilenemez 

bir kaynak olan kültürel mirasın, içerdiği tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere 

aktarılması toplumsal bir sorumluluktur (ICOMOS bildirgesi, 2013). 

 

 Kültürel mirasın en önemli bileĢenlerinden biri de 'mimari mirastır'. Hem anıtsal 

özellikleri içinde barındırarak somut kültürel mirasa hem de ait olduğu toplumun yaĢam 

biçimi özelliklerini içinde barındırdığından soyut kültürel mirasa iliĢkin değerler içeren 

mimari mirasın çağdaĢ yaĢam ile bütünleĢtirilerek korunması toplumların kültürel sürekliliği 

açısından büyük önem taĢır. Mimari mirası korumanın amacı, özgünlüğü ve kimliğini 

oluĢturan nitelikleri bozmadan estetik ve kültürel değerleri ortaya çıkarmak olmalıdır. Bu 

nedenle koruma çalıĢmalarının, mimari mirasın bütünlüğünü bozmadan, parçası olduğu sosyal 

ve kültürel bağlam ile birlikte dikkate alarak gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir (ICOMOS 

bildirgesi, 2013). 

 

 3. MĠMARĠ MĠRASIN YENĠDEN KULLANIMI 

 

 Mekanların ve çevrelerinin zaman içinde değiĢen yaĢam koĢullarının doğurduğu yeni 

ihtiyaçlara cevap verememesi yapıların iĢlevlerinin eskimesine ve değiĢmesine sebebiyet 

vermektedir. Bu devinim nedeniyle de günümüze ulaĢan yapıların çok azı baĢlangıçta 

amaçlanan iĢlevini sürdürebilmektedir. Han, hamam, kervansaray, manastır gibi yapı türleri 

bulundukları çevrede özgün iĢlevlerini sürdüremediklerinden kullanım dıĢı kalırken, konut, 

otel, vb gibi yapılar günümüz konfor koĢullarını sağlayamadıkları için, endüstri yapıları vb. 

gibi üretim yapılan tesisler ise günümüz üretim standartlarını yakalayamadıkları için iĢlevsel 

olarak eskiyerek terk edilmektedirler (Engin, 2019). 

 

 ĠĢlevini yitirdiği için terk edilen eski yapı düzenli bakım ve onarımdan yoksun 

kaldığından eskiyerek tahrip olmaktadır. Önemli özellikleri nedeniyle simgesel anlam ve 

kültürel değer taĢıyan ve mimari mirasın önemli unsurları olan bu yapıların, tahrip olarak yok 

olmalarını engellemenin en önemli yöntemlerinden birisi de anlamsal ve iĢlevsel açıdan 

uygun iĢlevlerle yeniden kullanılarak çağdaĢ yaĢam içerisine adapte edilmelerinin 

sağlanmalarıdır (Engin, 2019). Fakat bu çalıĢmalarda yeni iĢlevin kültür varlığının devamlılığı 

için bir araç olduğu unutulmaması gerekmektedir. Asıl amacın yapıyı korumak olduğu 

düĢüncesinden uzaklaĢılmamalıdır. Bu nedenle de yeniden kullanım çalıĢmalarında yapının 
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özgün değerlerinin, karakteristik özelliklerinin olumsuz etkilenmemesi için, öncelikle 

yapıların mekan kurgusuna uygun iĢlevler seçilmesi, yapılara ağır gelebilecek, içinde ve 

dıĢında köklü müdahaleler gerektirecek iĢlevlerin seçiminden kaçınılması gerekmektedir 

(Ahunbay, 1996).  

 

 Yeniden kullanımın yapının korunması açısından baĢarıya ulaĢabilmesi için yeni 

iĢlevin özgün yapıyla uyumu son derece önemlidir. Bu uyum olmadığında yeni iĢlevin 

gerekliliklerini yerine getirmek için yapıya müdahaleler artmakta ve özgün değerini 

kaybetmesine sebebiyet verilmektedir. Yapının özgün mekansal kurgusu ile yeni iĢlev 

Ģemasının iliĢkisi, yeni iĢlevde ihtiyaç duyulan mekan boyutlarının özgün mekan boyutlarıyla 

örtüĢmesi, olası müdahalelerin yapı strüktürüne getirebileceği yük, cephe düzenine etkisi gibi 

kurgusal iliĢkilerin yanı sıra yeni iĢlevin çevre ile iliĢkisinin de göz önüne alınması yeni iĢlev-

yapı uyumu açısından dikkatle incelenmesi gereken durumlardır (Engin, 2009). 

 

 Yeni iĢlevin yapıya uyumu kadar yapılacak müdahalelerin Ģekli de koruma açısından 

büyük önem taĢımaktadır. Yeniden kullanımda müdahalelerin nitelik ve nicelikleri açısından 

günümüze kadar birçok ilkeler ortaya konmuĢtur. 1877'de William Morris'in ortaya koyduğu 

aynı zamanda S.P.A.B. (Society for the Protection of Ancient Buildings) adlı derneğin 

bildirgesinde yer alan ve bugünkü çağdaĢ restorasyonun temelini oluĢturduğu düĢünülen 

ilkeler, 18. yüzyılın sonlarında Ġngiltere de doğan 'her müdahalenin kendi dönemini 

yansıtması gereği” tartıĢmalarını ortak bir sonuca bağlaması açısından önemlidir. Özgün 

yapıya müdahalelerde eski ile yeni farkının tamamıyla ortaya konacak Ģekilde yapılması ve 

bunun için eski ve yeni malzemelerin dürüstçe göz önüne serilmesinin vurgulandığı ilkelerde 

orijinalini taklit eden malzeme ve mekan biçiminden kaçınılması, orijinalmiĢ gibi 

yapılmaması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır (Dayev ve diğ., 1988). 

 

 Yine 1980'l  yıllarda restorasyon çalıĢmaları  ç n öneml  b r yapıt olarak kabul ed len ve 

Bernard M. Fe lden' n tarafından yayınlanan Conservat on of H stor c Bu ld ngs adlı k tapta  se 

koruma çalıĢmalarında ağırlıklı olarak yapının belge n tel ğ n n korunmasının altı ç z lm Ģ, 

müdahalelerin mümkün olduğu sürece geriye dönülebilir Ģekilde yapılması,  ler de yapılacak 

yen  b r müdahaleye ve yapının tar h  ver ler ne sonradan ulaĢmaya engel olmaması 

gerektiğinin üzerinde durulmuĢtur (Feilden, 2003). 

 

 4. YÖNTEM 

 

 ÇalıĢmada Avrasya Üniversitesi Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Ġç Mekan 

Restorasyonu dersinde uygulama konusu olarak belirlenen, kültürel mimari mirasın 

korunması bağlamında 'Trabzon Kızlar Manastırı'nın yeniden kullanım öneri projelerinin 

geliĢtirilmesi' sürecinin ve çıkarımlarının aktarılması hedeflenmiĢtir. ÇalıĢmaya konu olan 

süreç iki ana aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci aĢamada koruma ile ilgili kuramsal temel 

anlatılmıĢ örnek uygulama projeleri incelenerek tartıĢılmıĢtır. Ġkinci aĢamada ise proje alanı 

ile ilgili ön araĢtırma yapılmıĢ, yapı için uygun iĢlev önerileri belirlenmiĢ ve son olarak 

restorasyon öneri projeleri geliĢtirilmiĢtir. 
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I. AġAMA  II. AġAMA 

Kuramsal 

temelin 

anlatılması 

 

Örnek restorasyon 

projelerinin 

incelenmesi ve 

tartıĢılması 

 

proje alanı ile 

ilgili ön 

araĢtırmanın 

yapılması 

 

Uygun iĢlev 

önerilerinin 

belirlenmesi 

 

Restorasyon 

projesinin 

geliĢtirilmesi 

ġekil 1. ÇalıĢmanın süreci 

 I. AĢama 

 

 Kuramsal Temelin Anlatılması 

  Ġlk aĢamada öğrencilere koruma konusunda temel bilgiler verilmesi hedeflenmiĢ ve 

tarihi yapı korumanın kuramsal temeli, çağdaĢ koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze 

kadar geliĢimi, koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı, tarihi yapılara müdahale 

yöntem ve teknikleri, tarihi yapıların farklı iĢlevle yeniden kullanımlarında iĢlev seçiminde 

dikkat edilecek faktörler, yeniden kullanımın iç mekana etkileri gibi konular anlatılmıĢtır.  

 

 Örnek restorasyon projelerinin incelenmesi ve tartıĢılması 

 Bu aĢamada öğrencilerden uygulanmıĢ bir restorasyon projesini inceleyip sunmaları 

istenmiĢtir. Öğrencilerin bu projelerden doğru çıkarımlar yapmalarını sağlamak için yapının 

rölöve, restitüsyon, restorasyon proje ve raporlarını incelemeleri, mevcut yapı içerisinde 

gözlemler yapmaları istenmiĢ, bu bilgiler ıĢığında yapılan müdahaleleri yapılara olumlu ya da 

olumsuz etkilerini değerlendirmeleri istenmiĢtir. Örnekler sınıf bazında tartıĢmaya açılmıĢ 

daha önceki aĢamada sunulan kuramsal bilgiler ıĢığında koruma ilke ve yöntemlerine 

uygunluğu açısından değerlendirmeler yapılması istenmiĢtir. 

 

 II. AĢama 

 

ÇalıĢmanın bu aĢamasında ilk olarak öğrencilerden 3-4 kiĢilik çalıĢma grupları 

oluĢturmaları istenmiĢ ve çalıĢma alanı açıklanarak yapı ile ilgili ön araĢtırma yapılması 

istenmiĢtir. Daha sonra alan ile ilgili seçilecek iĢleve karar verilmiĢ, tasarım ilkeleri 

belirlenmiĢ ve son olarak öneri projeler hazırlanmıĢtır. 

 

 Proje alanı ile ilgili ön araĢtırma 

 Trabzon ilinin Boztepe semtinin Ģehre hakim olan kuzeybatı yamacında 1340 yılında 

kurulmuĢ olan Kızlar Manastırı, kentte bilinen 5 manastır yapısından birisidir (Özen ve diğ., 

2009). Panagia Theoskepastos‟a, „„Tanrının Koruduğu Bakire‟‟ ye adandığı söylenen manastır 

32x88 m.'lik bir alan üzerine kurulmuĢ, yüksek bir koruma duvarı ile çevrilmiĢtir. Manastırı 

oluĢturan yapılar kuzeybatı yönünde eğimli bir arazi üzerine oluĢturulan farklı kotlardaki 

teraslar üzerine inĢa edilmiĢtir. III. Alexios zamanında (1349- 1390) kurulan manastır birkaç 

defa onarılmıĢ son Ģeklini 19. yüzyılda almıĢtır (Tekinalp, 2008).   
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ġekil 2. Kızlar Manastırı'nın vaziyet planı (Engin ve diğ., 2007) 

  

 
 

ġekil 3. Kızlar Manastırı'nın konumunu gösteren uydu görüntüsü (solda) (URL 1) ve genel 

görünümü (sağda) (URL 2) 

 Ġlk olarak güneyde içinde kutsal su bulunan kaya kilisesi ve onun giriĢindeki Ģapel ve 

birkaç hücreden ibaret olan yapıya daha sonrada metropolit konutu, keĢiĢ odaları, misafir 

odaları, yemekhane, ikinci bir kilise, çan kulesi, anıt mezar ve bugün sadece kalıntıları ulaĢan 

farklı büyüklüklerde 5 farklı hizmet binası inĢa edilmiĢtir (Tekinalp, 2008). 

 

 Kaya kilisesi: kaya içerisine oyulmuĢ, içerisi fresklerle bezenmiĢ, üzeri basık beĢik 

tonoz olarak ĢekillendirilmiĢ tek nefli kilise olarak inĢaa edilmiĢtir (Engin ve diğ., 2007). 

  

 Konstantinos ġapeli: Manastırın doğusunda geç dönemde denize bakan bir teras 

üzerinde inĢa edilmiĢ (Tekinalp, 2008) beĢik tonoz üst örtülü 5x6.95 m. boyutlarında 

dikdörtgen planlı tek nefli bir yapıdır (Engin ve diğ., 2007). 
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ġekil 4. Kaya Kilisesi (solda) ve Konstantinos ġapelinden (sağda) görünümler (Engin ve 

diğ., 2017) 

 Misafir Odaları: Manastırın giriĢinin hemen batısında güneydoğu kuzeybatı yönünde 

L biçiminde inĢa edilmiĢ 8,70 x 21.0 m lik dikdörtgen kısmı 4 katlı, 8.00 x 8.70 lik güney 

yönündeki kısmı ise 2 katlı inĢa edilmiĢtir. Mekana doğudan manastırın avlusuna açılan 

üzerleri yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir. Ayrıca yapının 4. katın güney köĢesindeki 

yuvarlak kemerli bir kapıdan, üzerine çan kulesi inĢa edilmiĢ ve yemekhane olarak 

kullanıldığı düĢünülen yapıya ulaĢan merdivene ait izler bulunmaktadır. Yapının kat 

döĢemeleri, üst örtüsü ve duvarlarının bir kısmı günümüze ulaĢmamıĢtır (Engin ve diğ., 

2007). 

  

 Metropolit Konutu: Kaya kilisesinin hemen kuzeybatısında 7,53 x 8,24 m 

boyutlarında kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Doğuda ana kayanın tıraĢlanması ile 

oluĢturulan alana inĢa edilmiĢtir (Tekinalp, 2008). Yapının kat ayrımları, bölücü duvarları ve 

çatısı yıkık durumdadır. Ġki katlı yapının alt katına güney-batı cephesinden üst katına ise 

güney-batı cephesine bitiĢik merdivenlerden girilmektedir. Her iki katın kat planları 

birbirinden farklılık göstermektedir. Kaya üzerine oturan bodrum kat üst kata göre daha 

küçüktür. Üst kattaki duvar izlerinden iki mekânlı olduğu anlaĢılmaktadır (Engin ve diğ., 

2007). 

 

  

ġekil 5. Misafir Odaları (solda) ve Metropolit Konutu'ndan (sağda) görünümler (Engin ve 

diğ., 2017) 

 KeĢiĢ odaları: Misafir odaları olduğu düĢünülen yapının kuzeydoğusunda 6,50 x 

24,80 m boyutlarında doğu batı yönünde birbirine bitiĢik, altısı iki katlı biri tek katlı yedi 

mekandan oluĢmaktadır (Tekinalp, 2008). Yapının ana kayaya oturan kuzey duvarı ve güney 

duvarı kısmen günümüze ulaĢmıĢtır. BeĢik tonoz örtüleri ara kat döĢemeleri ve mekanların 
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arasındaki bölücü duvarların üst kısımları ise yıkılmıĢtır. Zemin kat kotundan güney 

cephesinden giriĢ yapılan odaların her biri yaklaĢık 5.08 x 3.15 m. boyutlarında olup kuzey 

yönündeki alt kottaki katları ise 3.15 x 3.15 kare planlıdır (Engin ve diğ., 2007). 

 

 

ġekil 6. KeĢiĢ odalarından görünüm (Engin ve diğ., 2007) 

  

Yemekhane: Kaya kilisesinin güneybatı köĢesine birleĢik olarak dıĢtan 6,92x10,62 m 

boyutlarında iki katlı beĢik tonoz örtülü yapıdır. Kayaya oturması nedeniyle üst kattan daha 

küçük inĢa edilen zemin katının ana giriĢi sonradan inĢa edilen çan kulesi nedeniyle iptal 

edilerek hemen yanında bulunan penceresinden giriĢ sağlanmıĢtır (Tekinalp, 2008). Birinci 

katına ise çan kulesine çıkan on basamaklı merdivenden ulaĢılmaktadır. Bu kapı ile aynı 

eksende güney cephesinde yer alan kapı ile de manastırın güneyindeki avluya ve bu avluda 

bulunan ama günümüze sadece kalıntıları ulaĢan yapıların olduğu alana çıkılmaktadır (Engin 

ve diğ., 2007). 

 Diğer Yapı Kalıntıları: Yemekhane olduğu düĢünülen beĢik tonozlu yapıdan geçilen 

alanda bulunan kalıntılardır (Tekinalp, 2008). Sadece batı duvarları günümüze ulaĢan ve 

manastırın sınır duvarlarını da oluĢturan iki yapının kalıntılarından iki katlı olduğu 

anlaĢılmaktadır. Daha iç kısımda ise yamuk planlı bir yapının daha izleri bulunmaktadır 

(Engin ve diğ., 2007) 

 

  

ġekil 7. Yemekhane olduğu düĢünülen yapı (solda) ve Manastırın güneybatı 

kısmında bulunan yapı kalıntılarından (sağda) görünümler (Engin ve diğ., 2007) 
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 Yapı için uygun iĢleve karar verme 

 

 Sunulan öneriler ve yapılan tartıĢmalar sonrasında Kızlar Manastırı'nın mevcut 

potansiyelinden hareketle kültürel turizmi desteklemek amacıyla önerilen iĢlevler bir araya 

getirilerek, manastır bünyesinde bulunan yapıların kentin tanıtımına hizmet edecek iĢlevlerle 

yeniden kullanım projesinin geliĢtirilmesine  karar verilmiĢtir. 

 

 Buna göre; Trabzon yöresine ait el sanatlarının yapım süreçlerinin tanıtılacağı ve 

tecrübe edindirileceği atölye, yerel sanat ürünlerinin, geleneksel yaĢamın, kentin tarihi 

birikiminin ve kentin tanıtımına daha önce de katkıda bulunmuĢ olayların (sanatsal faaliyetler) 

sergileneceği kent arĢivi, kentteki hem yöresel ürünlerin tadımının ve satıĢının yapılacağı 

hem de  yöresel mutfağın eĢsiz tatlarının hazırlanıp sunulacağı tadım evi, Turistlerin yapıları 

daha uzun soluklu deneyimlemelerine hizmet edecek konaklama mekânları manastırın 

yapılarına önerilecek yeni iĢlevler olarak belirlenmiĢtir. Kaya kilisesi ve tek nesli papel ise 

korunarak müze olarak kullanılması düĢünülmüĢtür. 

 

 Restorasyon projelerinin geliĢtirilmesi 

 

 Kızlar Manastırında yer alan her bir yapı için uygulanacak iĢlevler belirlendikten sonra 

çalıĢma grupları seçmiĢ oldukları yapı için proje önerilerini hazırlamaya baĢlamıĢlar ve her 

hafta dersin yürütücüleri ile tartıĢarak tasarımlarını geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Bu aĢamada 

öğrencilerden dersin ilk aĢamasında vurgulanan ve örneklerle desteklenen çağdaĢ koruma 

ilkelerinin dikkate alınarak tasarım önerilerinin hazırlanması istenmiĢtir.  Buna göre; 

o Yapıların özgün malzemelerinin elden geldiğince korunmasına özen gösterilmesi, 

o ĠĢlevin gereksinimleri nedeniyle önerilen yeni malzemelerin özgün yapıya zarar 

vermeyecek, günümüz teknoloji ve malzemeleriyle karĢılanması, eski-yeni farkının 

algılanabilir olması, 

o Yeni iĢlev için yapılacak her türlü müdahalenin yapının özgün değerine zarar 

vermemesi için sökülebilir ve ileride daha farklı iĢlevlerle de kullanılabileceği 

varsayımıyla sonraki müdahalelere engel olmayacak Ģekilde planlanması, 

o Yeni iĢlevin ihtiyaç programına bağlı olarak gereksinim duyduğu mekanların özgün 

yapının mekansal kurgusuna müdahale etmeden yapının yakın çevresinde, yapı ile 

uyumlu çağdaĢ eklerle sağlanması,  

tasarımlar için ana ilkeler olarak benimsenmiĢtir. Bu sürecin sonunda öğrenciler 

geliĢtirdikleri öneri projelerini 1/50 ölçekli plan, kesit ve görünüĢler ve aynı ölçekli 

maketler ile sunmuĢlardır (ġekil 8, ġekil 9, ġekil 10, ġekil 11). 
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 TADIM EVĠ - Tadım ve SatıĢ Standları, Enstelasyon Alanları (Mısır, Fındık ve Peynir 

çeĢitleri üzerine), Yemek Salonu (Geleneksel Mutfak) 

ġekil 8. Misafir Odaları için 'Tadım Evi' iĢleviyle yeniden kullanım önerisi 
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 KENT ARġĠVĠ - Kent sergisi, Kültür ArĢiviKent Kütüphanesi, Geçici Sergi, 

Amfi/Seminer Salonu 

ġekil 9. Yemekhane ve diğer yapı kalıntıları için 'Kent ArĢivi' iĢleviyle yeniden kullanım 

önerisi 
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 ATÖLYE - El Sanatları Yapım Atölyesi, Ġzleme Alanları, Deneyim Alanları (Telkari, 

Kazaziye, Geleneksel Bıçak Üretimi) 

ġekil 10. Metropolitan Konutu için 'Atölye' iĢleviyle yeniden kullanım önerisi 

 

T
E

K
N

ĠK
 Ç

ĠZ
ĠM

L
E

R
 V

E
 M

A
K

E
T

 

F
O

T
O

Ğ
R

A
F
L

A
R

I 

 

 

 

 KONAKLAMA - Resepsiyon, Yatak Odaları, Kahvaltı Salonu 

ġekil 11. KeĢiĢ Odaları için 'Konaklama' iĢleviyle yeniden kullanım önerisi 

 

 

 5. SONUÇLAR 



 

285 
 

İç Mimarlık Eğitiminde İç Mekân Restorasyonu Üzerine Bir Stüdyo Deneyimi:  Trabzon 

Kızlar Manastırı İçin Yeniden Kullanım Önerileri 

 

 

 Kültürel mirasın önemli değerlerinden biri olan mimari yapıların çağdaĢ yaĢam ile 

bütünleĢtirilerek korunması toplumların kültürel sürekliliği açısından büyük önem 

taĢımaktadır. Bu bilincin kazandırılması kadar ne Ģekilde uygulanacağının da ortaya 

konulması önemli bir olgudur. Bu sürecin örnek bir uygulama ile öğrenciye verilmesi ise tüm 

teorik, metodolojik ve etik bilgileri pratik bilgisi ile bütünleĢtirmesini sağlayacaktır.  

 

 Ders kapsamında yapılan örnek yeniden kullanım projesi çalıĢmasıyla öğrencilerin 

mimari miras değeri taĢıyan bu yapıların koruma sürecinde karar verirken iĢlev seçiminde 

nelere dikkat etmeleri, tasarım kararlarını hangi ilkeler dahilinde geliĢtirmeleri ve yapının 

özgünlüğünü korumak için müdahale sınırlarının ne olması gerektiği, yeniden kullanım 

projelerinde kültürel sürekliliği sağlayabilmek için eski-yeni iliĢkisini nasıl kuracakları 

konusu sadece teoride kalmamıĢ pratik bilgi ile de bütünleĢtirilerek önemli bir tecrübe 

kazanmaları sağlanmıĢtır. 

 

 Ayrıca çalıĢma sonunda kent açısından önemli bir değer olan „Trabzon Kızlar 

Manastırı‟ için yeniden kullanım önerileri geliĢtirilerek kültürel mirasımızın devamlılığı 

açısından farkındalık yaratılmıĢ ve koruma konusunda bilinçlendirmeye de katkı sağlanmıĢtır. 
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ABSTRAC 

 
Rome and Istanbul resemble each other in many ways. Both have been the capital of the Roman Empire, 

still shaping the world’s history without losing their prominence since millennia. The likeness of both cities goes 

back to 330 AD when Constantine the Great decided to move the capital of the empire to Istanbul, building a 

new residence resembling Rome. This historical mutuality resulted in common cultural properties, one of which 

is undoubtedly the city walls, shaping the cities’ outlines. Protecting the city dwellers for many centuries, the 

walls are now in need of the protection by the people. However, due to the loopholes and the insensitive 

behaviour of the city dwellers, the city walls of Istanbul are being neglected and vandalised, while the walls in 

Rome are protected by extensive protection measures. The aim of this study is to analyse the protection 

strategies in Rome and to discuss their feasibility in Istanbul. 

 

Key Words: Rome, Istanbul, City Walls, Endangered Cultural Heritage, Protection 

 

SURLARI KORUMAK: ROMA VE ĠSTANBUL KENT SURLARININ KORUNMA 

ANLAMINDA KARġILAġTIRMASI 

 

ÖZET 

 
Roma ve Ġstanbul, birçok yönden birbirine benzeyen kentlerdir. Her ikisi de Roma Ġmparatorluğu’na 

başkentlik etmiş, dünya tarihine yön vermiş ve önemini, binlerce yıllık bir süre boyunca yitirmeden sürdüre 

gelmiştir. Ġki kentin benzerliği, Büyük Konstantin’in M.S. 330 yılında Ġstanbul’u başkent yapıp, Roma’yla 

birebir örtüşen özelliklerde bir kente dönüştürdüğü zamanlara dayanır. Bin yedi yüz yıllık bu tarihsel ortaklığın 

sonucunda, her iki kentte de pek çok açıdan birbiriyle benzeşen bazı kültür varlıkları oluşmuştur. Kente biçimini 

veren sur duvarları, söz konusu ortak kültür varlıklarının en öne çıkan öğelerindendir. Yüzlerce yıl boyunca kent 

halkını korumuş olan duvarlar, günümüzde artık kent halkı tarafından korunmaya gereksinim duymaktadır. Ne 

var ki Roma’daki sur duvarları geniş çaplı önlemlerle korunurken, Ġstanbul surları yasalardaki boşluklar ve kent 

halkının bilinçsiz tutumu nedeniyle gereken ilgiyi görmemekte ve tahribata uğramaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

Roma surlarının nasıl korunmakta olduğunu tanımlayıp, Ġstanbul’da da uygulanabilecek önlemleri tartışmaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Roma, Ġstanbul, Kent Surları, Tehlike Altındaki Kültür Mirası, Korunma 

 

GĠRĠġ 

 

 Ġstanbul’un sur duvarları, gerek doğal nedenlerle gerekse insan eliyle zarar görmekte ve 

yıkılmaktadır. Korumaya ve onarıma yönelik alınan önlemler, yıkım tehdidinin hızına 

yetişememektedir. Oysa Ġstanbul surlarıyla benzer tehlikelerle karşı karşıya kalan ve aynı 

Ġstanbul’un Tarihi Alanları gibi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Roma kenti 

surlarının, çok daha iyi korunabildiği anlaşılmaktadır. Bu durumun öncelikli nedenlerinden 

biri, Roma ve Ġstanbul kent halklarının, farklı düzeylerde tarih ve koruma bilincine sahip 
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olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, kent surları özelinde, Roma’da koruma bilincini yükseltmeye 

yönelik alınan önlemleri inceleyerek, Ġstanbul için de geçerli olabilecek öneriler sunmaktır. 

 

ĠSTANBUL VE ROMA SURLARI 

 

 Bu çalışma kapsamında örnek olarak Roma’nın seçilmesinin nedeni, kentin Ġstanbul ile 

olan tarihsel kardeşliğidir. MS. 330 yılında Ġstanbul’u Roma Ġmparatorluğu’nun başkenti 

yapan Büyük Konstantin, kenti tüm özellikleriyle Roma’ya benzeyecek biçimde yeniden 

yapılandırmış ve adını da “Yeni Roma” anlamına gelen “Nova Roma” olarak değiştirmiştir. 

Ġstanbul ile Roma tarihinin en geç bu dönemden itibaren birbirine koşut ilerlediği söylenebilir. 

Ġki kent arasında yaklaşık 1700 yıldır süregelen bir tarihi ortaklık söz konusudur.  

 

 Her iki kent de binlerce yıl boyunca imparatorluklara başkentlik yapmıştır ve 

günümüzde de kültürel, ruhani ve siyasi önemlerini sürdürmektedir. Tarihsel ortaklıkları 

sayesinde, iki kentte de birçok açıdan birbirini andıran bir yapılaşmanın süregeldiği anlaşılır. 

Ġki kenti benzer kılan yapıların en öne çıkanlarından biri, hiç kuşkusuz ki kent surlarıdır.  

 

 Roma kenti ilk kez MÖ. 500 dolayında surla çevrilmiştir. Servius Surları adıyla anılan 

bu surun bazı kesimleri günümüzde hala ayaktadır. Bugüne kadar en iyi korunagelmiş surlar 

ise, MS. 3. yüzyılda inşa edilen Aurelianus Surları’dır. 

 

 Ġstanbul’un günümüzde en sağlam görülebilen kent surları, MS.5. yüzyılda inşa edilen 

Theodosius Surları’dır. Tarihi Yarımada’yı çevreleyen bu surlar, kabaca Deniz ve Kara 

Surları olarak ikiye ayrılır. Ġstanbul’u yüzlerce yıl boyunca koruyan surlar, 1453’te Fatih 

Sultan Mehmet’in Ġstanbul’u fethetmesiyle birlikte tarihsel önemini büyük oranda yitirmiş 

olur. Osmanlı döneminde de yenileme ve onarım görmüş olan surlar, zaman içerisinde savaş 

tekniklerinin değişmesiyle birlikte koruma işlevini tümüyle yitirmiş ve geçtiğimiz yüzyıl 

boyunca, birkaç alanda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları dışında bakımsız kalmıştır 

(Ahunbay ve diğ., 2016). 

 

Ġstanbul ile Roma kentlerinin tarihsel kardeşliğinin en önemli öğelerinden biri, her iki 

kentin de günümüzde hala birer “yaşayan höyük” oluşudur. Ġki kent de bulundukları ülkenin 

en kalabalık nüfusunu barındırmaktadır ve bu durum, başta sur duvarları olmak üzere, 

taşınmaz kültür varlıklarının tümünü tehlikeye sokmaktadır.  

 

Resim 1. Haliç, 02.04.2019. Resim 1.  Haliç, 02.04.2019 
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 Ne var ki, iki kentin de günümüzde kalabalık nüfusları barındırmasına karşın, Roma 

surları Ġstanbul surlarından daha iyi korunmaktadır. En çok zarar gördüğü, zaman içerisinde 

üzerine konutların inşa edildiği yerlerde bile, Roma sur duvarlarına daha özenle yaklaşıldığı 

ve bakımlarının ihmal edilmediği anlaşılır.  

 

Roma’dakine benzer bir özen, Ġstanbul’da görülmemektedir. Öyle ki, ICOMOS Türkiye 

Milli Komitesi, Ġstanbul’un Tehlike Altındaki Miras Listesi’ne alınmasını gündeme 

getirmiştir(http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0283353001536917510.pdf) 

 

Sur duvarlarının tarih boyunca en çok yıkıldığı Haliç’te, günümüze kadar ayakta 

kalabilmiş yalnızca birkaç küçük duvar parçası vardır. Bunların da kimi yerde bakımının 

ihmal edilip, üzerinde ağaç ve otların bittiği (Resim), kimi yerde ise üzerine bina inşa edildiği 

(Resim 1) görülür.  

 

 Son yıllarda kentsel dönüşüm tartışmalarına konu olan Sulukule’de sur duvarları büyük 

oranda yıkılmış durumdadır. Ayakta kalan cılız duvar parçaları ise, alt kısımlarından insan 

eliyle oyulmuştur ve yıkılmak üzeredir (Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı., Hata! 

BaĢvuru kaynağı bulunamadı.). Sur duvarları boyunca toplam sayısı 114 olan kulelerin de 

neredeyse tümü çatlak ya da yıkıktır (Resim 5, Resim 6). 

  

 

 

 

KORUMA BĠLĠNCĠ 

 

Yukarıda birkaç örneği sunulan yıkımlar, toplumsal çapta bir ihmalkarlığı akla 

getirmekte ve yerli halkın gösterdiği kayıtsızlığın nedenlerini sorgulatmaktadır. Söz konusu 

kayıtsızlığı ortaya çıkaran en önemli etkenlerden biri, toplumdaki tek yönlü tarih algısı 

Resim 5. Yedikule, 02.04.2019 Resim 6. Deniz Surları, 02.04.2019 

Resim 3.  Sulukule, 02.04.2019 Resim 4. Sulukule, 02.04.2019 

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0283353001536917510.pdf
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olmalıdır. Ġstanbul’un surları, yerli halkın belleğinde 1453’te Ġstanbul’un fethedilişiyle 

özdeşleşmiştir. Surlar, düşman bir topluma ait, yıkılması ve aşılması gurur uyandıran bir öğe 

olarak bilinmektedir. Bu tarihten önceki yaklaşık 1000 yıllık geçmişleri ise göz ardı edilir.  

 

Tek yönlü tarih algısı, eğitim sistemi tarafından da desteklenmektedir. T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 10.sınıflara hazırladığı Tarih dersi yıllık planının ilk dönemi, 1071 Malazgirt 

Savaşı’yla başlamakta ve 1453 Ġstanbul’un Fethi ile sonlanmaktadır. Ele alınan konular, “ 

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si ” ve “ Beylikten Devlete Osmanlı 

Siyaseti”anabaşlıklarıylatanıtılmaktadır.(https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/PDFFile.aspx?nam

e=yillikplan.pdf, 20.05.2019). Özetle, 1071 ve 1453 yılları arasında Anadolu’nun Türkleşme 

süreci anlatılır. Ancak hiçbir başlıkta Bizans’a değinilmemektedir. Oysa söz konusu dönemde 

daha 400 yıl sürecek bir Bizans varlığı söz konusudur. 

 

Ġstanbul’da özel bir okul tarafından yine 10. sınıflara okutulmak üzere önerilen yardımcı 

Tarih kitaplarında, Orta Asya Türkleri ile Osmanlı tarihi anlatılmaktadır (Ġnalcık, 2018; 

Taşağıl, 2017; Ortaylı, 2017; Afyoncu, 2018). Her biri değerli birer Tarih kitabı olan bu 

yayınların tek eksiği, aralarında Bizans tarihinin anlatıldığı hiçbir yapıtın olmayışıdır. En geç 

ortaöğretimde başlayan bu tek yönlü tarih algısı, eğitim sisteminin ilerleyen yıllarında da 

sürer. Üniversitelerin Tarih bölümlerinde Bizans uzmanlarının Osmanlı uzmanlarından çok 

daha az olması da aynı nedenden kaynaklanıyor olmalıdır. 

 

Öte yandan Ġtalya’daki eğitim sistemi incelendiğinde, lise düzeyindeki öğrencilere Tarih 

dersinin dışında, Sanat Tarihi ile Latin Dili ve Edebiyatı derslerinin de okutulduğu görülür 

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf, 

20.05.2019). Tarihe, sanata ve ülkenin kültür varlıklarına olan saygı, eğitim sistemiyle 

pekiştirilmektedir.  

 

Roma surlarının bakımını, Ġtalya Kültür Varlıkları ve Etkinlikleri ve Turizm 

Bakanlığı’na bağlı, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro adlı enstitü 

yürütmektedir. 1944 yılında kurulan ve devlete bağlı çalışan bu kurumun bünyesinde kendine 

ait bir sanat eserleri restorasyonu okulu bulunmakta ve öğrencilere, yüksek lisans düzeyinde 

restorasyon eğitimleri verilmektedir. Enstitü zaman zaman halka açık eğitimler de vererek 

hem kendi restore ettiği eserleri tanıtmakta hem de restorasyon işinin nasıl yürütüldüğünü 

halka anlatmaktadır. Ücretsiz olan bu eğitimler sayesinde kent halkının koruma bilinci 

arttırılır (http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=5&uid=683, 24.04.2019). 

 

Roma’da halkın bilincini arttırmak üzere alınmış bir diğer önlem, 1990 yılında açılan 

Museo delle Mura, yani Duvarlar Müzesi’dir. San Sebastiano Kapısı’na kurulmuş olan 

müzede, hem sur duvarları hakkında en erken dönemlerden başlayarak bilgiler sunulmakta 

hem de ziyaretçilere, Aurelianus Surları’nı içeriden gezme fırsatı tanınmaktadır. Müzeye 

girişlerin ücretsiz oluşu, ziyaretçi sayısını arttırarak tarihe olan ilgiyi yükseltmektedir. 

 

KURUMSAL ÖNLEMLER 

 

 Toplum bilinci dışında, Roma surlarının Ġstanbul’dan daha iyi korunabilmesini sağlayan 

etmenlerden bir diğeri, tarihi kente parça parça değil, bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması 

olmalıdır. Roma’nın tarihi kent merkezinin neredeyse tümü bir açık hava müzesi 

görünümündedir.   

 

https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/PDFFile.aspx?name=yillikplan.pdf
https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/PDFFile.aspx?name=yillikplan.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=5&uid=683
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Ġstanbul surlarını korumak adına, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş ve sürdürülmekte olan onarım 

çalışmaları vardır.  Bu çalışmanın kaleme alındığı tarihte, Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Sur-u 

Sultani Surları restore edilmektedir (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-133537/topkapi-

sarayini-cevreleyen-sur-u-sultani-projelendiril-.html, 20.05.2019). Ne var ki sur duvarları 

üzerindeki yıkımlar, koruma ve restorasyon çalışmalarından daha hızlı ilerlemekte ve daha 

acil ve bütüncül önlemler alınmasını gerektirmektedir. 

 

Öte yandan, yasalardaki bazı boşluklar nedeniyle Ġstanbul surlarının gereğince 

korunamadığı anlaşılmaktadır. Üzerinde özellikle durulması gereken iki yasal düzenleme, 

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Kanunu’dur (Kıvılcım Çorakbaş ve diğ., 2014: 11 vd.). Bunlara göre, tarihi 

bir bölge “yenileme alanı” ilan edildiğinde, Tarihi Yarımada Koruma Planları’nın önüne 

geçmekte ve onları geçersiz kılmaktadır ki bu durum, kültürel peyzaja uymayan inşaat 

projelerine zemin hazırlamaktadır. Söz konusu yasal düzenlemeler değiştirilmediği müddetçe, 

yapılacak onarım çalışmalarının yetersiz kalacağı açıktır. 

 

SONUÇ 

 

Ġstanbul ile Roma sur duvarlarının karşılaştığı tehdit unsurları birbiriyle örtüşmektedir. 

UNESCO raporlarında belirtildiği üzere, her iki kent de yoğun nüfusun, doğal afetlerin, 

endüstriyel kirlenmenin ve kentleşmenin tehdidi altındadır 

(https://whc.unesco.org/en/list/356; https://whc.unesco.org/en/list/91, 04.03.2019). Ġki kent de 

sık sık depremlerin yaşandığı bölgelerde yer alır. Evsizler tarafından barınak olarak 

kullanılmaları, hava kirliliği nedeniyle kararmaları ve ılıman iklimin bir getirisi olarak, 

bakımsız kaldıkları anda yoğun bir bitki örtüsüne bürünmeleri, iki kent surunun da karşı 

karşıya kaldığı tahribatlardandır. 

 

Tüm bunlara karşın Roma’daki sur duvarlarının Ġstanbul’dan daha iyi korunuyor oluşu, 

alınacak bir takım önlemlerle Ġstanbul surlarının da korunabileceği konusunda umut 

vermektedir. Üzerinde durulması gereken en öncelikli noktalardan biri, yerli halkın koruma 

bilincini arttırarak insan eliyle verilecek tahribatın önüne geçmek olmalıdır.  

 

 Ġlk ve ortaöğretimdeki Tarih derslerinde, geçmişe karşı bütüncül bir bakış açısı 

benimsemek, hem Ġstanbul surlarını hem de diğer tüm kültür varlıklarını koruyabilmek için 

alınması gereken en önemli önlemdir. Hem Ġtalyan eğitim sisteminde hem de 1952-1996 

yılları arasında Türkiye’de olduğu üzere (Altuner, 2008: 85), Sanat Tarihi seçmeli bir ders 

olmaktan çıkıp, tüm öğrencilere okutulmalıdır. Yine okul çağında alınabilecek bir diğer 

önlem, okullara müze gezilerini zorunlu kılmak olabilir. 

 

 Son yıllarda Türkiye’de akademik düzeyde koruma bilincinin arttığı, üniversitelerde 

Mimari Restorasyon bölümlerinin büyük bir hızla çoğaldığı görülmektedir. Bu aşamada 

atılması gereken en önemli adım, yaşanan gelişmeleri bilim çevrelerinin dışına çıkarıp, Roma 

örneğinde olduğu gibi toplumun geneline yaymak olmalıdır. 

 

 

 

 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-133537/topkapi-sarayini-cevreleyen-sur-u-sultani-projelendiril-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-133537/topkapi-sarayini-cevreleyen-sur-u-sultani-projelendiril-.html
https://whc.unesco.org/en/list/356
https://whc.unesco.org/en/list/91
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ABSTRACT 

 
The study touches on the area of cultural tourism as one of the areas applied by states to influence or 

attract foreign public opinion in international relations, tourism types and the general situation of Central Asian 

countries in the field of tourism, the problems that need to be solved and the potential of the region. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ORTA ASYA ÜLKELERİNİN  

KÜLTÜREL TURİZMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada uluslararası alanda devletlerin dış kamuoyunu etkileme ya da kendine çekmede uyguladığı 

alanlardan biri olarak kültürel turizm alanı, turizm türleri ve turizm alanında geleceği parlak olan Orta Asya 

ülkelerinin bu alandaki genel durumu, çözmesi gereken sorunları ve bölgenin sahip olduğu potansiyeliele 

alınmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: kültürel turizm, yumuşak güç, Orta Asya, kültürel diplomasi, Tengri 

 

GİRİŞ 

 

Turizm dünyada gelişmekte olan ve ekonomiye büyük katkı sağlayan alanlardan biridir. 

Ayrıca uluslararası sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine, hizmet sektörünün 

gelişmesine, istihdam sağlamasına, işsizliğin azalmasına vs. yardımcı olmaktadır. Uluslararası 

ilişkiler bağlamında turizm diplomasisinin gelişmesi ise ülkelerin dünyadaki imajının 

güçlenmesine, ülkenin yumuşak gücünün artmasına, ülkenin tanınmasına ve ülkeler arasında 

siyasi, sosyal, ekonomik vb. ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu alanda başarı elde 

eden ülkelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Örnek olarak Çin, Türkiye, Rusya ve Malezya 

ülkelerini gösterebiliriz. Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanan Orta Asya ülkeleri ise 

kendilerini toparladıktan ve ülkelerinde istikrar sağladıktan sonra küreselleşme süreçlerine ve 

dünyadaki gelişmelere ayak uydurmaya başladı. Ülkelerin dünyadaki gelişmeleri ayrıntılı 

inceleyip geliştirmek istediği alan turizm alanıdır. Ülkeler bu alanı geliştirerek ülkelerindeki 

birçok sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. 
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Uluslararası İlişkiler Bağlamında Orta Asya Ülkelerinin Kültürel Turizmdeki Yeri Ve 

Önemi 

 

1. Çalışmanın Teorik Boyutu 

 

Aydınlanma Çağı’na kadar bireylerin gelişimini tanımlamakta kullanılan kültür 

kavramı, Aydınlanma Çağı’ndan itibaren çoğulculuk kazanarak halkların, ulusların veya 

toplulukların düşünce, sanat, felsefe vb. alanlarda getirdiği değişiklerini anlatmaya ve 

tanımlamaya başlamıştır. Kültür kavramını günümüzde kullanılan anlamına yakın olarak 

tanımlayan Samuel Von Pufendorf’dur. Pufendorf, kültür kavramını doğa karşıtlı ve 

toplumsal ortamlar da icat edilen insan eserleri olarak ifade etmiştir (Cevizci, 2005, s. 1048). 

J. G.  Herder kültür kavramını ulusların, halkların veya toplulukların yaşam tarzı olduğunu ve 

toplumların doğal yaşam ortamın dışında, kendilerine yarar sağlayan, iyi olan ve doğru 

bulunan amaçlar ile hedeflere ulaşmak ve gerçekleştirmek için yaptıkları etkinlikler ve çabalar 

olarak ifade etmiştir (Yıldız, 2012, s. 448). Edward Burnett Taylor ise kültür kavramını, belli 

bir toplumun üyesi olan insanın öğrenmiş ve edinmiş olduğu bilgileri, sanatları, gelenek ile 

görenekleri vb. yeteneklerini, becerilerini ve alışkanlıkları içeren karmaşık bütünlük olarak 

tanımlamıştır (Oğuz, 2011, s. 137). Kısaca kültür kavramını, toplumları, toplulukları veya 

sosyal grupları ifade eden, onu diğerlerinden farklı kılan, nesilden nesile aktarılan maddi veya 

manevi değerler bütünlüğü olarak özetleyebiliriz. Ayrıca kültür, tüm sanat etkinlikleri, tarihi 

bilgileri, dil ve edebiyat, örfler, adetler, gelenekler, törenler, inançlar, ritüeller, semboller, 

alışkanlıklar, yaşam tarzı, temel insan hakları vb. değerleri ve unsurları kapsamaktadır. 

 

Günümüzde ise kültür dış politikanın ayrılmaz bir parçasıdır. Kültür her zaman 

uluslararası siyasette önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya devam ediyor. Ülkelerin çoğu 

barış içinde bir arada yaşama ilkesini benimsemektedir. Bu barış ortamında onlar kendi 

kültürel miraslarını ve kendi halkının başarılarını başka halklara sevdirmek için kültürel 

diplomasiyi kullanmaktadır. Kültürel diplomasi, dünyadaki ülkelerin kültürel değerlerini 

paylaşmasına yardım eden bir kamu kurumudur. Kültürel diplomasi, halkların kültürünü ve 

dillerini popülerleşmesine, uluslararası arenada ülkenin olumlu bir imaj yaratmasına, devletin 

dış politikadaki temel hedeflerine ulaşmasında önemli araçlarından biri olarak kültürü 

kullanan diplomatik faaliyetlerin bir alanıdır. 

 

Szondi’ye göre kültürel diplomasi her devletin hükümeti ile yakından ilgilidir. Çünkü 

burada devletlerin dış politika hedeflerine ulaşabilmesi, başarı olabilmesi ve ülkenin olumlu 

imajını sunabilmesi söz konusudur. Bu bağlamda kültür, dış politikanın başarılı araçlarından 

biri olarak hizmet etmektedir ve politize edilmektedir. Kültürel diplomasi politikasının 

kapsamında devletlerin edebiyat, filmler, radyo ve televizyon programları, çeşitli sanat 

etkinlikleri, bilimsel etkinlikler, müzik vb. kültürel ürünlerini yurtdışında tanıtılmasını 

kapsamaktadır. Bu alandaki nihai amaç, yabancı toplumları bir ülkeye yakınlaştırmak, 

insanlarını ve dilini tanıtmak, kültürün yardımıyla o ülke hakkında olumlu bir imaj ve fikir 

yaratmaktır. Böylece kültürel ilişkiler, sadece ulusal toplumların arasındaki anlayış ve 

işbirliğini geliştirmez, ayrıca olumsuz veya yanlış yargıların değiştirilmesinde en iyi yoldur, 

diğer itibar yöntemlerinden de daha derin etkilidir ve güvenlidir (Szondi, 2009, s. 302). 

 

Sovyetler Birliği’nin 1930 senelerini kültürel diplomasi açısından “yüksek noktası” 

olarak belirten A. V. Golubev, kültürel diplomasiye şöyle tanım vermektedir: “Kültürel 

diplomasi, siyasi, diplomatik, propaganda amaçlarına ulaşmak için mevcut veya özel 

oluşturulan kültürel, sosyal ve bilimsel ilişkileri devletin kullanmasıdır”(Zhuravleva, 2007, s. 

161). 
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Erzen’in de belirttiği üzere, bir ülkenin veya bir miletin kendisine özgü genel geçer 

kültürünün yanı sıra kendi arasında ayrışmasını sağlayacak alt kültürü de bulunmaktadır. 

Mesela, kitle iletişim araçları, okullar, yasalar, sosyal ve mesleki birlikler, sanatsal aktiviteler 

gibi çeşitli araçlar yoluyla ülke toplumun benimsemesini sağlıyorsa, yemek, eğitim, eğlence, 

müzik, dans ve sanat gibi alanlarda kendi arasında ayrışmasını sağlayacak bölgesel ölçekli 

kültürleri bulundurmaktadır. Yazar, bu anlamda Türkiye’yi örnek olarak göstermektedir. 

Türkiye kendine has bir yemek, müzik ve dans kültürü bulundururken, Akdeniz sebze ağırlıklı 

yemekleri, Karadeniz balığı, mısır ekmeği, kemençesi, horonu, ve Doğu ise et ağırlıklı 

yemekleri, türküsü ve halayıyla bölgeye özgü alt kültürleri bulundurmaktadır (Erzen, 2012, s. 

132). 

 

Kültürel diplomasi faaliyetleri kültür oluşumunda yardımcı olan ve ülkenin sahip 

olduğu değerleri yansıtabilen, sanat (tiyatro, sinema, müzik/konserler, dans, resim/sergiler, 

heykel), EXPO gibi tanıtım fuarları, müzeler ve kütüphaneler arası işbirliği, kültür merkezleri, 

ülke tanıtım etkinlikleri, sanat ve edebiyat gibi unsurlardan oluşmaktadır ve 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Thomas Jefferson Paris’te büyükelçi iken George Madison’a gönderdiği bir mektupta, 

sanat ile bizim vatandaşlarımızın dünyada saygı ve onur sağlamak, onların itibarını artırmak 

için bir yol geliştirilmesi gerektiğini yazmaktadır (“Extract from Thomas Jefferson to James 

Madison”, 2015). John Brown’a göre ise sanat diplomasisi izleyici kitleye benzersiz ve 

unutulmaz deneyimler sağlar ve sonsuza kadar hatırlanacak olan güçlü izlenimler yaratır. 

Sanat da bu anlamda bireylerin ve toplumların kültürlerinin yansıtılmasında en etkili araç 

olmaktadır (Brown, 2009, s. 59). 

 

Ülkeler, kültürel değerlerini yansıtan sanatçılara ve kültür topluluklarına yardım 

etmektedir ve onların yurtdışıdaki konser programlarını ve gösterilerini teşvik etmektedir. 

Örneğin,  SSCB’nin Bolşoy ve Kirov bale toplulukları ve Sovyet Senfoni Orkestrası geniş 

kitleler tarafından beğenilmiştir ve devlet tarafından desteklenmiştir (Nye, 2005, s. 78). ABD 

Sovyetler Birliği’nin bu etkinliklerine karşı popüler kültürün bir parçası olan müziği 

kullanmıştır. ABD müzik ile dünyadaki insanların kalplerini ve zihinlerini kazanarak siyasi ve 

ekonomik farklılıklarını göstermeye çalışmıştır. Özellikle caz, rock ve pop müzik türleri 

kullanılmıştır. Soğuk Savaş sırasında, caz müziği ve Caz Elçileri / Jazz Ambassadors  

programı ABD’nin kültürel diplomasisinin önemli bir parçası ve enstrümanı olmuştur. ABD 

caz müziği ile Doğu Avrupa’da komünizm altında yaşayanlara dünyadaki demokrasi ve barış 

imajını yaymayı amaçlamıştır. Caz Elçileri Programı çerçevesinde caz elçileri olarak Louis 

Armstrong, Frank Sinatra vb. müzisyenler gönderilmiştir. 1950-1970 yılları arasında caz 

elçileri Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa vb. bölgelere yaklaşık 35 ülkeyi gezmişlerdir 

(Alirejsovic, 2015).   

 

İngiltere’de gelişen, ancak Amerika’da çok yayılan rock müziği sırasıyla tüm dünyaya 

yayılmıştır ve 1950-1990 yılları arasında dünyada en çok dinlenen müzik türlerinden biri 

olmayı başarmıştır. Elektro ve basgitar, bateri ve bazen saksafon gibi müzik aletleri 

kullanılarak çalınan rock müziği ayrıca ünlü rock müzik sanatçılarının giydiği kıyafetleri, 

şarkı sözleri ve yaşam tarzları ile de takipçileri tarafından hayranlık toplamıştır. Bu hayranlık 

sonra ABD ile özdeşleştirilmeye başlamıştır. Rock müziği Elvis Presley ve Bill Haley gibi 

sanatçıları ile ün kazanmıştır (Fosler-Lussier, 2015, s. 145-148). Popüler kültürün bir parçası 

olan pop müzik de kitle toplayan ve onların ilgisini çeken müzik akımıdır. Vokala daha az 

önem veren, basit ritmi ve basit dans hareketleri ile beğeni toplayan pop müziğin en önemli 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bas_gitar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bateri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Saksafon
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temsilcisi Michael Jackson’dur. Şarkıları ve dansları ile dünyaya ünlü olan Michael 

Jackson’un “Ay Yürüyüşü” dansı halen dünyada benimsenmeye devam etmektedir. Ayrıca 

popüler müzik alanında gücünün artmasına Amerikan Müzik Endüstrisi tarafından 

verilen Amerikan Müzik Ödülleri yani Grammy Ödülleri yardımcı olmuştur ve yardımcı 

olmaya devam etmektedir.  

 

Sinema, Soğuk Savaş döneminde etkili olan en önemli araçtır ve kültürel diplomasinin 

en önemli unsurudur. Sinema, kamuoyunun duygularını ve bilinçaltını etkileyerek fikirlerinin 

değişmesine yardım etmektedir (Sancar, 2012, s. 193). Lenin, sinemanın en muhteşem sanat 

olduğunu ve bütün sanatların içinden Sovyetler Birliği için en önemli sanat olduğunu ifade 

etmektedir. Sinemanın devrimi yaygınlaştırmak, Sovyet halkını eğitmek ve yönlendirmek ve 

komünist toplumunun ruhunu göstermekte kullanılacağından bahsetmiştir (Kenez, 1985, s. 

106). Stalin ve Hitler gibi diktatörlerde kendi ideolojilerini popülerleştirmek ve gündemlerini 

oluşturmak, onların propagandasını yapmak için sinemanın gücünü kullanmıştır. Örneğin 

Josef Stalin, propaganda için sinemanın önemini şöyle ifade etmiştir: “Şayet Amerikan 

sinemasını kontrol edebilseydim, tüm dünyayı komünizme götürmek için başka bir şeye 

ihtiyacım kalmazdı”(Alakbarov, 2015).  

 

Film endüstrisinde ABD (Hollywood), Hindistan (Bollywood) ve Fransa gibi 

devletlerin sinema sektörü yumuşak gücünün önemli bir parçası olmuştur. Fransa sineması 

film endüstrisinin beşiği olarak kabul edilmektedir. Amerikan sinema endüstrisi Hollywood 

ise Soğuk Savaş döneminde Amerikan propagandası için çalışmıştır, şimdi de Amerikan 

kamu diplomasisinin en önemli unsurlarından biridir. Amerikan yaşam tarzı ve özgürlük 

dünyasını filmlerde yansıtarak dış kamuoyuna mesaj göndermeye çalışılmıştır. Böyle filmler 

zamanında komünist halkların batı halklarının yaşam tarzına etkilenmesini sağlamıştır. 

Örneğin, apolitik filmler izleyen Sovyet insanları, Batıdaki insanların yiyecek satın almak için 

uzun kuyruklar beklemediklerini, apartmanları ortak paylaşmadıklarını, kendileri sahip 

oldukları arabalarının var olduğunu öğrenmişlerdir (Nye, 2005, s. 54). Hollywood yılda 

yaklaşık 500-600 tane film yaparak dünyanın mutlak lideri olmaya devam etmektedir. Los 

Angeles şehrinde bulunan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin her sene düzenlediği 

ve dünyanın en iyi filmleri seçildiği Akademi Ödülleri veya Oscar Ödülü töreni ise ABD’nin 

bu alandaki diğer yumuşak gücüdür. Soğuk Savaş döneminde genelde filmlerinin çoğunu 

komünist ülkelere satan Hindistan’ın Bollywood’u ise Hollywood’tan 11 yıl önce yani 1899 

yılında kurulmasına ve yılda 800’den fazla filmler yapmasına rağmen ikinci sırada 

kalmaktadır (“Soft Power” Concept”, 2015). Bollywood filmlerinde Budizm dinini, 

geleneksel kıyafetlerini, Hint şarkıları ile danslarını içeren ve gelişmekte olan kültürünü 

yansıtmaktadır. 

 

Kamu diplomasisi açısından Çin’in de sineması çok önemlidir. Çin sineması kendi 

tarihi olaylarını, tarihi yerlerini ve geleneksel kıyafetlerini yansıtarak Çin kültürünün dünyaya 

tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Bruce Lee ve Jackie Chan 

öncüllüğünde Kung Fu savunma sanatı temasında çekilen filmler Çin’in diğer bir yumuşak 

güç unsurudur. Çeşitli kurallara ve felsefelere bağlanarak sistemleştirilen bu spor dalı, kendini 

korumayı, zihinsel olarak kendini güçlendirmeyi, karakterini geliştirmeyi, kendine güvenmeyi 

ve mücadele etmeyi öğreterek dünyada beğeni toplamaktadır (Peng, 2015).  

 

Kültürel diplomaside fuarlar ve sergilerin yeri de önemlidir. Fuarlar ülkelerin sahip 

olduğu ekonomik ve kültürel değerlerin uluslararası arenada tanınırlığını sağlamaktadır. 

Dünyada düzenlemekte olan fuarların içinde en popüleri ve en önemlisi Exposition 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Grammy_%C3%96d%C3%BClleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://tr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sinema_Sanatlar%C4%B1_ve_Bilimleri_Akademisi
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(EXPO)veya Dünya Fuarı’dır. On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren düzenlenen 

EXPO fuarını Uluslararası Sergiler Bürosu gerçekleştirmektedir. FİFA’nın düzenlediği Dünya 

Kupası ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin organize ettiği Olimpiyat Oyunları gibi 

etkinliklerden sonra dünya çapında ekonomik ve kültürel alanlarda etki yaratan ve değer katan 

üçüncü en büyük etkinliktir. Ayrıca onlara göre kapsadığı alanları ve boyutları, çektiği 

yatırımları ve ziyaret edicilerin sayısı ile görkemli olan hem sosyal hem de ekonomik 

etkinliktir. Çeşitli alanlarda düzenlenen EXPO fuarları devletlerin birbirleriyle bilgi 

paylaşmalarını ve bilgi alışverişi yapmalarını sağlamaktadır (Loscertales, 2015). Kurulduğu 

dönemde ulusal kimlikleri, endüstriyel kalkınma düzeylerini ve tüketicileri ayırt etme ve 

çekme aracı olarak kullanılan fuarlar bugünleri uluslararası arenada etkileşim sağlamak, 

uluslararası işbirliğini geliştirmek ve kamu diplomasisine yönelik de hizmet etmektedir. Son 

yüzyılda EXPO etkinliklerini ziyaret edenlerin sayısı giderek arttığı gözlemlenmektedir. 

Örneğin, 2000’de Hannover şehrine 18 milyon, 2000’de Aichi’ye 22,1 milyon, 2010’da 

Şanghay’ya 73 milyon ve 2015’de Milano’ya 21 milyon ziyaretçi gelmiştir (Küçüktaş, 2015, 

s. 20).  

 

2. Orta Asya Ülkelerinin Turizm Alanındaki Sorunları, Yeri ve Önemi 

 

Bazı uzmanlara göre Orta Asya bölgesinin iklim şartları dezavantaj olarak görülmesine 

rağmen ülkelerin bölgedeki iklim özelliklerini avantaja çevirme imkanına sahiptir. Örnek 

olarak komşu olan Rusya’nın soğuk iklimine rağmen yurtdışından en fazla turist çeken 10 

ülke sırasında olduğunun görebiliriz(Gür, 2014, s. 2). Rusya’nın bu alandaki başarılarını 

dikkate alarak bu bölgede kültür ve inanç turizmi, ipek yolu turizmi, av turizmi, kış turizmi, 

sağlık ve termal turizmi, kongre turizmi, rafting turizmi ve yat turizmini geliştirilebilir. Ancak 

Orta Asya’da turizmin yeterli düzeyde gelişememesinin birkaç nedeni vardır: 

 

 1. Ülkelerin vizyon eksikliği. Hem karar alıcılar hem de turizm potansiyeli olan 

yerlerde yaşayanlar turizmin verebilecek faydalarının ve fırsatlarının farkına varamadılar. 

2. Sovyetler Birliği döneminde çoğu tarihi eserlerin yıkılması, bağımsızlık sonrası kalan 

eserlerin restore edilmemesi. 

3. Yetersiz altyapısı. Havaalanı, demiryolları ve karayolların kısıtlı ve eski olması. 

Ülkeler arasında turistik yerleri kolay ulaşabilecek ulaşım yollarının sınırlı olması.  

 

Buna rağmen ülkeler turizm alanında çok çalışmalar yapmaktadır ve devlet tarafından 

yetersiz olsa bile destekler göstermektedir. Ancak son zamanda tarihi yerleri ziyaret etmekle 

birlikte eski gelenekleri canlandırmak için büyük projeler yapılmaktadır. Örnek olarak Dünya 

Göçebe Oyunları ve Tengri’nin Ruhu Festivalini gösterebiliriz. 

 

Dünya Göçebe Oyunları, Kırgızistan Hükümeti tarafından göçebe medeniyeti kültürünü 

canlandırmak ve korumak için başlatılan en iddialı uluslararası projedir. İlk Dünya Göçebe 

Oyunları, 9 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında, Kırgızistan'ın İssyk-Kul bölgesindeki Cholpon-

Ata kentinde yapıldı. 19 ülkeden 583 sporcu katıldı. 10 ethnosport türü için yarışmalar 

yapıldı. Kültür programına 1.200 kişi katıldı. 250 basın mensubu katıldı. TV yayını 230 

milyon izleyiciye ulaştı. İkinci Dünya Göçebe Oyunları, 3-8 Eylül 2016 tarihleri arasında 

yapıldı. Etkinliğe 62 ülkeden 1.200 sporcu katıldı. 26 çeşit etnik sporda yarışmalar yapıldı. 35 

ülkeden 300 basın mensubu katıldı. TV yayını 500 milyon izleyiciye ulaştı. Üçüncü Dünya 

Göçebe Oyunları ise2-8 Eylül 2018 tarihleri arasında yapıldı. 80 ülkeden 3000 sporcu katıldı. 

37 çeşit etnik sporda yarışmalar yapıldı(World Nomad Games, 2019). 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Fuar%C4%B1
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Uluslararası İlişkiler Bağlamında Orta Asya Ülkelerinin Kültürel Turizmdeki Yeri Ve 

Önemi 

 

Tengri'nin Ruhu, dünyanın her yerinden etnik müzisyenleri Kazak topraklarında 

birleştiren uluslararası bir çağdaş etnik müzik festivalidir. Bu festival, çağdaş müzisyenlerin 

çağdaş ve etnik müzikleri birleştirmenin ve bu alandaki kültürel mirası korumanın bir 

yoludur. Tengri'nin Ruhu, dünyaca ünlü çağdaş etnik ses ustalarını içeren büyük açık hava 

konserleri şeklinde düzenlenen bir etkinliktir. Etkinlik Büyük Bozkır tarihinin binlerce yıllık 

köklü müzik geleneklerini canlandırmaya yardımcı olmaktadır.2012’den beri her yıl 

düzenlenen Tengri'nin ruhu, Gürcistan, Türkiye, Ekvador, Altay, Başkurdistan, Norveç, 

Buryatiya, Estonya, Macaristan, Tyva, Avusturya, Almanya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan vb. 

den müzisyenleri bir araya getirmektedir(The Spirit of Tengri, 2019). 

 

SONUÇ 

 

Sonuç olarak yukarıda gösterilen sorunları dikkate alarak Orta Asya ülkelerinin turizm 

alanında geliştirmesi gerekenler şunlardır. 

 

1. Altyapısını geliştirmesi,  

2. Tarihi eserleri yeniden canlandırması ve restore etmesi,  

3. Orta Asya ülkelerinin birlikte kültürel programlar ve geziler düzenlemesi,  

4. Orta Asya ülkelerinin birbirine ulaşım yollarını çoğaltması ve geliştirmesi, 

5. Tanıtım kampanyalarını geliştirmesi ve çoğaltması,  

6. Kongre ve fuar turizmini geliştirmesi,  

7. Gelenekleri tanıtmak için etkinlikler düzenlemesi  

8. Devlet ve uluslararası düzeyde yatırımlar çekmesi. 

 

REFERENCES 

 

 “Extract from Thomas Jefferson to James Madison”. (2015, Kasım 24). 

http://tjrs.monticello.org/letter/1282 adresinden alındı 

 “Extract from Thomas Jefferson to James Madison”. (2015, Kasım 24). 

http://tjrs.monticello.org/letter/1282 adresinden alındı 

 “Soft Power” Concept”. (2015, Kasım 28). 

https://cogitariumlancaster.files.wordpress.com/2012/06/the-concept-of-soft-power.pdf 

adresinden alındı 

 Alakbarov, R. (2015, Kasım 27). “Değişen Dünyada Değişen Diplomasi”. Akademik 

Perspektif Enstitüsü: http://akademikperspektif.com/2014/08/17/degisen-dunyada-

degisen-diplomasi/ adresinden alındı 

 Alirejsovic, A. (2015, Kasım 26 ). “New Exhibit Celebrates Jazz Ambassadors”. 

http://www.voanews.com/content/new-exhibit-celebrates-jazz-ambassadors-

93697064/161911.html adresinden alındı 

 Brown, J. (2009). “Arts Diplomacy”. N. T. Snow içinde, Handbook of Public Diplomacy 

(s. 59). New York and London: Routledge. 

 Cevizci, A. (2005). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 

 Erzen, M. Ü. (2012). Kamu diplomasisi. İstanbul: Derin Yayınları. 

 Fosler-Lussier, D. (2015). Music in America’s Cold War Diplomacy. California: University 

of California Press. 

 Gür, N. (2014, Temmuz). Yeni Türkiye’nin Yumuşak Güç Unsuru: Turizm Seta Perspektif 

. (Sayı 58 ), 2. 

 Kenez, P. (1985). The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization 

1917-1929. Cambridge University Press. 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

299 

 

 Küçüktaş, R. (2015). Büyük Ölçekli Etkinliklerin Ev Sahibi Ülkelere ve Kentlere Olan 

Etkileri. Uzmanlık Tezi,, 20. T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal 

Uyum Genel Müdürlüğü. 

 Loscertales, V. G. (2015, Kasım 25). “Advancing Public Diplomacy Through World 

Expos”. http://publicdiplomacymagazine.com/advancing-public-diplomacy-through-

world-expos/ adresinden alındı 

 Nye, J. S. (2005). Yumuşak Güç Dünya-Siyasetinde Başarının Yolu. (R. İ. Aydın, Çev.) 

Ankara: Elips Kitap. 

 Oğuz, E. S. (2011, Aralık ). “Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı”. Edebiyat Fakültesi 

Dergisi, Cilt 28(Sayı 2), 137. 

 Peng, W. (2015). China, Film Coproduction and Soft Power Competition. Doctor of 

Philosophy Thesis, 27-39. Creative Industries Faculty, Queensland University of 

Technology. 

 Sancar, G. A. (2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler. İstanbul: Beta Basım 

Yayım Dağıtım A.Ş. 

 Szondi, G. (2009). Central and Eastern European Public Diplomacy A Transitional 

Perspective on National Reputation Management. (N. T. Snow, Dü.) New York and 

London: Routledge. 

 The Spirit of Tengri. (2019, Nisan 23). http://tengrifest.com/en/about adresinden alındı 

 World Nomad Games. (2019, Nisan 23). http://worldnomadgames.com/en/page/About-the-

WNG/ adresinden alındı 

 Yıldız, E. (2012). “Kültürün Felsefi Temelleri”. Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 1(Sayı 1), 

448. 

 Zhuravleva, N. (2007). “Kommunikativnye Strategii v Sfere “Kul'turnoi Diplomatii”: 

Sovremennye Diskussii”. Vestnık Voronezhskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 

Seriya: Lingvistıka i Mezhkul'turnaya Kommunikaciya(Sayı 2), 161. 



 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM  S: 300- 309 

Published Online Juni 2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

 

LOCAL FOOD AND CULTURAL TOURĠSM RELATĠONS: A CASE 

STUDY OF ÇANAKKALE 
 

Bekir EġĠTTĠ*, Erol DURAN** 
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat ĠĢletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, 

Dr., bekiresitti@comu.edu.tr 

**Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konaklama ĠĢletmeciliği Bölümü, Doç. Dr., 

eroldurantr@yahoo.com 

 

Copyright © 2019 Bekir EġĠTTĠ, Erol DURAN. This is an open access article distributed under the Eurasian 

Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. 

 

ABSTRACT 
 

The rapid spread of complex and globalized food chains has increased the demand for opposing and 

alternative 'local food'. Special food and its geographic location are intertwined in the perceptual filter of man. In 

this respect, special local dishes can be seen as a tourism product. Tourists prefer to focus on different special 

interests during their travels. As well as leisure, recreation, health, and sports, culture plays an important role in 

tourism participation. In this context, it can be said that the local food perceptions of tourists traveling for 
cultural tourism, which is an important alternative tourism type, is of great importance for the tourism sector in 

terms of economic and socio-cultural aspects. The aim of this study is to determine the expectations and 

experiences of cultural tourists to local dishes through their holiday and to show that local dishes can play an 

important role in the experience of cultural tourism. In this direction, a questionnaire applied to 390 tourists in 

five popular tourist locations in Çanakkale. A strong correlation found between cultural tourism and local food 

interest and tourist spending. This research has shown that local food can be central to the formation of regional 

tourism. 

 

Key Words: Alternative Tourism, Canakkale, Culture Tourism, Local Food, Tourist Spendings. 

 

YEREL YĠYECEK VE KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠLĠġKĠSĠ: ÇANAKKALE ÖRNEĞĠ 
 

ÖZET 
 

KarmaĢık ve küresel gıda zincirlerinin hızla yayılmasına tepki olarak, karĢıt ve alternatif „yerel yiyeceğe‟ 

duyulan istek artmıĢtır. Özel yiyecekler ve bu yiyeceklerin coğrafi konumu, insanın algısal filtresinde iç içe 
geçmiĢtir. Bu yönüyle özel yerel yemekler bir turizm ürünü olarak ilgi görebilmektedir. Turistler seyahatleri 

sırasında farklı özel ilgi alanlarına odaklanmayı tercih etmektedir. Eğlence, rekreasyon, sağlık ve sporun yanı 

sıra kültür, turizm katılımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda önemli bir alternatif turizm türü olan 

kültür turizmi amacıyla seyahat eden turistlerin yerel yiyecek algılarının, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan, 

turizm sektörü için büyük önem taĢıdığını belirtmek mümkündür. Bu çalıĢmanın amacı, kültür turistlerinin 

tatilleri süresince yerel yemeklere yönelik beklenti ve deneyimlerini belirlemek ve yerel yemeklerin kültürel 

turizm deneyiminde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Çanakkale 

destinasyonundaki beĢ popüler turistik mekanda 390 turiste anket formu uygulanmıĢtır. Kültürel turizm, yerel 

yiyeceklere ilgi ve turist harcamaları arasında güçlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu araĢtırma, yerel gıdaların bölgesel 

turizmin oluĢumunda merkezi rolünün olabileceğini göstermiĢtir. 

 
Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Çanakkale, Kültür Turizmi, Turist Harcaması, Yerel Yemek. 

 

 

 

 

mailto:bekiresitti@comu.edu.tr


 

301 
 

Yerel Yiyecek Ve Kültür Turizmi İlişkisi: Çanakkale Örneği 

 

 

GĠRĠġ 
 

Turistlerin bir destinasyona seyahat etme nedenlerinden biri olarak görülen yerel 

yiyecekler ait oldukları kültürün önemli bir temsilcisidir. Yerel toplumun beslenme Ģekli ve 

buna bağlı olarak geliĢen mutfak kültürü söz konusu toplumun kimliğini ve yaĢam Ģeklini 

ortaya koymak için etkili bir unsurdur (Güldemir ve IĢık, 2011). Dolayısıyla yerel yemekler 

bir destinasyonun imajını oluĢturmak, tanıtmak ve pazarlanmak için önemli bir araç olarak 

kullanılabilmektedir. Ayrıca bir destinasyon da yerel ürünlerin tüketimi, yerel ekonomiye 

doğrudan ve dolaylı katkılar sağlamakta ve teĢvik edici etkiler yaratabilmektedir (Skuras, 

Dimara ve Petrou, 2006). 

 

Toplumların kültürü; sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, yaĢam tarzı, doğal çevre gibi 

etkenleri içine alan geniĢ bir çerçeveyi kapsamaktadır. Turizm amacıyla seyahat edenler, 

kendilerine yabancı olan farklı bir kültürü tanımak istemektedir. Böylece turistler, farklı 

milletlere ait olan kültürel değerleri yerinde görüp, onlarla aynı alan içerisinde söz konusu 

kültürel değeri deneyimleme Ģansı bulmaktadır. Dünya Turizm Örgütüne göre yapılan turizm 

seyahatlerinin %37‟sini kültür amaçlı turizm aktiviteleri oluĢturmaktadır ve turistlerin kültürel 

etkinlikler amacıyla turizm talebi yaratmaları her yıl %15 oranında artmaktadır (McKercher 

ve Cros, 2002:135; Uygur ve Baykan, 2007). 

 

Türkiye‟de tarihsel ve kültürel çeĢitlilik açısından öne çıkan destinasyonlarından biri 

olan Çanakkale‟ye turizm talebi gün geçtikçe geliĢmeye devam etmektedir. Çanakkale 

SavaĢları Gelibolu Tarihi Alanı; Troya Antik Kenti; Aristoteles‟in felsefe okulu ile Assos; 

üzüm bağları ile tanınan Bozcaada; bozulmamıĢ doğası ve organik ürünlerle harmanlanmıĢ, 

çok kültürlülüğün ahengine sahip Gökçeada; sahip olduğu zengin flora-fauna varlığı ile Kaz 

Dağları; barındırdığı zengin canlı türleri ile Saros Körfezi, Çanakkale destinasyonunun önemli 

turizm noktaları arasında yer almaktadır (Çanakkale'de Turizm, 2019). 

 

Gelen turist sayısı her geçen yıl artan Çanakkale‟nin 2017 yılında 111.109‟u yabancı; 

597387‟si yerli olmak üzere turizm iĢletme belgeli tesislerine toplam 708.496 turist giriĢ 

yapmıĢtır (Turizm Ġstatistikleri, 2019). Bu turist sayılarına günü-birlikçi turitler dahil 

edilmemiĢtir. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerden kültür turizmi amacıyla gelen 

turistlerin sayılarında 2011-2016 yıllarını kapsayan dönem zarfında sürekli yükseliĢ 

görülmüĢtür (Çanakkale'de Turizm, 2019). Literatürde çanakkale destinasyonunu ziyaret eden 

turistlerin yerel yemek deneyimleri ve bu deneyimlerinin onları Çanakkale‟ye gitmeye motive 

eden faktörlerle bağlantısını ele alan bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır ve bu yönde bir bilgi açığı 

bulunmaktadır. Ayrıca, çalıĢmanın kültür turizmi amacıyla gelen turistlerin yerel yemek 

tüketim davranıĢları ve niyetleri ile ilgili olarak önerilerde bulunması beklenmektedir. 

 

Çanakkale‟nin sahip olduğu zengin bitki örtüsü, deniz ürünleri, elveriĢli iklim koĢulları 

ve tarihsel dokusu, yerel yemeklerinde görülebilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı Çanakkale‟ye 

kültürel değerleri görmek ve deneyimlemek isteğiyle seyahat eden turistlerin tatiller i 

süresince yerel yemeklere yönelik beklentileri ve deneyimlerini belirlemek ve yerel 

yemeklerin kültür turizmi deneyiminde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyabilmektir.  
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YEREL YĠYECEK 
 

Yemek, insanların yaĢamlarında temel ihtiyaçlarının yanı sıra pek çok sosyal veya 

psikolojik ihtiyaçlarında önemli rol almaktadır (Bayrakcı ve Akdağ, 2016). Ayrıca yemekler 

yerel bir topluluğun kültürü ve toplumu oluĢturan bireylerin yemek gelenekleri hakkında bir 

Ģeyler ortaya koymaktadır. Yerel yiyecek bir bölgede üretilip yerel pazarlardan ya da yerel 

üreticilerden satın alınabilen ürünler olarak tanımlanmaktadır (Sharma vd., 2009: 56). Yerel 

yemekler ise, yerel veya bölgesel kimliği ifade eden ve yerelde üretilip tüketilen, ilgili bölge 

ile markalanmıĢ ürünleri ifade etmektedir (Kim, Eves ve Scarles, 2009). Yerel üretilip 

tüketilen ürünlerin, turizm destinasyonlarının ekonomik, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği 

üzerinde önemli katkıları olabilmektedir. AraĢtırmacılar, yerel yemeklere odaklanmanın hem 

ev sahibi hem de ziyaretçilere faydalar sağlayabileceğini savunmaktadır (Boniface, 2003; 

Sims, 2009). 

 

Turist deneyiminin ayrılmaz bir parçası olan yemek, ziyaretçinin genel memnuniyet 

düzeyi üzerinde belirleyici bir rol oynadığı için turizm pazarlamasında önemli bir öğe haline 

gelmiĢtir (HamlacıbaĢı: 2008: 1). Turistlerin aĢina olmadıkları bir destinasyonu ziyaretleri söz 

konusu olduğunda, beklentilerinde temel bir belirsizlik söz konusudur. AlıĢılmıĢ yiyeceklere 

ve mutfağa yönelim genel bir insan eğilimidir. Yeni bir destinasyonun deneyimlenmesi 

turistlere heyecan verirken, yeni destinasyonun iklimi, konaklama olanakları, sağlık riskleri ve 

özellikle yenilebilir, güvenli ve lezzetli yiyecek ve içeceklerin mevcudiyeti konuları turistleri 

endiĢelendirmektedir (Cohen & Avieli, 2004). Turistlerin bu endiĢelerini kırmak için 

destinasyonlar yerel toplumun kendine özgü yemeklerini organik, egzotik, taze ve lezzetli gibi 

sıfatlarla nitelendirmekte ve bir cazibe merkezi olarak sunmaktadır.  

 

Bir destinasyonu ziyaret eden turistler, yerel yemekleri üretip sunan insanlarla doğrudan 

temas etmektedir. Bu etkileĢim ziyaretçilere yerel gıda ürünlerini tatmak, satın almak ve yerel 

halkla iletiĢim kurmak için çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Ziyaretçiler ve yerel yemek 

ürünlerini sunan kiĢiler arasındaki bu doğrudan temas, ilgili destinasyonu uluslararası 

pazarlarda tanıtmanın bir yolu olarak görülebilir (Brau ve Pinna, 2013; Madaleno, Eusébio, ve 

Varum, 2019). 

 

Turistlerin kültürel yapıları, yabancı yemeklere karĢı açıklık veya Ģüpheci yaklaĢım 

noktalarında önemli bir belirleyicidir. Literatürde modern batılı turistlerin yerel yemeklere 

yönelik daha açık bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Bu turistler diğer mutfaklar 

hakkında geniĢ bir bilgi kaynağı (yemek kitapları ve gazete haberleri gibi) yelpazesine 

sahiptir ve bu mutfakların bazılarını kendi ülkelerindeki etnik restoranlarda 

deneyimlemiĢlerdir. Böylece, gittikleri destinasyonla zaten tanıĢmıĢ oldukları 

düĢüncesindedirler. Bununla beraber, turistlerin çoğunluğunun yerel yiyecekler hakkındaki 

bilgileri, deneyimlemeleri esnasında yerel yiyecekler ile olan gerçek karĢılaĢmalarında ortaya 

çıkmaktadır (Cohen ve Avieli, 2004). Bu deneyimleme fırsatı son yıllarda gerek yerel yiyecek 

satın alma gerekse yerel yiyecek tüketme eğilimini olumlu yönde arttırmaktadır (Onozaka vd., 

2010: 1). 

 

Turizm sektöründe yerel yiyecekler, bir cazibe ve bir engel olarak görülebilmekte ve her 

iki durumu da sosyolojik olarak ilgi çekici bir konu olarak değerlendirilmektedir (Cohen & 

Avieli, 2004). Önceki çalıĢmaların çoğunluğu, turizm sektörü açısından yerel yiyecekleri bir 

cazibe kaynağı olarak görmektedir (Quan ve Wang, 2004; Bayrakcı ve Akdağ, 2016). Turizm 

ve yerel yemek arasındaki iliĢki genel olarak; turistlere yerel yemek satıĢlarının sağladığı 
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ekonomik katkı (Skuras vd., 2006), yerel yemeklerin yarattığı turist çekiciliği (Cohen ve 

Avieli, 2004), yerel yemeğin bir destinasyona yönelik aidiyete etkisi (Bezirgan ve Koç, 2014), 

bir destinasyoda gerçekleĢen turizm deneyiminin önemli bir unsuru olarak yerel yemekler 

(Quan ve Wang, 2004) ve yerel yemeğin turistlerin tekrar ziyaret eğilimlerine etkisi (Bayrakcı 

ve Akdağ, 2016) gibi bir çok açıdan incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada ise yerel yemekler ve kültür 

turizmi iliĢkisi ele alınmaktadır. 

 

KÜLTÜR TURĠZMĠ VE ÇANAKKALE 
 

Turistler sadece gidilecek destinasyonları ziyaret etmek değil, aynı zamanda insanların 

kültürlerini ve içerisinde yaĢadıkları miraslarını da anlamak ve hissetmek istemektedir. 

Günümüzde turistlerin bir destinayona seyahatlerinde gerçeklikten farklı olarak otantiklik 

aradıkları görülmektedir. Destinasyonların, turistlerin seyahatlerinde ve destinasyonu 

ziyaretleri esnasında daha fazla memnuniyet duymaları için onları motive edecek ve katma 

değer yaratacak ürünler sunması gerekmektedir (García vd., 2019). 

 

Bir toplumun kültürü, yaĢamı algılayıĢını, dünyaya bakıĢını, dini yaĢayıĢını, 

kıyafetlerini, yiyecek çeĢitlerini, barınak ve ibadet yapılarının mimarisini etkilemektedir. 

Kültür, insanların düĢündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranıĢ ve yaĢayıĢ 

biçimleri) ve oluĢturduğu (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsar. 

Bu açıdan ele alınırsa, kültür turizmi, sadece mekân ve anıtların ziyareti değil, aynı zamanda 

ziyaret edilen alandaki yaĢam tarzının öğrenilmesidir (Aliağaoğlu 2004: 51; Keçe, 2015). 

Ġnsanların farklı kültürleri görmeye öğrenmeye karĢı olan merakı kültür turizmini ortaya 

çıkarmıĢtır. Kültürel miras, turistlerin bir destinasyona entegrasyonunu kolaylaĢtırır ve 

turistler bir kültüre aĢina olduklarında turist ile destinasyon arasındaki iliĢki de 

güçlenmektedir.  

 

Türkiye‟de kültür, bir turistik varlık olarak 1980‟li yılların ortalarından sonra 

değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. 1985 yılında Göreme Tarihi Milli Parkı, Sivas Divriği Ulu 

Camii, Melike Turhan DarüĢĢifası ve Ġstanbul‟un tarihi alanları UNESCO tarafından Dünya 

Miras Listesi‟ne dahil edilmiĢtir. Kültür turizmine özellikle satın alma gücü yüksek turistler 

ilgi göstermektedir (Özgüç, 1998). Turistlerin kültür mirasına ilgileri sonucu gündeme gelen 

kültür turizm; önceleri tarihsel yerlerin, müzelerin, kalıntıların ziyaret edilmesi ile geliĢmeye 

baĢlamıĢ, son yıllarda ise turistlerin ilgi ve ihtiyaçlarına paralel olarak geleneksel mimari, 

müzik-dans türleri, el sanatları, fuar ve festivaller ile önem kazanmıĢtır (Emekli, 2003; 

Özdemir, 2011). 

 

Türkiye‟nin önemli bir destinasyonu olan Çanakkale‟de, antik çağlardan günümüze 

kadar farklı birçok medeniyet yaĢamıĢtır. Dolayısıyla Çanakkale, zengin tarihi ve kültürel 

varlıkları ile kültür turizmi açısından oldukça elveriĢli bir destinasyondur. Çanakkale‟de antik 

Troas bölgesi olarak ifade edilen ve günümüzde Çanakkale‟nin Biga yarımadasını kapsayan 

bölge sınırları içinde birçok antik yerleĢim kalıntısı bulunmaktadır. UNESCO Dünya Miras 

Listesi‟nde bulunan Troya Antik Kenti baĢta olmak üzere Assos, Parion, Alexandria Troas 

gibi antik kentler Çanakkale‟de bulunan önemli kültür varlıklarından sadece bazılardır. Türk 

ve Osmanlı kültürel varlıkları açısından zengin olan Çanakkale‟de özellikle Gelibolu 

Mevlevihanesi, Aynalı ÇarĢı, Çimenlik Kalesi, Kilitbahir Kalesi gibi Türk kültürel değerleri 

ilin tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan diğer önemli unsurları oluĢturmaktadır 

(GMK, 2019). 
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YÖNTEM 
 

AraĢtırmada turistlerin kültür turizmi konusundaki görüĢlerini almak için Keçe (2015: 

138) tarafından geliĢtirilen ve yedi ifadeden oluĢan “tarihi ve kültürel turizm değerleri ilgi 

ölçeği” bu çalıĢmaya uyarlanarak kullanılmıĢtır. Turistlerin yerel yemek beklenti ve 

deneyimleme motivasyonlarını ölçmek için ise Madaleno, Eusébio ve Varum (2019) 

tarafından kullanılan „Yerel yemek tüketim motivasyonu‟ (motivation to consume local food 

products) ölçeği kullanılmıĢtır.  

 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik ve Genel Özellikleri 

Karakteristik Özellik N (390) % 100 Karakteristik Özellik N (390) % 100 

Cinsiyet Turist türü 

Kadın 177 45,38 Yerli 198 50,77 

Erkek 213 54,62 Yabancı 192 49,23 

Yaş Medeni hal   

20‟nin altı 67 17,18 Bekar 211 54,10 

20-29 131 33,59 Evli 119 30,51 

30-39 91 23,33 Diğer 60 15,39 

40-49 54 13,85 Eğitim Durumu   

50 ve üzeri 47 12,05 Ġlk Öğretim 62 15,90 

Meslek Lise  78 20,00 

Özel ġirket ÇalıĢanı 143 36,67 Ön Lisans 84 21,54 

Kamu çalıĢanı 102 26,15 Lisans 113 28,97 

Serbest Meslek Sahibi 90 23,08 Yüksek lisans/Doktora 53 13,59 

Öğrenci 55 14,10    

Varlık (Harcama) 

„Yüksek düzey … Yerel yemekler için kiĢi baĢına daha yüksek oranda 

ödeme yapabilirim‟ 
258 66,15 

Orta düzey……… 'Yerel yemekler için biraz fazla ödemeye istekliyim' 79 20,26 

DüĢük düzey…….‟Yerel yemekleri tatmaya istekliyim ancak uygun 

harcama Ģartıyla‟ 
53 13,59 

 

Tablodan görüleceği üzere, örneklemi oluĢturan katılımcılar yaklaĢık olarak eĢit 

oranlarda yerli (% 50,77) ve yabancı (% 49,23) turistlerden oluĢmaktadır. Katılımcıların 

çoğunluğu (% 54,10) bekardır. YaĢ dağılımına bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun 20-

39 yaĢ aralığında (% 56,92) bulunduğu ve eğitim seviyeleri açısından yine katılımcıların 

çoğunluğunun üniversite düzeyinde (%64,1) eğitimli olduğu görülmektedir. Katılımcılara 

meslekleri açısından bakıldığında Özel Ģirket çalıĢanları (%36,67) ve Kamu çalıĢanlarının 

(26,15) çoğunluğu oluĢturdukları görülmektedir. 

 

Katılımcıların yerel yemeklere yönelik harcama arzularını ölçmek için sorulan ifadelere 

ise % 66,15 oranında „Yerel yemekler için kiĢi baĢına daha yüksek oranda ödeme yapabilirim‟ 

yanıtı verilmiĢtir 

 

BULGULAR 
 

Doğrulayıcı Faktör Analizleri 

AraĢtırmada kullanılan ölçekler, yapılan literatür taraması sonucunda belirlenmiĢtir. 

Dolayısıyla ölçeklerin birkaç farklı kaynaktan alınması ve bazı ifadelerin çalıĢmanın 
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konusuna uyarlanması söz konusudur. Bu nedenlerle doğrulayıcı faktör analizlerinin 

yapılmıĢtır. Doğrulayıcı faktör analizleri için güçlü bir istatistiki yöntem olan yapısal eĢitlik 

modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında elde edilen veriler geçerlik ve güvenirlik 

açısından incelenmiĢ olup, doğrulayıcı faktör analizleri sonuçları ve Cronbach‟s Alpha 

güvenirlik katsayıları kullanılan ölçeklerin, geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuĢtur. 

  

Doğrulayıcı faktör analizleri (DFA), ölçeklerin literatürdeki faktör yapısına 

uygunluğuna ve bazı kriterler açısından iyi ya da kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olup 

olmadığına bakmaktadır. Bu doğrultuda „Yerel yemek tüketimi‟ ölçeği için kurulan ilk DFA 

sonuçlarına göre χ2/df oranı 2,27‟dir (χ2 =138,387 ve df= 61, p=0,000) ve „Kültürel turizm 

değerleri ilgi ölçeği” için kurulan ikinci DFA sonuçlarına göre χ2/df oranı 2,30‟dur (χ2 

=108,112 ve df= 47, p=0,000). 

 

χ2/df oranının 0,10 ile 3 arasında olması uygun görülmektedir (Adams vd., 1992). DFA 

Modellerinin uyumunu değerlendirmek için diğer uyum iyiliği indeksleri de hesaplanmıĢtır. 

Söz konusu uyum iyiliği indekslerinin de modelin uyumunun iyi olduğunu ortaya koymuĢtur 

(Bakınız Tablo 2 ve 3). 

 
Tablo 2. Yerel yemek tüketimi ölçeğine ait DFA analizi sonucu 

Boyutlar Ġfadeler   S. Yükler t değeri R
2
 

B
ek

le
n

ti
 

Yerel yemekleri orjinal yerinde tatmak 

beni heyecanlandırır. 
4,51 0,59 6,37 0,33 

Turizm amaçlı seyahatim esnasında yerel 

yemekleri tatmak dinlenmeme yardımcı 

olur. 

4,47 0,57 6,33 0,31 

Turizm amaçlı seyahatim esnasında 

yediğim yerel ürünlerin hoĢ 

görünmesi/tadının güzel olması benim 

için önemlidir. 

4,70 0,80 10,13 0,56 

D
en

ey
im

le
m

e 

Yerel ürünler, bu yerel bölgede üretilen 

pek çok taze bileĢeni içerir. 
4,38 0,64 7,32 0,35 

Yerel ürünleri deneyimlemek 

arkadaĢlarımla/ailemle keyifli bir zaman 

geçirmemi sağlar.  

4,65 0,72 9,85 0,51 

Yerel ürün deneyimlerim hakkında 

herkesle konuĢmayı severim. 
4,82 0,65 9,02 0,40 

Seyahat etmek isteyen insanlara yerel 

yemek deneyimlerim hakkında 

tavsiyelerde bulunmak isterim. 

4,34 0,43 4,17 0,22 

Sürekli yeni ve farklı yemekleri 

deneyimlerim. 
4,41 0,49 5,65 0,27 

K
ü

lt
ü

re
l 

T
ec

rü
b

e
 

Yerel ürünleri deneyimlemek farklı 

kültürler hakkındaki bilgimi artırır 
4,55 0,73 9,67 0,53 

Yerel ürünleri üretildiği orjinal yerinde 

tatmak otantik bir deneyimdir. 
4,86 0,82 11,78 0,67 

Dini inancımın yemek seçimim üzerinde 

etkisi vardır. 
4,39 0,51 5,75 0,27 

Uyum 
Değe

ri 
Uyumu 
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X
2
/df 2,27 Kabul edilebilir. 

RMSA 0,06 Kabul edilebilir. 

SRMR 0,07 Kabul edilebilir. 

NFI 0,93 Kabul edilebilir. 

CFI 0,92 Kabul edilebilir. 

 

Ölçeği oluĢturan ifadelerin öncelikle t-değerlerinin anlamlı olup olmadığına bakılmıĢtır. 

Bu kapsamda t-değerinin anlamlı olduğu (t>1.96) ve faktör yapısının oluĢtuğu görülmüĢtür. 

Turistler ifadelerin tümüne güçlü katılım yönünde cevap vermiĢtir. Özellikle, “Yerel ürünleri 

üretildiği orjinal yerinde tatmak otantik bir deneyimdir.” (ort. 4,86) ve “Turizm amaçlı 

seyahatim esnasında yediğim yerel ürünlerin hoĢ görünmesi/tadının güzel olması benim için 

önemlidir.” (ort. 4,70) ifadeleri kesinlikle katılım yönündeki en güçlü değeri alan ifadeler 

olduğu görülmüĢtür. 

 
Tablo 3. Kültürel turizm değerleri ölçeğine ait DFA analizi sonucu 

Ġfadeler   S. Yükler t-değeri R
2
 

Kültürel turizm değerlerine karĢı ilgiliyim. 4,92 0,79 9,88 0,53 

Kültürel turizm değerlerini ziyaret etmenin 

bölgenin geliĢimine olumlu katkı yaptığına 

inanıyorum. 

4,68 0,66 7,40 0,38 

Çanakkale‟nin kültürel turizm değerlerini 

gezmekten zevk alırım. 
4,53 0,48 6,64 0,38 

Bir arkadaĢım Çanakkale‟ye gelecekse ona 

Çanakkale‟nin kültürel turizm değerlerini 

gezmesini öneririm. 

4,68 0,54 7,24 0,42 

Kültürel turizm değerlerinin mutlaka gezilip 

görülmesi gerektiği inancındayım. 
4,89 0,63 7,81 0,44 

Kültürel turizm değerlerini ziyaret amacıyla 

yapılan gezilere sürekli katılırım. 
4,75 0,51 8,77 0,52 

Çanakkale‟nin kültürel turizm değerleri 

açısından zengin bir mirasa sahip olduğunu 

düĢünüyorum 

4,88 0,56 6,54 0,46 

Çanakkale‟nin kültürel turizm değerlerini 

ziyarete değer görüyorum 
4,80 0,47 6,17 0,52 

Uyum Değeri Uyumu 

X
2
/df 2,30 Kabul   

RMSA 0,07 Kabul   

SRMR 0,08 Kabul   

NFI 0,91 Kabul   

CFI 0,93 Kabul   

 

Ölçeği oluĢturan ifadelerin öncelikle t-değerlerinin anlamlı olup olmadığına bakılmıĢtır. 

Bu kapsamda t-değerinin anlamlı olduğu (t>1.96) ve faktör yapısının oluĢtuğu görülmüĢtür. 

Turistler ifadelerin tümüne güçlü katılım yönünde cevap vermiĢtir. Özellikle, “Kültürel turizm 

değerlerine karĢı ilgiliyim.” (ort. 4,92) ve “Kültürel turizm değerlerinin mutlaka gezilip 

görülmesi gerektiği inancındayım.” (ort. 4,88) ifadeleri kesinlikle katılım yönündeki en güçlü 

değeri alan ifadeler olduğu görülmüĢtür.  
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Korelasyon Analizi 
 
Tablo 4. Korelasyon Değerleri 

 α σ 1 2 3 4 

1. Kültürel turizm  0,86 ,72 1 ,620** ,540** ,632** 

2. Beklenti 0,84 ,94  1 ,638** ,517** 

3. Deneyimleme 0,90 ,87   1 ,554** 

4. Kültürel Tecrübe 0,86 ,98    1 
 α= Crombach alfa, σ= Standart sapma, **p<,01 

 

Ölçeklerin güvenirliği Crombach alfa katsayısı ile ölçülmüĢtür. Kültür turizmi (α=,86) 

ölçeği ve Yerel yemek tüketimini oluĢturan; beklenti (α=,84), deneyimleme (α=,84) ve 

kültürel tecrübe (α=,86) boyutlarının güvenilir değerlere sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

AraĢtırma Modelinin Test Edilmesi 
 

Çanakkale örnekleminde yerel yiyecek tüketiminin kültür turizmine etkisi Yapısal 

EĢitlik Modeli (YEM) ile test edilmiĢtir. YEM, önerilen modeldeki kavramlar arası iliĢkiler 

gösterilmektedir. Modele ait uyum istatistikleri (p=0,000; X2/df=2,12; CFI=0,941, 

NFI=0,903; GFI=0,918 ve RMSA=0,071) literatürde belirtilen referans değerleri ile 

kıyaslandığında iyi uyum gösterdikleri görülmüĢtür. 

 

Deneyimleme      

                             

Kültürel

 Tecrübe                 

Beklenti              

.69

.57

YY1

YY2

YY3

YY5

YY6

YY7

YY9

YY10

YY11

KT6

e2

e3

e4

e6

e7

e8

e10

e11

e12

e5

.56

.53

.78

.59

.58

.62

.69

.71

.63

.54

.53
.28

.58

Kültür Turizmi

KT3 e18

KT4 y17

KT5 e16

h2

.78

.65

.43

YY4

e15

.18

R
2
= 0.552

KT2

KT8

KT7

KT1 e20

e19

e14

e13

.54

.61

.42

.48

Yerel Yemek 

Tüketimi 

         

                             

h1

.65

YY8e9
.70

 
ġekil 1. AraĢtırma Model Sonuçları 

 

Sunulan araĢtırma modeli sonuçları incelendiğinde yerel yemek tüketiminin kültür 

turizmine katılım üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve olumlu bir etkisinin (β=,570; CR= 

4,833; p<0,01) olduğu görülmektedir. Özellikle yerel yemek ölçeğinin beklenti boyutu 

(β=,691; CR= 8,943; p<0,01) en güçlü etkiye sahipken, deneyimleme (β=,652; CR= 6,413; 

p<0,01) ve kültürel tecrübe (β=,581; CR= 4,527; p<0,01) boyutları da kültür turizmine katılım 

üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkide bulunmaktadır.  
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SONUÇ 
 

Bu çalıĢma, Çanakkale destinasyonunun kültürel değerlerini görmek isteğiyle seyahat 

eden turistlerin yerel yemeklere yönelik beklentilerinin ve deneyimlerinin belirlemesi 

konusunu ele almıĢtır. Küresel anlamda yaĢanan rekabet destinasyonları farklı ürün ve 

hizmetler sunmaya yöneltmektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek isteyen 

destinasyonlar kendilerine özgü ve benzersiz turistik arz olanaklarını ön plana çıkarmakta ve 

pazarlama stratejilerini bu yönde planlamaktadır. Çanakkale destinasyonunun yerel yemekleri 

özgün kimliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yemekleri deneyimleyen turistlerin kültürel 

tecrübeleri ve beklentileri, Çanakkale destinasyonun yerel yemeklerinin pazarlanması için 

dikkate alınması gereken konulardır.  

 

AraĢtırma sonuçlarına göre kültür turizmine katılan turistlerin çoğunluğu yerel 

yemekleri denemek için daha yüksek oranda (%66,15) ödeme yapmaya gönüllüdür. Bu 

turistler yerel yemekleri üretildiği orijinal yerlerinde tatmak istemektedir ( = 4,86). Ayrıca 

yerel yemeklerin lezzeti ve görünüĢü de (= 4,70) kültür turistleri açısından önemli 

bulunmuĢtur. Dolayısıyla yerel yemekler görselliği, taze gıdalarla hazırlanıĢ ve sunumu ile 

kültür turizmi ve turistlerin harcama isteklilikleri arasında doğrusal bir iliĢkinin var olduğu 

söylenebilir. Ortaya çıkartılan bu iliĢkinin literatüre önemli oranda katkı yapması 

beklenmektedir.  

 Yerel yemekler hem doğal ortamlarında hem de görsel ve tatsal anlamda kaliteli bir 

Ģekilde hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Bu bağlamda çalıĢma Hjalager ve Richards‟ın (2002) 

çalıĢmasıyla benzerlik göstermektedir. Hjalager ve Richards‟a (2002) göre yerel yiyecekler, 

turistlerin kendi ülkelerinde anlatabilecekleri ve arkadaĢ veya akrabalarıyla 

paylaĢılabilecekleri anılar biriktirmelerine yardım eden ve hatta hediyelik olarak alınıp 

götürülen önemli turizm ürünleridir.  

 

Kültürel etkinliklere katılım amacıyla seyahat eden turistler genel olarak yeni ve farklı 

yemekler denemeyi istemektedir. Ayrıca yerel yemek deneyimleri hakkında konuĢmayı da 

memnuniyetlerinin bir göstergesi olarak görmektedirler. Dolayısıyla pazarlamacılar reklam ve 

promosyonlar aracılığıyla turistleri ilgili destinasyonda iken yerel yemeklere yönlendirmeli, 

ve onları daha fazla yerel yemek deneme motive etmelidir.  

 

Bu çalıĢma Çanakkale destinasyonunda öne çıkan beĢ turizm noktasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sokaklardan, yerel pazarlardan, restoranlar çevrelerinden ve 

hava alanından toplanan daha geniĢ bir örneğe uygulanabilir. Gelecekte farklı bölgelerde 

çalıĢmalar yapılarak bu araĢtırma sonuçlarıyla kıyaslamalar yapılabilir. Ayrıca daha detaylı 

analizler, sosyo-demografik, davranıĢsal tutumlar ve yerinde deneyim kalıpları arasındaki 

iliĢkiler ile daha fazla araĢtırma yapılması gerekliliğini de görülmektedir. ÇalıĢmada yerel 

yiyecek tüketiminin kültür turizmi üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Gelecekte özellikle hangi 

yerel yemeklerin öne çıktığı ve bu yemeklerin tekrar ziyaret etme davranıĢına etkisi 

araĢtırılabilir.  
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ABSTRACT 

 
The desire to participate in tourism in human beings has always existed from the early ages to the present 

day. There are a variety of elements that lead people to this ever-present wish from the past to the present. In 

addition to the People's desire and the elements that lead them to tourism, there are many habits that exist in 

modern life. Social media, which is one of the needs that people cannot give up with developments in 

Communication Technologies, is an example of this situation. Therefore, it is very important to determine 

whether social media is one of the factors that lead people to tourism. Because social media is a platform where 

people can share their experiences, experiences and status with others. The main purpose of the study is to 

determine whether social media is one of the factors that lead people to travel and to consider tourism enterprises 
depending on this situation. In line with the determined objective, the qualitative research method was devised 

and the semi-structured interview form designed by the researchers was based on four themes (social media use, 

tourism and social media relationship, social media sharing and the impact of social media on other people to 

show their own status, style and tastes, and tourism enterprises ' consumers to share their own). The participants 

in the X, Y and Z generation discussed the subject with a semi-structured interview form. According to the data 

obtained from the participants, social media is one of the factors that lead people to tourism, people share their 

touristic activities when they participate in tourism, and others share their tourism with others. 

 

Key Words: Facebook, Instagram, Maslow‟s Hierarchy of Needs, Social Media and Tourism 

 

SOSYAL MEDYA İNSANLARI TURİZME YÖNELTEN UNSURLARDAN BİRİSİ 

MİDİR?  

 

ÖZET 

 
İnsanlardaki turizme katılma isteği, ilkçağlardan içinde bulunduğumuz çağa kadar hep var olmuştur. 

İnsanların geçmişten bugüne sürekli var olan bu isteğine yönelten çeşitli unsurlar bulunmaktadır. İnsanların söz 

konusu isteğinin ve onları turizme yönelten unsurların yanı sıra insanların, modern yaşamında var olan çok 

sayıda alışkanlıkları mevcuttur. İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle insanların vaz 

geçemedikleri ihtiyaçlardan birisi olan sosyal medya, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla sosyal 

medyanın, insanları turizme yönelten unsurlardan birisi olup olmadığının ortaya konulması son derece önemlidir. 

Çünkü sosyal medya, insanların bilgilendirme yapabildikleri, mutlu oldukları anlarını, tarz, zevk ve statülerini 

paylaşım yaparak gösterebildiği bir platformdur. Çalışmanın konusu ve ana amacı; sosyal medyanın kişileri 

seyahate yönlendiren faktörlerden birisi olup olmadığının belirlenmesi ve bu duruma bağlı olarak turizm 

işletmelerinin dikkate alması gereken hususlardır. Belirlenen amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden 

yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirlenmiş ve araştırmacılar tarafından tasarlanan yarı yapılandırmış 

görüşme formu dört tema (Sosyal medya kullanımı, turizm ve sosyal medya ilişkisi, sosyal Medyanın turizm ile 

ilgili paylaşımlarla kişilerin diğer insanlara kendi statü, tarz ve zevklerini göstermesindeki etkisi ve turizm 
işletmelerinin tüketicilerini kendileriyle ilgili paylaşım yapmaya yönlendirmesi) üzerine temellendirilmiştir. 

mailto:muharrem@gazi.edu.tr
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Konu hakkında X, Y ve Z kuşağında yer alan kişilere yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşülmüştür. 

Katılımcılardan elde edilen verilere göre sosyal medya insanları turizme yönelten unsurlardan birisi olduğu, 

insanların turizme katıldıklarında turistik eylemleriyle ilgili paylaşım yaptıkları ve başkalarının turizmle ilgili 

paylaşımlarından etikilenebildikleri ve turizm işletmelerinin gerçekleştirmesi gereken çeşitli uygulamalarla ilgi 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Facebook, Instagram, Maslow‟un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Sosyal Medya ve Turizm. 

 

1. GİRİŞ 

İnternetin bulunması ve internet teknolojilerinin ilerlemesi dünya ve insan iletişim 

sistemlerimde köklü değişimlere neden olmuştur (Bogolyubova, Panicheva, Tikhonov, Ivanov 

ve Ledoyava, 2018: 151). Çeşitli yaş aralığında bulunan kişiler interneti, sadece elektronik 

posta vb. hizmetlerden ötürü kullanmaktan ziyade interneti artık Facebook, Instagram, 

Twitter, Foursquare/Swarm, YouTube, Linkedin, Whatsapp, Snapchat gibi çok çeşitli sosyal 

medya platformu için kullanmaktadır (Baer ve Schwartz, 2011: 304; Dwivedi, Yadav ve 

Venkatesh 2012: 93).  

 

Sosyal medya siteleri birden fazla kişisel ağın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Ego-

ağı olarak adlandırılan kişisel ağ; bireyin, ego, çevrimiçi arkadaşlık süreciyle diğer insanlarla 

bağlantı kurduğu kişisel bir ağdır. İfade edilen "arkadaşlık" kavramı, kullanıcıların karşılıklı 

olarak birbirlerini kabul ettiği bir dijital "arkadaşlık" olarak değerlendirilebilir. Bu türde bir 

arkadaşlık; karşılıklı güven, ortak ilgi alanları ve bir zaman paylaşımı ile 

oluşturulabilmektedir (Buglass, Binder, Betts ve Underwood, 2016: 63). Verilen bilgilere ek 

olarak sosyal medya insan ilişkilerini geliştirme, birbirlerinden haberdar olabilme, yaptıklarını 

gösterebilme gibi çeşitli özelliklerinin yanı sıra, gündelik ilişkilerdeki tekdüzeliği çok boyutlu 

hale getirebilmektedir (Ahn, 2012: 99-100).  

 

Sosyal medya platformları her türlü kişisel bilgi paylaşımına açık olmasıyla 

kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunmaktadır. Sosyal medya platformlarının bilgisayar temelli 

olmasıyla bilgisayar temelli olmayan ilişki yapısı karşılaştırıldığında, daha yüksek seviyede 

etkileşim ve kişilerin kendileriyle ilgili daha fazla paylaşım yapma isteği yaratabilmektedir 

(Al-Saggaf ve Nielsen, 2014: 461; Zeng ve Gerristen, 2014: 28). İnsanlar, sosyal medya 

aracılığıyla günün her saatinde ve sürekli olarak kendileri, başkaları veya gerçekleşen 

olaylarla ilgili paylaşımlarda bulunabilmektedir.  

 

İçinde yaşadığımız modern hayatta tüketim eylemleri, fayda aracı olmasından koparak 

daha çok sembolik ve imaj yönü ağır basan duygusal faydalar için gerçekleştirilmektedir. 

Tüketim çeşitlerinden gösterişçi tüketim, bireyin kendisini tükettiklerine göre başkaları ile 

kendisini kıyaslamaya dayanan tüketim şekli olarak açıklanmaktadır. Tüketicilerin ürün ve 

hizmetlerden yararlanmasında zevk, hayal gücü ve manevi kazançların karar verici olabildiği 

tüketim şekli de hedonik (hazcı) tüketim olarak ifade edilmektedir. İlgili anlamda son kavram 

olan sembolik tüketim ise ürünlerin taşıdıkları sembolik özelliklere göre incelemeye alınması,  

değerlendirme sonucunda satın alınması ve tüketilmesi olarak ifade edilmektedir 

(Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012: 34-35).  

 

İnsanlar tüketim kararlarında sosyal medyayı dikkate alabilmektedir. Sosyal medyaya 

göre gösterişçi, hazcı ve sembolik tüketim kararları vererek tüketim anlarını sosyal medya 

hesaplarında paylaşabilmektedir. Dahası, insanlar tüketim tercihlerini sosyal medyaya göre 

belirleyebilmekte, oraya bakarak kararını vermekte veya başka insanları etkilemek için kendi 

kararlarının sonucunda elde ettiği ürün ve hizmetleri sosyal medyada paylaşabilmektedir. 
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Turizm, ilk çağdan günümüze kadar insanlık tarihi içerisinde hep var olmuştur. İnsanlar 

eskiye nazaran daha fazla turizme katılmaktadır. Gerçekleştirilen turizm eylemleri bazen 

gelişen dünya ekonomisi ve ülkeler arası ekonomik ve sosyal ilişkiler nedeniyle iş turizmi, 

bazen de tatil ve dinlenme gibi kişisel ihtiyaç ve nedenlerle yapılan turizm türleridir. Turizme 

katılma nedenleri çeşitlilik gösterse de turizm her zaman insanların temel ihtiyaçları arasında 

yer almaktadır (İçöz, 2001: 23). Turizm, tüketimi besleyen bir yapı olmasının yanında 

insanların tarzlarını, zevklerini yansıtabildikleri eylemleri kapsamaktadır. Sosyal medyanın da 

günden güne insanların günlük ihtiyaçları arasına girmesi, kişisel, tercih, zevkleri 

yansıtabilmesi ve tüketime yön vermesi gibi unsular göz önünde bulundurulduğunda, sosyal 

medya ve turizmin ortak noktalarının olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Her yaştan insan turizme katılabilmekte ve aynı zamanda sosyal medya 

kullanabilmektedir. İnsanları turizme yönelten unsurlar kadar, insanların kullandıkları ve 

kendilerini diğer insanlara ifade etmek için tercih ettikleri çok sayıda sosyal medya platformu 

bulunmaktadır. Verilen bilgilerden hareketle sosyal medyanın insanları turizme yönlendiren 

unsurlardan birisi olup olmadığının belirlenmesi son derece önemli bir konuyu 

oluşturmaktadır. Konunun önemine bağlı olarak farklı kuşakta yer alan (X, Y ve Z) kişilerin 

sosyal medya kullanımı, kullanım nedenleri ve sosyal medyanın turizme yönlendirip 

yönlendirmediğini ve turizm işletmelerinin bu konuda gerçekleştirmesi geren uygulamaları 

saptamak amacıyla, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ilgili kişilere uygulanmıştır. Sosyal 

medyanın insanları turizme yönelten unsurlardan birisi olup olmasıyla çalışmanın alanyazına 

katkı sağlaması da amaçlanmaktadır. 

  

2. ALANYAZIN İNCELEMESİ 

 

2.1. Boş Zaman Eylemleri, Sosyal Medya ve Turizm 

 

Kullanıcıları tarafından bir alışkanlık haline ve boş zaman geçirme eylemine dönüşen 

sosyal medya, farklı kültür ve kesimden geniş kitlelerin sosyal taleplerine yanıt 

verebilmektedir. Kullanıcılarına sunduğu durum, bilgi, fotoğraf, resim, video, hikâye 

paylaşımı, canlı yayınlarda bulunabilme ve konu başlığı (hashtag), kişi etiketleme gibi 

hizmetler, insanların farklı şekillerde kendilerini ifade etmelerine ve zaman geçirmelerine 

olanak sağlamaktadır. Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, bilgi iletişim teknolojilerine olan 

ilginin artması, sosyal medyanın gücünü arttırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut 

kazandırmaktadır (Vural ve Bat, 2010: 3349). 

 

Dijital pazarlama ajansı We Are Social kuruluşunun, Hootsuite işbirliği ile hazırladığı 

“Digital in 2016 Global Overview” içerisinde İnternet ve Mobil Kullanımı İstatistikleri 2016 

raporunun Türkiye bulgularına göre, 79.14 milyonluk nüfusun, 46.3 milyonu internete 

bağlanmaktadır. İnternet kullanıcılarının 42 milyonu aktif olarak sosyal medyada yer alırken, 

bu kullanıcıların 36 milyonu ise sosyal medyaya mobil cihazlardan ağa ulaşmaktadır. 

Türkiye‟de en çok kullanılan sosyal medya platformlarına bakıldığında, ilk sırada %32 ile 

Facebook‟un yer aldığı görülmektedir. Facebook‟u %24 ile WhatsApp %20 ile Facebook 

Messenger %17 ile Twitter, %16 ile Instagram  takip ederken, sıralama Google+, Skype, 

Linkedin, Viber ve Vine ile devam etmektedir. Türkiye‟deki internet kullanıcılarının %77‟si 

her gün çevrimiçi olmaktadır, %16‟sı ise haftada en az bir kez internete bağlanmaktadır. Web 

trafiğinin %51‟i diz üstü ve masaüstü bilgisayarlar, %46‟sı mobil cihazlar ve %4‟ü ise 

tabletler üzerinden gerçekleştirilmektedir (Dijital Ajanslar, 2016). 
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We Are Social ajansı aynı raporu 2017 yılında da “Digital in 2017 Global Overview” 

başlığıyla yayımlamıştır. 238 ülkeden toplanan verilerle hazırlanan 106 sayfalık raporda; 

internet ve dijitalin gelişimi ile ilgili güncel bilgilere, istatistiklere ve trendlere yer verilmiştir. 

Araştırmaya göre (Dijital Ajanslar, 2017): 

 

1. Dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanmaktadır. 

2. Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibidir. 

3. Dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonundan 

gelmektedir. 

4. Dünyanın dört bir yanındaki mobil bağlantıların yarısından çoğu artık “geniş bant” 

formatındadır. 

5. Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası son 30 gün içinde internet üzerinden 

alışveriş yapmaktadır. 

 

Aynı raporda, Türkiye nüfusunun %60‟lık kısmını oluşturan 48 milyon kişinin internete 

bağlandığı ifade edilmektedir. Raporda aktif sosyal medya kullanıcı sayısının da 48 milyon 

kişi olduğu görülmektedir. Fakat bu sayının tekil kullanım olmadığı belirtilmektedir. 

Türkiye‟deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyon iken, sosyal medyaya mobilden bağlanan 

kullanıcı sayısı ise 42 milyon kişidir (Dijital Ajanslar, 2017).  

 

We Are Social ve Hootsuite tarafından 2018 yılında yayımlanan rapora göre (Digital in 

2018 Global Overview); 7.5 milyarı aşan dünya nüfusunun %53‟ü aktif olarak internet 

kullanmaktadır. Nüfusun %42‟si aktif olarak sosyal medyada yer almaktadır. Dünya 

nüfusunun %68‟i akıllı telefon kullanırken, nüfusun %39‟u cep telefonları üzerinden sosyal 

medya hesaplarına bağlanmaktadır (We Are Social, 2018). Raporda yer alan bilgiler 

incelendiğinde dünya nüfusunun yarıdan fazlasının internet ve akıllı telefon kullandığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. İlgili rapora göre, Türkiye‟nin 2018 yılı internet ve sosyal medya 

istatistikleri aşağıdaki gibidir. 81 milyon kişinin; %67‟sini oluşturan 54.3 milyon kişi internet 

kullanıcısıdır. Türkiye‟de  toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır ve bu 

kullanıcıların 44 milyonu mobil cihazlar ile sosyal medyaya bağlanmaktadır. Türkiye‟de en 

çok kullanılan sosyal medya platformları sırasıyla; YouTube, Facebook ve Instagram „dır 

(Dijilopedi, 2018). 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait bilgiler karşılaştırıldığında, internet 

kullanan kişi sayısının her yıl arttığı anlaşılmaktadır. 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bilgilerden 

sosyal medya kullanan kişi sayısında da bir artış olduğu görülmektedir. 

 

İnsanlar boş zamanlarında sosyal medyada vakit geçirebilmekte veya yine uygun 

zamanlarda turizme katılabilmektedir. Boş zaman değerlendirme aktiviteleri olan sosyal 

medya ve turizmin ayrılmaz bir ikili olduğu iddia edilebilir. Sosyal medyaya yapılan 

eklemeler de bu görüşü destekler niteliktedir. Sosyal medyaya, “Konum Tabanlı Hizmetler”in 

(KTH) kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, coğrafi etiketlemeler ve yer bildirimler 

kullanılmaya başlanmıştır. Yer bildirimleri sayesinde, insanlar fotoğraf paylaşımlarında, 

katıldıkları etkinlikler hakkında ve çevresindeki insanları paylaşımlara dâhil edebilmesine 

olanak sağlamıştır. Böylelikle insanlar, diğer insanlara “nerede” ve “kimlerle” olduklarını çok 

yönlü bir şekilde gösterebilmektedir (Ajayakumar ve Ghazinour, 2017: 551).  

 

Örneğin yer bildirimi uygulamalarından birisi olan Foursquare/Swarmda; arkadaş olarak 

listeye eklenen kişilerin paylaştıkları konum bilgilerini takip edilebilmektedir. Bütün bu 

özellikleri bünyesinde barındıran Foursquare 2014 yılı içerisinde “Swarm” adı verilen yeni bir 

uygulamaya geçmek suretiyle ikiye bölünmüştür. Bundan böyle “check-in” adı verilen “yer 
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bildirimi” fonksiyonunu bu yeni uygulamaya taşımıştır Swarm üzerinde kullanıcılar isterlerse 

arkadaşlarının yaptıkları yer bildirimlerini beğenebilmekte ve yorum yapabilmektedir. 

Swarm‟da yer bildirimi yapılmasıyla verilen sanal altınlarla, yeni çıkartmalar (Doğa, deniz, 

kahve, yiyecek-içecek, uyku vb.) alınabilmekte ve çıkartmalar yer bildirimlerinde 

kullanılabilmektedir. Swarm‟ın bir diğer özelliği de kullanıcının listesinde bulunan 

arkadaşları mesafeye göre kategorilere ayırıp göstermesidir. Foursquare ise sadece yeni 

mekânlar keşfetme ve mekânlar ile ilgili verilen bilgiler üzerine odaklanmıştır. Kullanıcılar 

isterlerse gittikleri restoran, bar, kafe, spor salonu, kültür merkezi gibi mekânlara puan 

verebilmekte ve tavsiye bırakabilmektedir (Aydın, 2015: 8).  

 

Foursquare, resmi blogu üzerinden yaptığı bir açıklamayla,  Swarm uygulamalarında 

tam 10 milyarıncı yer bildirimi-check-in‟in yapılmasını kutladıklarını duyurmuştur. Bu mesaj 

aracılığıyla kullanıcılarına teşekkür eden Swarm uygulaması, bunun şerefine bugün yapılan 

her check-in için kullanıcıların ekstra 100 sanal altın kazanacağını da açıklamıştır. Swarm bu 

kutlama ve teşekkür mesajıyla birlikte çok önemli veriler de paylaşmıştır. Foursquare‟in 

paylaştığı verilere göre Swarm„da bugüne dek yapılan 10 milyar yer bildiriminin %25‟i 

Türkiye‟den yapılmıştır. Türkiye‟de yapılan check-in sayısı 2,5 milyarı aşarken, bu sayı her 

geçen an artmaya da şüphesiz devam etmektedir. Foursquare, yaptığı açıklamada ilk check-

in‟in 2009 yılında yapıldığını, Everest‟te dünyanın en yüksek check-in noktası, Lut Gölü‟nde 

ise dünyanın en alçak yer bildirim noktasının yer aldığını da belirtilmiştir (Webrazzi.com, 

2016).  

 

Yukarıdaki veri ve örnekler, sosyal medyanın bireylerin iletişim yöntemleri üzerindeki 

etkisini göstermektedir. İlgili açıdan bakıldığında, insanların bir yerleri gezmek veya 

görmenin de ötesinde, iletişim kurma ve sosyal medyada paylaşım yapma amaçlı turistik 

bölgelere yönelmeleri söz konusu olabilir. Turistik yer; insanların turistik deneyimlerine, 

ilişkilerine, duygularına ve düşüncelerine bağlı olarak anlam yükledikleri, bir ortam olarak 

açıklanabilir. Turistik yerler, fiziksel çevre, o ortamdaki faaliyetler ve sosyal / psikolojik 

süreçlerden oluşur. Daha spesifik olarak, yer duygusu; bir birey ya da grubun belirli bir yerle 

yükledikleri anlam, bilgi, bağlanma, bağlılık ve memnuniyet kavramlarının tamamı şeklinde 

açıklanabilir (Wang, Zhou, Lee ve King, 2014: 112). İnsanlar boş zamanlarında gittikleri 

yerlerle hem kişisel tatmin elde etmekte hem de sosyal medya üzerinden bu yerlerle ilgili 

paylaşım yaparak diğer insanlara bunları gösterme yolunu seçebilmektedirler. Ayrıca sosyal 

medya turistik yer ve bölgelere farklı anlamlar yükleyebilmelerini de sağlayabilmektedir. 

 

2.2. Sosyal Medya ve Turizmin İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisiyle İlişkisi  

Maslow'un "İnsan Motivasyon Teorisi" (1954, Bölüm 5), beş ana kademe hiyerarşisine 

göre insan güdülerinin ardışık bir biçimde ortaya çıktığını iddia etmektedir (Hall ve Nougaim, 

1968: 13). Maslow bu tespitini, insan ihtiyaçlarının belirli bir hiyerarşiye sahip olduğunu ve 

insanların davranışlarını ihtiyaç piramidinde bulundukları basamağa göre belirlediklerine 

dayandırmaktadır (Mitchell ve Moudgill, 1976: 335).  

 

Beş farklı basamakla ifade edilen ihtiyaçlar hiyerarşi teorisi, insanların amaçlarına 

ulaşabilmek için çeşitli beklenti, istek ve ihtiyaçlarının olduğunu ve sayılan unsurların farklı 

seviyelerde kategorize edilebileceğini söylemektedir. İnsanların ihtiyaçları basamaklanmış ve 

bir üst seviyeye geçilmesinin ancak bir alt basamaktaki ihtiyaçların yeterli düzeyde 

karşılanmasıyla mümkün olabileceği esasında bireyin kendini gerçekleştirmesinin hiyerarşi 

içerisindeki seviyelerin tamamlanmasıyla gerçekleşebileceğini belirtmektedir. (Kula ve Çakar, 

2015: 194). 
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Şekil 2. 1: Maslow‟un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Kaynak: (Wu, 2012: 1337). 
 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarşisi, alt düzeydeki bir gereksinimi belli ölçüde 

karşılanmadan bir üst düzey gereksinim kategorisine yönelemez ve insan ihtiyaçlarının hepsi 

aynı yoğunluğa sahip değildir. İhtiyaçlar hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve bazı ihtiyaçlar 

diğerlerine göre belirli bir önceliğe sahiptir. Maslow dinamik bir yapıda olan insan 

ihtiyaçlarının doğasını incelerken bazı varsayımlarda bulunmuştur: Tatmin edilen bir ihtiyacın 

motive edici özelliği kalmaz. Bir ihtiyaç karşılığında diğeri ortaya çıkar, insan ihtiyaçları 

karmaşıktır ve ihtiyaçlar kişide herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, genellikle üst 

kademedeki ihtiyaçlardan önce alt kademedeki ihtiyaçların karşılanması gerekir, üst 

kademedeki ihtiyaçları karşılamaya göre daha çok yolu vardır, insanın bir üst basamaktaki 

ihtiyacı karşılanırsa ortaya çıkar ve bu ihtiyaçlar önemine göre, aşağıdan yukarıya doğru 

kurulmuş bir hiyerarşide sıralanmaktadır (Maviş, 2006: 182-183). 

 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarşisi sosyal medya açısından değerlendirildiğinde; 

piramidin üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaklarda karşılığının bulunması mümkündür. 

Üçüncü basamakta sosyal medya ile sosyalleşme, dördüncü basamakta sosyal medya ile 

kendini gösterme, beşinci basamakta ise kendini tamamla ihtiyacı sosyal medyada yapılan 

paylaşımlarla karşılanabilir. 

 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre turizm, yer değiştirmeye bağlı olarak gidilen 

yerlerde birinci ve ikinci basamaktaki ihtiyaçların karşılanması gerekliliği ile başlamaktadır. 

Turizmin sosyalleşme boyutu dikkate alındığında üçüncü basamağın turizmle 

karşılanabileceği söylenebilir. Gerçekleştirilen turizm eylemleri, dördüncü basamak olan 

insanların diğer insanlara kendini gösterme ihtiyacı, statü ve zevklerini göstermede etkili 

olabilmektedir. Beşinci basamakta turizm ile kendini tamamlama ihtiyacı giderilebilir. Bu 

bilgilerden hareketle, alan yazında soyut olarak ifade edilen seyahat-turistik ürününün sosyal 

medya platformlarında, diğer insanlara statü, zevk ve tercihleri göstermek, kendileriyle ilgili 

bilgi vermek adına paylaşım yapılmasıyla belgelendirilebilmekte ve somutlaştırılabilmektedir. 

İhtiyaçlar hiyerarşisinin üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaklarının karşılamasında 

yararlanılan sosyal medyanın kullanım yollardan bir tanesi de turizmdir. Sunulan bilgilerden, 

Kendini Tamamlama İhtiyacı (Kişisel Gelişme ve 

Tamamlama) 

Kendini Gösterme İhtiyacı (İş Başarma, Kendine Saygı 

Duyma, Tanıtma, Statü Sahibi Olma) 
Sosyal İhtiyaçlar (Aile, Bir Gruba Ait Olma, Benimseme, 

Sevme-Sevilme, Arkadaşlık Kurma vs.) 
Güvenlik İhtiyacı (Tehlikelerden korunma, can ve iş 

güvenliği, vs.) 
Biyolojik ve Fizyolojik İhtiyaçlar (Temel Yaşam 

İhtiyaçları, hava, yiyecek, içecek, uyku, vs.) 
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sosyal medyanın insanları turizme yönelten unsurlardan birisi olduğu çıkarımında 

bulunulması söz konusu olabilir.  

 

3. YÖNTEM 

Yöntem başlığı içerisinde; araştırmaya katılım gösteren çalışma grubu, araştırmada 

yararlanılan veri toplama aracı, verilerin toplanması ve verilerin analiziyle ilgili bilgilere yer 

verilmektedir. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmış ve yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Nitel araştırma yapısal özellikleriyle, doğal 

araştırma, yorumlayıcı araştırma ve alan araştırması gibi değişik isimler ve tanımlamalardan 

oluşabilmektedir. Nitel araştırma; araştırılan konuyu temel ve yorumlayıcı olarak ele alan ve 

bunları birden fazla metot ile gerçekleştiren çalışmalardır. Bu yöntemde; görüşme, gözlem ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama araçları bir arada kullanılabilmektedir (Yıldırım, 

2010: 80). 

 

Nitel araştırmalarda ağırlıklı olarak üç çeşit bilgi toplanabilmektedir: Çevresel bilgiler, 

süreçle ilgili bilgiler ve algılar. Çevresel bilgiler, araştırmanın uygulandığı alana göre sosyal, 

psikolojik, kültürel, demografik ve fiziksel ögelerden oluşmaktadır. İlgili unsurlar, süreç ve 

algılarla alakalı bilgilerin temelini oluşturmakta ve aynı zamanda diğer konularda mukayese 

yapabilme olanağını sunmaktadır. Süreçle ilgili bilgiler; araştırma kapsamında neler yaşandığı 

ve yaşananlarının çalışma grubunu nasıl etkilendiğini gösteren bilgilerdir. Algılar ise çalışma 

grubunun, süreç ile ilgili bilgilerini ortaya koymaktadır (Yıldırım, 1999: 10).  

 

Sayılan bilgilerden hareketle, nitel araştırmalarda ifadelere aktarılan ve ifadelerden elde 

edilen anlamlar önemlidir. Nitel araştırma tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış 

görüşmelerde, kendisine has belli ölçütteki standartlar ve esneklik aracılığıyla konuşma, 

yazma ve doldurmaya dayalı tekniklerle anket tek düze yapısının önüne geçilerek, konuya 

ilişkin kapsamlı bilgi elde edilebilmesiyle araştırmacılar tarafından genellikle yararlanılan bir 

tekniktir (Tuna, Çelen, Aydın ve Özkan, 2017: 372).  

 

3.1. Çalışma Grubu 

 

Çalışmanın evrenini sosyal medyayı kullanan ve X, Y, Z kuşaklarında yer alan kişiler 

oluşturmaktadır. Bu aşamada, araştırmada evrenin sınırlarının çizilmesi konusunda zorluklarla 

karşılaşılmıştır. Bunun nedeni, alan yazın tarandığında yazarların yaş kuşakları 

sınıflandırması konusunda bir fikir birliğine varamamış olmalarıdır. Alan yazında yaş 

kuşaklarının sınıflandırılması hususunda sosyo-kültürel ve bölgesel farklılıkların belli 

düzeyde önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada alan yazında en yaygın olarak 

kullanılan sınıflandırma esas alınmıştır. İlgi sınıflandırmada X kuşağı 1965-1979 doğumlu, Y 

kuşağı 1980-1999 doğumlu ve Z kuşağı 2000 ve sonrası doğumlu kişilerden oluşmaktadır 

(Çetin Aydın ve Başol, 2014: 2; Kurtoğlu, Sönmez ve Temiz, 2016: 418-421).  

 

Çalışma bağlamında kendilerinden fikir ve bilgi alınacak kişilerin belirlenmesinde, 

amaçsal örnekleme türlerinden birisi olan ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. 

“Ölçüt örneklemede bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, 

nesnelerden ya durumlardan oluşturulabilir. İfade durumda örneklem için belirlenen ölçütü 

karşılayan birimler… örnekleme alınırlar.” (İzci, Göktaş ve Şad, 2014: 40). Çalışma 

kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme sorularının uygulanacağı kişilerin seçiminde ve 

gerekli bilgilerin elde edilmesindeki temel kıstas; X, Y ve Z kuşağında yer alan ve aktif bir 

şekilde sosyal medyayı kullanan kişilerin bulunmasıdır. Katılımcılardan sağlanan bilgilerle, 
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sosyal medyanın insanları seyahate yönelten unsurlardan birisi olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

Farklı kuşaklarda yer alan kişilerin sosyal medyaya bakışı, sosyal medya eğilimleri ve 

kullanım şekilleri farklılık gösterebileceğinden, farklı meslek gruplarında bulunan kişilerin 

çalışma grubunda yer almasına özen gösterilmiştir. Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler 

neticesinde, belirlenen konularda bilgi sahibi olan ve çeşitlilik sağlamayacak yeni 

katılımcılara yönlendirmesi istenmiş ve ilgili yeni katılımcılar da çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Çalışma grubunda her kuşaktan (X, Y ve Z) beşer kişi yer almaktadır.  

 

3.2. Veri Toplama Aracı  

Çalışmada, veri setinin oluşturulabilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formundan 

yararlanılmıştır. Sağlanacak sonuçların karşılaştırma yapmaya elverişli olabilmesi amacıyla 

geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular X, Y ve Z kuşağında 

bulunan ve sosyal medya kullanan kişilere yönelik olarak oluşturulmuştur.  

 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formunun düzenlenmesinde; soruların 

çok boyutlu bir yapıda olmaması ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Soruların, 

katılımcıları yönlendirici nitelikle olmamasına ve analizlere uygun verilerin elde edilmesini 

sağlayacak türde olmasına özen gösterilmiştir. Geliştirilen araştırma formunun çalışma 

probleminin amacına ne ölçüde hizmet ettiği, ifadelerin açık olması ve uygulanabilirliğini 

sınamak için alanda uzman kişilerin fikirlerine sunulmuştur. Sözü edilen uzmanlardan gelen 

görüşler doğrultusunda görüşme formu gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltme işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışmanın verileri elde edilirken katılımcıların onayları alınmış ve uzman derlemesi 

yapılmıştır. X, Y ve Z kuşağında yer alan katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin uzun 

soluklu olması sebebiyle iç geçerliliğin yani inandırıcılığının olması ve katılımcılardan doğru 

bilgilerin sağlanması hedeflenmiştir. Belirtilen doğrultuda inandırıcılığın sınanması ve 

arttırılması amacıyla sağlanan veriler ve bulguların tutarlılığı karşılaştırılmıştır. Ayrıca 

bulguların, araştırma sorusu ve kavramsal çerçeveye göre düzenlenen görüşme sorularının 

tutarlığı sık sık kontrol edilmiştir.  

 

Çalışmanın iç güvenirliliğini arttırmak hedefiyle elde edilen bilgilerin tamamı kişisel 

yorumlama yapmadan olduğu şekilde aktarılmıştır. Görüşmeyle sağlanan verilerle ilgili nitel 

araştırmalarda tecrübeli bir öğretim üyesi ve araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlama işlemi 

gerçekleştirilmiş ve ilgili kodlamaların tutarlılık oranları test edilmiştir.  

 

Çalışmanın iç geçerliliğinin yanı sıra, dış geçerliliğini yani aktarılabilirliğini 

kuvvetlendirmek için araştırma süreci ve ilgili süreç boyunca uygulanan faaliyetler detaylı bir 

biçimde betimlenmiştir. Belirtilen bilgiler doğrultusunda, çalışma grubu, araştırma modeli, 

veri toplama aracı, süreci ve analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla beraber bulguların 

sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca çalışmanın dış 

güvenirliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmayı yürüten kişilerin konuyla ilgili tecrübeleri, 

çalışmanın uygulandığı alan ve ilgili verileri sağlayan katılımcılar, sağlanan verilerin testinde 

kullanılan kavramsal çerçeve, analiz araçlarına yönelik detaylı bilgiler açıklanmıştır. 
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3.3. Verilerin Toplanması 

 

Araştırmaya katılan katılımcılardan bilgilerin elde edilmesi sürecinde, katılımcıların 

rahat ve açık olarak bilgilerini aktarabildiği, katılımcılar tarafından uygun görülen zaman 

dilimleri ve ses kaydına elverişli yerler olmasına özen gösterilmiştir. Yarı yapılandırılmış 

görüşme soruları, araştırmaya katılacak her katılımcıya aynı şekil aynı kelime, aynı tonlama 

ve aynı tarzda sorulmuştur. Görüşme tekniği her ne kadar tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş 

olsa da veri kaybı yaşanmaması için not tutulmuş ve her katılımcıdan izin alınarak ses kaydı 

alınmıştır.  

 

Verilerin toplanmasında alınan notlar ve ses kayıtları sorulara karşılık gelecek şekilde 

elde edilmiştir. Sağlanan verilerin analiz edilmesi sonucunda görüşmelerden 26 sayfa veri 

ortaya çıkmıştır. İfadelerin yazıya aktarılmasıyla elde edilen verilerin doğruluğu 

sağlanabilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları oluşturulurken belirlenen temalara 

göre veriler analiz edilerek ve doğrudan katılımcılardan alınan bilgilerin ve bulguların 

alıntılanması gerçekleştirilmiştir. 

 

3.4. Verilerin Analizi 

 

Araştırma sürecinde sağlanan verilerin yorumlanmasında içerik analizi ve betimsel 

analiz tekniklerine başvurulmuştur. Betimsel analiz; yapılan araştırma neticesinde sağlanan 

verilerin araştırma kapsamında oluşturulan temalara göre kısaltılıp açıklandığı, katılımcıların 

görüşlerini yansıtma amacıyla doğrudan alıntılamaların fazlaca yapıldığı ve çalışmada elde 

edilen bulguların neden-sonuç ilişkisi kapsamında yorumlandığı bir yöntem çeşididir. 

Betimsel analiz tekniği üç etkinlik basamağı (verilerin azaltılması, verilerin sunumu, sonuç 

çıkarma ve doğrulama) perspektifinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin yorumlanmasında 

alıntıların belirlemesinde farklı görüş, açıklayıcılık, çarpıcılık, temaya uygunluk, uç örnekler 

ve çeşitlilik ölçütleri dikkate alınmıştır (Altunay, Oral ve Yalçınkaya, 2014: 67). İlgili 

çerçevede, sosyal medyanın insanları turizme yönlendiren unsurlardan birisi olup 

olmamasıyla ilgili gerçekleştirilen görüşmelere göre ortaya konan temalar ve alt temalarına 

ilişkin bilgiler Tablo 2‟de görülmektedir.  

 
Tablo 2: Sosyal Medyanın İnsanları Turizme Yönelten Unsurlardan Birisi Olup Olmamasıyla İlgili 

Belirlenen Tema ve Alt Temalar 

1. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımı 

1.1.Kullanılan sosyal medya hesapları 

1.2.Sosyal medyayı kullanım amaçları 

1.3.Sosyal medya hesaplarının yapısı 

1.4.Sosyal medyaya girme sıklıkları 

1.5.Sosyal medyada paylaşım yapma sıklıkları 

1.6.Aynı paylaşımın birden fazla sosyal medya hesabında yapılması 

2. Turizm ve Sosyal Medya İlişkisi 

2.1.Kişileri turizme yönelten unsurlar 

2.2.Kişilerin turizm bölgelerinde fotoğraf ve video çekiminde bulunması 

2.3.Kişilerin turizm bölgelerinde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında 

paylaşması 

2.4.İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının, kişileri tatmin/motive etmesi 

2.5.İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının yeni yerlere giderek, yeni 
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paylaşımlarda bulunma isteği yaratması 

2.6.İlgili paylaşımların açıklama kısmında konu başlığı (hashtag), işletme-kişi etiketleme 

ve yer bildirimi kullanımı 

3. Sosyal Medyanın Turizm İle İlgili Paylaşımlarla Kişilerin Diğer İnsanlara Kendi Statü, 

Tarz ve Zevklerini Göstermesindeki Etkisi 

3.1.Turizme yönelik paylaşımlarda kişi etiketlemesinde bulunma ve arkadaşlarının kendi 

paylaşımlarında onları etiketlemesi 

3.2.Paylaşım yapma isteğinin yurtiçi ve yurtdışındaki turizm türüne göre farklılık 

göstermesi 

3.3.Takipçilerinin beğenisini ve takdirini kazanacak turizmle ilgili paylaşım gerçekleştirme 

isteği 

3.4.Turizme yönelik paylaşımlarının başkaları tarafından paylaşılmasıyla ilgili görüşleri 

3.5.Başkalarının turizme yönelik paylaşımlarını gördüklerinde turizme katılma ve paylaşım 

yapma isteği 

4. Turizm İşletmelerinin Tüketicilerini Kendileriyle İlgili Paylaşım Yapmaya 

Yönlendirmesi  

 

Araştırma süreci için oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme soru formu ve 

araştırmadan sağlanan verilere göre, tema ve alt temaların oluşturulmasında araştırmacılar 

katılımcılardan elde edilen verileri ayrı ayrı okumuş ve birbirlerinden bağımsız bir şekilde 

tema ve alt temaları oluşturmuşlardır. Tema ve alt temaların bağımsız bir şekilde 

oluşturulmasından sonra bir araya gelen araştırmacılar, araştırmada elde edilen verilere 

yönelik tasarlanan tema ve alt temalar konusunda mutabakata varmışlardır.  

 

Tablo 2 incelendiğinde, birinci ana tema olan; “Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımı” 

teması başlığı altında,  “Kullanılan sosyal medya hesapları”, “Sosyal medyayı kullanım 

amaçları”, “Sosyal medya hesaplarının yapısı”, “Sosyal medyaya girme sıklıkları”, “Sosyal 

medyada paylaşım yapma sıklıkları” ve “Aynı paylaşımın birden fazla sosyal medya 

hesabında yapılması” alt temaları belirlenmiştir.  

 

İkinci ve üçüncü tema ve alt temalarında yer alan ifadeler; katılımcılardan objektif, çok 

yönlü ve daha fazla bilgi sağlayabilmek adına, “siz ve çevrenizdeki kişiler”  öznesi 

kullanılarak sorulmuştur. İkinci tema olan “Turizm ve Sosyal Medya İlişkisi” ana teması 

içerisinde, “Kişileri turizme yönelten unsurlar”, “Kişilerin turizm bölgelerinde fotoğraf ve 

video çekiminde bulunması”, “Kişilerin turizm bölgelerinde çektikleri fotoğraf ve videoları 

sosyal medya hesaplarında paylaşması”, “İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının, 

kişileri tatmin/motive etmesi”,“ İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının yeni 

yerlere giderek, yeni paylaşımlarda bulunma isteği yaratması ve “İlgili paylaşımların açıklama 

kısmında konu başlığı (hashtag), işletme-kişi etiketleme ve yer bildirimi kullanımı” alt 

temaları oluşturulmuştur.  

 

“Sosyal Medyanın Turizm İle İlgili Paylaşımlarla Kişilerin Diğer İnsanlara Kendi 

Statü, Tarz ve Zevklerini Göstermesindeki Etkisi” üçüncü teması altında yer alan alt temalar; 

“Turizme yönelik paylaşımlarda kişi etiketlemesinde bulunma ve arkadaşlarının kendi 

paylaşımlarında onları etiketlemesi”, “Paylaşım yapma isteğinin yurtiçi ve yurtdışındaki 

turizm türüne göre farklılık göstermesi”, “Takipçilerinin beğenisini ve takdirini kazanacak 

turizmle ilgili paylaşım gerçekleştirme isteği”, “Turizme yönelik paylaşımlarının başkaları 

tarafından paylaşılmasıyla ilgili görüşleri”, “Başkalarının turizme yönelik paylaşımlarını 

gördüklerinde turizme katılma ve paylaşım yapma isteği”dir.  Dördüncü ve son tema olan 
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“Turizm İşletmelerinin Tüketicilerini Kendileriyle İlgili Paylaşım Yapmaya Yönlendirmesi” 

temasında ise turizm işletmelerinin tüketicilerinin kendileriyle ilgili paylaşımlara işletmelerin 

indirim uygulaması hakkında katılımcıların fikirleri alınmıştır. 

 

4. BULGULAR 

 

Katılımcılarla yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen argümanlar, Microsoft 

Word 2013 paket programında bilgisayar ortamına aktarılmış ve birden fazla kez okunarak 

yapılması gereken kodlama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kodlama işleminin yapılmasından 

sonra, katılımcılardan sağlanan veriler, belirlenen kodlarla birleştirilerek, ortak yönleri 

belirlenmiş ve bu işlemlerinin sonucunda, araştırma analizleriyle sağlanan bulgular, ana 

konusunu oluşturan tema ve alt temalar saptanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda 

tasarlanan kod listesi ve temaların son şekli oluşturulmuştur.  

 

Çalışma doğrultusunda tasarlanan kodlar birbirleriyle kıyaslanmış ve görüşme 

formundan elde edilen kodlamalarla tutarlı olduğu tespit edilmiştir. İfade edilen bilgilere göre 

çalışma, güvenilirlik kriterlerini yerine getirmektedir. Tablo 3‟te, farklı kuşaklarda ve farklı 

işlerle meşgul olan kişilerle gerçekleştirilmiş görüşmelere göre, ortaya konan temalar ve alt 

temalarına ilişkin bulgular açıklanmıştır. Görüşmeye katılan kişilerin, temalarla birlikte 

oluşturulmuş ilgili alt temalara, birden fazla cevap verilebilme durumu olduğundan, gerekli 

kodlamalar ve kodlanma tekrarlılığına dâhil edilmiştir. 

 
Tablo 3: Sosyal Medyanın İnsanları Turizme Yönelten Unsurlardan Birisi Olup Olmamasıyla İlgili 

Belirlenen Tema ve Alt Temaların Katılımcılara Göre Dağılımı 

Temalar ve Alt Temalara Göre Kodlamalar 

Listesi 

Kodlanma 

düzeyi 

Toplam Kodlanma 

Düzeyi 

Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımı   

Kullanılan sosyal medya hesapları 60 168 

 

 
Sosyal medyayı kullanım amaçları 45 

Sosyal medya hesaplarının yapısı 15 

Sosyal medyaya girme sıklıkları 15 

Sosyal medyada paylaşım yapma sıklıkları 18 

Aynı paylaşımın birden fazla sosyal medya 

hesabında yapılması 

15 

Turizm ve Sosyal Medya İlişkisi   

Kişileri turizme yönelten unsurlar 79 184 

Kişilerin turizm bölgelerinde fotoğraf ve video 

çekiminde bulunması 

15 

Kişilerin turizm bölgelerinde çektikleri fotoğraf ve 

videoları sosyal medya hesaplarında paylaşması 

15 

İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının, 

kişileri tatmin/motive etmesi 

15 

İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının 

yeni yerlere giderek, yeni paylaşımlarda bulunma 

isteği yaratması 

15 

İlgili paylaşımların açıklama kısmında konu başlığı 

(hashtag), işletme-kişi etiketleme ve yer bildirimi 

kullanımı 

45 

Sosyal Medyanın Turizm İle İlgili Paylaşımlarla   
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Kişilerin Diğer İnsanlara Kendi Statü, Tarz ve 

Zevklerini Göstermesindeki Etkisi 

Turizme yönelik paylaşımlarda kişi etiketlemesinde 

bulunma ve arkadaşlarının kendi paylaşımlarında 

onları etiketlemesi 

30 103 

 

 

 

 

 

 

Paylaşım yapma isteğinin yurtiçi ve yurtdışındaki 

turizm türüne göre farklılık göstermesi 

15 

Takipçilerinin beğenisini ve takdirini kazanacak 

turizmle ilgili paylaşım gerçekleştirme isteği 

15 

Turizme yönelik paylaşımlarının başkaları 

tarafından paylaşılmasıyla ilgili görüşleri 

15 

Başkalarının turizme yönelik paylaşımlarını 

gördüklerinde turizme katılma ve paylaşım yapma 

isteği 

28 

Turizm İşletmelerinin Tüketicilerini 

Kendileriyle İlgili Paylaşım Yapmaya 

Yönlendirmesi 

 

 

Turizm işletmelerinin 

kendileriyle ilgili 

paylaşımlara indirim 

yapması 

 

 

 

Paylaşım Yaparım 

 

12 

15 

Paylaşım Yapmam 3 

 

Çalışmanın ana konusunun sosyal medyayla ilgili olmasına bağlı olarak katılımcıların 

kullandığı sosyal medya platformları Tablo 4‟te ayrı olarak verilmektedir. Diğer tema ve alt 

temalardaki cevaplar tekrarlanma sıklığına göre, çalışmadan sağlanan verilerle açıklanmıştır. 

 
Tablo 4: Katılımcıların Kullandıkları Sosyal Medya Platformları 

Sosyal Medya Platformu Görüş Bildiren Katılımcı 

Whatsapp Tamamı 

Instagram (K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 

K11, K12, K13, K14 ve K15) 

Facebook (K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 

K11, K12, K13 ve K14) 

Twitter (K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12 ve K13) 

Snapchat (K8, K11, K13, K14 ve K15) 

Swarm (K6, K8, K10 ve K11) 

VSCO (K15) 

 

Tablo 3 ve 4 birlikte incelendiğinde, “Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımı” teması 

içerisinde belirlenen temalara katılımcıların çeşitli cevaplar verdikleri görülmektedir. İlgili 

tema bünyesinde belirlenen “Kullanılan sosyal medya hesapları” alt temasıyla ilgili olarak 

katılımcıların tamamı, iletişim ve durum paylaşımının yapılabildiği Whatsapp uygulamasını 

kullandığını belirmiştir. Fotoğraf, video ve durum paylaşımının yapılabildiği sosyal medya 

türlerinden biri olan Instagram (K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 

ve K15) en çok tekrarlanan ikinci cevap olmuştur. Katılımcılar tarafından en çok tekrarlanan 

üçüncü sosyal medya platformu Facebook (K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, 
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K13 ve K14) olmuştur. Katılıcıların ilgili alt temaya verdiği cevaplar sırasıyla; Haber, bilgi ve 

içerik paylaşımı olan Twitter (K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12 ve K13), Günlük fotoğraf ve 

video paylaşımı yapılabilen Snapchat (K8, K11, K13, K14 ve K15), Yer bildirimi, fotoğraf ve 

video paylaşılabilen Swarm (K6, K8, K10 ve K11) ve Instagram‟ın daha spesifik hali olan 

VSCO (K15) şeklindedir. “Kullanılan sosyal medya hesapları”yla ilgili olarak; K9 katılımcısı: 

“Facebook hesabımı kapatmak istiyorum. Diğer insanların bu kararımda etkisi çok çünkü 

yapılan canlı yayınlardan sıkıldım.”, K11 katılımcısı: “Eskiden Swarm ve Twitter daha etkin 

kullanırdım şimdi daha çok Instagram‟ı kullanıyorum.” ve K12 katılımcısı ise “Facebook 

eskisi kadar popüler değil daha çok Instagram ve Twitter‟ı tercih ediyorum.” şeklinde görüş 

bildirmiştir. Sözü edilen bilgilerden hareketle, kişilerin kullandıkları sosyal medya 

platformlarının farklılık gösterdiği, sosyal medya türlerinin popülerliğinin değişebildiği ve bu 

durumun sosyal medya platformunun kullanılıp kullanılmamasında etkili olduğu ve her 

kuşaktan insanın bir veya birden fazla sosyal medya hesabına sahip olduğu söylenebilir.  

“Sosyal medyayı kullanım amaçları” alt temasında katılımcıların tamamı, Tanıdıkları, 

takip ettikleri kişiler ve ünlüler hakkında bilgi sahibi olmak için sosyal medyayı kullandığını 

belirtmiştir. Konu ile ilgili olarak;  K5 katılımcısı: “Tanıdığım insanların yaptıklarını ve 

paylaşımlarını gördükçe mutlu olmak için sosyal medyayı kullanıyorum.” demiştir. İlgili alt 

tema altında en çok tekrarlanan ikinci cevap Zaman Geçirmek-Sosyalleşmek (K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 ve K15) olmuştur. Güncel Haber-Bilgilenmek 

(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K11, K12, K13 ve K14) ve İş ve Arkadaş Çevremi 

Genişletmek-Network Oluşturmak (K6, K7, K8 ve K9) cevaplarına ilgili alt tema içerisinde 

ulaşılmıştır. K2, K3, K4, K7, K8, K10 ve K13 katılımcıları sosyal medyayı kullanım 

amaçlarıyla ilgili olarak; “Sosyal medya hayatın yaşandığı yer, insanlar orada hesaplarımızın 

olmasını ve biz de hesabı olmayan kişilerin orada hesap açmaları için tavsiyede 

bulunuyoruz.” demiştir. Buradan insanlar için sosyal medyanın, kişilerin birbirlerinden 

haberdar oldukları ve sosyal medyada olmayan kişileri oraya çekme eğilimine sahip oldukları 

sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca Twitter kullanıcılarının tamamı, güncel haberler için Twitter‟ı 

kullandığını da belirtmiştir.  

“Sosyal medya hesaplarının yapısı” alt temasıyla ilgili olarak; Gizli (K1, K4, K5, K6, 

K7, K9, K10, K12, K13, K14 ve K15) cevabı en çok tekrarlanan cevap olmuştur. İlgili cevabı 

veren kişiler, sosyal medya paylaşımlarını görebilecek ve kendileri hakkında fikir sahibi 

olabilecek kişiler hakkında seçici olduklarını ve kendilerini takip edecek kişilere onay 

vermeleri halinde bu durumun gerçekleşebildiğini belirtmiştir. K2, K3 ve K11 katılımcıları 

paylaşımlarının herkes tarafından görülebildiğini ve hesaplarının Açık yapıda olduğunu ifade 

etmiştir. K8 katılımcı ise hesap yapısının “Kullanılan sosyal medya hesabına göre açık veya 

gizli yapıda oluyor.” cevabını vermiştir. Ayrıca konuyla ilgili K6 katılımcısı: “Önceden açık 

yapıdaydı sonradan gizliye çevirdim.” demiştir.  

“Sosyal medyaya girme sıklıkları” alt temasıyla ilgili olarak katılımcıların tamamı, 

istinasız her gün sosyal medya hesaplarına girdiğini ifade etmiştir. Katılımcılar ayrıca, müsait 

oldukları vakitlerde sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini de belirtmiştir.  

 

“Sosyal medyada paylaşım yapma sıklıkları” alt temasında katılımcılardan alınan 

cevaplara bakıldığında; Haftada bir (K4, K6, K8-Snapchat, K10 ve K15), İki haftada bir (K1, 

K2, K4 ve K8-Facebook), Ayda bir (K3, K9 ve K14), Bir aydan daha fazla sürede (K7, K11 

ve K12) ve Her gün‟dür (K8-Swarm ve Instagram, K13). Alınan cevaplara dikkat edildiğinde, 

kullanılan sosyal medya türüne göre paylaşım yapılma sıklıkları farklılık gösterebilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, K13 katılımcısı: “Snapchat‟te saat başı paylaşım yapıyorum.” K4, K5, 

K8, K10 ve K12 katılımcıları ise “Paylaşımda bulunma isteğim ruh halime yani mutlu 

olmama göre değişebilmekte” diyerek konuya ilişkin görüşlerini bildirmektedir.  
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“Aynı paylaşımın birden fazla sosyal medya hesabında yapılması” alt temasına alınan 

cevaplar; Paylaşmam (K1, K2, K7, K9, K10, K11, K12, K13 ve K15) ve Paylaşırım (K3, K4, 

K5, K6, K8 ve K14) şeklindedir. Konuyla ilgili olarak, K11, K12 ve K15 katılımcıları: “Her 

platforma özgü paylaşım gerçekleştiriyorum ve aynı paylaşımı farklı platformda 

paylaşmıyorum.” diyerek Z kuşağındaki kişilerin, paylaşımlarında seçici olduğu, farklı 

alanlarda farklı paylaşımlar yaptığı sonucuna ulaşılabilir. Paylaşım yaptığını belirten 

katılımcılar da paylaşımlarını birden fazla platformda gerçekleştirmelerini “Farklı alanlardaki 

platformlarda aynı paylaşımı yaparak farklı takipçi ve arkadaşlarımı bilgilendiriyorum.” 

şeklinde görüş bildirmiştir. İfade edilen görüşten insanların farklı alanlarda aynı paylaşımı 

yaparak farklı konulardaki ve farklı alanlardaki takipçi ve arkadaşlarını bilgilendirerek 

kendilerini birden fazla sosyal medya hesaplarında gösterdiği söylenebilir. 

 

“Turizm ve Sosyal Medya İlişkisi” temasında katılımcılardan çeşitli cevaplar alınmıştır. 

“Kişileri turizme yönelten unsurlar” alt temasıyla ilgili olarak Gezmek (K2, K3, K4, K5, K8, 

K9, K10, K11, K12, K13, K14 ve K15), Görmek (K2, K3, K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K14 ve K15) ve Dinlenmek (K1, K2, K3, K4, K5, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14) 

en çok tekrarlanan cevaplar olmuştur. Elde edilen diğer ortalama cevaplar; Eğlenmek (K2, K3, 

K4, K5, K8, K10, K11, K13 ve K15), İş yoğunluğu ve stresinden kaçmak (K1, K2, K4, K6, 

K8, K9, K10), Merak (K3, K4, K5, K6, K9, K11, K15), Deneyimlemek (K1, K3, K4, K6, K7 

ve K9) ve Snobizm (K3, K5, K6, K8 ve K9) olmuştur. Kişisel tatil tercihleri (K6, K7 ve K11), 

Mutlu olmak için (K9, K11 ve K12) ve Sınav stresinden sonra rahatlamak (K11 ve K12) 

cevapları az tekrarlanmıştır. Alt temayla ilgili katılımcıların görüşleri; K6, K8, K9 ve K15 

katılımcıları: “Turizm gösterişi güdülüyor. Çevremdeki insanlar daha çok gösteriş ve 

dinlenmek için turizme katılıyor, ben öyle görüyorum.” K5 katılımcısı: “Herkesin turizme 

katıldığını görmek de insanı turizme yöneltiyor.” K13 katılımcısı: “Turizme katılmayı genel 

olarak isterim. Ancak telefonum gittiğim her yerde yanımda olacak çünkü telefon benim için 

sosyal medyaya erişim demek.” şeklindedir. Verilen cevap ve belirtilen görüşler dikkate 

alındığında, insanları ve çevresindeki kişileri turizme yönelten çok sayıda etken 

bulunmaktadır. İnsanların diğer insanları turizme katıldıklarını görmeleri kendilerinin de 

turizme katılmayı özendirdiği söylenebilir.  

 

“Kişilerin turizm bölgelerinde fotoğraf ve video çekiminde bulunması” alt temasıyla 

ilgili katılımcılar, Sıklıkla fotoğraf ve video çekiminde bulunurum (K1, K2, K3, K5, K6, K7, 

K8, K9, K10, K11, K12, K13 ve K14) cevabını vermiştir. K4 ve K15 katılımcılarından turizm 

bölgelerinde fotoğraf ve video çekimiyle ilgili olarak nadiren cevapları alınmıştır. Ayrıca 

katılımcıların tamamına yakını; “Çevremdekilerin büyük bir çoğunluğu gittikleri turistik 

yerlerde fotoğraf ve video çekiminde bulunuyor.” diyerek çevrelerindeki insanların turizm 

bölgelerindeki fotoğraf ve video çekme tutumlarıyla ilgili bilgi vermiştir. İfade edilen 

bilgilerin ışığında insanların, turizm bölgelerinde fotoğraf ve video çekme eğilimine sahip 

oldukları rahatlıkla söylenebilir.  

 

“Kişilerin turizm bölgelerinde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya 

hesaplarında paylaşması” alt temasında katılımcılardan alınan cevaplar; Sıklıkla paylaşımda 

bulunuyorum (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 ve K15) ve 

Nadiren (K7) şeklindedir. Konuyla ilgili olarak, K4, K7, K9, K10 K11, K13, K14 ve K15 

katılımcıları: “Çevremdeki insanlar bunu çok fazla gerçekleştiriyor.” diyerek görüş 

bildirmiştir. K9 katılımcısı bu konuyla ilgili; “Çok özel ve mutlu olduğum anları yakalar ve 

paylaşırım.” demiştir. Elde edilen bilgilerin ışığında katılımcıların ve çevrelerindeki 
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insanların kişilerin turizm bölgelerinde ağırlıklı olarak paylaşımda bulundukları sonucuna 

ulaşılabilir.  

 

“İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının, kişileri tatmin/motive etmesi” alt 

temasında Olurum (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K12, K13 ve K14) ve Fikrim Yok 

(K9, K11 ve K15) cevaplarına ulaşılmıştır. K1, K8, K9, K10, K11, K13, K14 ve K15 

katılımcıları bu konuyla ilgili olarak; “Çevremdeki kişiler gelen beğeni ve yorum sayısından 

mutlu/motive olmaktadır.” İlgili alt temadaki bulgulara bakılarak, turizme yönelik 

gerçekleştirilen paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısı sözü edilen paylaşımları yapan 

kişileri mutlu/motive etmektedir.  

 

“İlgili paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısının yeni yerlere giderek, yeni 

paylaşımlarda bulunma isteği yaratması” alt temasında katılımcılardan, Yaratıyor (K1, K2, 

K3, K4, K5, K6, K7, K8, K12, K13, K14), Yaratmıyor (K9, K10, K11) ve Fikrim yok (K15) 

cevapları alınmıştır. K1, K3, K4, K5, K9 ve K10 katılımcıları çevresindeki insanlarla ilgili 

olarak; “Etrafımdaki insanlar gelen beğeni ve yorum sayısından motive olarak yeni yerlere 

giderek paylaşımlarda bulunmak istiyorlar.” şeklinde görüş bildirmiştir. K15 katılımcısı ise 

“Çevremde trend ve dikkat çekici yerlere gidip paylaşım yaparak beğeni ve yorum sayısını 

arttırmaya çalışan çok sayıda insan var.” diyerek çevresindeki insanların seyahat ve sosyal 

medya ilişkisiyle alakalı görüşünü ifade etmiştir. Konuyla ilgili K8 katılımcısı: “Tamamen 

tatmin olmama bağlı. Örneğin, Amasya‟ya gittiğimde yaptığım paylaşımlarda az, Antalya‟ya 

gittiğimde yaptığım paylaşımlarda ise daha çok yorum ve beğeni almıştım.” şeklinde fikrini 

belirtmiştir. Verilen bilgilerle, katılımcıların ve çevresindeki insanların turizme yönelmesinde, 

sosyal medyanın etkili olduğu ifade edilebilir.  

 

“İlgili paylaşımların açıklama kısmında konu başlığı (hashtag), işletme-kişi etiketleme 

ve yer bildirimi kullanımı” altıncı ve ilgili temanın son alt temasında alınan cevaplar; Konu 

başlığı (hastag) kullanıyorum (K1, K2, K4, K6, K7, K8, K12 ve K15), Kişi ve kurum 

etiketleme (mention) kullanıyorum (K1, K2, K4, K6, K7, K8, K12, K14 ve K15), Yer bildirimi 

yapıyorum ifadesine katılımcıların tamamı kullandığını belirtmiştir. Konu başlığı (hastag) 

kullanmıyorum (K3, K5, K9, K10, K11, K13, K14) ve Kişi ve kurum etiketleme (mention) 

kullanmıyorum (K3, K5, K9, K10, K11, K13) cevapları da katılımcılar tarafından verilmiştir. 

Alt temayla ilgili olarak; K4, K6, K7, K9, K10, K12, K14 ve K15 katılımcıları: “Çevremdeki 

kişiler konu başlığı (hashtag), kişi etiketleme (mention) kullanmaktadır ve özellikle yer 

bildirimi yapmaktadır.” diyerek çevresindeki insanların paylaşımlarının açıklama kısmında 

konu başlığı (hashtag), kişi ve kurum etiketlemesi ve yer bildiriminde bulunduklarını 

belirtmiştir. Ayrıca K3, K5, K8, K11, K13, K14 ve K15 katılımcıları: “Tatillerimde yer 

bildirimi yapmaya çok özen gösteririm.” şeklinde alt tema hakkındaki görüşlerini ortaya 

koymuştur. İlgili bilgilerden katılımcıların ve çevresindeki insanların seyahatleriyle ilgili 

gerçekleştirdikleri paylaşımların açıklama kısmında konu başlığı (hashtag), kişi ve kurum 

etiketlemesi ve yer bildiriminden en az birini kullandıkları tespit edilmiştir. 

 

“Sosyal Medyanın Turizm İle İlgili Paylaşımlarla Kişilerin Diğer İnsanlara Kendi Statü, 

Tarz ve Zevklerini Göstermesindeki Etkisi” temasında katılımcılardan çeşitli cevaplar 

alınmıştır. “Turizme yönelik paylaşımlarda kişi etiketlemesinde bulunma ve arkadaşlarının 

kendi paylaşımlarında onları etiketlemesi” alt temasına katılımcıların verdiği cevaplar; 

Kendim etiketleme yapıyorum (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K13, K14 ve 

K15), Etiketleme yapmıyorum (K12) şeklindedir. Arkadaşlarımın paylaşım yapmasından 

mutlu olurum (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 ve K15). Alt 
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temayla ilgili olarak; K1, K6 ve K12 ve katılımcıları: “Arkadaşlarımın onay alıp 

etiketlemelerini isterim.” K9 ve K13 katılımcıları: “Takipçim ve takipçim olmayan kişilerin 

paylaşımlarımı görmelerinden mutlu olurum.” K15 katılımcısı ayrıca, “Çevremde bunu 

yaparak mutlu olan ve onları etiketlememi isteyen çok insan var.” şeklinde görüşlerini 

bildirmiştir. Kodlamalara ve verilen cevaplara bakıldığında katılımcılar ve çevresindeki 

kişilerin seyahatle ilgili paylaşımlarda kişi etiketleme ve etiketlenmeye olumlu baktığı 

rahatlıkla söylenebilir.  

 

“Paylaşım yapma isteğinin yurtiçi ve yurtdışındaki turizm türüne göre farklılık 

göstermesi” alt temasında, Yurtiçi (K6) kodlamasında bulunulmuştur ve K6 bu konuyla ilgili 

olarak; “Ülkemizi tanıtmayı daha çok isterim.” demiştir. Yurtdışı (K1, K2, K3, K4, K5, K7, 

K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 ve K15) olmuştur. Yurtdışına yönelik olarak turizme 

katılma ve paylaşımlarla alakalı ilgili katılımcılar, K1, K2, K3, K4, K8, K9, K10, K12 ve K14 

katılımcıları: “Herkesin gidemeyeceği yurtdışı bölgelere daha çok giderek gezdiğimi 

gösterirken kişileri bilgilendirmek isterim.” diyerek görüşlerini bildirmiştir. Z kuşağındaki 

katılımcılar: “Ailelerine yurtdışına tatile gitmek istediklerini ve tatil tercihlerini bu yönde 

etkilemeye çalıştıklarını” ifade etmiştir. K5, K6, K7, K8, K9, K12 ve K14 katılımcıları: 

“Çevremdekiler daha çok yurtdışı ile ilgili paylaşım yapıyor.” şeklinde ifade vermiştir. İlgili 

bilgiden katılımcıların ve çevresindeki kişilerin konuyla ilgili tutumları ortaya konulmaktadır. 

K13 ve K15 katılımcıları ayrıca, “Yurtdışı, çünkü başkalarına hava atmak ve gücümü 

göstermek isterim.” diyerek yurtdışında gerçekleştirilecek turizme olumlu baktıklarını ifade 

etmiştir.  

 

“Takipçilerinin beğenisini ve takdirini kazanacak turizmle ilgili paylaşım gerçekleştirme 

isteği” alt temasına verilen cevaplar; Gerçekleştiririm (K2, K3, K4, K5, K7, K9, K10, K12, 

K13, K14), Gerçekleştirmem (K1, K6, K8, K11 ve K15) şeklindedir. Alt temaya yönelik 

katılımcıların olumlu söylemleri ise K2, K3, K9 ve K14 katılımcıları: “Evet takipçilerime 

göre paylaşım yapıyorum ve tarzımı yansıtıyorum.”, K4, K7, K12 ve K13 katılımcıları: 

“Çevremdeki insanlar ve ben bu konuda seçici davranıyoruz.” ve K11 ve K15 katılımcıları ise 

“Çevremdekiler bu şekilde davranıyor ve takipçi sayısını arttırmak, daha fazla kişiye ulaşmak 

istiyorlar.” demiştir. Katılımcı ve çevresindeki kişilerin takipçilerinin beğeni ve takdirini 

önemsedikleri söylenebilir. Alt temaya verilen olumsuz söylemler olarak K1, K6, K8 ve K11 

katılımcıları: “Kendi beğendiklerimi paylaşırım çünkü ben beğendiğim için paylaşıyorum.” 

diyerek kendi beğenilerinin daha önemli olduğunu vurgulamıştır. 

 

“Turizme yönelik paylaşımlarının başkaları tarafından paylaşılmasıyla ilgili görüşleri” 

alt temasında, Olumlu bakarım  (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13 

ve K14) ve Olumsuz bakarım (K15) cevaplarına ulaşılmıştır. Katılımcıların alt tema ile ilgili 

söylemleri; K2, K3, K4, K5, K8, K10 ve K12 katılımcıları: “Mutlu olurum sıcak bakarım.” 

biçiminde ifade etmiştir. K1 ve K7 katılımcıları: “İzin alınması şartıyla, paylaşılabileceğini”, 

K6 ve K9 katılımcıları: “Turizme yönelik özel ve bilgi paylaşımı içinse olur.” şeklinde 

belirtmiştir. K11 ve K13 katılımcıları: “Gönderiyi beğenip paylaşırlarsa olur.” ve K15 

katılımcısı ise “Çevremdeki kişiler turizmle ilgili gönderilerinin paylaşılmasına sıcak 

bakıyor.” şeklinde görüş bildirmiştir. Elde edilen bilgilerden turizme yönelik paylaşımların 

başka hesaplarda paylaşılmasıyla üçüncü kişilerin paylaşımdan ve paylaşımı yapan kişiden 

haberdar olmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, insanların turizmle ilgili 

paylaşımlarıyla tanıdıkları ve tanımadıkları kişilerin görmesine olumlu baktıkları söylenebilir.  
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“Başkalarının turizme yönelik paylaşımlarını gördüklerinde turizme katılma ve 

paylaşım yapma isteği” beşinci ve son alt temasında katılımcılardan, Turizme katılma isteği 

oluyor (K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K13 ve K14), Turizme katılma isteği 

olmuyor (K7, K12 ve K15) cevapları alınmıştır. Paylaşım yapma isteği oluyor (K2, K3, K4, 

K5, K6, K8, K9, K10, K11, K13 ve K14) ve Paylaşım yapma isteği olmuyor (K7, K12 ve 

K15) cevaplarına ulaşılmıştır. Alt temayla ilgili katılımcı görüşleri; K1, K2, K7, K8, K12 ve 

K15 katılımcıları: “Çevredeki kişilerde turizme katılma ve gittikleri yerlerde paylaşım yapma 

isteği oluyor.”,  K4 ve K10 katılımcıları: “Bütçem dâhilinde daha iyi ve güzel bir yere giderek 

paylaşımlar yapmak isterim.”, K13 ve K14 katılımcıları: “Kesinlikle evet tarzımı bu şekilde 

gösteririm çünkü arkadaşlarım öyle yapıyor.” şeklinde görüş bildirmiştir. Konuyla ilgili 

bireysel katılımcı söylemleri ise K5 katılımcısı: “Kesinlikle kışkırtıcı bir durum tatile çıkmak 

ve paylaşım yapmak istiyorum.” K9 katılımcısı da “Çok fazla olmasa da isterim. Gördüğüm 

paylaşım bende merak uyandırırsa gitmek isterim.” şeklindedir. İlgili kodlama ve katılımcı 

görüşleri dikkate alındığında, sosyal medya hesaplarındaki kişilerin turizmle 

gerçekleştirdikleri paylaşımlarını gördüklerinde bireylerin turizme katılma ve gittikleri 

yerlerle ilgili paylaşımlarda bulunma eğiliminin arttığı tespit edilmiştir. 

 

Dördüncü ve son tema olan “Turizm İşletmelerinin Tüketicilerini Kendileriyle İlgili 

Paylaşım Yapmaya Yönlendirmesi” temasında turizm işletmelerinin tüketicilerin işletmeyle 

ilgili paylaşım yapılması halinde indirim uygulanmasıyla ilgili katılımcılardan çeşitli cevaplar 

alınmıştır. Alınan cevaplar; Paylaşım yaparım (K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K10, K11, K12, 

K13 ve K14) ve Paylaşım yapmam (K6, K9 ve K15) olmuştur. Tema ile ilgili katılımcı 

olumlu görüşleri, K5, K13 ve K14 katılımcıları tarafından verilmiştir. İlgili görüşler; “İndirim 

yapılması hoşuma gider, tanıtım yaparım.” şeklindedir. Olumsuz görüşler de K6 katılımcısı: 

“Normalde yapabilirim ama indirime sıcak bakmıyorum ayrıca paylaşmam çünkü oraya gelen 

insan profili çok önemli.”, K9 katılımcısı: “Yapmam kâr gütmek benim tarzım değildir.” ve 

K15 katılımcısı ise “Çevremdeki kişiler yapar.” ifadelerini vermiştir. Alınan cevaplar ve 

görüşler incelendiğinde, katılımcıların ilgili paylaşımları yaptıklarında indirim uygulanmasına 

olumlu baktıkları söylenebilir.  

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Farklı iş grubu, aile yapısı ve yaş aralığında bulunan insanların çoğunluğu, bir veya 

birden fazla sosyal medya platformlarında yer almaktadır. Ayrıca sosyal medya kullanan 

çeşitli kuşakta yer alan insan sayısı giderek artmaktadır. İnsanlar, güncel olay ve haberler 

hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra, kendileriyle bilgi vermek, bulundukları yer ve 

insanları göstermek gibi çeşitli amaçlarla sosyal medyayı kullanmaktadır. Aynı şekilde sosyal 

medya aracılığıyla, çevresindeki insanlar ve özendikleri kişiler hakkında bilgi sahibi olmak ve 

paylaşımlarını görebilmek için sosyal medyada yer almaktadır.  

 

Boş zamana ve turizm faaliyetlerini karşılayabilecek maddi güce sahip kişileri turizme 

yönelten unsular arasında; gezmek, görmek, dinlenmek, deneyimlemek, merak, eğlenmek, 

hayatın stresinden uzaklaşmak, gittikleri yerlerde sosyal medyada paylaşımda bulunmak ve 

benzeri unsurlar sayılabilir. İnsanlar önceleri turistik deneyimlerini tab ettirilebilen fotoğraf 

makineleri ve video kayıt cihazlarıyla belgelendirip çok az sayıda insana ilgili faaliyetleri 

gerçekleştirdiklerini kanıtlayabilirken, günümüzde insanların, aktif olarak yılın 365 günü 

sosyal medyayı kullanmaya başlamalarıyla birlikte turistik faaliyetlerini belgelendirme 

şekillerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Geniş ölçeğe sahip sosyal medya ile insanlar, çok 

sayıda insana ilgili turistik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kanıtlayabilmektedir.  



 

327 
 

Sosyal Medya İnsanları Turizme Yönelten Unsurlardan Birisi Midir?  

 

Sosyal medya platformları zaman içerisinde farklılık gösteren ve popülerliği değişebilen 

platformlardır. Ancak insanların hayatlarında var olmaya devam etmektedir. Son 10-15 yıldır 

insanların hayatında olan ve sürekli olarak tüketicilerine yenilikler sunan uygulamalarla yer 

bildirimi, konu başlığı (hashtag) ve kişi-işletme etiketleme, durum, fotoğraf ve video 

paylaşımı, hikâye (story) ve yazı paylaşımlarını mümkün kılmasıyla sosyal medya, 

kullanıcılarının turizm faaliyetlerinde yararlanabilecekleri bir araç haline gelmiştir. Paylaşım 

yapma işleminin çok kısa sürede gerçekleşmesi ve anında binlerce kişiye ulaşma imkânını 

sunması gibi sebeplerle sosyal medya, kullanıcıları tarafından turizmle ilgili faaliyetlerinde 

sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

İnsanlar artık, turizm ve turizmle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak tercih, 

statü ve zevklerini vurgulayabildikleri, kaldıkları işletmeleri, gördükleri manzaraları, 

tükettikleri yiyecek ve içecekleri ve seyahatleriyle ilgili tüm ayrıntıları çok kolay bir şekilde, 

takipçisi ve takipçisi olmayan kişilere gösterebilmekte ve onları etkileyebilmektedir. Özellikle 

turizmle ilgili paylaşımlarda bulunulması, paylaşımı gören kişilerde turizme katılma ve 

gittikleri yerlerde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunmayı isteyebilmektedir. 

Katılımcılardan elde edilen bulgular ilgili görüşü desteklemektedir. Ayrıca turistik 

paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayısı da insanlarda yeni yerlere giderek paylaşım 

yapmalarında son derece etkilidir. 

 

Sosyal medya hesaplarında turizmle ilgili gerçekleştirilen paylaşımlara gelen beğeni ve 

yorum sayısı insanlarda yeni yerlere gitme ve orada da paylaşım yapma isteği 

yaratabilmektedir. İfade edilen düşünceden hareketle, sosyal medyanın insanları turizme 

yönlendiren unsurlardan birisi olduğu söylenebilir. İnsanlar, sosyal medyada turizmle ile ilgili 

paylaşımlarını gerçekleştirerek takipçi sayıları ve kendileri hakkında yeni kişilerin haberdar 

olmalarını da isteyebilmektedir. Turizmle ilgili başkaları tarafından gerçekleştirilen 

paylaşımlarda insanların etiketlenmesiyle de bu konudaki tercih ve zevklerini 

sergileyebilmektedir. 

 

Sosyal medya ve turizm ilişkisinin diğer önemli bir diğer etkisi de insanların gidecekleri 

turist yer ve bölgeleri sosyal medya paylaşımlarına göre seçebilme eğilimine sahip 

olmalarıdır. X, Y ve Z kuşağındaki kişilerin turizmle ilgili kararlarında sosyal medyanın söz 

sahibi olmasıyla ve Z kuşağındaki kişilerin gidilecek yer konusunda ailelerine önerilerde 

bulunmaları ilgili görüşün temelini oluşturmaktadır. Z kuşağındaki kişilerin ve ailelerinin bu 

görüşe sahip olmalarında çevresindeki kişilerin etkili olduğu, araştırmada sağlanan bilgilerden 

anlaşılmaktadır. İlgili durum ayrıca aile yapılarının anaerkil ya da babaerkilden öte çocukerkil 

bir yapıya dönüşmesi, diğer tüketim alanlarında olduğu gibi turizm alanında da varlığını 

hissettirmektedir. Ayrıca sosyal medya gösterişçi, hazcı ve sembolik tüketim gibi çeşitli 

tüketim türlerini tetiklerken turistik bölgelerle ilgili anlamda kendisini göstermektedir. 

 

Günümüz turizm tanımlarına bakıldığında Emekli‟ye (2006: 53) göre turizm; “Farklı 

çevrelerden farklı kültürlerin doğması bu kültürleri tanım, gezmek, görmek, dinlenmek, 

değişik kültürleri ve mekânları tanımak amacıyla gerçekleştirilen seyahat ve 

konaklamalar”dır. Kozak‟a (2012: 5) göre turizm; “Gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme 

gereksinmeleri, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın 

insanlara mutluluk 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”dır. Turizmin 

ekonomik yönüyle yapılan tanımlama ise “Başka bir ülkeden, şehir veya bölgeden 
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yabancıların gelmesi ve geçici süre kalmalarıyla ortaya çıkan hareketin ekonomik yönünü 

ilgilendiren faaliyetlerin tümü” şeklindedir. 

 

Günümüz turist tanımlarına bakıldığında, Kozak‟a (2012: 3) göre turist; “Sürekli 

oturduğu yerden en çok bir yıl süre ile ayrılan ve geçici olarak gittiği yerlerde buralarda 

kazanmadığı parayı harcayan kimse”dir. Eralp‟e (1983: 46) turist; “Vardıkları ülkede en az 

24 saat kalan ve boş zamanı içerisinde dinlence, sağlık, öğrenim, ibadet, spor, aile ve akraba 

ziyareti gibi seyahat amacına sahip kimse”dir.  

 

Çalışmada elde edilen verilerin ışığında, günümüzde yapılan turizm ve turist 

tanımlamalarının gözden geçirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Sosyal medyanın insanları 

seyahate yönelten unsurlardan birisi olmasına bağlı olarak turizm; “Boş zamana ve turistik 

faaliyetleri elde etmelerine olanak sağlayacak maddi güce sahip insanların sürekli 

yaşadıkları yerden gezmek, görmek, eğlenmek, merak, bilgilenmek, tecrübe etmek, gündelik 

hayatın stresinden uzaklaşmak, gittikleri yerlerde sosyal medyada paylaşımda bulunmak ve 

benzeri nedenlerle ayrılarak gittikleri yerlerdeki konaklama işletmesinde en az bir 

gecelemede bulunarak veya 24 saatini geçirerek ve ikamet ettikleri yere geri dönene kadar 

geçen süreç içerisinde yaptıkları eylemlerin tamamını veya bir kısmını sosyal medya 

hesaplarında diğer insanlara göstermek, kanıtlamak, etkilemek ve prestij sağlamak amacıyla 

bilinçli olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak yaptıkları paylaşımlarla belgelendirdikleri 

faaliyetlerin tümü” olarak tanımlanabilir.   

 

Turizm tanımından sonra, bu eylemi gerçekleştiren turiste yönelik yeni tanımlama; “Boş 

zamana ve turistik faaliyetleri elde etmelerine olanak sağlayacak maddi güce sahip 

insanların, turizm eylemine sürekli yaşadığı yerden gezmek, görmek, eğlenmek, merak, 

bilgilenmek, tecrübe etmek, gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak, gittikleri yerlerde sosyal 

medyada paylaşımda bulunmak ve benzeri nedenlerle ayrılarak gittiği bölgedeki konaklama 

işletmesinde en az bir geceleme gerçekleştiren veya 24 saatini geçiren ve ikamet ettiği yere 

geri dönene kadar geçen süreç içerisinde gerçekleştirdiği eylemlerin tamamını veya bir 

kısmını sosyal medya hesaplarında diğer insanlara göstermek, kanıtlamak, etkilemek, prestij 

sağlamak ve onları etkilemek amacıyla bilinçli olarak paylaşım yaparak belgelendiren veya 

dolaylı olarak paylaşımlara dâhil olan, yeni yerlere giderek yeni paylaşımlar yapmak isteyen 

kişi” şeklinde yapılabilir. Gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucunda insanları turizme 

yönelten unsurlar içerisinde sosyal medyayı bu açıdan ele alan bir çalışmaya 

rastlanılamamıştır. Sosyal medya doğrultusunda yapılan yeni “turizm” ve “turist” tanımlarının 

alanyazına katkı sağlaması ve yeni bir boyut kazandırması beklenmektedir. 

 

Turizmin temel yapı taşları arasında gösterilen, tur operatörü ve seyahat işletmeleri, 

ulaştırma işletmeleri, konaklama işletmeleri ve turizm rehberleri turizm olayının 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. İlgili işletme ve çalışanları potansiyel ve mevcut tüketicilere 

ulaşmak için sosyal medya üzerinden çeşitli çabalar gerçekleştirmektedir. Ticari kazanç 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çabalar, hedef pazardaki tüketicileri kimi tüketicileri 

ikna edebilirken kimilerini ikna edememektedir. İnsanların çevresindeki ve onlar gibi olmak 

istedikleri kişilerin turistik tüketim tercihleri daha ikna edici seviyede olabilmektedir. Sosyal 

medya kullanımının her yaş aralığında giderek yaygınlaşması göz önünde 

bulundurulduğunda, turizm işletmelerinin işletmeye gelen tüketicilere kendileriyle ilgili 

fotoğraf ve video paylaşımını konu başlığı (hashtag), etiketleme ve/veya yer bildirimi 

kullanarak yapmaları halinde, sundukları ürün ve hizmetlere yönelik belirli yüzdede indirim 

yapacaklarını belirtmeleriyle paylaşım yapacak kişilerin takipçilerine ulaşmalarına yardımcı 
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olabilir. Bu sayede, daha ikna edici ve tanık göstererek gerçekleştirilen paylaşımlar daha fazla 

kişiye daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilecektir. İfade edilmeye çalışılan uygulama, ağızdan 

ağıza pazarlamadan veya elektronik pazarlamadan ziyade, “Tanık göstererek ekrandan ekrana 

(Tablet, cep telefonu ve bilgisayar ekranları) pazarlama” olarak ifade edilebilir. Turizm 

işletmelerinin kendileriyle ilgili paylaşımlar yapılması halinde indirim yapılması önerisiyle 

çalışmanın uygulamaya da katkı sunması hedeflenmektedir. 

Çalışmanın sınırlılıklarıyla alakalı olarak, yarı yapılandırmış görüşme tekniğinin 

uygulandığı kişi sayısının az olması söylenebilir. X, Y ve Z kuşağından daha fazla kişinin 

dâhil edilememiş ve konuya ilişkin daha fazla bilgi toplanamamış olunması da çalışmaya dair 

bir diğer sınırlılığı meydana getirmektedir. Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarda, kişi 

sayısı arttırılabilir veya çalışmada kullanılan görüşme formu gerekli düzenleme ve testlerin 

gerçekleştirilmesinin ardından anket ölçeğine dönüştürülebilir. Çalışmaya dâhil edilmeyen 

kuşaklar ve ilgili kuşaklarda yer alan kişiler dâhil edilerek çalışma farklılaştırılabilir. Gelecek 

çalışmalarda ayrıca, daha spesifik ve az sayıda sosyal medya platformlarıyla ilgili benzer 

çalışmalar yapılabilir. 
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ABSTRACT 

 
Tatars who intensely migrated to Eskişehir in the late of the 19th century have provided a strong place to 

their culture in Eskişehir both as a result of cultural interactions with local residents and by continuing their own 

cultural habits. Today, çibörek which belongs to Tatar culinary culture has become the main gastronomic 

product and was registered as a geographical indication in 2012. In the use as tourism products of geographical 

indication registered products, it is important to know the value of products, what they mean for the society and 

their various cultural characteristics. In this context, the aim of the study is to reveal what çibörek that belongs to 
Tatar culinary refers to Tatars as culturally. For this purpose ―Çibörek‖ poem of İsmail Otar which published in 

1971 was chosen as the subject of the research and by the discourse analysis method, it is interpreted what 

çibörek means for Tatars.   

 

Key Words: Geographical Indication, Eskişehir, Çibörek, Discourse Analysis 

 

ESKĠġEHĠR’ĠN COĞRAFĠ ĠġARET TESCĠLLĠ ÜRÜNÜ ÇĠBÖREĞĠN KÜLTÜREL 

ĠFADESĠ 

 

ÖZET 

 
19. yüzyılın sonlarına doğru yoğun bir şekilde Eskişehir‘e göç eden Tatarlar, hem kendi kültürlerini 

devam ettirmek suretiyle hem de yerel halkla olan etkileşimleri sonucunda, kültürlerinin Eskişehir‘de güçlü bir 

biçimde yer etmesini sağlamışlardır. Tatar mutfak kültürüne ait çibörek, bugün Eskişehir‘in temel gastronomik 

ürünü haline gelmiş ve 2012 yılında coğrafi işaret olarak tescil ettirilmiştir. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin birer 

turizm ürünü olarak kullanılmasında ürünlerin değerinin, toplum için ne ifade ettiğinin ve çeşitli kültürel 

özelliklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Tatar mutfağına ait olan çiböreğin 

Tatarlar için kültürel anlamda ne ifade ettiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla İsmail Otar‘ın 1971 yılında 

yayımlanan ―Çibörek‖ şiiri, araştırma konusu olarak seçilmiş ve söylem analizi yöntemiyle çiböreğin Tatarlar 

için ne ifade ettiği anlamlandırılarak yorumlanmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Coğrafi İşaret, Eskişehir, Çibörek, Söylem Analizi 

 

GĠRĠġ 

 

19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ve Eskişehir‘in demografik yapısını büyük 

ölçüde değiştiren göçlerle birlikte Eskişehir‘e yerleşenlerden biri de Kırım Tatarlarıdır. Kırım 

Tatarları devletin iskân politikası gereği yerleştikleri bölgelerde yokluktan, hastalıklardan ve 

yerli halkla yerleştikleri araziler konusunda çıkan anlaşmazlıklardan dolayı önceleri çok 

zorluk çekseler de bu zor şartlara rağmen yurt tutmayı başarmışlar ve yerleştikleri yerlerin ilk 

kurucuları olmuşlardır. Zamanla Tatarlar kendi kültürel özellikleri ile Eskişehir‘in sosyo-

kültürel hayatında da değişimlere neden olmuşlardır. Tarımda çok iyi olmalarından dolayı 
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Eskişehir‘in tarımda gelişmesine öncülük etmiş olmaları bu değişimlere bir örnektir. Kültürel 

değerlerini sürdürme ve genç kuşaklara aktarmada başarılı olan Tatarlar, mutfak kültürlerinin 

de Eskişehir‘de yer etmesini sağlamışlardır. Tatarların mutfak kültürünün en değerli 

yemeklerinden biri olan çibörek, Tatarların kültürel değerlerine verdikleri önem ve ticaret 

girişimlerindeki başarıları ile birleşince zamanla Eskişehir‘de yaygınlaşmış ve Eskişehir 

ismiyle anılır olmuştur. Çibörek, 2012 yılında Eskişehir‘in coğrafi işaretli ürünü olarak tescil 

edilmiştir.  

 

Coğrafi işaret tescilli ürünlerin turizm ürünü olarak kullanılmasında bu ürünlerin 

kültürel detayları da önem arz etmektedir. Hem bu ürünlerden azami düzeyde ekonomik fayda 

sağlamak hem de bu ürünlerin gelecek kuşaklara özgün halleriyle aktarımının sağlanmasında 

turizm önemli bir araç konumundadır. Dolayısıyla turizmi geliştirme çabalarında ve 

düzenlenen turizm faaliyetlerinde coğrafi işaretli ürünlerin kökeni, tarihi süreci, toplumdaki 

değeri, ayırt edici özellikleri gibi detaylarının da aktarılması önem arz etmektedir. Bu amaç 

doğrultusunda bu çalışmada Eskişehir‘in coğrafi işaret tescilli ürünü çibörek araştırma konusu 

seçilmiştir. Çalışmada öncelikle çiböreğe yönelik kavramsal bir çerçeve sunulduktan sonra 

İsmail Otar‘ın 1971 yılında yayınlanan ―Çibörek‖ isimli şiiri söylem analizi yöntemiyle analiz 

edilmiş ve bu şiir ışığında çiböreğin Tatarlar için kültürel ifadesi anlamlandırılmaya 

çalışılmıştır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Çiböreğin Anadolu Topraklarına GiriĢi 

 

Tarihi süreçte Eskişehir‘in demografik yapısını şekillendiren en önemli unsur ―göç‖ 

olgusudur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında Kafkasya, Kırım, Romanya ve Bulgaristan‘dan 

gelen büyük göç dalgalarının bir kısmının Eskişehir‘e gelmesiyle yüzyıllardan beri oldukça 

tekdüze bir karakter gösteren yerleşmede büyük bir değişim yaşanmıştır. 1860 yılında 

Kırım‘da başlayan büyük göçün etkileri Eskişehir‘de hissedilmiş ve bu göç neticesinde sekiz-

on arası Tatar köyü kurulmuştur. Bu köyler, Karaçoban, Karaalan, Gökçeoğlu, Çardakbaşı, 

Aksaklı, Arapkuyusu, Kalkanlı, İkipınar‘dır. Bundan sonra gerçekleşen 1877-1878 göçü de 

Eskişehir‘de çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu tarihlerde Kafkasya‘dan son Çerkez göçü 

başlar ve bunların bir kısmı da Eskişehir‘e yerleşirken hemen hemen aynı tarihlerde, 1877 

Tuna Muharebesi‘nden hemen sonra Balkan göçünün başladığı görülmektedir. Son Kırım 

göçü de bunlara ilave edilince Kafkasya, Kırım ve Balkan göçmenlerinin aynı zamanda 

Eskişehir civarında görülmeleri ile köy sayısı hızla artmış ve Eskişehir‘in demografik yapısı 

büyük ölçüde değişmiştir. Bu göçler etkisini sadece kırsal yerleşmede değil şehirde de 

hissettirmiştir. 1877‘den sonra gelen muhacirlerin bir kısmının Porsuk‘un karşısına 

yerleşmeye başlamasıyla 1888‘den itibaren şehir kuzeye doğru genişleme eğilimine girmiştir 

(Tunçdilek, 1953: 201-203). 

 

Kırım Tatarları tarımsal faaliyetlerde oldukça başarılı olup Eskişehir‘de modern tarımın 

öncüsü olmuşlardır. Eskişehir yerli halkı, o döneme kadar kullanmadıkları birçok tarım 

tekniğini ve tarım aletini Tatarlardan öğrenmişlerdir. Bu durum, Eskişehir‘de tarım, 

hayvancılık ve ticari faaliyetlerin gelişmesine yol açmış ve şehrin ekonomisini olumlu yönde 

etkilemiştir. Öte yandan, geldikleri bölgelerin kendilerine özgü giyim-kuşam, dil, yemek ve 

beslenme alışkanlıkları, eğlence gibi bazı gelenekleri ile şehrin kültürel dokusunu önemli 

ölçüde etkilemişlerdir. Osmanlı iskân politikası çerçevesinde Eskişehir yöresine yerleştirilen 

Tatarlar, günümüze kadar kendi geleneksel kültürlerini sürdürmeye devam etmiş, ayrıca yerli 
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halktan da etkilenip ve onları da etkileyerek Eskişehir‘in kültürel yapısının şekillenmesinde 

rol oynamışlardır (Şahin, 2011). 

 

EskiĢehir Mutfak Kültüründe Çibörek 

 

Et ve hamur işi ağırlıklı bir mutfak olan Tatar mutfağının önemli bir unsuru olan 

çibörek, zaman içinde Eskişehir‘in temel gastronomi ürünü haline gelmiştir. Yoğun bir 

şekilde Eskişehir ve çevresine yerleştirilen Kırım Tatarları, kendi kültürlerini sürdürmeye 

devam ederek zaman içinde çiböreğin Eskişehir‘in temel gastronomi ürünü olmasına zemin 

hazırlamışlardır.  

 

Çibörek kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda 

kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiböreğin adı üzerinde pek çok 

çeşitlendirme bulunmaktadır. Halk arasında adı birleşik olarak, ―şırbörek‖, ―şuberek‖, 

―çiberek‖, ―çuberek‖, ―çibörek‖ şeklinde adlandırılabilmektedir (Şahin, 2011: 230). Divanü 

Lügat-it Türk‘e (1072-1074) göre ―çir‖, yağ anlamına gelmektedir. Çirbörek Türkçede 

görülen ünsüz düşmesi ile çibörek şeklinde söylenmiştir. Aynı zamanda ünsüz değişimi ile ç 

ve ş harfleri birbirine dönüşebilmektedir. Ayrıca ―şı‖, ―çı‖ Kıpçak, Tatar Türkçesinde lezzetli 

anlamına gelmektedir. Börek ise Kıpçak Türkçesinde ―içerisine et doldurulmuş hamur 

parçaları‖ demektir. Dolayısıyla çibörek, ―kızgın yağda pişirilen bir börek cinsi‖ ve/veya 

―lezzetli börek‖ anlamına gelmektedir (Özden, 2014: 34). Bu yemeğin ―şırbörek‖ olarak 

adlandırılmasının nedeni olarak, böreğin pişerken yağdan gelen ―şır‖ sesini işaret eden bir 

görüş de bulunmaktadır (Dede, 2016: 138). Yemeğin içine konan harcın çiğ olmasından 

kaynaklı olarak ―çiğ börek‖ olarak adlandırıldığına dayanan görüş ise tamamen yanlış bir algı 

olup Kırım Tatarları, ismi konusunda oldukça hassas oldukları çiböreğe yönelik bu yanlış 

algıyı düzeltmek için çaba sarf etmektedirler. 

 

Çibörek, Eskişehir Ticaret Odası‘nın 19.04.2010 tarihinde yaptığı başvuru neticesinde 

17.03.2012 tarihinde 163 tescil numarası ve ―Eskişehir Çiğböreği (Çibörek)‖ adıyla mahreç 

işareti türünde coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2012).  

 

ÇALIġMANIN AMACI 

 

Günümüzde Eskişehir‘e gerçekleştirilen pek çok tur programında yöresel bir ürün 

olarak çibörek bulunmaktadır. Coğrafi işaret tescilli ürünlerden turizmde azami düzeyde 

faydalanmak için bu ürünlerde sadece ürünün ne olduğu değil ürünün geçmişi, önemi, kültürel 

detayları, toplum için ne ifade ettiği gibi ayrıntıların da aktarılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı, Tatar mutfağına ait olan çiböreğin Tatarlar için kültürel anlamda 

ne ifade ettiğini ortaya çıkarmaktır. 

  

ÇALIġMANIN YÖNTEMĠ 

 

Çalışmada araştırma konusu olarak İsmail Otar‘ın 1971 yılında yayınlanan ―Çibörek‖ 

şiiri seçilmiştir. İsmail Otar, 1 Ekim 1911 tarihinde Bursa‘da doğmuştur. Annesi, babası 

Kırım‘dan göçüp Bursa‘ya yerleşmiş olan ailelerdendir. 1935‘te İstanbul Yüksek İktisat ve 

Ticaret Mektebi‘nden mezun olduktan sonra muhasebe uzmanı ve mali müşavir olarak çalışır, 

mesleki makaleler yazar ve meslek derneğinin kuruluşunda aktif görevler alır. 
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Çocukluğundan beri Kırım kültürü ile iç içe olan Otar, Cafer Seydahmet Kırımer ile 

tanıştıktan sonra Köstence‘de çıkan Emel Dergisi‘nin Türkiye bağlantısını sağlamıştır. Emel 

ve Kırım dergilerinde birçok makalesi çıkan Otar, Kırımlı Türk şair ve bilgini Bekir Sıdkı 

Çobanzade hakkında bir kitap yazmış, Çarlık Hakimiyetinde Kırım Faciası (Dr. Ahmet 

Özenbaşlı) ve Tevarih-i Tatar Han (Kefeli İbrahim Efendi) gibi eserleri günümüz Türkçesine 

aktarmıştır. Şüphesiz, şiirleri arasında “Çibörek” isimli eseri en çok beğenilen ve meşhur 

olanıdır. Büyük kısmı Kırım ile ilgili eserleri ve arşiv belgelerini içeren geniş bir ihtisas 

kütüphanesi bulunan Otar, 2005 yılında vefat etmiştir (Öztürk, 2011; 

http://vatankirim.net/ismail-otar-843/, Erişim Tarihi: 13.04.2019).  

 

Çalışmada araştırma konusu olarak seçilen ―Çibörek‖ şiiri, söylem analizi yöntemiyle 

analiz edilmiş ve çiböreğin Tatarlar için ne ifade etiği anlamlandırılarak yorumlanmıştır. 

Söylem analizi, “kim ne söylüyor” sorusunu değil “ne anlatmak istiyor” sorusunu 

cevaplamayı amaçlayan, metnin görünen yüzünden çok onun alt metninin ne olduğunu 

çözümlemeye çabalayan bir nitel araştırma yöntemidir (Baş ve Akturan, 2017).  

 

Söylem analizi, söylemi esas almakta ve günlük cümlelerin veya metinlerin söylenme 

bağlamında incelenmesine dayanmaktadır. Söylem analizi farklı bakış açılarını kavramada 

önemli çıkarımlar sunan bir analiz yöntemidir. Çünkü söylem analizi söylemin formunu değil 

söylemdeki objeleri, ifadeleri incelemeyi gerektirmektedir. İçerik analizi ile yöntem 

bakımından benzeşmekle birlikte söylem analizi içerik analizinden farklı olarak kelimelerin, 

cümlelerin, ifadelerin gerçek anlamlarını bulmaya çalışır (Baş ve Akturan, 2017).   

 

BULGULAR 

 

İsmail Otar‘ın 1971 yılında yayınlanan ―Çibörek‖ şiiri Tatarca dilinde yazılmış olup
1
 

şiirin orijinali 8 bent ve 161 dizeden oluşmaktadır. Şiir, Emel Dergisi‘nin 1971 yılındaki 

Ocak-Şubat (62. sayı) sayısında yayınlanmıştır. Şiir toplam 6 sayfa olarak yayınlanmış olup 

ilk 4 sayfasında şiirin bentleri yer alırken son iki sayfada ise şiirde geçen kelimelerin Türkçe 

karşılıkları verilmiştir. Ayrıca son sayfada İsmail Otar‘ın kendi el yazısıyla düşmüş olduğu 

notları görmek de mümkündür.  

 

Bu çalışmada veri analizi için şiirdeki her bent önce söylem analiziyle kendi içinde 

incelenmiş ve içerik analizi aracılığıyla temalar çıkarılmıştır. Bu temalar alt başlıklar halinde 

bu bölümde sunulmuştur. Daha sonra çalışmanın değerlendirme bölümünde şiirin genel bir 

değerlendirilmesi yapılmıştır.    

 

Çiböreğin Tatar Mutfağındaki Yeri 

 

1. Bent Temalar 

Atalardan kalmış bize: Etli, yağlı, hamuraş. 

Köbeteyle katlama, erişte, yantık, mantı, 

Sarı burma, kalakay, kavurma börek, uğmaç, 

Şilter, salma, irimçik, tabak börek, bazlamaç, 

Hurma yemiş, kesmece, öküz börek, kıygaça... 

Saysan bitiremezsin adalarını yıllarca!... 

 

 

 

 

 Tatar mutfağının geleneksel yemekleri 

 

                                                             

 

http://vatankirim.net/ismail-otar-843/
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En başında bunların gelir kutlu çibörek!... 

Yüzyıllardan bu yana bunlarla katmış kemik, 

Beynimize işlemiş göbek böyle kesilmiş, 

Kan bunlarla koyurmuş, hep bunlarla 

büyünmüş... 

Buğdayı biz bulmuşuz: Hamuraş baş aşımız. 

Yedikçe de bunları yetişiyor gençlerimiz; 

Çoluk çocuk, halkımız sağlam, akıllı oluyor, 

Ne kadar çalışsa da yorulmuyor, gene güçlü 

kalıyor... 

 Tatar mutfağının sürdürülebilirliği 

 

 Tatarların tarımdaki öncülüğü 

 

 Tatar yemeklerinin özellikleri 

 

2. Bent Temalar 

Ne taraftan gelse oğlum bir çibörek kokusu, 

Oralarda yaşıyordur bir Kırım ailesi. 

(Kırımlı) ile (Çibörek) ayrılmaz birbirinden, 

Kırımlılıktan çıkar ayrılsa çibörekten. 

Hangi kız bilmiyorsa çibörek pişirmeğe, 

İstemiyor, almıyor analar oğullarına. 

Geçse çibörek sözü, göz o yana çevrilir; 

Mide çalışmağa başlar, ağız hemen sulanır... 

 

 Tatar mutfağında çiböreğin üstünlüğü 

 

 ‗Kırımlı olmak‘ ile çiböreğin 

özdeşleşmesi 

 

 Geleneklere işlemesi 

 

Şiirin 1. ve 2. bentleri, çiböreğin Tatar mutfağı içindeki yerine odaklanmaktadır. Şiir 

―Atalardan kalmış bize‖ ifadesiyle başlamakta ve Tatar mutfağında geçmişten günümüze 

kadar gelen ve ön plana çıkmış olan 15‘ten fazla geleneksel yemeğin adlarını tek tek sayarak 

başlamaktadır.  ―En başında bunların gelir kutlu çibörek‖ dizesi çiböreğin Tatar mutfağı 

içerisindeki konumunu göstermesi bakımından bir giriş cümlesi olup özellikle şiirin ikinci 

bendinde bu konuma dair daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. İkinci bentte çiböreğin 

Kırımlı olmak ile özdeşleştirildiği dizeler, çiböreğin Tatar mutfağındaki öncü yerini de 

kanıtlar niteliktedir. ―Kırımlılıktan çıkar ayrılsa çibörekten‖ dizesi ile şiirin diğer bentlerinde 

de sıkça yer verilmiş olan köklerle yani sılayla bağdaştırılan çiböreğin bir nevi anayurda olan 

özlemi gidermenin somut bir aracı olduğu anlaşılmaktadır. Çiböreğin Tatar kültürünün 

ayrılmaz bir parçası olduğu ve toplumun kültürel geleneklerine işlediği “hangi kız bilmiyorsa 

çibörek pişirmeğe, istemiyor, almıyor analar oğullarına” dizeleriyle ifade edilmiştir.  

 

Çiböreğin YapılıĢı 

 

3. Bent Temalar 

Çibörek pişirmeye geldi ya artık sıra: 

Mutfakta yay yaygıyı yastığacın altına; 

Un, su, tuz karıştır, ölçülü bas hamuru, 

Kulak memesi gibi olmalı yumşaklığı. 

Kesmece, kıygaça gibi olmaz mayalı undan, 

Katlama, şilter gibi mayasız undan 

Yapılır hep çibörek. Çocuk yumruğu ya da 

Kaz yumurtası kadar hamurları kesiver; 

Una bula, yastığaca un serp de yapışmasın. 

Al eline oklavayı, yuvarlak aç her birin. 

Küçük karış eninde kalınlığı koyun derisi kadar, 

İnce olsa delinir, kalın olsa kalır çiğ. 

Olsun iki kapımlık, yapılmalı küçücük. 

 

 

 

 

 

 

 

 Çibörek yapımında kullanılan araç ve 

gereçler 

 

 Çiböreğin malzemeleri ve reçetesi 

 

 Gereklilikleri 
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Hepsinin boyu da uymalı birbirine. 

Etin olmasın yavrum, zayıf, semiz, sinirli, 

Olsun süt danasından, az yağlı döşünden. 

Kanı hiç alınmamış, yeni kıyılmış kıymayı 

Karıştır tuz, büberle, unutma bol soğanı. 

Al bir kaşık kıymadan, koy hamurun içine, 

Yarım ay gibi yapıp ört öbür yarısının üstüne. . 

Birkaç tane kısmet koy. Örttüğün kısmı kes, 

bastır. 

Çöğün kazan içinde ocakta yağ da hazır, 

Yağın kaynak olmalı, eksik olmasın sakın 

İki yüz dereceden. Ağır olur sonra aşın. 

İlk pişeni kendin ye, yağı sık değiştir. 

Son pişene aldırma, başkalarına yedir. 

Yağ kokusu da eve çok yayılmasın desen 

Eyi çeksin bacalar, kokudan tıkanmazsın. 

Hamuru al, kazana bırakıver yavaşça, 

Şır şır diye pişmeğe başlar hemen çabucak; 

Şöyle bir yol kabalsın, kazanda dönedursun; 

Kızarınca nihayet, pişti demektir aşın. 

Şilter, lokum, salma gibi çıkarılmaz kepçeyle 

Kaşık ya da maşayla almalısın kazandan. 

Yığ tepsinin içine, koy hemencik sofraya; 

Görünmesin yığından kim otursa karşına... 

 

 Pişirme teknikleri 

 

 Bolluk – bereketlilik 

 

 Göz doygunluğu 

 

Çiböreğin yapılışına odaklanan, 34 dizeden oluşan bu bent aynı zamanda iyi bir 

çiböreğin nasıl pişirileceği konusunda da bir rehber niteliği taşımaktadır. İsmail Otar bu 

bentteki bazı dizelerde çibörek yapımında kullanılan geleneksel araç ve gereçlerden de söz 

etmektedir. Yastığaç, çöğün kazan gibi geleneksel araç-gereçlerle birlikte çiböreğin 

yapımında kullanılan tüm araç-gereçleri ve malzemeleri buradaki dizelerde görmek 

mümkündür. Çiböreğin nasıl yapılması gerektiğinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı bu bentte 

iyi bir çibörek yapımının gereklilikleri de anlatılmakta ve bunun için sıklıkla benzetmelere 

başvurulmaktadır. ―Çocuk yumruğu ya da kaz yumurtası kadar hamurları kesiver‖ ya da  

―yarım ay gibi yapıp ört öbür yarısının üstüne‖ gibi benzetmelerle çiböreğin yapımının 

anlatımını kolaylaştırmanın yanı sıra aynı zamanda iyi bir çibörek yapımı için Tatar 

mutfağının diğer yemeklerinin yapımıyla da karşılaştırmalar yapmaktadır. ―Kesmece, kıygaça 

gibi olmaz mayalı undan‖, ―katlama, şilter gibi mayasız undan yapılır hep çibörek‖,  ―Şilter, 

lokum, salma gibi çıkarılmaz kepçeyle‖ dizeleriyle diğer geleneksel Tatar mutfağı 

yemeklerini de pişirme tekniklerini anlatırken rehber olarak kullanmaktadır. Bendin 

sonundaki ―yığ tepsinin içine, koy hemencik sofraya; görünmesin yığından kim otursa 

karşına...‖ dizeleri hem çiböreğin bolluk ve bereketin simgesi olduğuna hem de miktar olarak 

önce göz doygunluğu vermesi gerektiğine yorulabilir.  

 

Çiböreğin Yeme ve Sunum Ritüelleri 

 

4. Bent Temalar 

Toplansın ailemiz artık sofra başına, 

Sırasıyla otursun herkes bakıp yaşına 

(Bismillah)'la başlayınca en yaşlımız yemeğe, 
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Başlar eli herkesin tepsiye uzanmağa; 

Kimse bir şey konuşmaz, ortaya söz söylenmez; 

Bir el kalabalığı götürür hiç durmadan 

Ağızlarla tepsinin arasında kaynaşır; 

El işler, ağız oynar, boğazlar da yutarlar. 

Suyunu akıtmadan ikiye dür, bir katla 

Sıcak sıcak yiyiver, çatal bıçak kullanma. 

Birin çiğne, birin yut, birin elde hazır tut. 

Zincirleme atıştır, hiç durmadan çiğne, yut. 

Çekingensen doymadan aç kalkarsın sofradan. 

Bulmuşken ye evlâdım, pişman olma sonradan. 

Ahlat turşusu, yoğurt ya ayranla tokmakla; 

Ard ardına yiyiver, midenin aldığınca. 

Hastaysan eğer durma dokuz tane yemeden, 

Ağırsınırsa rızkın arasan da bulamazsın. 

Dokuzdan sonra açılır, sıhhatlıyken iştahın. 

Ye oğlum ye, devam et, hazmolurken yiyceğin. 

Son gayretle gene ye, ona nazlanılır mı? 

Öğürünceye kadar ye, ona hiç doyulur mu? 

Eğer bilmek istersen ne kadar yediğini, 

Her çibörek alışta kopar sakla kenarın. 

"Çok yemiyorum" dersen alıp alıp sayarsın. 

Yanındaki aşırsa bu belleğini senin, 

Yeni baştan başlarsın kenardan koparmağa. 

Çoksunur artık miden yaklaştığında kırka, 

Yavaşlamak gerekir. Eğer fazla yer isen 

Belki kâbus görürsün, belki amel olursun. 

Ne zarar olurmuş ki beş on fazla yenilse. 

Zaten şehid sayılır çibörekten kim ölse, 

Affolunur günahı, geçirilmez sırattan, 

Gönderilmez tamuya, gider doğru cennete... 

Anne der ki arada "Nasip koydum sizinçin, 

Evlenecek demektir, çıksa üzüm kızlara, 

Zeytin çıksa gençlere işi iyi gidecek, 

İkisi kime çıksa, o Kırım'a dönecek." 

Ne kadar yenilse de kolayca hazmedilir; 

Gecenin bir vaktinda açlıktan uyanılır... 

Doyduktan sonra ise biraz uyuklar insan 

Şöyle bir şekerleme, ne tatlı olur bilsen... 

Cana can katar derler, eyi pişse çibörek, 

Rahat uyunur derler, mide dolsa çibörek. 

 

 

 

 

 Aileyi bir araya getirme işlevi 

 

 Aileyi yüceltme işlevi 

 

 Saygı 

 

 Nasıl yemek gerektiği 

 

 Kişilik özellikleriyle bağdaştırma 

 

 Çiböreğe eşlik eden yiyecekler 

 

 Kolay hazmetme 

 

 Yedikçe iştahın artması 

 

 Masumiyeti 

 

 Kutsallığı 

 

 Kısmet ile bağdaştırma 

 

 Vatan özlemi 

 

 Vücuda verdiği rehavet ve mutluluk 

 

 

Çibörek sofraya gelir gelmez belirli bir sofra ritüelinin işlediği bu bentteki dizelerden 

anlaşılmaktadır. Yaşlısından gencine tüm ailenin yaşlarına göre sofra başına geçtiği ve hem 

sofraya olan hem de neredeyse kutsal bir nimet olan çiböreğe olan saygıdan dolayı 

“(Bismillah)'la başlayınca en yaşlımız yemeğe” ve “kimse bir şey konuşmaz, ortaya söz 

söylenmez” gibi dizelerle çibörek sofrasında bazı kuralların işlediği anlatılmaktadır. Bu 

dizeler aynı zamanda çiböreğin toplumsal bir rolünün bulunduğunu, aileyi bir araya getirme 

ve aileyi yüceltme işlevlerini yerine getirdiğini göstermektedir. Bu dizelerden çiböreğin, aile 
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birliği duygusunu sürdüren ve aile dayanışmasını sağlayan bir gelenek olduğunu net bir 

biçimde söylemek mümkündür.  

 

43 dizeden oluşan, şiirin bu en uzun bendinde odaklanılan temel konu çiböreğe ait yeme 

ve sunum ritüelleridir. İsmail Otar, bu bentte ayrıntılı bir şekilde çiböreğin sunumunda dikkat 

edilmesi gereken noktaları ve nasıl yenilmesi gerektiğini anlatmıştır. ―Suyunu akıtmadan 

ikiye dür, bir katla‖, ―sıcak sıcak yiyiver, çatal bıçak kullanma‖ dizeleri çiböreğin nasıl 

yenmesi gerektiğine dair en bariz örneklerdendir. Öyle ki bu dizeler aynı zamanda çibörek 

ritüelleri olarak kanıksanmış ve 2012 yılında coğrafi işaretle tescillenen çiböreğin tescil 

belgesinde ―servisinde çatal bıçak kullanılmaz‖ şeklinde yer bulmuştur (Türk Patent ve Marka 

Kurumu, 2012).  

 

Bu bendin üzerinde durduğu diğer bir önemli nokta da çiböreğin yenmesi gereken 

miktarı ile ilgilidir. İsmail Otar, çiböreğin çok miktarda yenmesi gereken bir yemek olduğu 

üzerinde ısrarla durmakta ve onun kolay hazmedilir olma özelliğine vurgu yapmaktadır. 

―Çekingensen doymadan aç kalkarsın sofradan‖ ve ―bulmuşken ye evlâdım, pişman olma 

sonradan‖ dizeleriyle çok miktarda yemeden doyulamayacağını, bu yüzden çekingen 

davranmamak gerektiğini, çekingen davrananların gerçek anlamda doyamayacağını ifade 

ederek yemek kültürünün kişisel özellikleriyle de ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

―ağırsınırsa rızkın arasan da bulamazsın‖ dizesi ile az yendiği takdirde rızkın buna alınacağı, 

kaderin kişiye küserek kişinin bu nimeti bir daha göremeyeceği anlatılmakta ve çiböreğin bir 

nevi kutsallığına gönderme yapmaktadır. Bu nedenle “ne kadar yenilse de kolayca 

hazmedilir; gecenin bir vaktinda açlıktan uyanılır” dizeleriyle kolay hazmedilir bir yiyecek 

olduğunun anlatıldığı çiböreğe nazlanılmadan bol bol yenmesi gerektiği belirtilmiştir. Zaten 

onun yedikçe iştahı açıcı bir özelliği olduğunu belirten Otar, kaç tane yediğini saymak 

isteyenlerin de her çiböreğin kenarından bir parça koparıp saklayarak sayabileceğine dizelerde 

değinmektedir. Buna rağmen yine bu dizelerde her yemekte olduğu gibi çok fazla miktarda 

yendiğinde çiböreğin de zararları olduğunun bahsi geçmektedir. Ancak Otar, bu zararları 

çiböreğin masumiyetine ve kutsallığına sığınarak anlatmaktadır. “Eğer fazla yer isen belki 

kâbus görürsün, belki amel olursun. Ne zarar olurmuş ki beş on fazla yenilse. Zaten şehid 

sayılır çibörekten kim ölse, affolunur günahı, geçirilmez sırattan, gönderilmez tamuya, gider 

doğru cennete...” dizeleri, mübalağa sanatı aracılığıyla eğer kişi fazla çibörek yemekten ölse 

bile şehit sayılacağını anlatarak bu anlamda çiböreğin hem masum bir yiyecek olduğuna hem 

de yine kutsallığına değinmektedir.  

 

 Bu bentte geçen diğer bir konu da çiböreğin kültürel bir işlevidir. Daha önceki 

bentlerde de çiböreğin evlilik geleneklerine kadar işlediğini belirtmiş olan Otar, bu bentte de 

çibörek aracılığıyla uzun yıllardır sürdürülen önemli bir kültürel detaydan bahsetmektedir. 

Çibörek harcının içine nasip amaçlı üzüm ve zeytin konulmakta; üzüm çıkan kişinin iyi bir 

evlilik yapacağı, zeytin çıkan kişinin ise işlerinin iyi gideceği şeklinde yorumlanmaktadır. Her 

ikisinin birden çıkması durumunda ise o kişinin anavatan Kırım‘a döneceği “ikisi kime çıksa, 

o Kırım'a dönecek" dizesinden anlaşılmakta ve yine bu dizeyle çiböreğin Kırım‘la 

özdeşleştirildiği ve Kırım özlemini gidermenin bir aracı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.  
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Çiböreğin Sağlığa Faydaları 

 

5. Bent Temalar 

Bu başka yiyecektir, bünyeye tam yerleşir, 

Çabuk büyür yiyenler, birden canlılık duyar... 

Çibörekle büyüyen hastalık nedir bilmez, 

Ülser, kanser, veremden, taşikardiden ölmez. 

Meşhur bir doktor demiş tansiyonlu yaşlıya 

—Baba başka çare yok, çibörek lâzım sana! 

Karnın ağrırsa evlat, pırasayla kabaktan, 

Zeytinyağlı yiycekten, fasulya, ıspanaktan, 

Miden ekşise kardeş, kerevizden, büberden, 

Havuçtan, patlıcandan, pazı, karnıbahardan; 

Başın ağrısa ya da gelse ağır bir sancı, 

Dakikasında keser, çibörektir ilâcı... 

Olsa eğer sofrada birkaç tane çibörek, 

Her bir derde devadır, başka ilâç ne gerek.. 

 

 

 

 Şifa kaynağı 

 

 Diğer yemeklerden üstünlüğü 

 

 İlaç etkisi 

 

 Her derde deva olması 

 

Diğer çeşitli yiyeceklerin insanlarda çeşitli hastalıklara yol açabileceği, fakat bu 

hastalıkların çiböreğin ilaç etkisiyle geçtiğinin anlaşıldığı dizelerle çiböreğin diğer 

yemeklerden de üstünlüğü yine üstü kapalı bir şekilde dile getirilmektedir. Bendin sonunda 

çiböreğin üstünlüğünü belirtmek için yine mübalağa sanatına başvurulduğu dizelerde 

çiböreğin her derde deva bir yemek olarak başka bir ilaca gereksinim bırakmadığından 

bahsedilmektedir.  

 

Çiböreğin Ayırt Edici Özellikleri 

 

6. Bent Temalar 

Baharda, sıcak yazda, güzde ya kara kışta, 

Sabah erken, öğleyin, akşamleyin yemekte, 

Harman başı, sonunda, evde, işte ya yolda 

Onsuz edemiyorum, çiböreğim hep elde.. 

İftarda ya sahurda bolca çibörek yersen, 

Rahat eder kursağın, makbul olur orucun. 

Her yerde, her zaman iyi gider çibörek, 

Protein, kalori, gıdası bol mübarek... 

Gelinlere çibörek, damatlara çibörek, 

Sağlıklı olmasıyçün yaşlılara, çocuklara 

çibörek... 

Tez düzelir zavallı, ver çibörek loğusaya... 

Sağlam olur azası, kırkı dolan bebeğe 

Biraz kuyruk somurttur, biraz da çibörek ver... 

Bir yaşında çocuğu kes sütten kızım yeter; 

Başka yiycek düşünme: Çibörek bir kaç tane... 

Okuyan, çalışana ondan ver sen gene. 

Düşmanı tez öldürsün, askerlere çibörek, 

Ver çok yıllar yaşasın, yaşlılara çibörek... 

Gözü yumdurulurken, bir Kırım'lı kişiye, 

Durdurulmadan gitsin, doğru varsın cennete, 

 

 

 

 

 Her zaman yenebilme 

 

 Vazgeçilmez olması 

 

 Dini simgesel anlam 

 

 Proteince zengin 

 

 Her yaşın yiyeceği 

 

 Nekahet süresinin kısa sürmesi 

 

 Vücuda verdiği dayanıklılık 

 

 Güç, kuvvet 

 

 Kutsallaştırma 
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Zemzem ile birlikte çibörek sorpasından 

Damlatırsın ağzına, çibörek koklatırsın... 

Çekmesin diye sıkıntı Kırım'lılar cennette 

Huriler taşıyormuş bol çibörek önüne... 

 

 

Şiirin 24 dizeden oluşan altıncı bendinde Otar, çiböreğin çeşitli ayırt edici 

özelliklerinden bahsetmiştir. Tatar mutfağının baş tacı olan çibörek vazgeçilmez bir yemektir 

ve her mevsim, günün her saatinde yenebilme özelliğine sahiptir. ―İftarda ya sahurda bolca 

çibörek yersen, rahat eder kursağın, makbul olur orucun‖ dizeleriyle çiböreğin hem önceki 

bentlerde sıkça değinildiği gibi kolay hazmedilir özelliğinden bahsetmekle birlikte “makbul 

olur orucun” ifadesinden dolayı çiböreğin Tatar kültürü ve geleneklerinde dini simgesel bir 

anlamı olduğu şeklinde yorumlamak da mümkündür. Bu bentte de bir önceki bentte olduğu 

gibi çiböreğin sağlık açısından bazı faydalarını ele alan Otar; besin değerinin yüksek 

olmasından dolayı yeni doğum yapmış kadınlara, çocuklara, yaşlılara, organlarının sağlam 

olması için bebeklere verilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca her yaşta kişi tarafından 

sevilerek yendiğinden bahsedilen çiböreğin, yiyenlere güç ve dayanıklılık verdiği üzerinde de 

durulmuştur bu bendin dizelerinde. “Okuyan, çalışana ondan ver sen gene” ve “düşmanı tez 

öldürsün, askerlere çibörek” dizelerinden çiböreğin vücuda dayanıklılık verici özelliğe sahip 

bir yiyecek olduğu anlaşılmaktadır. Bendin sonundaki dizelerde ise Otar, dini simgesel bir 

anlamı da olduğu anlaşılan çiböreği yine kutsallaştırma yoluna giderek doğrudan cennete 

gidişin bir anahtarı olarak metaforlaştırmış ve öldükten sonra, cennette de bu kutsal yiyeceğin 

olacağını mübalağa sanatı aracılığıyla dile getirmiştir.  

 

Çiböreğin Önemi 

 

7. Bent Temalar 

Otar Köy'de Kırım'da yediğimde çibörek, 

Koca bir tas ayran dikledikte der kalbim: 

Ak duvağını (Çadır Dağ) bir gün elbet örtünür, 

Çok büyük bir düğünle öz halkıyla evlenir... 

Dare vurur "Dokuz"u, çalınır "Hoş Geldiniz!" 

"Hanın Sofra Havası", "Borlu" ve "Karadeniz", 

"Ağır Hava", "Kaytarma", "Beyim Odaman", 

"Çoban", 

"Ant Etmişim"den sonra gelecektir. "Aktaban", 

"Atımın Başı Aylanır" Türkelleri tarafına, 

Esir Türklük kurtulur, düşman erer sırrıma! 

Dalgalandığını görsem Türk Birliği bayrağın, 

"Hayat artık yeter!" de, kaz mezarcı toprağım!... 

 

 

 

 Aşka gelmek 

 

 Halk kültürü öğeleri ile bağdaşması 

 

 Çiböreğin vatana dair çağrışımları 

8. Bent Temalar 

Şükür Elhamdülillah! Yine çibörek yedik. 

Bir gün daha sağlıkla evimizde bulunduk. 

Rahmet olsun canına bunu bulan kişinin, 

Tanrım dert göstermesin, kazanan, pişirene, 

Ağzınak, yiyenlerin. Sen bize çok çocuk ver; 

Biz gördükçe onları, Kırım'ı unutturma! 

 

 Şükretme 

 

 Minnet göstergesi 

 

 Çibörek duası 
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Hasretlere acı da özleşeni kavuştur, 

Düşmana gün gösterme, kardeşi tez görüştür. 

Ey Allahım her vakit böyle yiycek kısmet et! 

Bütün halkımıza sen toplu hayat kısmet et! 

Bizi ayırma Rabbim, yurttan ve çibörekten, 

kısmetimizi kesme bir vakit mubarekten!... 

 

 Sıla özlemi çekme 

 

 Sofranın baş tacı olma 

 

Şiirin yedinci ve sekizinci bentlerinde çiböreğin Tatarlar için önemine dair dizelere yer 

verilmiştir. Otar, anavatan Kırım‘da çibörek yediğinde büyük bir coşkuyla aşka gelerek Tatar 

halk kültürüne ait olan öğelerin gözlerinin önüne geldiğinden ve özlemini çektiği anavatana 

dair olan çağrışımlardan bahsetmektedir. Tatar halkı için adeta Kırım‘la özdeşleşmiş olan 

çiböreğin bir şükür ve minnet göstergesi olduğu da şiirin son bendinden anlaşılmaktadır. Otar, 

şiiri sonlandırırken “bizi ayırma Rabbim, yurttan ve çibörekten” dizesiyle bir kez daha Kırım 

ile çiböreği özdeş tutmuş ve Tatar halkının birlik ve beraberliğini simgeleyen bu yiyeceğe 

olan minneti aracılığıyla sıla özlemini dile getirmiştir.  

 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

 

Coğrafi işaret tescilli ürünler ve turizm ilişkisinde sadece ekonomik kazanımlar 

üzerinde durulmamalı aynı zamanda bu ilişkinin geçmişten gelen kültürel mirası sürdürmeye 

yönelik katkılarını artıracak çalışmalara da ağırlık verilmelidir. Eskişehir‘in temel 

gastronomik ürünü haline gelen ve 2012 yılında coğrafi işaret tescili alan çibörek, Eskişehir‘e 

gelen turistlerin çoğunun mutlaka deneyimlemek istedikleri bir lezzettir. 2018 yılında yapılan 

bir çalışmada Eskişehir‘e düzenlenen turların %64,6‘sının tur programlarına çiböreğin dahil 

edildiği ortaya çıkmıştır (Çevik, 2018). Ancak tur programlarında çiböreğin Eskişehir‘e has 

bir lezzet olduğu belirtilmiş olmasına rağmen çiböreğe dair bilgilerin çok yüzeysel kaldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Hatta birçok tur programında çiböreğin isminin ―çiğ börek‖ şeklinde 

yanlış olarak yazıldığı ortaya çıkmıştır. Özellikle Tatarların çok hassas olduğu, yemeğin 

ismiyle ilgili olan bu yanlış algının tur programlarında da devam ettirilmesi turizmin kültürel 

mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlama amacına ters düşmektedir. Bu nedenle ürünlerin 

turizm amaçlı kullanımında ürünlerin tanımları, ayırt edici özellikleri, kültürel detayları, 

ortaya çıkış hikâyeleri, toplum için ne ifade ettiği gibi bilgilerin de mutlaka aktarılması 

gerekmektedir. Bu, hem turizm amaçlı yapılan faaliyetlerin çekiciliğini artıracak hem de 

ürünün kültürel miras unsuru olarak gelecek kuşaklara aktarımına katkı sağlayacaktır. 

 

Tatar mutfak kültürünün en önemli yemeklerinden biri ve aynı zamanda Eskişehir‘in de 

coğrafi işaret tescilli ürünü olan çibörekle ilgili yapılan bu söylem analizi çalışmasında, İsmail 

Otar‘ın 1971 yılında yayınlanan şiiri aracılığıyla, çiböreğin beş temel alanda işlevleri ortaya 

çıkarılmıştır: 

 

Sürdürülebilirlik işlevi: Tatar mutfağının yemekleri arasında öncü bir konumda olduğu 

vurgulanan çiböreğin, malzemelerine, yapılışına, iyi bir çibörek pişirilmesi için gerekliliklere, 

nasıl yemek ve sunmak gerektiğine ayrıntılı bir şekilde değinen bu şiir, çiböreğin orijinal 

haliyle gelecek kuşaklara aktarımında önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.  

 

Toplumsal işlevi: Şiirde çiböreğin toplumsal işlevi olarak aileyi bir araya getirme,  

yüceltme işlevi ve tıpkı sofraya duyulması gereken saygı gibi çiböreğe de aynı şekilde saygı 

duyulması gereken önemde bir nimet olduğu anlatılmaktadır. Ancak şiirin bütününe hâkim 

olan diğer bir toplumsal işlev ise çiböreğin Tatarların göç etmek zorunda kaldıkları anavatan 
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Kırım ile özdeşleştirmiş oldukları bir yiyecek konumunda bulunmasıdır. Çiböreğin Kırım 

Tatarları için sıla, anavatan, hasret, geçmiş, kökler gibi değerleri ifade etmekte olduğu şiirin 

birçok yerinde ifade edilmiştir.   

 

Kültürel işlevi: Geleneksel bir yiyecek olarak çiböreğin Tatarların kültürel geleneklerine 

kadar işlemiş olduğu da şiirden anlaşılmaktadır. Ayrıca şans, kısmet, nasip gibi değerlerle de 

özdeşleştirildiği ve bu anlamda çeşitli kültürel ritüellerin de geleneklere yerleşmiş olduğu 

şiirde geçen önemli detaylardandır.  

 

Sağlık işlevi: Şiirde önemli yer tutan bir diğer konu da çiböreğin bir şifa kaynağı olarak 

sağlığa olan etkileridir. Çiböreğin masum bir yiyecek olduğu ve ne kadar yenirse yensin 

sağlık sorunları yaratmayacağı, hatta tam tersine var olan sağlık sorunlarına iyi geldiği 

anlatılmak istenmektedir. Her yaşta, her koşulda kim olursa olsun besin değeri yüksek olan 

çiböreğin vücuda güç ve dayanıklılık verdiği, dolayısıyla her zaman çiböreğin yenebileceği 

anlatılmak istenmektedir. 

 

Dini simgesel anlamı: Çiböreğin toplumsal ve kültürel işlevleri olduğu kadar dini 

simgesel bir anlamı olduğu da yine şiirden anlaşılmaktadır. Şiirin birçok bölümünde çibörek, 

kutsallık özelliği addedilerek metaforlaştırılmış ve böylelikle çiböreğin Tatarlar için dini bir 

simgesel anlam taşıdığı da ifade edilmiştir. 

  

Görüldüğü gibi çibörek, sadece “Eskişehir’e has bir lezzet” gibi yüzeysel 

tanımlamalardan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu yüzden coğrafi işaretli ürünler ve 

turizm ilişkisinde ekonomik amaçlarla birlikte kültürel sürdürülebilirlik amaçları 

doğrultusunda da adımlar atılması önemli olacaktır. Yerel yönetimlerin coğrafi işaretli 

ürünlerle ilgili tanıtım ve reklam çalışmalarına ağırlık vermeleri ve bu çalışmalarda ürünlerin 

bu şekildeki ayırt edici kültürel ve toplumsal özelliklerini vurgulamaları gerekmektedir. Bu 

özelliklerin turizmde etkin bir biçimde kullanılabilmesi için tur operatörlerinin de yerel 

yönetimlerle ya da uzmanlarla işbirlikleri gerçekleştirmeleri önerilmektedir.  
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ABSTRACT 

 

The concept of sustainability includes recognizing and understanding the environment, 

keeping the environment clean, understanding the relationship between the environment and 

human being and being responsible for the environment. The fact that the environment, which 

is one of the indispensable components of tourism, interacts with the culture further increases 

the importance of environment and culture components in terms of tourism. The sustainability 

of tourism can only be ensured by protecting the natural and cultural environment from 

deterioration and by the use of these resources by future generations. There will be no 

sustainable culture, a sustainable environment and a sustainable culture. The developments in 

the fields of innovation, transformation, technology and innovation in information, 

communication, energy and production systems are called globalization. The changes and 

developments resulting from this structuring affect all tourism enterprises and activities in the 

tourism industry under the technological, environmental, socio-cultural, economic and 

political dimensions of globalization. Therefore, change and development in the context of 

competitiveness and sustainability for enterprises in the tourism industry are inevitable. 

Tourism can manifest itself in tourist globalization through cultural propagation, but it can 

only be achieved by preserving cultural heritage and transferring it to other generations. The 

sustainability of tourism in the field of education can be realized especially by revealing and 

protecting the awareness of the students who receive education in this field. From this point of 

view, it has been tried to determine the level of sustainability of cultural heritage values in 

education.  In the study, graduate-level education courses in the curriculum that the state 

university of tourism "sustainability in tourism education" courses provided under discussed 

and examined. The research has a qualitative pattern and has been done in accordance with 

the document and content analysis. 

 

Key Words: Cultural Heritage, Sustainability, Tourism Education. 

 

KÜLTÜREL MĠRASIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN TURĠZM EĞĠTĠMĠ VEREN 

KURUMLARDAKĠ DURUMU 

 

ÖZET 

 

Sürdürülebilirlik kavramı, çevreyi tanıma ve anlama, çevreyi temiz tutma, çevre ve 

insan arasındaki iliĢkiyi anlama ve çevreden sorumlu olma gibi konuları içermektedir. 

Turizmin olamazsa olmaz bileĢenlerinden birisi olan çevrenin kültür ile etkileĢimli bir 
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iliĢkisinin olması, çevre ve kültür bileĢenlerinin turizm açısından da önemini daha da 

arttırmaktadır. Turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak doğal ve kültürel çevrenin 

bozulmadan korunması ve gelecek nesillerin bu kaynaklardan yararlanması ile sağlanabilir. 

Sürdürülebilir bir yaĢam, sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir kültür yoksa orada 

turizmden bahsetmek de mümkün olamayacaktır. Ulusal kültürlerin ve sınırların birleĢtiği 

günümüzde bilgi, iletiĢim, enerji ve üretim sistemlerindeki yenilik, dönüĢüm, teknoloji ve 

inovasyon alanlarında ortaya çıkan geliĢmeler, küreselleĢme olarak adlandırılmaktadır. Bu 

yapılanma ile ortaya çıkan değiĢim ve geliĢmeler küreselleĢmenin teknolojik, çevresel, sosyo-

kültürel, ekonomik ve siyasal boyutları altında turizm endüstrisinde yer alan tüm turizm 

iĢletmelerini ve faaliyetlerini etkilemektedir. Bu nedenle, turizm endüstrisinde yer alan 

iĢletmeler için rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik bağlamında değiĢim ve geliĢim 

kaçınılmaz hale gelmektedir. Turizmin, kültürel yayılma yoluyla turistik küreselleĢmede 

kendisini göstermesi, ancak kültürel mirasın korunması ve diğer kuĢaklara aktarılabilmesi ile 

sağlanabilir. Eğitim alanında turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması özellikle bu alanda 

eğitim alan öğrencilerin farkındalıklarının ortaya çıkarılması ve korunması ile gerçekleĢebilir. 

Bu noktadan hareketle, yapılan araĢtırma ile eğitimde kültürel miras değerlerinin 

sürdürülebilirliğinin hangi düzeyde olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada, lisans 

düzeyinde eğitim veren devlet üniversitelerinin turizm ders müfredatlarında “turizm 

eğitiminde sürdürülebilirlik” kapsamında verilen dersler ele alınmıĢ ve incelenmiĢtir. 

AraĢtırma nitel bir desene sahip olup, doküman ve içerik analizine uygun olarak yapılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Sürdürülebilirlik, Turizm Eğitimi.  

 

GĠRĠġ 

 

Kültürel miras geçmiĢten miras alınan ve değiĢik gerekçelerle geleceğe miras 

bırakılmak istenen, fiziksel olarak varlığı olan ve insanlar tarafından yapılmıĢ her türlü eserler 

ile bir topluma ait değerler bütünüdür (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009: 3). 

 

Kültür mirası, soyut ve somut unsurları ile birlikte ulusal miras olarak önceki 

nesillerden alınır. Bir kültürün geleneksel üretim metotları, yaĢam tarzı, gelenekleri veya 

ibadet biçimleri gibi soyut veya mimari, arkeolojik alanlar, el sanatları, giysiler ve yemekler 

gibi somut unsurları ve yaratıcıları hakkında bilgi verir. Hepsi bir bütün olarak, ait olduğu 

toplumun geçmiĢini ve Ģu an yaĢayan nesillerinin özelliklerini anlatır (Bahçe, 2009: 3). 

 

Kültürel miras, BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 

somut ve somut olmayan kültürel miras olarak iki kategoride değerlendirilmektedir. 

• Somut kültürel miras; tarihi kentler, binalar, arkeolojik sitler, kültürel alanlar 

(manzaralar) ve kültürel objeler ya da taĢınabilir kültürel varlıklar gibi maddi kültürel 

değerlerin tamamını içermektedir. 

• Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) ise UNESCO‟nun tanımına göre (UNESCO, 

2003); toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası 

olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara iliĢkin 

araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelmektedir (Pelit, Demir ve Türkoğlu, 2018: 

74; Oğuz, 2013: 9). UNESCO dünya üzerindeki küreselleĢme kavramını da göz önünde 

bulundurarak kültürel çeĢitliliğin desteklenmesi, kültürel mirasın korunabilmesi, konuyla ilgili 

farkındalığın yaratılması, kuĢaktan kuĢağa aktarımın sağlanabilmesi amacıyla Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması (SOKÜM) SözleĢmesi‟ni 2003 yılında kabul etmiĢ ve 

Türkiye‟de 2006 yılında sözleĢmeyi imzalayarak taraf devlet olmuĢtur. SözleĢme, teknolojinin 
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de etkisiyle hızla yayılan küreselleĢme, dünya üzerinde kültürel çeĢitliliğin azalması, tek 

tipleĢme gibi kavramların yarattığı kaygılardan yola çıkılarak oluĢturulmuĢtur (Akyol 

Kasapoğlu, 2016: 127). Somut olmayan kültürel mirasın sekteye uğramasının iki aktörü 

vardır: Birincisi aktarıcılar, ikincisi aktarılanlar. Aktarılanların ilgisizliği en çok Ģikâyet edilen 

konulardan biridir. Gençler, gelecek, yeni nesil, gelecek kuĢak biçiminde adlandırılarak 

mirasın yaĢayabilirliğinin “teminatı” olarak görülür ve kültürel mirasın aktarımında 

“ilgisizlikle” suçlanır. Oysaki aktaranlar yani “yaĢlılar, ustalar, gelenek taĢıyıcıları, gelenek 

aktarıcıları da geleneksel bilgileri aktarmakta o kadar gönüllü değillerdir, çünkü aktardıkları 

bilginin iĢlevleri/değerlilikleri konusu artık tartıĢılmaktadır (Teke Gürçayır, 2013: 33). Son 

dönemlerde kültürel miras listesine, 20. yüzyıl binaları, peyzajın yarı doğal unsurları, soyut, 

marjinal ve zor algılanan, çirkin ve acı veren, güzel ve neĢelendirici, yaĢayan miras veya 

kültür fikri gibi birçok yeni kategori eklendiğini söyleyen Fairclough‟a göre, „yeni miras‟ 

günlük hayattır, mirasın nesi ya da nasılı değil, nedenidir. ġimdiki zamanı hatıralarla doldurur 

ve tarihin özel kıldığı yerler yaratır. Ancak sürekli yeniden yaratıldığı için bunlar devam eden 

süreçlerdir; yaĢayan miras geleceğe değer veren, değiĢen mirastır (Özünel Ölçer, 2013: 16). 

 

Eğitim, bireylerin okul öncesi eğitimden baĢlayarak ortalama yetiĢkin bir birey olma 

dönemine kadar sürdüğü düĢünülse de yaĢam boyu devam eden bir süreçtir. Bu noktada, 

ülkemizdeki örgün eğitim kurumları bilgi vererek, tutumları ve davranıĢları etkileyerek, 

kapasitenin geliĢtirilmesine yardımcı olmaktadır. Yaygın eğitim kurumları da örgün eğitimin 

bir tamamlayıcısı niteliğindedir (Hayta, 2009: 150). Ġlköğretim kültürel farkındalığın 

yaratılmasında ve kültürel miras eğitimi verilmesinde önemli bir eğitim basamağıdır. Kültürel 

miras eğitiminde öğrencilerin tarihin ve kültürün temel kavramlarını ve ilkelerini kavramaları 

amaçlanmaktadır. Kültürel miras eğitiminde somut kültürel mirasın öğretilmesi kadar somut 

olmayan kültürel mirasın öğretilmesine de yer verilmesi önem taĢımaktadır (Çengelci, 2012: 

187). En son öğretimin yapıldığı üniversitelerin somut olmayan kültürel miras eğitimine nasıl 

katkı sağladığını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalıĢmanın bu noktada alanyazına katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 

AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu çalıĢmanın amacı lisans düzeyinde turizm eğitimi veren üniversitelerin ders 

müfredatında kültürel miras ve sürdürülebilirlik kavramlarına ne kadar yer verdiğini 

saptamaktır. Bu doğrultuda ilgili fakültelerin müfredatları incelenerek kültürel miras ve 

sürdürülebilirlik dersleri kapsamında değerlendirilmesine, konuya iliĢkin sorunları 

belirlemeye ve öneriler getirmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

AraĢtırma Yöntemi 

 

AraĢtırmada ikincil veri analiziyle lisans düzeyinde turizm eğitimi veren devlet 

üniversitelerinin internet sayfaları incelenmiĢtir. Bu amaçla, Türkiye‟de eğitimi veren 

51devlet üniversitesi (YÖK, 2019) bünyesindeki “Turizm fakültesi, Yüksekokul, Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi‟ndeki turizm bölümleri (Turizm iĢletmeciliği, Turizm ve Otel 

ĠĢletmeciliği, Otel ĠĢletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi vb.) ve ders 

müfredatları incelenerek “sürdürülebilirlik, çevre, kültür, kültürel miras vb.” kapsamındaki 

derslerin olup olmadığı tespit edilmiĢtir. Ġkinci aĢama olarak bu derslerin içeriği incelenerek 

“kültürel miras ve sürdürülebilirlik” kavramına iliĢkin dersler içerik analizi ile incelenmiĢtir.  
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AraĢtırmanın Evreni 
 

AraĢtırmanın evrenini Türkiye‟de turizm eğitimi veren dört yıllık yüksekokul ve 

fakülteler oluĢturmaktadır. 2019 YÖK verilerine göre Türkiye‟de bu Ģartlara sahip toplam 51 

Üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerden 13 tanesinin bilgilerine ulaĢılamamıĢtır. 

Dolayısıyla araĢtırma 38 üniversite üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

AraĢtırmanın sınırlılığı olarak sadece turizm eğitimi verilen dört yıllık yüksekokul ve 

fakülteler araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Bazı üniversitelerde turizm eğitimi verilmesine rağmen 

internet sayfalarındaki güncelleme nedeniyle bu üniversitelerin bilgilerine ulaĢılamamıĢtır.  

 

Tablo 1: AraĢtırmaya Dahil Olan Üniversiteler 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi araĢtırmaya Türkiye‟de turizm eğitimi veren fakültelerden 38 

tanesi dâhil edilmiĢtir. Toplam 51 tane olan üniversitelerin 13 tanesinin internet sayfalarının 

yenilenmesinden vb. sebeplerden dolayı bilgilerine ulaĢılamamıĢ ve değerlendirmeye 

alınmamıĢtır.  

 

Tablo 2: Üniversitelere Göre Sürdürülebilirlik ve Kültürel Miras Ders Sayıları 

Üniversite Adı Ders 

Sayısı 

Üniversite Adı Ders 

Sayısı 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 34 Selçuklu Üniversitesi 10 

  Üniversite Adı   Üniversite Adı 

1 Adıyaman Üniversitesi 20 Ġskenderun Teknik Üniversitesi 

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi 

3 Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm 

Fakültesi 

22 Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

4 Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 23 Kafkas Üniversitesi 

5 Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 24 Karabük Üniversitesi 

6 Aksaray Üniversitesi 25 Kastamonu Üniversitesi 

7 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 26 Kırklareli Üniversitesi 

8 Anadolu Üniversitesi 27 Kocaeli Üniversitesi 

9 Ankara Hacı Bayram Üniversitesi 28 Mardin Artuklu Üniversitesi 

10 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 29 Mersin Üniversitesi 

11 Bolu Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 30 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

12 Çankırı Karatekin Üniversitesi 31 NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi 

13 Çukurova Üniversitesi 32 On Dokuz Mayıs Üniversitesi 

14 Dokuz Eylül Üniversitesi 33 Pamukkale Üniversitesi 

15 Düzce Üniversitesi 34 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

16 Ege Üniversitesi ÇeĢme Turizm ve 

Otelcilik Yüksekokulu 

35 Selçuk Üniversitesi 

17 Erciyes Üniversitesi 36 ġırnak Üniversitesi 

18 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 37 Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi 

19 GümüĢhane Üniversitesi 38 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
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Kastamonu Üniversitesi 32 Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi 

10 

Adıyaman Üniversitesi 31 ġırnak Üniversitesi 9 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 30 Çankırı Karatekin Üniversitesi 8 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 27 Kocaeli Üniversitesi 8 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli 

Üniversitesi 

23 Erciyes Üniversitesi 7 

Akdeniz Üniversitesi Manavgat 21 Çukurova Üniversitesi 6 

Kırklareli Üniversitesi 17 Ġskenderun Teknik Üniversitesi 5 

Balıkesir Üniversitesi 16 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. 5 

Ġzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 16 Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi 4 

Aksaray Üniversitesi 15 Düzce Üniversitesi 3 

Akdeniz Üniversitesi 15 Bolu Abant Ġzzet Baysal Üni. 3 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 15 Kafkas Üniversitesi 3 

Mersin Üniversitesi 14 Tokat GaziosmanpaĢa Üni. 3 

Pamukkale Üniversitesi 13 Dokuz Eylül Üniversitesi 2 

GümüĢhane Üniversitesi 12 Mardin Artuklu Üniversitesi 2 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 11 Sinop Üniversitesi 2 

Anadolu Üniversitesi 11 Karabük Üniversitesi 1 

Ege Üniversitesi 10 Recep Tayyip Erdoğan 1 

Alanya Alaaddin Keykubat Üni. 10    

 

Tablo 2‟ye bakıldığında, üniversitelere göre sürdürülebilirlik ve kültürel miras ders sayıları 

görülmektedir. Ders sayısı açısından en fazla 34 derse sahip olan üniversite Adnan Menderes 

Üniversitesidir. Ġkinci sırada 32 ders sayısı ile Kastamonu üniversitesi, üçüncü sırada ise 

Adıyaman üniversitesi 31 ders sayısı ile yer almaktadır. Kültürel mirasın sürdürülebilirliği 

açısından en az derse Karabük ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri sahiptir. 

 

Tablo 3: 2018-2019 Yılları Arası Dönemde Turizm Lisans Eğitiminde Sürdürebilirlik 

Durumu 
 

Dersin Adı Tekrar 

lanma 

Sayısı 

Dersin Adı Tekrar 

lanma 

Sayısı 

Sürdürülebilir Turizm 41 Antik Mutfak Kültürü 2 

Anadolu Uygarlıkları 32 Arkeoloji ve Müzecilik 2 

Turizm ve Çevre 26 Çevre Koruma, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 2 

Türk Mutfağı 22 Destinasyon Yönetimi ve Planlaması 2 

Dinler Tarihi 20 Dünya Miras Alanları 2 

Türk Mutfak Kültürü 19 Dünya Uygarlık Tarihi 2 

Anadolu Sanat Tarihi 14 Dünya ve Türkiye‟de Müzeler 2 

Kültürel Miras Turizmi 14 Felsefe ve Anadolu DüĢünürleri 2 

Anadolu Halk Kültürü 13 Genel Türk Tarihi ve Kültürü 2 

Kültür ve Turizm 11 Mezopotamya Tarihi ve Kültürel Miras 2 

Osmanlı Mutfağı 11 Mutfak Kültürleri 2 

Dünya Mutfakları 10 Mutfaklarda ĠĢ ve ĠĢçi Güvenliği 2 
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Türk Tarihi ve Kültürü 9 Somut Kültürel Miras 2 

Ülkeler ve Kültürleri 9 Somut Olmayan Kültürel Miras 2 

Gastronomi ve Yemek 

Tarihi 

8 Türk Folklorü 2 

Selçuklu ve Osmanlı Sanatı 8 Türk Mirası ve Sanatı 2 

 

2018-2019 yılları arasında turizm lisans eğitimindeki sürdürülebilirliğe bakıldığında, 

“sürdürülebilir turizm” dersinin en fazla (41 defa) sayıda okutulduğu görülmektedir. 

“Anadolu Uygarlıkları” dersi 32 defa, “Turizm ve Çevre” dersi 26 defa üniversite 

müfredatlarında yer almaktadır (Tablo 3). “Antik Mutfak Kültürü, Arkeoloji ve Müzecilik, 

Çevre Koruma, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Destinasyon Yönetimi ve Planlaması, Dünya Miras 

Alanları, Dünya Uygarlık Tarihi, Dünya ve Türkiye‟de Müzeler, Felsefe ve Anadolu 

DüĢünürleri, Genel Türk Tarihi ve Kültürü, Mezopotamya Tarihi ve Kültürel Miras, Mutfak 

Kültürleri, Mutfaklarda ĠĢ ve ĠĢçi Güvenliği, Somut Kültürel Miras, Somut Olmayan Kültürel 

Miras, Türk Folklorü ve Türk Mirası ve Sanatı” derslerinin ise 2‟Ģer defa okutulduğu 

görülmektedir. Özellikle, Somut Kültürel Miras ve Somut Olmayan Kültürel Miras derslerinin 

en az okutulan derslerin içinde olması dikkat çekicidir. Kültürel mirasın farkına varılması ve 

nesilden nesile aktarılması için öneminin anlaĢılması gerekir. Bu tablo öneminin henüz tam 

anlamıyla anlaĢılmadığını düĢündürmektedir.  

 

 

Tablo 4: 2018-2019 Yılları Arası Dönemde Turizm Lisans Eğitiminde Sürdürebilirlik 

Durumu (Tablo 3’ün Devamı) 

Dersin Adı Tekrar 

lanma  

Sayısı 

Dersin Adı Tekrar 

lanma  

Sayısı 

Türk ve Dünya Mutfakları 8 Türkiye Tarihi ve Kültürü 2 

Anadolu El Sanatları 7 Yunan, Bizans ve Anadolu Sanatı 2 

Halk Bilimi 7 Aksaray‟ın Yerel Değerleri 1 

Türk ve Anadolu Mitolojisi 7 Anadolu Mutfağı ve Yöresel Yemekleri 1 

Yeme Ġçme Kültürü 7 Anadolu Söylenceleri 1 

Dünya ve Anadolu‟da Antik Kentler 6 Anadolu ve Türk Mitolojisi 1 

Kültürlerarası ĠletiĢim 6 Antik Çağda Günlük YaĢam 1 

Uygarlık Tarihi 6 Antik Çağda Mutfak Kültürü 1 

Yöresel Mutfaklar  6 Asya Mutfakları 1 

Antik YerleĢimler 5 Dünya Kültürleri 1 

Kültürel ÇeĢitlilik ve Turizm 5 Dünya ve Türk Mutfağı 1 

Türk Kültürü ve El Sanatları 5 Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 1 

Türkiye Müzeleri ve Antik Kentleri 5 Gastronomi ve Kültür 1 

Uluslararası Mutfaklar 5 Geleneksel Türk Sanatları 1 

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler 4 Gıda ve Sürdürebilirlik 1 

Kültürel Etkinlikler 4 Ġslam Sanatları 1 

Müze Rehberliği 4 Kültür Kenti Ġstanbul 1 

Yöresel Anadolu Mutfağı 4 Müze Yönetimi 1 

Ekoturizm ve Çevre 3 Müzecilik ve Arkeoloji 1 

Kültür Turizmi ve Dünya Kültürel 

Mirası 

3 Orta Asya Türk Tarihi 1 
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Sanat Eserleri ve Müzecilik 3 Osmanlı Mimarisi ve Sanatı 1 

ġehir ve Medeniyet 3 Osmanlı Sanatı 1 

Türk Sanatı 3 Samsun Halk Kültürü ve Gelenekleri 1 

Yemek, Kültür ve Toplum  3 Sanat, Kültür ve Mutfak 1 

Yiyecek Tarihi 3 Türkiye Yiyecek-Ġçecek ve Mutfak 

Kültürü 

1 

Anadolu Epigrafisi 2 Yerel Turistik Değerler 1 

Anadolu‟nun Antik Kentleri 2    

 

“Türkiye Tarihi ve Kültürü” ve “Yunan, Bizans ve Anadolu Sanatı” derslerinin 2‟Ģer defa, 

diğer arkasından gelen derslerin ders sayılarının 1‟e kadar düĢtüğü görülmektedir. 

Sürdürülebilirlik anlamında daha çok mutfak bölümündeki derslerin çeĢitliliğinin diğer 

alanlara göre daha fazla olduğu söylenebilir (Tablo 4).  

 

Tablo 5: 2018-2019 Yılları Arası Dönemde Turizm Lisans Eğitiminde Sürdürebilirlik 

Durumu (Tablo 4’ün Devamı) 

Dersin Adı Tekrar 

lanma 

Sayısı 

Dersin Adı Tekrar 

lanma 

Sayısı 

Kültürel Etkinlikler 4 Ġslam Sanatları 1 

Müze Rehberliği 4 Kültür Kenti Ġstanbul 1 

Yöresel Anadolu Mutfağı 4 Müze Yönetimi 1 

Ekoturizm ve Çevre 3 Müzecilik ve Arkeoloji 1 

Kültür Turizmi ve Dünya Kültürel 

Mirası 

3 Orta Asya Türk Tarihi 1 

Sanat Eserleri ve Müzecilik 3 Osmanlı Mimarisi ve Sanatı 1 

ġehir ve Medeniyet 3 Osmanlı Sanatı 1 

Türk Sanatı 3 Samsun Halk Kültürü ve Gelenekleri 1 

Yemek, Kültür ve Toplum  3 Sanat, Kültür ve Mutfak 1 

Yiyecek Tarihi 3 Türkiye Yiyecek-Ġçecek ve Mutfak 

Kültürü 

1 

Anadolu Epigrafisi 2 Yerel Turistik Değerler 1 

Anadolu‟nun Antik Kentleri 2    

 

Tablo 5 incelendiğinde ders sayılarının 1‟e kadar düĢtüğü görülmektedir. Sürdürülebilirlik 

anlamında daha çok mutfak bölümündeki derslerin çeĢitliliğinin diğer alanlara göre daha fazla 

olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 6:  Üniversitelere Göre Bölümlerin Tekrarlanma Sayıları 

Bölüm Adı Tekrarlanma Sayısı 

Turizm ĠĢletmeciliği 29 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 18 

Konaklama ĠĢletmeciliği 7 

Seyahat ĠĢletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 

Seyahat ĠĢletmeciliği 4 

Rekreasyon Yönetimi 3 

Turist Rehberliği   1 
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Üniversitelerdeki bölümlerin tekrarlanma sayılarına (Tablo 6) bakıldığında, en fazla 

tekrarlanan bölümün “turizm iĢletmeciliği” olduğu görülmektedir. Ġkinci sırada “Gastronomi 

ve Mutfak Sanatları” ve üçüncü sırada “Konaklama ĠĢletmeciliği” bölümü yer almaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Yapılan içerik analizi sonunda, YÖK‟e bağlı üniversitelerin ders müfredatları kültürel 

miras ve sürdürülebilirlik düzeyleri incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda 38 farklı üniversitede 

kültürel miras ve sürdürülebilirlik konusunda derslerin mevcut olduğu görülmüĢtür.  

 

Kültürel Miras, Kültürel Miras Turizmi ya da Kültürel Miras Yönetimi adı altında ders 

verilen üniversitelerin baĢında Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz 

Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Kastamonu 

Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak toplam 

8 üniversitede bu dersler verilmektedir. Turizm konusunda birden çok bölümde eğitim veren 

bazı üniversitelerin bütün bölümlerinde kültürel miras ve sürdürülebilirlik konularına yer 

vermediği, bazılarının ise bütün bölümlerinde bu konuda derslere yer verildiği saptanmıĢtır.  

 

Kültürel miras ve sürdürülebilirlik konusunda verilen dersler incelendiğinde ise bu 

konuda 85 farklı ders isminin var olduğu belirlenmiĢtir. Bu durum ders isimleri konusunda 

üniversiteler arasında bir fikir birliği olmadığını göstermektedir. Kültürel miras ve 

sürdürülebilirlik konusunda üniversitelerin 7 farklı bölümünde bu derslerin verildiği 

saptanmıĢtır. Bölümler arasında 29 defa tekrar etmesi ile „Turizm ĠĢletmeciliği‟ bölümü öne 

çıkmaktadır. Üniversitelerin müfredatlarında kültürel miras ile ilgili derslerin seçmeli olarak 

yer alması, her üniversitenin özeline bırakılması bu dersin öneminin anlaĢılmasını da 

zorlaĢtırmaktadır. Bu derslerin ortak zorunlu diğer dersler gibi düĢünülüp değerlendirilmesi, 

üniversiteler arası eğitim farklılığının da ortadan kalkmasını sağlayabilir. 

 

Analizden elde edilen bulgulara bakıldığında ortak bir ders isminin olmaması 

nedeniyle kültürel miras ve sürdürülebilirlik konusunda ortak bir bilinç oluĢturmak zor 

olacaktır. Bu nedenle bu konu özelinde ülke genelinde ortak bir ders ismi ve iĢleyiĢinin olması 

konu hakkında ortak hareket etmeye de yardımcı olabilir. Kültürel miras ve sürdürülebilirlik 

konusunda eğitimin sekiz dönemlik lisans eğitiminde sadece bir veya iki dönem içerisinde 

verildiği saptanırken ders verilen dönem sayısının arttırılması da bu konudaki bilinci 

arttırabilir. Verilen kültürel miras ve sürdürülebilirlik derslerinin genel olarak ülke geneli 

temel alınarak verildiği saptanmıĢtır. Bunun yerine üniversitelerin içerisinde bulunduğu Ģehir 

veya bölgeler özelinde dersler verilmesi de öğrencilerin yaĢadıkları bölgenin kültürel mirasını 

daha iyi anlamalarını sağlayabilir. 

 

Bu araĢtırma Türkiye‟de turizm lisans eğitimi veren devlet üniversiteleri ile 

sınırlandırılmıĢtır. Gelecek çalıĢmalarda vakıf üniversitelerinde de benzer çalıĢmalar yapılarak 

sonuçlar karĢılaĢtırılabilir. Ayrıca, meslek yüksek okullarında böyle bir çalıĢmanın yapılması 

da iki yıllık eğitim ve dört yıllık eğitim arasındaki araĢtırma yapılan konu itibariyle 

farklılıkların ya da benzerliklerin ortaya çıkmasına yardımcı olacağı düĢünülmektedir. 
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ABSTRACT 

 
The internet is one of the common use of information sources for travel decision-making of tourists and 

for choosing a destination. Especially with the help of online reviews, tourists can get a chance to share their 

experiences while affecting the individual's destination choices who would like to visit that destination. The aim 

of the study was to examine online reviews about UNESCO World Heritage Sites and Tentative Sites of Muğla. 

For this aim, the online reviews drown from TripAdvisor.com which is one of the most common travel internet 

sites, taken into consideration. In this frame, online review of Ancient City of Letoon which is in the world 

heritage sites list was decided to examine. Also, the online reviews about Pınara and Tlos among Ancient Cities 

of Lycian Civilizations, Medieval City of Beçin, Mausoleum and Sacred Area of Hecatomnus, Ancient City of 

Kaunos, Ancient City of Stratonikeia and the Bodrum Castle were discussed. Online reviews limited with the 

language of Turkish and up to the date of 28 February 2019. The content analysis was used in the study. The 

reviews on cultural heritages were analysed by using NVIVO 11qualitative data analysis program by taking into 

account "word frequency". In addition, positive and negative comments were determined. As a result of the 
study, a total of 2143 positive comments and 413 negative comments were determined for the cultural heritages. 

 

Key Words: UNESCO, World Heritage List, Tentative Heritage List, Tripadvisor, Online Review, 

Muğla, Tourism. 

 

 

MUĞLA ĠLĠNĠN UNESCO DÜNYA MĠRASI LĠSTESĠ VE GEÇĠCĠ LĠSTESĠNDE 

YER ALAN KÜLTÜREL MĠRAS DEĞERLERĠNE YÖNELĠK ÇEVRĠMĠÇĠ 

YORUMLARIN ĠÇERĠK ANALĠZĠ: TRIPADVISOR.COM ÖRNEĞĠ 

 

ÖZET 

 
Turistlerin tatil kararı almalarında ve destinasyon seçiminde yaygın olarak kullanılan bilgi kaynaklarından 

biri de internettir. Özellikle çevrimiçi değerlendirme imkanı sayesinde turistler hem kendi deneyimlerini 

paylaşma fırsatı elde etmekte, hem de o destinasyonu ziyaret etmek isteyen kişilerin tercihlerini 

etkileyebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Muğla ilinin UNESCO dünya mirasları listesi ile geçici listesinde 

yer alan kültürel miras değerlerine yönelik yapılan çevrimiçi yorumları değerlendirmektir. Bu amaçla dünyanın 
en büyük seyahat internet sitelerinden biri olan TripAdvisor.com sitesinde yapılmış olan yorumlar ele alınmıştır. 

Bu kapsamda dünya miras listesinde yer alan Letoon antik kentine ait çevrimiçi yorumlar incelenmeye tabi 

tutulmuştur. Bunun yanı sıra geçici miras listesinde yer alan Likya Uygarlığı antik kentlerinden Pınara ve Tlos, 

Beçin Ortaçağ Kenti, Hekatomnos Anıt Mezarı, Kaunos Antik Kenti, Stratonikeia Antik Kenti ve Bodrum Kalesi 

hakkında yapılan yorumlar değerlendirmeye alınmıştır. Yorumlar, Türkçe dili ile ve 28 Şubat 2019 yılına kadar 

olanlar ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Kültürel değerlere yönelik yapılan 

yorumlar NVivo 11 nitel veri analiz programı yardımıyla "kelime sıklığı" dikkate alınarak analiz edilmiştir. 

Ayrıca kültürel değerler ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz temalar belirlenmiştir. Analiz sonucunda kültürel 

değerlere yönelik olarak toplamda 2143 adet olumlu, 413 adet olumsuz tema tespit edilmiştir. 
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Muğla İlinin Unesco Dünya Mirası Listesi Ve Geçici Listesinde Yer Alan Kültürel Miras 

Değerlerine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçerik Analizi: Trıpadvısor.Com Örneği 

 
Anahtar Kelimeler: UNESCO, Dünya Miras Listesi, Geçici Miras Listesi, Tripadvisor, Çevrimiçi 

Yorum, Muğla, Turizm. 

 

1. ALANYAZIN TARAMASI 

 

Turist karar verme sürecinde etkili olan faktörlerden biri olarak nitelendirilen ağızdan 

ağıza iletişim (Word-of-Mouth-WOM) (Cantallops ve Salvi, 2014: 51), insanların belirli bir 

ürün, marka veya hizmet hakkında sahip oldukları fikirlerini paylaşabildikleri bir süreç 

(Güzel, 2014: 194), kişiler arasında gerçekleşen gayri resmi bir iletişim (Harrison-Walker, 

2001: 63) olarak tanımlanmaktadır. Ağızdan ağıza iletişim tüketicilerin az ya da çok düzeyde 

ürün ve hizmet seçimlerini etkileyen bir faktör olarak nitelendirilmekte, seyahat etmeye ilgi 

duyan insanlar tarafından en çok başvurulan kaynaklardan biri olarak görülmektedir  

(Cantallops ve Salvi, 2014: 51). Ağızdan ağıza iletişimin özellikle tüketicilerin tutum ve 

davranışlarını şekillendirmede önemli bir role sahip olduğu öyle ki gazete ve dergi 

reklamlarından 7 kat, kişisel satıştan 4 kat, radyo reklamlarından ise 2 kat daha etkili bir 

yöntem olduğu belirtilmektedir (Harrison-Walker, 2001: 60). 

 

Bilgi teknolojilerinde artan gelişmeler ve iletişim alanında ortaya çıkan yeni teknikler 

sonucunda (Cantallops ve Salvi, 2014: 51) ağızdan ağıza iletişim süreci zamandan ve 

mekândan bağımsız hale gelerek yerini elektronik ağızdan ağıza iletişime (eWOM) 

bırakmıştır (Güzel, 2014: 195). eWOM; "tüketicilerin, işletmelerin ürün ve hizmetleri 

hakkında olumlu veya olumsuz deneyimlerini ve bilgilerini internet ortamında diğer 

tüketicilere aktarmaları" şeklinde tanımlanmaktadır (Avcılar, 2005: 343; Park ve Kim, 2008: 

401). Bir başka tanıma göre eWOM, "bir ürün ya da işletme hakkında mevcut, potansiyel ya 

da önceki müşteriler tarafından yapılan ve internet aracılığıyla birçok insan ve kurum 

tarafından da ulaşılabilen her türlü olumlu ya da olumsuz yorumlardır" (Hennig-Thurau, vd., 

2004: 38). e-WOM aracılığıyla tüketiciler ürün ve hizmetlerle ilgili bilgiyi sadece 

yakınlarından değil, o ürün veya hizmet ile ilgili deneyime sahip hiç tanımadığı kişilerden de 

elde edebilmektedirler (Hennig-Thurau ve Walsh, 2004: 51). 

 

e-WOM’daki paylaşımlar; bloglar, sanal topluluklar, haber grupları, anlık 

mesajlaşmalar, kişisel e-postalar, sohbet odaları, nefret siteleri, değerlendirme siteleri ve 

sosyal ağ siteleri gibi kanallar aracılığıyla yapılmaktadır (Sarıışık ve Özbay, 2012: 4). Bu 

kanallar arasında yer alan ve bu çalışmanın da konusunu oluşturan çevrimiçi tüketici 

yorumları ise "bir ürün ile ilgili tüketicilerin internet üzerinde yaptıkları olumlu veya olumsuz 

görüşleri ifade etmektedir" (Doğan, Yücel Güngör ve Tanrısevdi, 2016: 6).  Nitekim 

tüketiciler tarafından paylaşılan çevrimiçi yorumlar, bir ürün veya hizmet ile ilgili kişisel 

deneyimler, ürün veya hizmete yapılan övgü ya da ürün veya hizmete yönelik şikayetleri 

içermektedir. (Özbay ve Sarıışık, 2013: 4). 

 

İstenilen bilgilere kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması, çok farklı ve çeşitli yorumları 

değerlendirme ve farklı perspektiflerden görme fırsatı sunması, gerçek tüketici yorumlarını 

içermesi ve satın alma kararı verilirken riskin azalacağı düşüncesi çevrimiçi tüketici 

yorumlarının avantajları olarak sayılmaktadır (Özbay ve Sarıışık, 2013: 6). Bilim, Başoda ve 

Özer'in (2013: 390) belirttiğine göre Hui (2011) tüketicilerin yorumlarının potansiyel 

tüketiciler için güvenilir bir kaynak olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim tüketiciler bu tür 

yorumları kişilerin kendi duygu ve düşüncelerini yansıttığı için daha samimi ve üreticinin 

sunduğu bilgiden daha güvenilir bulmaktadırlar (Doğan, Yücel Güngör ve Tanrısevdi, 2016: 

5). Diğer araştırmacılar da benzer şekilde tüketicilerin, yapılan yorumların ve puanlamaların 

ticari kaygı olmaksızın yapıldığını ve yardım etmeye yönelik bir bilgilendirme amacı 
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içerdiğini düşündükleri ve karar alma noktasında da bu bilgileri önemsediklerini 

belirtmektedirler (Özbay ve Sarıışık, 2013: 7). Örneğin, Nielsen Araştırma Şirketi (2015) 

tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Global Trust in Advertising adlı çalışmaya 2015 

yılında 60 ülkeden 30 binden fazla tüketici katılmış, araştırma sonucunda tüketicilerin 

%83'ünün en güvenilir buldukları bilgi kaynağının tanıdık tavsiyeleri olduğu, %66'sının ise 

çevrimiçi tüketici yorumlarını ikinci güvenilir bilgi kaynağı olarak belirttikleri ortaya 

çıkmıştır. Çevrimiçi tüketici yorumlarının sözü edilen avantajlarının yanı sıra yorumların 

anonim olma niteliğinden dolayı yorum yazanların gerçek amaçlarının hiçbir zaman 

bilinememesi ise bir dezavantaj olarak görülmektedir (Özbay ve Sarıışık, 2013: 7). 

 

Çevrimiçi tüketici yorumları turizm sektörü açısından ele alındığında otel, restoran veya 

destinasyon seçimi konularında oldukça etkili ve önde gelen bilgi kaynaklarından birisi haline 

gelmiştir (Bayram, 2015: 29). Bunun en önemli nedeni turistik ürünün soyut özelliğe sahip 

olması ve önceden denenme imkânının olmaması ve çoğu turizm ürününün yüksek satın alma 

riski taşımasıdır (Litvin, Goldsmith ve Pan, 2007: 458). Bu nedenle turistik ürün veya hizmeti 

önceden deneyimlemiş olan tüketicilerin yorumları yol gösterici olabilmektedir. Çevrimiçi 

tüketici yorumları, gerçek tüketicilerin deneyimlerini yansıttığı için potansiyel turistlere 

dolaylı olarak, yaşayacakları tecrübe hakkında ön deneyim olanağı sunmaktadır (Bayer, 2014: 

12). Amerika Seyahat Endüstrisi Birliği'ne göre Amerikalı turistlerin %67'si destinasyonlar 

hakkında bilgi aramak ya da  fiyatları ve tarifeleri karşılaştırmak amacıyla internetten 

yararlanmaktadırlar (Litvin, Goldsmith ve Pan, 2007: 461). Ye vd. (2011) tarafından yapılan 

bir araştırmada seyahate katılanların %74’ü zevk amaçlı gezi planlarken bilgi kaynağı olarak 

diğer tüketicilerin yorumlarını dikkate aldıklarını saptamışlardır (Aktaran: Sarıışık ve Özbay, 

2012: 9). Gretzel vd., (2007) Avrupa’da 2007 yılında çevrimiçi seyahat pazarının toplam 

pazarın %19,4’ünü oluşturduğunu belirtmektedir (Aktaran: Güzel, 2014: 196).  

 

Turizm işletmelerinin turistler tarafından değerlendirildiği başlıca çevrimiçi 

değerlendirme toplulukları arasında TripAdvisor, Expedia, Booking, HRS, VirtualTourist ve 

IgoUgo gelmektedir (Bayer, 2014: 11). Bu siteler arasında yer alan TripAdvisor yaklaşık 7,7 

milyon konaklama, havayolu ve restoran işletmesi ile destinasyon kaydı, 96 milyon üye ve 

660 milyonu aşkın yorum ile dünyanın en büyük seyahat sitesi olarak görülmektedir. 

TripAdvisor markalı siteler, 49 pazarda sunulmakta olup aylık ortalama 456 milyon ziyaretçi 

çekmektedir (https://tripadvisor.mediaroom.com). TripAdvisor turistlere destinasyonlar ve 

turizm işletmeleri hakkında bilgi vermekte, sitede yer alan bilgilerin diğer kullanıcılara 

paylaşılmasını sağlamakta, ayrıca işletmeye cevap verme imkânı sunmaktadır (Erdem ve Yay, 

2017: 230). 

 

TripAdvisor internet sitesinde yer alan çevrimiçi tüketici yorumları ile ilgili yapılan 

çalışmalar değerlendirildiğinde çalışmaların çoğunluğunun restoran ve otel işletmelerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bunların yanı sıra destinasyonlara yönelik ve müzelere yönelik 

yapılmış çalışmalar da özellikle son yıllarda üzerinde durulan konular olmuştur. Örneğin, 

Köroğlu vd. (2014), Türkiye’de 2012 yılı itibariyle en fazla ziyaret edilen ilk beşte yer alan 

arkeolojik sit alanlarına yönelik TripAdvisor yorumlarını incelenmiş, araştırma sonucunda 

%79,4 oranında 2981 adet olumlu, %20,6 oranında 773 adet olumsuz olmak üzere toplamda 

3754 tema saptanmıştır. "Harika/muhteşem/inanılmaz bir kent”, "mutlaka gidilmeli/tavsiye 

ediyorum” ve "tarihi/efsanevi bir kent” temaları olumlu temalar olarak belirlenirken, 

“kalabalık”, “sıcak” ve “pahalı” temaları olumsuz temalar olarak tespit edilmiştir. Kladou ve 

Mavragani (2015) yaptıkları çalışmalarında, çevrimiçi yorumlar aracılığıyla destinasyon imajı 

bileşenlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul destinasyonuna 
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yönelik TripAdvisor sitesinde yer alan 203 yorum değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma 

sonucunda İstanbul destinasyonunun %66,93 oranında bilişsel, %22,18 oranında duygusal ve 

%10,89 oranında çaba gerektiren imaja sahip olduğu tespit edilmiştir. Bir başka çalışma Güdü 

Demirbulat ve Aymankuy (2016) tarafından yapılmıştır. Çalışmada Batum destinasyonunda 

gezilecek yerler hakkında TripAdvisor sitesinde yapılan yorumlar ve derecelendirmeler içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada en fazla yorum almış 20 çekicilik ele alınmış, 

bu turistik çekicilikler turistler tarafından %63,08 oranında mükemmel ve %24,85oranında iyi 

olarak değerlendirilmiştir. Köroğlu vd. (2017), TripAdvisor seyahat sitesinde yer alan 2016 

yılının en iyi ilk on müzesine yönelik olumsuz kullanıcı güdümlü içeriklerin çözümlenmesi 

amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Analiz sonucunda toplam 3457 yorum 

incelenmiş,  673 olumsuz tema tespit edilmiştir. Benzer bir çalışma Göktaş ve Dinçer (2017) 

tarafından gerçekleştirilmiş, İstanbul ilinde yer alan ve TripAdvisor'da en çok yorum yapılmış 

ilk on özel müzeye yönelik yorumlar incelenmiştir. İnceleme sonucunda 4.868 yorum dikkate 

alınmıştır. Yorumlar olumlu ve olumsuz alt kategorilere ayrılarak değerlendirilmiştir.  

 

2. YÖNTEM 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 

 

Araştırmanın amacı Muğla ili sınırları içerisinde UNESCO Dünya Mirası Listesi ve 

Geçici Listesinde yer alan kültürel miras değerlerine yönelik yapılan çevrimiçi yorumların 

değerlendirilmesidir. 

 

2.2. Veri Toplama Yöntemi  

 

Araştırmada amaca uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. "İçerik analizi; 

metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden teorik sonuçlar 

çıkarılmasından oluşan bir araştırma tekniğidir" (Köroğlu, vd., 2014, 382). "İçerik analizinde, 

çözümleme birimi kelimeler olabileceği gibi; semboller, boyutlar veya renkler gibi görsel 

unsurlardan da yararlanılabilmektedir" (Doğan, Yücel Güngör ve Tanrısevdi, 2016, 8). Bu 

araştırmada ise çözümleme birimi olarak kelimeler tercih edilmiştir. 

 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Bu kapsamda Muğla'da UNESCO Dünya Miras Listesi ve Geçici Listesinde yer alan 

kültürel değerlere yönelik yapılan yorumlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Xanthos-Letoon 

Antik Kentleri 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır 

(http://www.muglakulturturizm.gov.tr). Bu antik kentlerden Muğla ili sınırları içerisinde yer 

alması nedeniyle sadece Letoon antik kenti değerlendirmeye alınmıştır. Bunun yanı sıra il 

sınırları içerisinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine 2009 yılında alınan Likya 

Uygarlığı antik kentlerinden Pınara ve Tlos, 2012 yılında alınan Beçin Ortaçağ Kenti ile 

Hekatomnos Anıt Mezarı, 2014 yılında alınan Kaunos Antik Kenti, 2015 yılında alınan 

Stratonikeia Antik Kenti ve 2016 yılında alınan Bodrum Kalesi 

(http://www.muglakulturturizm.gov.tr) de araştırma kapsamında değerlendirilmiştir.  

 

2.4. Verilerin Analizi 

 

Araştırmada kültürel değerlere yönelik yapılan yorumlara ait veriler, TripAdvisor 

yorum sitesinden elde edilmiştir. TripAdvisor sitesinin tercih edilmesinin nedeni, 661 
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milyonu aşan yorum ve görüşle dünyanın en büyük çevrimiçi seyahat topluluğunu 

oluşturmasıdır (https://tripadvisor.mediaroom.com). 

 

İncelenen yorumlar, orijinal olarak Türkçe dilinde yapılan ve 28 Şubat 2019 yılına 

kadar olan yorumlar ile sınırlandırılmıştır. Bunun yanı sıra kültürel değerlere yönelik yapılan 

ziyaretçi puanları da dikkate alınmıştır. Aşağıda yer alan Tablo 1'de kültürel değerlere yönelik 

TripAdvisor sitesi üzerinden yapılan toplam yorum sayıları ve Türkçe dilinde yapılan yorum 

sayıları görülmektedir. 

 
Tablo 1. Muğla İlinde Yer Alan Kültürel Değerlere Yönelik Yapılan Toplam Yorum Sayıları ve 
Türkçe Yorum Sayıları 

Alan Tüm Diller 
Türkçe ve 

Ġngilizceden Çeviri 
Türkçe 

Letoon Antik Kenti 70 31 27 

Pınara Antik Kenti 129 30 25 

Tlos Antik Kenti 720 230 170 

Beçin Ortaçağ Kenti 28 20 20 

Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı 6 6 5 

Kaunos Antik Kenti 1048 227 161 

Stratonikeia Antik Şehri / Kenti 19 + 20 17 + 16 15 + 11 

Bodrum Kalesi 2231 882 695 

Toplam 4249 1459 1129 

 

Yukarıda yer alan Tablo 1 doğrultusunda toplamda Türkçe dilinde 1459 adet yorumun 

yer aldığı tespit edilmiş, ancak bu yorumlardan sadece 1129'unun orijinal olarak Türkçe 

dilinde yazıldığı,  330 adedinin ise İngilizceden Türkçeye çevrildiği belirlenmiştir. Çeviri 

esnasında cümle düşüklüklerinden kaynaklanan anlam bozuklukları nedeniyle bu yorumlar 

dikkate alınmamış, sonuç olarak 1129 adet yorum değerlendirmeye alınmıştır. 

 

Stratonikeia Antik Kenti yorumlarda hem kent adıyla hem de şehir adıyla yer aldığından 

her iki başlık altındaki yorumlar birleştirilerek tek bir başlık altında incelenmiştir. Bunun yanı 

sıra Bodrum Kalesi ve içerisinde yer alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ayrı başlıklar 

altında yer alması dolayısıyla sadece Bodrum Kalesi değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

Öncelikle kültürel değerlere ait yapılan ziyaretçi puanları frekans ve yüzde dağılımı 

verilerek değerlendirilmiştir. Ardından kültürel değerlere yönelik yapılan yorumlar NVivo 11 

nitel veri analiz programı yardımıyla "kelime sıklığı" dikkate alınarak analiz edilmiştir. Her 

kültürel değer kendi içerisinde değerlendirilmiş ve her biri için ayrı ayrı kelime bulutu 

oluşturulmuştur. Tablo 1'de görüldüğü gibi kültürel değerlere yönelik yapılan yorum sayıları 

birbirinden farklılık arz ettiği için kelime sıklığı incelemesinde herhangi bir alt sınır 

belirlenmemiştir. Bunun yanı sıra kültürel değerin kendi adında geçen kelimeler ve anlamlı 

olmayan kelimeler (zarf fiil, edat, bağlaç, vb.)  (örneğin; Letoon, antik kent, anıt, kale, olarak, 

bakımından, vb.) kelime sıklığına dahil edilmemiştir. Son olarak her bir kültürel değer için 

yapılan yorumlarda yer alan değişkenlerin frekansları ve anlam içerikleri dikkate alınarak 

kendi içlerinde kategorilere ayrılmış, ardından olumlu ve olumsuz temalar oluşturulmuştur. 

Temalar oluşturulurken eş anlamlı ifadeler ve anlam olarak birbirine yakın ve benzer olan 

ifadeler gruplandırılmıştır. Ayrıca bazı ifadeler yorum içerisindeki anlam durumuna göre kimi 

zaman olumlu, kimi zaman olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

 

https://tripadvisor.mediaroom.com/us-about-us
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3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Tablo 2'de araştırma kapsamında yer alan kültürel değerlere yönelik ziyaretçi 

puanlarının dağılımı görülmektedir. 

 
Tablo 2. Muğla İlinde Yer Alan Kültürel Değerlere Yönelik Ziyaretçi Puanları 

Kültürel Değerler 

Ziyaretçi Puanları 

M
ü

k
e
m

m
e
l 

Ç
o
k

 Ġ
y
i 

O
r
ta

la
m

a
 

K
ö
tü

 

B
e
r
b

a
t 

T
O

P
L

A
M

 

Letoon Antik Kenti  16 10 5 - - 31 

Pınara Antik Kenti 19 8 1 - 2 30 

Tlos Antik Kenti 144 64 20 2 - 230 

Beçin Ortaçağ Kenti 10 5 3 1 1 20 

Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı 5 - 1 - - 6 

Kaunos Antik Kenti 149 57 17 1 3 227 

Stratonikeia Antik Kenti 23 8 2 - - 33 

Bodrum Kalesi 612 216 41 6 7 882 

TOPLAM 977 368 90 10 13 1459 

% 67,0 25,2 6,2 0,7 0,9 100 

 

Yukarıda yer alan Tablo 2'ye göre Muğla ilinde yer alan 8 adet kültürel değere yönelik 

toplamda 1459 kişi tarafından puanlama yapıldığı belirlenmiştir. Puanlamalar 

değerlendirildiğinde genel itibariyle kültürel değerlere yönelik ziyaretçi deneyimlerinin 

olumlu düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre ziyaretçilerin %67'si kültürel değerleri 

"mükemmel" düzeyde, %25'i "çok iyi" düzeyde, %6'sı ise "ortalama" düzeyde 

değerlendirmişlerdir. Ziyaretçilerin sadece %1,6'sı kültürel değerlerin "kötü" ve "berbat" 

düzeyde olduklarını düşünmektedirler. 

 
Tablo 3. Letoon Antik Kenti Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 

 Kelime Sıklık %  

 

1 tapınak 25 18,25 

2 tiyatro 17 12,41 

3 Leto 13 9,49 

4 Apollon 11 8,03 

5 Artemis 10 7,30 

6 kutsal 8 5,84 

7 UNESCO 8 5,84 

8 güzel 7 5,11 

9 tarihi 7 5,11 

10 Likya 6 4,38 

11 restorasyon 6 4,38 

12 gereken 5 3,65 

13 kazı 5 3,65 

14 çeşme 5 3,65 

15 korunmuş 4 2,92 

 

Tablo 3’e göre Letoon antik kentine yönelik yapılan yorumlarda geçen kelime sıklıkları 

incelendiğinde en sık kullanılan kelimenin %18,25 oranında "tapınak" (25 defa) kelimesi 

olduğu görülmektedir. Bu kelimeyi sırasıyla Leto, Apollon, Artemis, kutsal, UNESCO, güzel, 

tarihi, Likya, restorasyon, gereken, kazı, çeşme ve korunmuş kelimeleri takip etmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde Letoon antik kentinin antik Yunan tanrı ve tanrıçalarından 
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Leto, Apollon ve Artemis adına inşa edilmiş tapınakları ve tiyatrosu ile dikkati çektiği 

görülmektedir. 
 

Tablo 4. Letoon Antik Kenti Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz Temalar 
 Olumlu Temalar f % 

1 (mutlaka, kesinlikle) görülmeli, gidilmeli, tavsiye ederim, uğramadan gitmeyin 13 21,4 

2 UNESCO dünya mirası listesinde 8 13,2 

3 Çok iyi korunmuş, görülmeye değer, ihtişamlı, ayakta kalmış tiyatro 6 9,9 

4 Kültür, tarih, antik kent sevenler, meraklıları için 5 8,2 

5 Güzel, şirin, büyüleyici bir antik kent, yer 5 8,2 

6 Yolu, ulaşımı iyi, güzel, kolay 5 8,2 

7 (önemli) Bir kutsal alan 5 8,2 

8 Müze kartla giriş yapılabiliyor 3 4,9 

9 En büyük, en iyi korunmuş Leto tapınağı 2 3,3 

10 Tarihte yolculuğa çıkarıyor 2 3,3 

11 Kayalara verdikleri şekilleri görmek için tiyatro en güzel örnek 1 1,6 

12 Mitolojiyi yerinde görmek mükemmel 1 1,6 

13 En bakımlı antik kentlerden biri 1 1,6 

14 Yönlendirme levhaları yeterli 1 1,6 

15 Mozaik, kentte gördüğüm en güzel şey 1 1,6 

16 Geldiğimiz için mutluyuz 1 1,6 

17 Düzenlenince önemli kentlerden biri olacak 1 1,6 

  61 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 
Daha çok kazı çalışması,  restorasyon, düzenleme lazım, restorasyon olmadığı için harabe 
durumda 

6 18,7 

2 Restorasyon, kazı çalışmaları, tadilat devam ediyor 5 15,6 

3 Bilgilendirme, panolar, işaretler, yönlendirmeler yetersiz, eksik 5 15,6 

4 Bakımsız kalmış, kendi haline bırakılmış bir yer 3 9,4 

5 büyük bir yer değil, küçük bir yer 3 9,4 

6 Yolu dar ve içeride 2 6,3 

7 tiyatronun büyük bir kısmı, orkestrası ortaya çıkarılmamış 2 6,3 

8 gezilmese de olur, mutlaka uğranması gerektiğini düşünmüyorum 2 6,3 

9 UNESCO'da olması beklentiyi yükseltmesin 1 3,1 

10 fazla beklenti içine girmeyin 1 3,1 

11 mevsiminde gidilmezse harabeler su altında kaldığı için hüsran olur 1 3,1 

12 Artemis tapınağı çok iyi korunmamış 1 3,1 

  32 100 

 

Tablo 4’te Letoon antik kentine yönelik yapılan yorumlarda ortaya çıkan olumlu ve 

olumsuz temalar görülmektedir. Yorumlar değerlendirildiğinde antik kentle ilgili toplamda 61 

olumlu (%65,6), 32 olumsuz (%34,4) tema tespit edilmiştir. Olumlu temalarda öne çıkanlar 

%21,4 oranı ile “(mutlaka/kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, gezilmeli, gidilmeli, tavsiye 

ederim, uğramadan gitmeyin”, %13,2 oranı ile “UNESCO dünya mirası listesinde”, %9,9 

oranı ile “çok iyi korunmuş, görülmeye değer, ihtişamlı, ayakta kalmış tiyatro” temalarıdır. 

Bunların yanı sıra kültür, tarih, antik kent sevenler ve meraklıları için ideal bir yer olduğu, 

güzel, şirin, büyüleyici bir antik kent olduğu, yolunun iyi, güzel, kolay olduğu, önemli bir 

kutsal alan olduğu da belirtilen olumlu temalar arasında yer almaktadır. 

 

Antik kent ile ilgili olumsuz temalara bakıldığında en büyük sorunun “kazı çalışması, 

restorasyon ve düzenleme” konusunda olduğu belirlenmiştir. İkinci sırada bilgilendirmenin 

(panoları), işaretlerin, yönlendirmelerin yetersiz ve eksik olduğu gelmektedir. Yine 

yorumlarda kentin bakımsız kaldığı, kendi haline bırakıldığı, aynı zamanda küçük bir kent 

olduğu da vurgulanmıştır. Ulaşım konusunda ise olumlu olduğu kadar yolunun dar ve içeride 

olduğunu belirten olumsuz yorumlara da rastlanmıştır. Yine UNESCO listesinde yer almasına 

rağmen beklentinin yükseltilmemesi gerektiği bir ziyaretçinin yorumunda öne çıkan vurgu 

olmuştur. 
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Tablo 5. Pınara Antik Kenti Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 

 Kelime Sıklık % 

 

1 mezar 21 17,95 

2 yolu 18 15,38 

3 kaya 17 14,53 

4 Likya 11 9,40 

5 güzel 10 8,55 

6 tarih 8 6,84 

7 tiyatro 7 5,98 

8 mutlaka 5 4,27 

9 doğa 4 3,42 

10 gerçekten 4 3,42 

11 bekçi 3 2,56 

12 etkileyici 3 2,56 

13 kral 3 2,56 

14 sarp 3 2,56 

 

Tablo 5’e göre Pınara antik kentine yönelik yapılan yorumlarda geçen kelime sıklıkları 

incelendiğinde "mezar" kelimesinin %17,95 oranında en çok kullanılan kelime olduğu 

görülmektedir. Bu kelimeyi sırasıyla yolu, kaya, Likya, güzel, tarih, tiyatro, mutlaka 

kelimeleri izlemektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde Pınara antik kenti, yorum yapan 

ziyaretçiler tarafından, Likya kentlerinden biri olarak kral/kaya mezarları ile bilinmekte, güzel 

bir kent olarak nitelendirilmektedir. 
 

Tablo 6. Pınara Antik Kenti Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz Temalar 
 Olumlu Temalar f % 

1 ilgi çekici, etkileyici, şirin, çok güzel, inanılmaz bir antik kent (şehir, yer) 9 19,6 

2 (mutlaka, kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, gidilmeli, gezilmeli 6 13,0 

3 Çok büyük ve sağlam kalmış, ilgi çekici kral / kaya mezarları 4 8,7 

4 bekçilerin (görevli) korumasında  (bilgili, yardımsever, cana yakın) 4 8,7 

5 fotoğraf çekmek için ideal 3 6,5 

6 görülmeye ve harcadığınız zamana değer 3 6,5 

7 Müze kart ya da herhangi bir ücret gerekmiyor 2 4,3 

8 Yapılar ayakta ve iyi korunmuş 2 4,3 

9 Kalp şeklinde ki sütunları enteresan. 2 4,3 

10 tarih ve doğa sevenler için 2 4,3 

11 Doğa ve tarih tüm saflığıyla iç içe 1 2,2 

12 dağlar içine saklanmış gizli bir hazine 1 2,2 

13 buram buram tarih kokuyor 1 2,2 

14 gezdiğimiz kadarı ile bayıldık 1 2,2 

15 yürüyerek gidilmeli, yol yapılmamalı 1 2,2 

16 Pınara sizi pişman göndermez 1 2,2 

17 bakmaya kıyamıyorsunuz 1 2,2 

18 Hiç bir kazı çalışması yapılmamış olması burayı daha da muhteşem kılıyor  1 2,2 

19 Epikürcü Diyojen'le tanışmak ister misiniz? Yazıtları burada sizi bekliyor  1 2,2 

  46 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 Yolu toprak, taşlı, tehlikeli, zorlu, sarp 11 50,1 

2 Kaya mezarlarına ulaşmak için ekipman ve teknik bilgi gerekli 2 9,2 

3 çok ıssız 2 9,2 

4 can güvenliği yok 1 4,5 

5 yön tayinini becermeniz ve atletik olmanız gerekir 1 4,5 

6 Bilgi alabileceğiniz bir broşür bile yok 1 4,5 

7 Kazı yapılmamış 1 4,5 

8 Diğer kaya mezarlarından farklı bir şey yok 1 4,5 

9 
mangal yapıp çay demleyen çoban ve sanki arkeoloji eğitimi almışçasına bilgi saçan 
antik kent görevlileri 

1 4,5 

10 tavsiye etmem 1 4,5 

  22 100 
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Tablo 6’ya bakıldığında Pınara antik kentine yönelik yapılan yorumlarda geçen olumlu 

ve olumsuz temalar görülmektedir. Temaların 46’sı (%67,6) olumlu iken, 22’si (%32,4) 

olumsuz olarak belirlenmiştir. Olumlu temalar incelendiğinde ziyaretçiler antik kenti “ilgi 

çekici, etkileyici, şirin, çok güzel, inanılmaz bir antik kent, şehir, yer” olarak 

nitelendirmişlerdir. “(mutlaka/kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, gidilmeli, gezilmeli” teması 

ikinci sırada yer almaktadır. Kral / kaya mezarlarının çok büyük ve sağlam kalmış ve ilgi 

çekici olduğu yine vurgulanan temalar arasındadır. Bunların yanı sıra antik kentte görevli olan 

bekçilerin de bilgili, yardımsever, cana yakın oldukları ifade edilmiştir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde Pınara antik kenti doğa ve tarihin bir arada bulunduğu bir kent olarak 

nitelendirilmiştir. 

 

Kent ile ilgili yorumlarda ortaya çıkan olumsuz temalar incelendiğinde ziyaretçilerin 

yarısının kentin yolunu toprak, taşlı, tehlikeli, zorlu, sarp (%50,1) buldukları belirlenmiştir. 

Ziyaretçilerin %9,2’sinin kaya mezarlarına ulaşmak için ekipman ve teknik bilginin gerekli 

olduğunu ifade etmesi, mezarlara olan ulaşımın da sıkıntılı olduğunu göstermektedir. Yine 

ziyaretçilerin %9,2’si kentin çok ıssız olduğunu belirtmiştir. Genel itibariyle Pınara antik 

kenti ulaşım, güvenlik, bilgilendirme konularında eksik bulunmuştur. 
 

Tablo 7. Tlos Antik Kenti Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 
 Kelime Sıklık %  

 

1 güzel 71 11,25 

2 tarih 49 7,77 

3 mezar 48 7,61 

4 Saklıkent 46 7,29 

5 mutlaka 36 5,71 

6 manzara 32 5,07 

7 gereken 29 4,60 

8 tiyatro 29 4,60 

9 büyük 28 4,44 

10 Fethiye 27 4,28 

11 tarihi 25 3,96 

12 kesinlikle 23 3,65 

13 sıcak 21 3,33 

14 müze kart 19 3,01 

15 Yakapark 19 3,01 

16 kaya 18 2,85 

17 tavsiye 18 2,85 

18 ziyaret 18 2,85 

19 Likya 17 2,69 

20 görülmesi 16 2,54 

21 görün 15 2,38 

22 kral 14 2,22 

23 muhteşem 13 2,06 

 

Tlos antik kentine yönelik yapılan yorumlarda geçen kelime sıklıklarında en fazla 

tekrarlanan kelime %11,25 oranı ile “güzel” kelimesi olmuştur. Ardından tarih, mezar, 

Saklıkent, mutlaka, manzara, gereken, tiyatro, büyük, Fethiye kelimeleri de sık tekrarlanan 

kelimeler arasında yer almıştır. Tlos antik kenti genel olarak Saklıkent’e ve Yakapark’a 

giderken mutlaka uğranılması gereken, Fethiye’de yer alan bir kent olarak nitelendirilmiştir.  

 
Tablo 8. Tlos Antik Kenti Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz Temalar 

 Olumlu Temalar f % 

1 (mutlaka, kesinlikle) görülmeli, gidilmeli, tavsiye ederim, uğramadan gitmeyin 71 24,8 

2 (çok) güzel bir antik kent (şehir, yer, alan, tarihi mekan, tarihi ortam) 28 9,8 

3 manzarası çok güzel, müthiş, eşsiz, muhteşem 28 9,8 

4 antik kent, antik dönem, arkeoloji, mitoloji, tarih sevenler, merakı olanlar için 27 9,4 
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5 Müze kart geçerli 18 6,3 

6 Büyüleyici, etkileyici, gizemli, değerli, nadide, önemli bir antik kent 15 5,3 

7 ya rehber eşliğinde ya da bilgi edinip gidilmeli 12 4,2 

8 (Çok) büyük bir antik kent (yerleşke, şehir) 10 3,5 

9 görülmeye değer 10 3,5 

10 Muhteşem, mükemmel, harika bir yer 9 3,2 

11 Tarihi yaşayan, tarih dolu bir yer, buram buram tarih, büyük bir tarih yatıyor 9 3,2 

12 Kaya / kral mezarları çok etkileyici, çok güzel, ilgi çekici, müthiş, muhteşem 8 2,8 

13 geniş bir alana kurulu, büyük alana yayılmış 6 2,1 

14 konumu mükemmel, muhteşem, çok güzel, etkileyici 6 2,1 

15 Müthiş, önemli, güzel, iyi korunmuş, ayakta antik kalıntılar  (tarihi eserler) 5 1,7 

16 Tam fotoğraflık yerler, harika fotoğraf çekersiniz 5 1,7 

17 giriş ücreti cüzi, uygun 4 1,4 

18 tarihle doğa iç içe 4 1,4 

19 pegasusun ve bellarphonun ilk ve tek resimli figürü, pegasusun mezarı burada 3 1,0 

20 diğer antik kentlerden daha bakımlı, farklı 2 0,7 

21 UNESCO dünya mirası geçici listesinde 2 0,7 

22 Pişman olmazsınız 2 0,7 

23 hayran kaldık 2 0,7 

  286 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 Bakımsız, kimsesiz, özensiz, kendi haline bırakılmış, korunmamış, harabe 18 28,6 

2 Sıcak saatlerde öğle sıcağında gidilmemeli, akşam serinliğinde gidilmeli 13 20,6 

3 Can güvenliği sorunu var, gezerken dikkat edilmeli 8 12,7 

4 gereken önemi, değeri, ilgiyi görmüyor, önem verilmesi gerekli 7 11,1 

5 kazılar çok yavaş, restorasyon gerekli 5 7,9 

6 Çıkış oldukça zorlayıcı, yorucu 4 6,3 

7 açıklama, bilgilendirme yok, yetersiz 3 4,8 

8 (çok) küçük bir alan 3 4,8 

9 bir esprisi yok, boşuna ücret ödemeyin 1 1,6 

10 Beklediğimiz iyi bir rehberlik hizmeti alamadık 1 1,6 

  63 100 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi Tlos antik kentine yönelik yapılan yorumlarda geçen 

temaların 286’sı (%81,9) olumlu, 63’ü (%18,1) ise olumsuz olarak belirlenmiştir. Olumlu 

temalar değerlendirildiğinde ilk sırada %24, 8 oranı ile “(mutlaka/kesinlikle) görülmeli, 

uğranmalı, gezilmeli, gidilmeli, tavsiye ederim, uğramadan gitmeyin” gelmektedir. 

Ziyaretçilerin %9,8’i kentin güzel olduğunu ve manzarasının da güzel, müthiş, eşsiz, 

muhteşem olduğunu belirtmişlerdir. Tarihi kent, arkeoloji, mitoloji, tarih sevenler için ideal 

bir kent olduğu ziyaretçilerin %9,4’ü tarafından vurgulanmıştır. Genel itibariyle 

değerlendirildiğinde olumlu temalarda öne çıkan konular kentin kendisinin, tarihinin, 

manzarasının ve konumunun muhteşemliği olmuştur. Bunun yanı sıra sadece iki ziyaretçi 

kentin UNESCO dünya mirasları geçici listesinde yer aldığını belirtmiştir. 

 

Tlos antik kentine yönelik olumsuz temalara bakıldığında, %28,6 oranında kentin 

“bakımsız, kimsesiz, özensiz, kendi haline bırakılmış, korunmamış, harabe” durumda olduğu 

vurgulanmıştır. Can güvenliğinin olmaması, gereken değerin verilmemesi, restorasyona 

ihtiyaç olduğu, çıkışın yorucu olduğu, bilgilendirmenin yetersiz olduğu ve küçük bir alan 

olduğu da ortaya çıkan olumsuz temalar arasındadır. 

 
Tablo 9. Beçin Ortaçağ Kenti Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 

 Kelime Sıklık % 

 

1 kale 32 27,83 

2 Milas 15 13,04 

3 tarih 10 8,70 

4 tarihi eser 8 6,96 

5 manzara 7 6,09 

6 ziyaret 7 6,09 
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7 Menteşoğulları 6 5,22 

8 bakımsız 5 4,35 

9 güzel 5 4,35 

10 harika 5 4,35 

11 gereken 4 3,48 

12 Osmanlı 4 3,48 

13 restore 4 3,48 

14 tanıtım 3 2,61 

 

Tablo 9’da Beçin Ortaçağ kentine ait yorumlarda geçen kelime sıklıkları görülmektedir. 

Buna göre "kale" kelimesi %27,83 oranıyla en sık kullanılan kelime olmuştur. Bu kelimeyi 

sırasıyla Milas, tarih, tarihi eser, manzara, ziyaret, Menteşeoğulları, bakımsız, güzel, harika, 

gereken, Osmanlı, restore ve tanıtım kelimeleri takip etmektedir. Genel olarak kent kalesiyle 

ve Milas’a yakın bir konumda yer almasıyla özellikle Menteşeoğulları beyliği ve Osmanlı 

dönemlerine ait eserleri ile bilinmektedir. 

 
Tablo 10. Beçin Ortaçağ Kenti Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz Temalar 

 Olumlu Temalar f % 

1 (mutlaka, kesinlikle) görülmeli, gidilmeli, tavsiye ederim, uğramadan gitmeyin 12 27,9 

2 manzara güzel, doyumsuz, muhteşem 6 13,9 

3 kale (çok) güzel, harika, ilginç 4 9,3 

4 Ulaşımı kolay, rahat, yolu düzenlendi 3 6,9 

5 harika, güzel, doğa harikası bir yer 3 6,9 

6 yeşillikler içinde, inanılmaz tarihi eserler 2 4,7 

7 UNESCO geçici miras listesinde 2 4,7 

8 çok sevdim, çok beğendim 2 4,7 

9 giriş ücreti yok 2 4,7 

10 buram buram tarih kokuyor, tarih yatıyor 2 4,7 

11 Görülmeye değer 2 4,7 

12 çok iyi korunmuş bir kent 1 2,3 

13 geçmişin ihtişamını taşıyor 1 2,3 

14 düzenli açıklama levhaları var 1 2,3 

  43 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 bakımsız, bakıma ihtiyaç var, ilgilenilmeli 8 32,0 

2 tanıtıma ihtiyaç var 5 20,0 

3 restorasyon, kazı çalışmaları devam ediyor 4 16,0 

4 tarihi eserler içinde mangal yapan insanlar, piknik alanı olmuş 2 8,0 

5 Kale harabe, iyi durumda değil 2 8,0 

6 görülecek pek bir şey yok 1 4,0 

7 tarih yok olmuş 1 4,0 

8 boşa geçirilen zaman 1 4,0 

9 ulaşımı zor 1 4,0 

  25 100 

 

Beçin ortaçağ kentine yönelik olumlu ve olumsuz temalar değerlendirildiğinde 43 

(%63,2) olumlu, 25 (%36,8) olumsuz tema belirlenmiştir. Olumlu temalar arasında ilk sırayı 

%27,9 oranı ile “(mutlaka/kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, gezilmeli, gidilmeli, tavsiye 

ederim, uğramadan gitmeyin” teması almıştır. Ziyaretçilerin %13,9’u manzarasının güzel, 

doyumsuz ve muhteşem olduğunu vurgulamışlardır. Diğer olumlu temalara bakıldığında 

Beçin ortaçağ kentinin özellikle doğa ile tarihin bir arada bulunduğu bir yer olarak ön plana 

çıktığı görülmektedir. Bunların yanı sıra kentin UNESCO geçici listesinde yer aldığı 2 

ziyaretçi tarafından belirtilmiştir. 

 

Kente ait olumsuz temalar incelendiğinde ziyaretçilerin yaklaşık üçte biri (%32,0) 

kentin bakımsız kaldığı, bakıma ihtiyacı olduğu ve ilgilenilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Bunun yanı sıra tanıtım eksikliği de belirtilen bir diğer olumsuz temadır. Restorasyon ve kazı 
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çalışmalarının devam etmesi konusu bu kente yapılan yorumlarda olumsuz olarak 

belirlenmiştir. Bir diğer önemli nokta kalenin piknik alanı olarak kullanılıyor olması ve 

kalenin harabe durumda olmasıdır. 

 
Tablo 11. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 

 Kelime Sıklık % 

 

1 ziyaret 6 17,65 

2 halı 5 14,71 

3 müze 5 14,71 

4 arkeopark 4 11,76 

5 Milas 3 8,82 

6 örenyeri 3 8,82 

7 bilgilendirme 2 5,88 

8 dokuma 2 5,88 

9 kral 2 5,88 

10 tapınak 2 5,88 

 

Tablo 11’e göre Hekatomnos anıt mezarı ve kutsal alanı ile ilgili olarak toplamda 

sadece 5 adet yorum yapılmıştır. Yorumlarda geçen kelime sıklıkları analizine göre en sık 

kullanılan kelimenin %17,65 oranı ile "ziyaret" kelimesi olduğu belirlenmiştir. Bu kelimenin 

ardından sırasıyla halı, müze, arkeopark, Milas, ören yeri, bilgilendirme, dokuma, kral ve 

tapınak kelimeleri gelmektedir. Genel olarak bakıldığında Hekatomnos anıt mezar ve kutsal 

alanı, içerisinde bulunan ve halı dokuma imkanı sunan halı müzesi ile Milas’ta yer alan bir 

arkeopark olarak nitelendirilmektedir. 
 

Tablo 12. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz 

Temalar 
 Olumlu Temalar f % 

1 halı müzesi güzel 2 20,0 

2 örnek, görkemli bir arkeopark alanı 2 20,0 

3 ziyaretçi karşılama ve bilgilendirme merkezi var, bilgilendirme panoları yeterli 2 20,0 

4 mutlaka görülmeli 1 10,0 

5 UNESCO dünya mirası geçici listesinde 1 10,0 

6 Karia için özel bir yer 1 10,0 

7 arkeopark haline getirilmiş 1 10,0 

  10 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 mezar ziyarete kapalı, bir bölümü açık 5 83,3 

2 mezar soygunları tarafından talan edildi 1 16,7 

  6 100 

 

Tablo 12’de Hekatomnos anıt mezarı ve kutsal alanına yönelik yapılan yorumlarda 

geçen olumlu ve olumsuz temalar görülmektedir. Buna göre temaların 10’u (%62,5) olumlu, 

6’sı (%37,5) olumsuz olarak tespit edilmiştir. Olumlu temalarda da vurgulanan önemli özellik 

halı müzesinin güzel olduğu ve ayrıca alanın örnek ve görkemli bir arkeopark alanı 

olduğudur. Bunun yanı sıra ziyaretçi karşılama ve bilgilendirme merkezinin bulunması ve 

bilgilendirme panolarının yeterli olması da öne çıkan olumlu temalar arasındadır. UNESCO 

geçici miras listesinde olduğu ise 1 ziyaretçi tarafından belirtilmiştir. 

 

Mezarın ziyarete kapalı olması veya bir bölümünün açık olması mezar soygunları 

tarafından talan edilmiş olması ise olumsuz temalar olarak ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo 13. Kaunos Antik Kenti Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 

 Kelime Sıklık %  

 1 Dalyan 114 16,57 
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2 tekne 61 8,87 

 

3 tiyatro 58 8,43 

4 mutlaka 54 7,85 

5 tarih 49 7,12 

6 güzel 45 6,54 

7 manzara 39 5,67 

8 harika 29 4,22 

9 liman 27 3,92 

10 yürüyüş 27 3,92 

11 tarihi 26 3,78 

12 gereken 24 3,49 

13 muhteşem 18 2,62 

14 büyük 18 2,62 

15 tavsiye 18 2,62 

16 değer 16 2,33 

17 gerçekten 13 1,89 

18 gidin 13 1,89 

19 görün 13 1,89 

20 yürüyerek 13 1,89 

21 etkileyici 13 1,89 

 

Kaunos antik kentine yönelik yapılan yorumlarda geçen kelime sıklıkları analizinde ilk 

sırayı %16,25 oranı ile “Dalyan” kelimesi almıştır. Sık kullanılan diğer kelimeler arasında 

tekne, tiyatro, mutlaka, tarih, güzel, manzara, harika, liman, yürüyüş, tarihi, gereken 

kelimeleri yer almıştır. Kelime tekrarı genel olarak değerlendirildiğinde antik kentin 

Dalyan’da yer alan, tekne ile ulaşılan ve yürüyüş gerektiren, tarihi ve manzarasıyla güzel bir 

liman kenti olduğu belirtilmiştir. 

 
Tablo 14. Kaunos Antik Kenti Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz Temalar 

 Olumlu Temalar f % 

1 (mutlaka, kesinlikle) görülmeli, gidilmeli, tavsiye ederim, uğramadan gitmeyin 56 20,9 

2 manzara, doğa güzel, görülmeye değer, müthiş, harika, muhteşem, etkileyici 40 14,9 

3 Müze kart ile ücretsiz 20 7,5 

4 Tarih, antik kent, tarihi eser, antik çağ sevenler, meraklılar için 20 7,5 

5 harika, harikulade, şahane, muhteşem, mükemmel bir yer 19 7,1 

6 kazı çalışmaları, restorasyon çok iyi, devam ediyor, ilerlemiş 16 6,0 

7 görülmeye, gitmeye, yürümeye değer 14 5,2 

8 büyük, geniş alana yayılmış bir antik kent 12 4,8 

9 (çok) güzel bir antik kent (yer, tarihi kent, açık hava müzesi) 9 3,3 

10 Tiyatrosu etkileyici, görülmeye değer, iyi korunmuş 9 3,3 

11 Gezmesi keyifli 8 3,0 

12 etkileyici, heyecan verici, büyüleyici bir kent 7 2,6 

13 ilginç, muhteşem, değişik mimari (yapılar) 7 2,6 

14 tarihini okuyup, bilgi edinip o şekilde gidin 6 2,2 

15 çok güzel fotoğraf çekilir 4 1,5 

16 nadide,eşsiz, şirin, huzur dolu bir yer 4 1,5 

17 çeşme binası mükemmel, etkileyici, görülmeye değer, müthiş 4 1,5 

18 Tarihi dokusu oldukça güzel 3 1,1 

19 pişman olmazsınız 3 1,1 

20 tarih kokan, tarih mucizesi, tarihi güzelliklerden birisi 3 1,1 

21 her yapının başında bilgi tabelaları, tanıtım kitabı var  2 0,7 

22 Bir nehirden geçilerek gidilmesi egzotik bir hava katıyor 1 0,3 

23 Gizli kalmış bir cevher 1 0,3 

  268 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 Ulaşım için sıkı bir yürüyüş gerekli, zor, zahmetli  16 25,4 

2 öğle sıcağında gezilmemeli, akşam serinliğinde gezilmeli 12 19,0 

3 oldukça yıpranmış, iyi korunmamış, harabeye dönmüş, taş yığını, bakımsız 11 17,4 

4 bilgilendirme tabelası, levhaları, yönlendirme konularında eksik 7 11,1 

5 daha çok ilgiyi, özeni, çalışmayı hak ediyor 4 6,3 
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6 İçeride denetim, görevli yok 3 4,8 

7 rehber yok, broşür yok 2 3,2 

8 Etrafta eşekler ve keçiler dolaşıyor 2 3,2 

9 kazılarda gelişme olmamış, daha çok çalışılmalı 2 3,2 

10 daha fazla ziyaret edilmeli, pek bilinmiyor 2 3,2 

11 Diğerlerinden farkı yok 1 1,6 

12 uzayan otlar, atılan pet şişeler, çöplerle tarihi adımlıyorsunuz 1 1,6 

  63 100 

 

Kaunos antik kentine ait toplamda 331 tema belirlenmiş, bu temaların 268’inin (%81,0) 

olumlu, 63’ünün (%19,0) olumsuz temalar içerdiği tespit edilmiştir. Olumlu temalarda ilk 

sırayı %20,9 oranıyla “(mutlaka/kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, gezilmeli, gidilmeli, tavsiye 

ederim, uğramadan gitmeyin” teması almıştır. Ziyaretçilerin %14,9’u “manzaranın ve doğanın 

güzel, görülmeye değer, müthiş, harika, muhteşem, etkileyici olduğunu belirtmişlerdir. 

Müzekart ile girişin ücretsiz olması; tarih, antik kent, tarihi eser, antik çağ sevenler ve 

meraklıları için ideal bir yer olması temaları üçüncü sırada bulunmaktadır. Kentin harika, 

harikulade, şahane, muhteşem, mükemmel bir yer olmasının yanı sıra kazı çalışmalarının ve 

restorasyonun çok iyi, ilerlemiş ve devam ediyor olması da olumlu temalar arasında yer 

almıştır. Yorumlarda ayrıca kentin tiyatrosunun ilgi çekiciliğine ve yapılarının ilginçliğine ve 

muhteşemliğine vurgu yapılmıştır. 

 

Kaunos antik kentine yönelik olumsuz temaları değerlendirildiğinde ilk sırada %25,4 

oranıyla ulaşım için sıkı bir yürüyüşün gerektiği, zor ve zahmetli olduğu teması 

bulunmaktadır. İkinci sırada yürüyüş yapılmak durumunda kalındığı için özellikle öğle 

sıcağında gezilmemesi gereken (%19,0) bir yer olduğu vurgulanmıştır. Kentin oldukça 

yıpranmış, iyi korunmamış, harabeye dönmüş, taş yığını ve bakımsız olması teması (%17,4) 

üçüncü sırada yer almıştır. Bunların yanı sıra, bilgilendirmenin yetersiz olduğu, daha çok 

ilgilenilmesi, denetlenmesi ve ziyaret edilmesi gerektiği de belirtilen olumsuz temalar 

arasındadır. 

 
Tablo 15. Stratonikeia Antik Kenti Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 

 Kelime Sıklık %  

 

1 tiyatro 13 10,57 

2 Yatağan 11 8,94 

3 mutlaka 10 8,13 

4 tarihi 10 8,13 

5 güzel 9 7,32 

6 evler 7 5,69 

7 Muğla 7 5,69 

8 muhteşem 7 5,69 

9 tarih 7 5,69 

10 büyük 6 4,88 

11 Eskihisar 6 4,88 

12 Milas 6 4,88 

13 kazı 5 4,07 

14 Osmanlı 5 4,07 

15 tavsiye 5 4,07 

16 gereken 4 3,25 

17 tapınak 4 3,25 

18 termik 4 3,25 

19 ziyaret 4 3,25 

 

Tablo 15’te de görüldüğü gibi Stratonikeia antik kentine yönelik yorumlarda geçen 

kelime sıklığı analizinde en sık kullanılan kelime “tiyatro” (%10,57) olarak belirlenmiştir. 

Diğer kelimeler Yatağan, mutlaka, tarihi, güzel, evler, Muğla, muhteşem, tarih, büyük, 
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Eskihisar, Milas kelimeleridir. Kelime tekrarlarının geneline bakıldığında kentin tiyatrosuyla 

akılda kalan, Milas-Yatağan yolu üzerinde Eskihisar’da yer alan köy evleriyle de ünlü bir kent 

olduğu ifade edilmektedir. 

 
Tablo 16. Stratonikeia Antik Kenti Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz Temalar 

 Olumlu Temalar f % 

1 Güzel, mükemmel, büyük, tarihi, gözde, etkileyici, huzur verici bir kent 10 27,0 

2 (mutlaka, kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, gezilmeli, gidilmeli, tavsiye ederim 8 21,7 

3 iç içe geçmiş bir tarih, kent dokusu 3 8,1 

4 tarihi köy evleri ve hala yaşayanlar var 3 8,1 

5 Tiyatro oldukça iyi durumda, büyüleyici 2 5,4 

6 görülmeye değer 2 5,4 

7 tarihle iç içe yaşanmışlık 1 2,7 

8 tarih ve doğa içi içe 1 2,7 

9 Osmanlı döneminde de yaşanmış ve bozulmamış 1 2,7 

10 Hamam çok güzel restore edilmiş 1 2,7 

11 Meclis binası iyi korunmuş 1 2,7 

12 İngilizce ve Türkçe yazılı bilgilendirme tabelaları yeterli 1 2,7 

13 Rehberle veya hikayesini bilerek gezerseniz daha da keyif alırsınız 1 2,7 

14 Ölümsüz aşkların ve emekli gladyatörlerin kenti 1 2,7 

15 ulaşım kolay 1 2,7 

  37 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 termik santral nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremiyor 3 42,9 

2 Kazı aşamasında, kazıları bitmemiş 3 42,9 

3 Terk edilmiş bir köy ile iç içe olan antik kent kendi haline bırakılmış izlenimi veriyor 1 14,2 

  7 100 

 

Tablo 16’da Stratonikeia antik kentine yönelik yorumlarda geçen olumlu ve olumsuz 

temalar görülmektedir. Toplam 44 temanın 37’si (%84,1) olumlu, 7’si (%15,9) olumsuz 

olarak belirlenmiştir. Olumlu temalar arasında kentin güzel, mükemmel, büyük, tarihi, gözde, 

etkileyici, huzur verici olması %27,0 oranı ile ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada 

“(mutlaka/kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, gezilmeli, gidilmeli, tavsiye ederim” teması 

(%21,7) gelmektedir. Diğer olumlu temalar genel olarak kentin tarihi önemine ve tarihi 

yapılarına odaklanmıştır. 

 

Kente yönelik olumsuz temalar incelendiğinde en büyük sorun kent yakınında yer alan 

termik santralin kente zarar vermesi ve hala kazı aşamasında olmasıdır. Bunun yanı sıra genel 

olarak ziyaretçiler köyde yaşayanların olduğunu ifade etse de 1 ziyaretçi köyün terk edilmiş 

olması nedeniyle kendi haline bırakılmış görünümünün olduğunu belirtmiştir. 

 
Tablo 17. Bodrum Kalesi Kelime Sıklığı Sonuçları ve Kelime Bulutu 

 Kelime Sıklık %  

 

1 manzara 271 11,64 

2 güzel 261 11,21 

3 tarih 184 7,90 

4 mutlaka 153 6,57 

5 tarihi 135 5,80 

6 sualtı arkeoloji müzesi 127 5,45 

7 gereken 119 5,11 

8 harika 96 4,12 

9 muhteşem 82 3,52 

10 tavsiye 81 3,48 

11 ziyaret 74 3,18 

12 fotoğraf 70 3,01 

13 ücret 69 2,96 

14 keyifli 64 2,75 

15 müzekart 64 2,75 
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16 değer 64 2,75 

17 büyük 60 2,58 

18 kesinlikle 59 2,53 

19 batık 56 2,40 

20 zindan 55 2,36 

21 gerçekten 51 2,19 

22 önemli 39 1,67 

23 prenses 35 1,50 

24 simge 30 1,29 

25 görmeden 30 1,29 

 

Tablo 17’de Bodrum kalesinin kelime sıklığı analizi sonuçları görülmektedir. Buna göre 

kale ile ilgili en sık kullanılan kelime %11,64 oranı ile “manzara” kelimesi olmuştur. Bu 

kelimeyi %11,21 ile “güzel” kelimesi takip etmektedir. Tarih, mutlaka, tarihi, sualtı arkeoloji 

müzesi, gereken, harika, muhteşem, tavsiye, ziyaret, fotoğraf, ücret, keyifli, müzekart, değer 

kelimeleri de sık tekrarlanan kelimeler arasında yer almaktadır. Kelime tekrarları bakımından 

Bodrum kalesinin güzel fotoğrafların çekilebileceği manzarası ve tarihiyle ve özellikle sualtı 

arkeoloji müzesiyle dikkati çeken bir yer olduğu vurgulanmaktadır. 

 
Tablo 18. Bodrum Kalesi Yorumlarında Ortaya Çıkan Olumlu ve Olumsuz Temalar 

 Olumlu Temalar f % 

1 
(mutlaka, kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, tavsiye ederim, Bodrum'a gelip de görmeden 
gidilmez 

314 22,5 

2 Manzara çok güzel, harika, büyüleyici, şahane, muhteşem, inanılmaz, müthiş 237 17,0 

3 güzel fotoğraf,  resim çekilir 62 4,5 

4 (çok) güzel bir mekan (yapı, kale) 62 4,5 

5 Muhteşem, muazzam, mükemmel, şahane, efsane, harika bir mekan (atmosfer) 60 4,3 

6 müzekart geçerli 44 3,2 

7 
geçmişe, zamana, tarihe yolculuk, tarihi yaşayacağınız bir yer, kendinizi tarihin içinde 
buluyorsunuz, tarihe tanıklık edebileceğiniz bir yer, tarihle içi içe zaman, tarihi gezinti, 
tarihi film, tarihin izleri 

43 3,1 

8 çok keyifli, zevkli, eğlenceli 41 3,0 

9 (çok) önemli, tarihi açıdan önemli bir yer (mekan, kale) 37 2,7 

10 büyüleyici, hayranlık verici, etkileyici, ilgi çekici, rüya gibi bir yer 37 2,7 

11 
(batıktan çıkarılan) eserler, kalıntılar, objeler muhteşem, olağanüstü, ilgi çekici, 
etkileyici, harika, nadide, değerli, ilginç, süper, zengin içerikli 

35 2,5 

12 
Zindan güzel, etkileyici, inanılmaz, harika, dikkat çekici, büyüleyici, görülmeye değer, 

görülmeli 
35 2,5 

13 
sualtı müzesi şahane, harika, muhteşem, güzel, ilginç, etkileyici, güzel, hoş, büyüleyici, 
gezilmeli, görülmeye değer 

34 2,4 

14 iyi korunmuş bir kale, çok iyi durumda, sapasağlam 32 2,3 

15 şaheser, muhteşem, mükemmel, eşsiz, zengin, bozulmamış bir tarih (tarihi doku, miras) 32 2,3 

16 Bodrumun simgesi, sembolü 29 2,1 

17 (buram buram) tarih kokuyor, tarih kokan bir yer 29 2,1 

18 
Dünyanın sayılı, en önemli, dünyaca ünlü, en büyük, en başarılı, en eski, rakibi olmayan 
Sualtı Arkeoloji Müzesi 

27 1,9 

19 görülmeye değer 24 1,7 

20 tarih ve doğa iç içe, harika, güzel, önemli konum 19 1,4 

21 Tarihi doku, tarih sevenler, meraklıları için 17 1,2 

22 İçeride gezinen tavus kuşlarını seyredebilirsiniz 14 1,0 

23 İyi bir şekilde, düzgün, güzel restore edilmiş 14 1,0 

24 İngiliz Kulesi etkileyici, güzel, dikkat çekici, görülmeli 14 1,0 

25 dışarıdan görüntüsü, görsel olarak güzel, muhteşem 13 0,9 

26 Akşam üzeri, gece muhteşem bir görüntüsü var 11 0,8 

27 Karyalı Prenses salonu çok ilginç, favori, görülmeli 11 0,8 

28 Kalenin içi temiz, bakımlı 10 0,7 

29 tanıtıcı levhalar, panolar, bilgilendirme, yönlendirme, elektronik anlatım yeterli 9 0,6 

30 Ülkemizin tek, ilk, en iyi Sualtı Arkeoloji Müzesi burada 8 0,6 

31 mekanlar iyi aydınlatılmış, ışıklandırılmış 7 0,5 

32 eserler çok iyi sergileniyor, iyi düzenlenmiş, harika dekore edilmiş 6 0,4 

33 eşsiz, ender, nadir, nadide mekan 6 0,4 
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34 Bodrum'un kalbi, incisi 6 0,4 

35 pişman olmazsınız 5 0,3 

36 Avrupa Müzecilik Özel ödülü almış Sualtı Arkeolojisi Müzesi (1995) 3 0,2 

37 güvenlik önlemleri gayet iyi 2 0,2 

38 UNESCO kültür mirası geçici listesinde, dünya miras listesinde olmalı 2 0,2 

39 Personel ilgili 1 0,1 

  1392 100 

 Olumsuz Temalar f % 

1 Akşam, sabah saatlerinde gidin, öğlen gitmeyin, sıcakta yorucu 40 20,5 

2 Giriş ücreti pahalı 31 15,9 

3 merdivenler yorucu, çıkmak zor 31 15,9 

4 Tadilatta, restorasyonda olduğu için kapalı 16 8,2 

5 Yanınızda mutlaka su bulundurun 13 6,7 

6 öğle arası kapalı, çalışma saatleri sıkıntılı 9 4,6 

7 yönlendirme, bilgilendirme panoları zayıf, yetersiz, karışık 8 4,1 

8 görülecek bir şey yok, görülmesi gereken bir yer değil, farklı değil 8 4,1 

9 küçük çocuklar için uygun değil, çocukla gezmek zor, yorucu 7 3,6 

10 bazı bölümler kaldırılmış, kapalı 5 2,6 

11 temiz değil, bakımsız, düzensiz 5 2,6 

12 personelin bilgilendirilmesi lazım, çalışanlar ilgisiz, özensiz, seviyesiz 4 2,1 

13 restorasyon kötü, yetersiz 4 2,1 

14 eserler zayıf kalmış, sunum sıkıntılı, fazla koleksiyon yok 3 1,5 

15 özensiz işletme, yönetim 2 1,0 

16 güvenlik önlemleri iyi değil 2 1,0 

17 beklediğimiz gibi değil, beklentiniz olmasın 2 1,0 

18 buram buram tarih kokmayan bir yer, tarihe ait bir his bırakmadı 2 1,0 

19 Engelli bireyler için pek kolaylık sağlayan yollar, kolaylıklar görmedik 1 0,5 

20 müzenin hediyelik eşya bölümü çok zayıf 1 0,5 

21 iç kafeteryada hizmet çok kötü 1 0,5 

  195 100 

 

Bodrum kalesine yönelik yapılan yorumlarda 1392’si (%87,7) olumlu, 195’i  (%12,3) 

olumsuz olmak üzere toplamda 1587 adet tema belirlenmiştir. Olumlu temalar incelendiğinde  

Özellikle iki konunun ön planda olduğu görülmektedir. Bunlardan ilk sırada yer alanı 

“(mutlaka/kesinlikle) görülmeli, uğranmalı, tavsiye ederim, Bodrum'a gelip de görmeden 

gidilmez” temasıdır. İkinci sırada yer alan tema ise manzaranın çok güzel, enfes, harika, 

büyüleyici, şahane, muhteşem, inanılmaz, doyumsuz, müthiş olduğudur. Bu temaların yanı 

sıra yorumlarda özellikle yapının kendisine, tarihi önemine ve içinde yer alan eserlere 

odaklanılmıştır. Kalede yer alan zindan bölümü ayrıca üzerinde durulan ve görülmesi gereken 

bir bölüm olarak nitelendirilmiştir. Bir başka üzerinde durulan bölüm, içerisinde barındırdığı 

Sualtı Arkeoloji Müzesi olmuştur. Müzeyi nitelendiren olumlu sıfatların yanı sıra müzenin 

dünyaca önemi ve Türkiye’de ilk ve tek olması vurgulanmış, Avrupa Özel Ödülü aldığı da 

belirtilmiştir. Bu bölümlerin yanı sıra İngiliz Kulesi ve Karyalı prenses bölümü de 

ziyaretçilerin üzerinde durdukları bölümler olarak belirlenmiştir. Diğer olumlu temalar 

arasında vurgulanan noktalar; kalenin çok iyi korunmuş ve restore edilmiş olması, Bodrum’un 

sembolü, simgesi olması, içerisinde gezinen tavus kuşları, kalenin dışarıdan ve akşam 

görünümü, temiz ve bakımlı olması, bilgilendirme ve yönlendirmenin yeterliliği, mekanların 

aydınlatması ve dekorasyonu konularıdır. Ayrıca ziyaretçilerden biri UNESCO geçici 

listesinde yer aldığını ifade ederken, biri de UNESCO miras listesinde yer alması gerektiğini 

ifade etmiştir. 

 

Bodrum kalesine yönelik yapılan yorumlarda geçen olumsuz temalar incelendiğinde ilk 

sırayı %20, 5 oranı ile sıcakta ve öğle vaktinde gezmenin yorucu olduğu teması almıştır. 

İkinci sırayı ise %15,9’ar oranlar ile giriş ücretinin (en son yapılan yorumlara göre 30TL) 

pahalı olması ve merdivenleri çıkmanın yorucu olması temaları almıştır. Bu temaların yanı 

sıra olumsuz olarak öne çıkan diğer temalar kalenin bir dönem restorasyonda olması 
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nedeniyle kapalı olması, öğle arasında kapalı olması, yönlendirme ve bilgilendirmenin 

yetersizliği ve karışıklığı, bazı bölümlerin kapalı olması, temiz olmaması, personel bilgisizliği 

ve ilgisizliği, restorasyonun yetersizliği temalarıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

UNESCO dünya mirasları listesinde yer alan kültürel değerler, bir ülke açısından 

oldukça öneme sahip alanlardır. Bilindiği gibi bu değerler geçmişte yaşamış medeniyetlere ait 

istisnai ve kendine özgü nitelikleri içerisinde barındırmakta ve bu sayede eşsiz olma 

özelliğine sahip olmaktadırlar. Bu nedenle bu değerler kültürden doğaya, tarihten günümüze 

ait olduğu ülkenin ve yer aldığı bölgenin sahip olduğu özelliklerini her yönüyle yansıtmakta 

ve yaşatmaktadırlar. Tüm bu özellikler kültürel değerleri turizm açısından önemli kılmakta ve 

bir çekim unsuru oluşturmaktadır. Bununla birlikte ziyaretçilerin kültürel değerleri 

deneyimlemeleri sonucunda sahip oldukları düşünce ve fikirler hem kendilerinin tekrar 

ziyaretlerini etkileyecek, hem de deneyimlerini paylaşmaları neticesinde bu değerlere yönelik 

potansiyel talebin de düşüncelerini değiştirebilecek etkili faktörlerden birisidir. 

 

Bu çalışmada UNESCO dünya mirasları listesinde yer alan Letoon antik kenti ve geçici 

miras listesinde yer alan 7 kültürel değer ile ilgili TripAdvisor internet sitesinde yapılan 

yorumların içerik analizi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Analiz sonucunda her bir 

kültürel değer için yorumlarda geçen kelime sıklığı ve kelime bulutu belirlenmiş, yine her biri 

için olumlu ve olumsuz temalar oluşturulmuştur. Kültürel değerler genel olarak ele 

alındığında toplamda 2556 tema belirlenmiştir. Bu temaların %83,8'i (2143 adedi) olumlu, 

%16,2'si (413 adedi) olumsuz temalar olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla araştırmaya konu 

olan kültürel değerler hakkında TripAdvisor sitesinde yapılan yorumların büyük 

çoğunluğunun olumlu olduğu, diğer bir ifade ile ziyaretçilerin kültürel değerler ile ilgili 

memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Genel itibariyle olumlu temaların ortak noktasını kültürel değerlerin tarihi önemi ve 

doğal güzelliği oluşturmaktadır. Kültürel değerler bir yandan ev sahipliğini üstlendikleri 

medeniyetlerin tarihini yaşatırken diğer yandan bulundukları konum itibariyle de eşsiz 

manzara ortaya koymakta, böylece tarih ile doğayı buluşturmaktadırlar. Bunların yanı sıra 

ziyaretçilerin ortak görüşü bu kültürel değerlerin görülmesi, gezilmesi gereken yerler 

olmalarıdır. Diğer bir ifade ile ziyaretçilerin çoğunluğu bu değerlerin görülmesine yönelik 

tavsiyede bulunmuşlardır. 

 

Olumsuz temalara bakıldığında ise kültürel değerlerin yeterince korunamamış ve 

bakımsız olmaları, bilgilendirme ve yönlendirmelerin eksikliği, ulaşım sıkıntısı ve restorasyon 

/ kazı çalışmalarının yavaşlığı ya da yetersizliği konuları ortak olarak tüm kültürel değerlerde 

ortaya çıkan temalardır. Bunlara ek olarak mevsim ve hava koşullarından kaynaklanan 

sıkıntılar da tüm değerlerde ortak olarak belirtilen olumsuz temalar arasında yer almaktadır. 

 

Bu kültürel değerler UNESCO dünya miras listesinde veya geçici kültürel miras 

listesinde yer almaktadırlar. Dolayısıyla bu değerlerin koruma altına alınarak gelecek 

nesillerin de yararlanmalarının sağlanması önemlidir. Ancak yapılan yorumlar ışığında 

koruma konusunun yeterince gerçekleşmediği görülmektedir. Bu noktada Bakanlığa ve yerel 

yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Bu değerlerin koruma altına alınması ve düzenli 

aralıklarla denetimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle de alan 

yönetim planlarının hazırlanarak hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 
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Alanlar içerisinde mevcut olan bilgilendirme levhalarının tekrar gözden geçirilerek 

yenilenmenin yapılması, eksik olan ve gerekli görülen noktalara bilgilendirme pano ve 

levhalarının konulması için gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. Özellikle 

panolarda alanların ayrıntılı ve anlaşılır anlatımı, haritası, şeması, resimleri, vb. bilgiler ve 

görsellerle ziyaretçilerin gözünde alanın canlandırılması sağlanabilir. 

 

Ayrıca gerek alanlara ulaşım konusunda gerekse alanlar içerisinde gezi güzergahı 

konusunda düzenlemelere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bunun için öncelikle alanlara 

ulaşımın kolaylaştırılması sağlanmalı, gerekli yol düzenlemeleri yapılmalıdır. Alanlar 

içerisinde de gezi güzergahının oluşturulması ziyaretçilerin gezilerini kolaylaştırmak 

açısından oldukça önemlidir. 

 

Bir başka önemli husus alanların UNESCO kültürel miras listesinde veya geçici 

listesinde yer aldıklarının çok az ziyaretçi tarafından yorumlarda söz edilmiş olmasıdır. 

UNESCO tarafından belirlenen bu liste alanların dünyaca tanınırlığına da katkı sağlayabilen 

bir girişimdir. 

 

Bu konuda da ziyaretçileri bilgilendirmek, bu alanların sadece ulusal düzeyde değil, 

uluslararası düzeyde de değere ve öneme sahip olduklarının bilinmesini sağlayacaktır. 

 

Ortak olumsuz temalar haricinde her kültürel değer için ön plana çıkan farklı olumsuz 

temalar da belirlenmiştir. Pınara antik kenti için can güvenliğinin olmaması ve piknik alanı 

haline gelmiş olması, Tlos antik kenti için de benzer şekilde can güvenliğinin olmaması, 

Beçin ortaçağ kenti için piknik alanı haline gelmesi, Kaunos antik kenti için tanıtım eksikliği, 

Stratonikeia antik kenti için termik santralin varlığı son olarak Bodrum kalesi için giriş 

ücretinin pahalı olması ve kalenin açık olduğu saatler ve bazı bölümlerin kapalı olması 

konuları bu değerlere yönelik diğer olumsuz temalar olarak tespit edilmiştir.  

 

Belirtilen bu konularda da gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması 

önemlidir. Özellikle ziyaretçilerin can güvenliği her şeyden önemlidir. Can güvenliği olmayan 

bir alanda gezinin gönül rahatlığıyla gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle en kısa 

sürede güvenlik ile ilgili önlemlerin alınması, tehlikeli görülen yerlere uyarı levhalarının 

konulması, uçurum gibi yüksek ve düşme tehlikesi olabilecek yerlerin tel örgü ile çevrilmesi 

ya da barikat konulması etkili bir çözüm olabilir. Bu kültürel değerlerin hepsinde müzekart 

geçerli olmakla birlikte Bodrum kalesi dışında diğer alanlara kartsız girişte ücret sıkıntısı 

yaşanmazken, Bodrum kalesine kartsız girişin oldukça pahalı olduğu belirtilmiştir. Hatta hava 

ve mevsim koşullarından kaynaklanan sıkıntılardan sonra ikinci olumsuz tema olarak 

belirlenmiştir. Bu konuda da gerekli ücret düzenlemesinin yapılarak imkanlar doğrultusunda 

daha makul bir fiyatın belirlenmesi sağlanabilir. 

 

Bu çalışma Muğla ili sınırları içerisinde UNESCO dünya miras listesi ve geçici 

listesinde yer alan kültürel değerlerle ve TripAdvisor sitesinde Türkçe dilinde yapılan 

yorumlarla sınırlandırılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda dünya miras listesinde yer alan 

diğer değerler de incelenebilir. Türkçe dili dışında İngilizce ve diğer dillerde yapılan yorumlar 

da ele alınabilir. 
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ABSTRACT 

 
In the XIX. century increased interest in ancient monuments (âsâr-ı atîka), that is, old or ancient artifacts 

being in the first place European countries in everywhere of the World. In this regard, in Safranbolu, which is a 

rural of Ottoman in terms of ancient artifacts wealthy, are witnesses domestic and foreign attempts devoted to 

detection and removal of ancient monuments, too. 

 
In July 1860, Ottoman Empired asked for to be helped in excavations which a British citizen called 

Estelya Rafeyil wanted to made around of Bolu and Safranbolu. Besides Müftüzade Hacı Mehmed who is from 

Muslim community, wanted to make excavation. But it seen that not accepted the demand him. In follows from 

this that, in the XIX. century European researchers demanded to excavation in Ottoman territories and these 

demands were accepted. But excavation demands of native people were rejected. Being allowed to Europeans 

take away the artifacts into their country is an early example to steal of the cultural heritage to the foreign. 

 

In this study, was approached the approach of the Ottoman Empire to own ancient cultural heritage based 

on some examples belong to Ottoman history. The study was carried out with document review model of 

qualitative research methods and alongside literature with which issue benefit from archival documents which is 

take part in Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşivi (Archives of the General Directorate of 
State Archives) related to the issue. 

 

Key Words: Cultural Heritage, Ottoman Empire, Safranbolu, Ancient Artifacts,  

 

XIX. VE XX. YÜZYIL OSMANLI SAFRANBOLU’ SUNDA ANTİK ESER KAZILARI 

VE KÜLTÜREL MİRAS AÇISINDAN ÖNEMİ 

 

ÖZET 

 
XIX. yüzyılda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinde âsâr-ı atîkaya yani eski veya antik 

eserlere ilgi artmıştır. Bu bağlamda antik eser yönünden zengin bir Osmanlı taşrası olan Safranbolu’da da antik 
eserlerin tespiti ve çıkarılmasına yönelik yerli ve yabancı teşebbüslere şahit olunur.  

 

Osmanlı Devleti Temmuz 1860’ta Estelya Rafayil isimli bir İngiliz vatandaşının Bolu ve Safranbolu 

civarında yapmak istediği kazılarda kendisine yardımcı olunmasını ister. Ayrıca Safranbolu’nun Müslüman 

ahalisinden Müftüzade Hacı Mehmed de kazı yapmak istemiştir. Ancak talebinin kabul edilmediği görülür. 

Bundan da anlaşılacağı üzere Avrupalı araştırmacılar XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarında kazı talebinde 

bulunmuşlar ve bu talepleri kabul edilmiştir. Yerli halkın kazı talepleri ise reddedilmiştir. Avrupalıların eserleri 

ülkelerine götürmelerine izin verilmesi sahip olunan kültürel mirasın yurt dışına kaçırılmasına erken tarihli bir 

örnektir.  

 

Bu çalışmada XIX. ve XX. yüzyıl Osmanlı tarihine ait bazı örneklerden hareketle Osmanlı Devleti’nin 
sahip bulunduğu antik kültürel mirasına yaklaşımı ele alınmıştır. Çalışma Nitel araştırma yöntemlerinden 
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XIX. Ve XX. Yüzyıl Osmanlı Safranbolu’sunda Antik Eser Kazıları ve Kültürel Miras 

Açısından Önemi 

 
doküman inceleme modeli ile yürütülmüş olup konuyla ilgili literatürün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşivinde yer alan konuyla ilgili arşiv belgelerinden yararlanılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Mirası, Osmanlı Devleti, Safranbolu, Antik Eserler 

 

GİRİŞ 

 

Eski eserler, antik eserler veya Osmanlıların tabiriyle “âsâr-ı atîka” kavramı günümüzde 

“kültür varlıkları” olarak ifade edilmektedir. Buna göre kültür varlıkları; tarih öncesi ve tarihi 

devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili yer üstünde, yer altında veya su altında 

bulunan bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar şeklinde tanımlanmaktadır (Şimşek ve diğ., 2009: 

102). Eski eserler, insanlığın ilgisini yalnızca modern dönemlerde çekmemiştir. Sanatsal 

anlamda değer taşıyan eserlerin toplanması düşüncesi eski Yunanlılara kadar götürülebilir. 

Ayrıca Helenistik dönem olarak ifade edilen (M.Ö. 330-M.S.30) dönemde Bergama 

Krallarının klasik Yunan döneminin orijinal kalıntılarından koleksiyonlar oluşturmaları eski 

eserlerin bilinçli bir şekilde toplanması fikrine en güzel örnektir. Ortaçağ Avrupa dünyasında 

ise bazı kilise mensupları ile asiller antik dönemlere ait madalyon, sikke, değerli taş veya 

yapıtları toplamış ve korumuşlardır. Rönesans dönemi ve anlayışı Avrupa medeniyetinin eski 

eserler konusundaki anlayış ve ilgisini şekillendirmiştir. Eski eserler konusunda daha bilinçli 

ve korumacı bir anlayış kazanan Avrupa dünyasında eski eserlerin korunması amacıyla XVII. 

yüzyıldan itibaren günümüz müzelerinin temelini teşkil eden müzeler kurulmaya başlamıştır 

(Şahin, 2007: 102-103). Bu durum Avrupa dünyasında eski eserlere karşı bilinçli bir 

yaklaşımı da beraberinde getirmiştir.  

 

Eski eserler, Roma ve Bizans da dahil olmak üzere çok sayıda eski medeniyetin 

mirasçısı olmaları nedeniyle Türkler açısından da önem arz etmektedir. Ancak eski eserler 

konusunda Türk ve İslam dünyasının Avrupa’daki anlamıyla bilinçli ve sistemli bir anlayış 

oluşturamadığı belirtilmelidir. Buna rağmen Türk tarihinin çeşitli dönemlerinde eski eserleri 

korumaya veya sergilemeye yönelik davranışlar olduğu görülür. Örneğin Selçuklular 

döneminde Konya’da Alâeddin Tepesi’ne antik dönemlere ait bazı mimari parçalar veya 

kabartmalar yerleştirildiği bazı gezginlerin eserlerinden anlaşılmaktadır (Yücel, 2006: 240-

243).  

 

OSMANLI DEVLETİ’NDE ESKİ ESER ANLAYIŞI  

 

Eski eser kavramına Osmanlı devlet ve toplumunun kendine özgü bir anlayış ve bakış 

açısı oluşmuştur. Bu anlayış günümüzdeki anlamından oldukça farklıdır. Daha ilk 

dönemlerden itibaren Osmanlı Devleti’nde eski eserler için “âsâr-ı atîka” tabiri kullanılmış 

olmakla birlikte bu kavram eski eserlere verilen değeri ifade etmekten ziyade yalnızca eski 

olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılmıştır (Şimşek ve diğ., 2009: 102).  

 

 Bununla birlikte Osmanlı tarihinin bazı dönemlerinde eski eserlere karşı ilgi söz konusu 

olmuştur. Örneğin Fatih Sultan Mehmet döneminde Bizans’tan kalma lahit ve sütunların 

Topkapı Sarayı’na getirildiği ve korunduğu görülür. Buna karşılık ilerleyen dönemlerde 

Osmanlı Devlet ve toplumunda eski eserlere yönelik ilgi ya da korumacılığın genel olarak 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Öyle ki henüz XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde 

çeşitli sebeplerle bulunmuş olan Avrupalı araştırmacılar veya gezginler Osmanlıların gerek 

devlet gerekse halk olarak eski eserlere olan ilgisizliğinden hatta nadide eserlere bilinçsizce 

zarar vermelerinden şikâyet etmişlerdir (Şahin, 2007:103,110). Örneğin Fransız elçilik 

heyetinde görevli olan Jacque Gassot ve yine Fransız diplomat Flaman gibileri, bilim ve sanat 
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açısından da değeri tartışılmaz olan nadide eserleri Türklerin önemsemediklerini ve onlara 

zarar verdiklerini söylemektedirler. Ayrıca Türklerin herhangi bir heykele Hıristiyanların 

tapmaya meyilli oldukları putlar nazarıyla baktıkları, eski dönemlerden kalma antik sikke, 

kalıntı veya paralara da “kâfir ve putperestlerin değersiz mangırları” diyerek onları kap 

kacak yaptıkları ifade edilmiştir (Şahin, 2007:105). Bu tür şikayetler farklı dönemlerde farklı 

ziyaretçiler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Bahsedilen ilgisizliğe Müslüman Türk 

toplumunun dini algı ve hassasiyetlerinin sebep olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü 

Avrupalı birey ve toplumun sanatsal olarak büyük değer verdiği eski eserlere Müslüman 

kimliğiyle Osmanlı devlet, birey ve toplumu herhangi bir bilimsel veya sanatsal değer 

atfetmemiştir. Bu da bakış açsının doğrudan doğruya eski dönemlerde yaşayan 

gayrimüslimlere ait değersiz kalıntılar olarak şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Bunun 

üzerine dini önyargı ve hassasiyetler de koyulduğunda herhangi bir heykel veya işlenmiş taşa 

gayrimüslimlerin tapmakta oldukları putlar nazarıyla bakmaları kaçınılmaz olmuştur. 

 

Ancak ilerleyen dönemlerde özellikle Tanzimat dönemi ve sonrasında bu bakış açısı 

değişecektir (Şimşek ve diğ., 2009: 105). Bu değişimde Avrupalıların da etkisi söz konusudur. 

Öyle ki aydınlanma çağı ve romantizminin etkisiyle Osmanlı ülkesindeki eski eserlere karşı 

Avrupalıların ilgisi giderek artmaya başlamıştır. XIX. yüzyılda artan ulaşım imkanları hemen 

hemen her meslekten ve her milletten Avrupalının Osmanlı ülkesine gelmesine zemin 

hazırlamıştır (Şahin, 2007:103,110). Bu durum Türklerin eski eserler konusunda, en azından 

eski eserlerin maddi değeri konusunda bilinçlenmelerini sağlamıştır.  

 

Bu bilinçlenme elbette birdenbire olmamış, toplumun eski eserlere bakış açısı ve devlet 

düzenlemeleri günümüzdeki şeklini alıncaya kadar belli aşamalardan geçerek önemli bir algı 

ve anlayış değişimine uğramıştır. Bu aşamalardan en önemlisi konuyla ilgili kanuni 

düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak 1869 tarihinde Osmanlı Devleti’nin ilk 

“Asar-ı Atîka Nizamnamesi” tanzim edilmiştir. Bu tarihe kadar Osmanlı Devleti’nde taşınır 

veya taşınmaz eski eserlerin hukuki durumu İslâm fıkhı esaslarına tabi olmuştur. Fıkıh 

esaslarında ise herhangi bir eski eser tanımlaması veya düzenlemesi bulunmaz. Konuya taşınır 

unsurlar açısından; malik olunan ya da sahibi bulunmayan şeklinde yaklaşılmıştır. 

Taşınmazlar açısından ise bir vakfa, kişiye ya da devlete ait olması şeklinde yaklaşılmıştır. 

Sahip olan kişinin sahip olunan eski eserle ilgili tasarrufunda özgür olduğunu anladığımız 

fıkhi hükümlerin yerine 1869 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk “Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi” 

tanzim edilmiştir. Osmanlı Devleti’nde “Asar-ı Atîka Nizamnamesi” olarak ifade edilen 

kanuni düzenlemeden önce eski eser hukukunun İslam fıkıh kuralları çerçevesinde 

değerlendirilmesi eski eserlere rahatça sahip olunabilen bir dönemi ortaya çıkarmıştır. 

Özellikle XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarına gelen Avrupalıların eski 

eserler konusunda son derece bilinçli ve donanımlı olmaları ve eski eserlerin sanatsal 

değerinin yanı sıra maddi değerinin de farkında olmaları Osmanlı topraklarındaki eski 

eserlerin yağmaya maruz kalmasına neden olmuştur. Bu sayede İngiltere, Fransa, Avusturya 

ve Almanya gibi ülkeler müzelerini Anadolu ve Ortadoğu’dan getirdikleri arkeolojik eserlerle 

doldurmuşlardır (Taşbaş, 2017: 1318). 

 

Bu bakımdan 1869 tarihli “Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi” Osmanlı Devleti’nin sahip 

olduğu eski eser mirasını koruyabilmek amacıyla attığı önemli bir adımdır. Ancak bu 

nizamnamenin gerek ilk olması bakımından gerekse henüz meselenin boyutları net olarak 

anlaşılamadığından eksikleri olduğu muhakkaktır. Söz konusu eksiklikler özellikle 

Avrupalıların Osmanlı coğrafyasında eski eserlere yönelik yağma faaliyetinde bulunmalarına 

fırsat vermiştir. Nizamnamedeki hata ve eksikler görülmüş olmalıdır ki 1874 tarihinde 
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Nizamname yenilenmiştir. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmaya çalışılsa bile 

alışkanlıklar veya kanun boşluklarından yararlanılarak yapılan suiistimallerin giderilemediği 

anlaşılmaktadır. 1884 tarihinde yeni bir nizamname hazırlanarak eski eserlerin mülkiyetinin 

kayıtsız şartsız devlete ait olduğu ifade edilmiş, 8. maddesi ile de eski eserlerin yurt dışına 

çıkarılması tamamen ve istisnasız olarak yasaklanmıştır (Mumcu, 1969: 45-78).  

 

Osmanlı Devleti’nde eski eserler ile ilgili faaliyetler yalnızca başkent İstanbul’la sınırlı 

kalmamış, Osmanlı taşrasında da konuya ilgi duyulmuştur. XIX. yüzyılın küçük bir Osmanlı 

kasabası olan Safranbolu’da da eski eser araştırmalarına yönelik olarak yerli ve yabancılar 

tarafından faaliyetler yürütülmüştür.  

 

OSMANLI SAFRANBOLU’SUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞI VE KAZI 

FAALİYETLERİ  

 

Batı Karadeniz bölgesinde Karabük ve Kastamonu arasında bulunan Safranbolu’nun 

geçmişi eski çağlara kadar uzanır. Bu itibarla küçük ama eski eserler bakımından önem arz 

eden bir Osmanlı taşrasıdır. Şehir Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Romalı bir hüviyete 

bürünmüştür. Doğu Roma İmparatorluğu’nun 536 yılında yaptığı bir idari düzenleme ile 

Safranbolu’nun da içinde bulunduğu bölge Paflagonya Eyaleti olarak belirlenmiştir (Ersoy, 

2011: 30). Bu haliyle Safranbolu yüzyıllar boyu Roma medeniyetinin maddi unsurlarıyla da 

kök saldığı bir yerleşim yeri olmuştur. İslam Devleti’nin ortaya çıkması ve Müslümanların 

kuzey yönündeki fetihleriyle birlikte Bizans günden güne zayıflamış (Cleveland, 2008: 8) 

Türk fetihleri sonrasında ise Safranbolu bir Türk şehri olmuştur. Bir Türk şehri olmadan önce 

uzun müddet Roma hakimiyetinde bulunması nedeniyle şehirde özellikle Bizans dönemine ait 

kalıntılar dikkat çeker (Emecen, 2008: 481). 

 

Osmanlı Devleti topraklarında Avrupa vatandaşlarının eski eserlerle ilgili kazı ve 

araştırmalarda daha fazla ön planda yer aldıkları bir gerçektir. Bunda Osmanlılardan çok önce 

eski eserlerin mahiyetine yönelik bilgi sahibi olmaları ve eserlerin maddi değerinin yanı sıra 

onlar açısından taşıdığı sanatsal değer de etkilidir. Safranbolu’da yabancıların kazı taleplerine 

ilişkin olarak Bolu ve Safranbolu taraflarında kazı çalışmaları yapmak isteyen Estelyo 

Rafayili isimli bir İngiliz vatandaşı örnek gösterilebilir. Söz konusu kazı talebinin 1860 yılına 

ait olduğu düşünüldüğünde Osmanlı Devleti’nin eski eserlerle ilgili olarak fıkıh kurallarını 

uygulamakta olduğu ve henüz ilk “Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi”nin bile ortada olmadığı 

görülür. Osmanlı Devleti’nin eski eser hukukunda boşlukların bulunduğu bir evreyi ifade 

eden bu dönemde mevcut teamül ve kurallara uygun olarak Estelyo Rafayili’nin 

Safranbolu’da kazı yapmasına izin verilerek kendisine yardımcı olunması istenmiştir. Yine 

uygulanmakta olan kural ve teamüller gereği Safranbolu yerel makamlarından Rafayili’nin 

çıkardığı eserlerin çift olması halinde bir tanesinin Bab-ı Âli’ye gönderilmesi; tek olması 

halinde ise kendisine verilmesi istenmiştir (BOA, HR. MKT. 343/74, (31.07.1860). 

 

Safranbolu’nun yerel halkından da konuya ilgi duyanlar olmuştur. XIX. yüzyılda 

belirginleşen âsâr-ı atîka merakıyla şehrin bazı bölgelerinde kazı talepleri olmuş ve kaçak 

kazılar yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin genelinde olduğu gibi Safranbolu’da da eski eserlerle 

ilgili araştırma ve kazı çalışması yapanların meseleye maddi değer kaygısı ve define anlayışı 

ile yaklaştıkları anlaşılmaktadır. 1814 yılı Haziran ayında Safranbolu’nun ünlü Cinci 

Hanı’nda bir define bulunduğu ancak bulunan altınların yada karşılığı olan paranın ortada 

olmadığı belirtilmiştir (BOA, C. ML. / 107- 4721, (18. 06.1814). Muhtemelen söz konusu 

define bulanlar tarafından saklanmış veya satılmış olmalıdır. Yine 1900 yılında 
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Safranbolu’nun Yazı Köyü’nde iki kadının bir mağarada define aradıkları sırada mağara 

çökmüş ve kadınlardan biri göçük altında kalarak ölmüştür. Bu tür olayların olmaması için 

tedbir alınmasının istenmesi (BOA, DH. MKT / 2436-136, (10.12.1900) aslında define amaçlı 

arama ve kazıların bölgede yaygın olduğu izlenimini uyandırmaktadır.  

 

İlki 1869 yılında yürürlüğe giren ilk Osmanlı Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi ve daha sonra 

yapılan kanuni düzenlemelerle Osmanlı Devleti’nde bir Eski Eser Hukuku’nun şekillenmeye 

başladığı görülür (Mumcu, 1969: 45-78). Buna bağlı olarak XIX. yüzyılın sonlarından 

itibaren eski eser araştırmalarının ve kazıların çeşitli denetim ve kısıtlamalara tabi tutulduğu 

anlaşılmaktadır. Bunun bir yansıması olarak Müslüman ahaliden bazı kimselerin kazı talepleri 

mevcut nizamnameye uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Bunlardan biri de 

Müftüzade Hacı Mehmed Efendidir. Safranbolu’nun Müslüman ahalisinden olan Müftüzade 

Hacı Mehmed Efendi 16 Temmuz 1909 tarihinde Safranbolu’nun Erenler Tepesi mevkiinde 

kazı yapmak istemiştir. Ancak talebi “Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi”ne uygun olmadığı 

belirtilerek reddedilmiş, söz konusu nizamnameye uygun hale getirilirse izin verilebileceği 

ifade edilmiştir. 10 Mayıs 1910 tarihinde adı geçen Hacı Mehmed’in talebinin kabul 

edilmediği görülür (BOA, MF. MKT/1141-6, (2.09.1909). Bu tür uygulamalar Osmanlı 

Devleti’nde eski eserlere yönelik araştırma ve kazı faaliyetlerinin kayıt altına alınması, 

düzene girmesi ve özellikle de yurt dışına eser kaçırılmasının önlenmesi açısından önemlidir.  

 

SONUÇ 

 

Devlet ve toplumlarda eski eserlere yaklaşımın farklılık arz edebildiği görülmektedir. 

Bu konuda Avrupa ülkelerinin herhangi bir önyargı taşımaksızın eski eserleri koruma ve 

onlara değer atfetmede ön planda oldukları anlaşılmaktadır. Türk tarihinde de zaman zaman 

eski eserlere değer verilen dönemler olmakla birlikte genel olarak bir anlayış haline 

gelememiştir. Bu noktada İslam anlayışına dayalı olarak Müslüman birey ve toplumu birtakım 

kalıntıları put ve putperestlik inancını hatırlatan unsurlar olarak algılamıştır. Buna bağlı olarak 

Osmanlı toplumunda eski eserlere herhangi bir değer atfedilmediği gibi tahrip edilmeleri bile 

söz konusu olmuştur. Özellikle Avrupalı araştırmacı veya define arayıcılarının Osmanlı 

topraklarında yürüttükleri faaliyetler gerek devlet gerekse toplumun eski eserlere yönelik 

anlayış ve davranışlarını etkilemiştir. Devlet başlangıçta eski eserler üzerinde bireysel 

tasarrufu serbest bırakan fıkhi hükümlerle hareket etmiştir. Ancak XIX. yüzyılın sonlarında 

eski eserlerin devlete ait olduğu ve hiçbir şekilde yurt dışına çıkartılamayacağı anlayışına 

kavuşması ve çeşitli müzeler açmak suretiyle eserleri koruma altına alması, sözünü ettiğimiz 

anlayış ve davranış değişikliğinin en somut göstergesidir. Buna rağmen Osmanlı vatandaşının 

eski eserlere karşı düşünceleri aslında pek fazla bir değişim geçirmemiştir. Fakat eski 

eserlerin maddi değerinin olduğunun anlaşılması bu eserlere ulaşma ve onları koruma 

noktasında Osmanlı vatandaşını da motive etmiştir. Bu bakımdan Osmanlı vatandaşlarını eski 

eserlerin bilimsel veya sanatsal yönünden ziyade define yönünün ilgilendirdiğini söylemek 

yanlış olmaz. Çalışmamıza konu olan Osmanlı Devleti’nin küçük bir kasabası olan 

Safranbolu’da da 1860 gibi erken sayılabilecek bir tarihte kazı talebinde bulunan bir İngiliz 

vatandaşının varlığı Avrupalıların bu konudaki önceliklerini ortaya koymaktadır. Yine 

Safranbolu’nun yerli ahalisinin kazı faaliyetlerinin define amacına yönelik olması eski 

eserlerin bilimsel veya sanatsal yönünden çok maddi değeri ile ilgilidir. Bu düşünce yerli veya 

yabancı fark etmeksizin eski eserlerle ilgilenen kesimin önlenemeyen genel bir anlayışı olarak 

Osmanlı eski eserlerinin yağma ve talana uğramasının da sebebi durumundadır. Bununla 

birlikte gerek Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti 
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Devleti’nde eski eserlerin korunarak bilimsel ve sanatsal yönünün anlaşılmasına yönelik 

mühim faaliyetler göze çarpar.  
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ABSTRACT 

 
The rapidly developing tourism sector in the world and in our country is also adapting to changing 

economic, technological and cultural conditions. In addition, studies on cultural and cultural tourism were 

carried out. The concept of culture is intertwined with many areas and has a wide scope. In terms of tourism, the 

concept of culture is discussed in terms of cultural tourism as a different concept emerges. Cultural tourism is 

very effective in the protection and development of cultural heritage. The study will be a guideline for assessing 

the impacts of hotel businesses on the cultural heritage, both to present the current situation and to make 

predictable future forecasts. In this context, five star hotels operating in Fethiye region as a working universe are 

discussed. The aim of this study is to reveal the perspectives of cultural tourism in the region while benefiting 

from the cultural heritage of the region where five star hotels have reached a certain size. Study; culture, cultural 

heritage, cultural tourism and hotel businesses' perspectives on these tourism concepts are examined. With the 
swot analysis, the strengths and weaknesses of the hotel enterprises related to the cultural heritage have been 

revealed and the issue of what the future enterprises are supposed to do against the opportunities and threats that 

are waiting. 

 

Key Words: Cultural Tourism, Cultural Heritage, Hotel Enterprises, Swot Analysis. 

 

FETHİYE’DE BULUNAN OTEL İŞLETMELERİNİN KÜLTÜREL MİRASA 

ETKİLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

 
Dünyada ve ülkemizde hızla geliĢmekte olan turizm sektörü değiĢen ekonomik, teknolojik ve kültürel 

Ģartlara da uyum sağlamaktadır. Bununla beraber özellikle kültürel anlamda çalıĢmalara ağırlık verilmiĢ olup 

alternatif olarak kültür ve kültür turizmi konusunda çalıĢmalar yapılmıĢtır. Kültür kavramı birçok alanla iç içe 

geçmiĢ olup oldukça geniĢ bir kapsama sahiptir. Kültür kavramını turizm açısından irdelediğimiz de karĢımıza 

kültür turizmi olarak farklı bir kavram ortaya çıkmaktadır. Kültür turizmi kültürel mirasın korunması ve 

geliĢmesi konusunda oldukça etkili olmaktadır. ÇalıĢma, otel iĢletmelerinin kültürel mirasa etkilerini 

değerlendirmek hem mevcut durumu ortaya koymak hem de öngörülebilir gelecek tahminlerini yapabilmek 

açısından yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda çalıĢma evreni olarak Fethiye bölgesinde faaliyet gösteren beĢ 

yıldızlı otel iĢletmeleri ele alınmıĢtır. Belirli bir büyüklüğe eriĢmiĢ beĢ yıldızlı otellerin bulundukları bölgenin 

kültürel mirasından yararlanırken bölgedeki kültürel turizme bakıĢ açılarını ortaya koymak çalıĢmanın amaçları 

arasındadır. ÇalıĢmada; kültür, kültürel miras, kültürel turizm ve otel iĢletmelerin bu turizm kavramlarına olan 
bakıĢ açıları irdelenmiĢtir. Yapılan SWOT analizi ile otel iĢletmelerinin kültürel miras ile ilgili güçlü ve zayıf 

yanları ortaya konulmuĢ olup, gelecekte iĢletmeleri bekleyen fırsat ve tehlikelere karĢı neler yapmaları gerektiği 

konusu açığa çıkarılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Kültürel Miras, Otel ĠĢletmeleri, SWOT Analizi. 
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Fethiye’de Bulunan Otel İşletmelerinin Kültürel Mirasa Etkilerinin Swot Analizi İle 

İncelenmesi 

 

GİRİŞ 

 

Ġnsanlık tarihi boyunca kültür var olmuĢ ve günden güne korunarak, yaĢatılarak nesilden 

nesile aktarılmıĢtır. Tek bir tanımı olmayan kültür kavramı birçok bilimsel alanda kendine yer  

bulmuĢtur. Disiplinler arası kavram olmanın yanı sıra geçmiĢten günümüze değerlerimizin var 

oluĢunu ve sürdürülebilirliğini de ifade etmektedir. Bunun en iyi örneğini Kroeber ve 

Kluckhohn’un 160’ın üzerinde kültür tanımı olduğu belgelemelerinden görülebilmektedir 

(Smith, 2007: 13). Anıtlardan müzelere, geleneksel uygulamalardan çağdaĢ sanata uzanan 

farklı kolları ile yaĢamın çok sayıda alanına zenginlik kazandıran kültür, toplumun kimliği ve 

tarihi ile ilgili değerlerin tümüyle iliĢkilidir (unesco.org.tr).  

 

TDK ise kültürü; Tarihsel ve toplumsal geliĢim sürecinde yaratılmıĢ olan bütün maddi 

ve manevi değerler ve bunları yaratma ve yaĢatma da, insanın doğal ve toplumsal çevresinde 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlamaktadır (TDK, 2019).” 

Kültür; sembolleri edebiyatı, sanatı, müziği ve bazıları için bunları Ģekillendiren toplumun 

kurumları, değerleri ve deneyimleri aracılığıyla belli bir toplumun yaratıcı ifadesi olarak ifade 

edilmiĢtir. Böyle bir yaratıcı ifadenin bir nesilden diğer nesile aktarılan kültürel mirası 

oluĢturduğu düĢünülmektedir (Türker ve Çelik, 2012: 88). Kültürün turizmle birlikte anılması 

ve yaĢatılmasının küreselleĢme süreciyle insanların yeni yerler keĢfetme merakı, farklı 

kültürleri tanıma isteğiyle ivme kazanmıĢtır denilebilir. Turizm bölgelerinin sadece “deniz, 

kum, güneĢ” mantığı ile sınırlı kalmayıp alternatif turizmlerin ortaya çıkmasıyla değiĢen turist 

profillerinin de sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Bu durum kültür turistlerini de 

beraberinde getirmiĢ ve oluĢan taleplere karĢın kültürel mirasa sahip bölgelerde mirasın 

korunması ve yaĢatılması ile ilgili süreçler hız kazanmıĢtır. Bu süreçlerin yanı sıra bölgeler 

kültürel mirasın tanınması ve yaĢatılması adına festivaller, fuarlar, sergiler vb. etkinlikler 

düzenlemiĢlerdir. Düzenlenen etkinlikler her ne kadar ekonomik faaliyetler olarak görülse de 

bölgenin tanıtımının yanı sıra kültürün yaĢatılması adına çok önemli adımlardır. 

 

Bu adımları daha net görebilmek adına çalıĢmamızı hem “deniz, kum, güneĢ “ tatilinin 

hem de kültürel miras öğelerinin iç içe olduğu Fethiye bölgesinde gerçekleĢtirdik. ÇalıĢmanın 

kapsamı itibariyle de bölgede yer alan hem somut olan hem de somut olmayan kültürel 

mirasın varlığını sürdürebilmesinde turizm iĢletmelerinin faaliyetlerini araĢtırarak bölgeye ve 

de iĢletmeye sağladığı katkı somut veriler ile ortaya konmak istenmiĢtir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

 

Bu araĢtırmanın amacı: Otel iĢletmelerinin bulundukları bölgenin kültürel mirasından 

yararlanırken bölgede ki kültürel turizme bakıĢ açılarını daha net görebilmektir. Kültürel 

miras alanında birçok çalıĢma yapılmıĢ olmasına karĢın otel iĢletmelerinde yapılan kültürel 

miras ile ilgili tek alan çalıĢmasıdır. Kültürel miras çalıĢmalarında özellikle yaz turizminin ve 

kültürel turizmin bir arada yer aldığı alanlarda otel iĢletmelerini göz ardı etmemek gerektiği 

ve gerekli çalıĢmalarının yapılması için faaliyetlerde bulunulmalıdır. 

 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

 

Bu çalıĢma kapsamında bölgedeki otellerin web siteleri incelenmiĢ olup bölgedeki 

birçok otel iĢletmesiyle iletiĢime geçilip gerekli randevular alınmıĢtır. Onay alınan otel 

iĢletmeleri ile görüĢmeler konu ile ilgili yetkililerle yüz yüze görüĢme sağlanarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Soru-cevap Ģeklinde gerçekleĢen görüĢmeler sonucunda gerekli 
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dokümanlar ile veriler elde edilmiĢtir. GörüĢme yapılan kiĢilerin araĢtırma konusu ile ilgili 

çalıĢmaları, düĢünce ve önerileri alınmıĢ ve Swot analizi ile durum tespiti yapılmıĢtır.  

 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

 

AraĢtırmanın kapsamı Fethiye’ de yer alan beĢ yıldızlı otel iĢletmelerinden 

oluĢmaktadır. Bu çerçevede otel iĢletmeleri ile yüz yüze görüĢme tekniği kullanılarak yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme soruları sorulmuĢtur. 

 

Fethiye bölgesinde beĢ adet beĢ yıldızlı otel iĢletmesi, beĢ adet tatil köyü olmak üzere 

toplam on iĢletme bulunmaktadır. GörüĢme yapılacak olan iĢletmelerden önceden telefon ile 

randevu alınmıĢ ve ziyaretler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu iĢletmelerden iki tanesi böyle bir çalıĢma 

içinde olmadıklarını belirtmiĢ, diğer iki iĢletme ise zamanlarının olmadığını belirterek 

görüĢme talebine olumlu yanıt vermemiĢlerdir. Sonuç olarak toplam altı otel iĢletmesi 

üzerinden araĢtırma yürütülmüĢtür. 

 

Elde edilen veriler içerik analizi yardımıyla değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢma yalnızca 

Fethiye bölgesinde yer alan otel iĢletmeleri özelinde sınırlandırılmıĢtır. Bulgular SWOT 

tablosu yardımıyla özetlenmiĢtir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

 

Kültürel mirasın literatür de tek bir tanımı bulunmamaktadır. Birçok yazar farklı açıdan 

tanımlar yapmaktadır. Bu tanımlar incelendiğinde aslında birbirinden çokta uzak olmayan 

kavramsal anlam itibariyle benzeĢtiği noktalar olduğu görülmektedir. Kültürel mirasın 

literatürdeki farklı birkaç tanımı ise Ģunlardır: 

 

Can’a (2009) göre kültürel miras, geçmiĢten mirası ele alınan ve değiĢik sebepler ile 

sonraki nesillere miras bırakılmak istenen, fiziksel olarak var olan ve insanlar tarafından 

yapılmıĢ her türlü eserler ile bir topluma ait değerlerin bütünüdür. Kültür ve miras 

kavramlarının birleĢerek “kültürel miras”; kuĢaktan kuĢağa aktarılan, bütün kültürlere ve 

insanlığa ait sanatsal ya da simgesel, maddesel sembolleri ifade etmektedir (Öztemiz, 2017: 

19). 

 

Kültürel miras, insanların yaĢamları boyunca, aklının ve de yaratıcılığının günümüze 

ulaĢmıĢ olan kalıntılarıdır (Ünsal ve Pulhan, 2012: 34). Kültürel miras aynı zamanda 

geçmiĢten günümüze kültürü oluĢturan bütün eylemler insan ile iliĢkilendirildiği için insan 

yaĢamının tümünü içinde barındırmaktadır (Kurtar ve diğerleri, 2013: 36). Kültürel miras; bir 

toplumun tüm geçmiĢi ile ilgili, onu kimliklendiren, yaĢamsal devamlılıkla beraber günümüze 

ulaĢan yerel ve de evrensel değer niteliği taĢıyan tüm somut ve somut olmayan varlıklar 

olarak nitelendirilir (ĠSMEP, 2014: 12). Bu tanımdan da görebileceğimiz üzere kültürel 

mirasın literatür de 2 farklı çeĢitte karĢımıza çıkmaktadır: 

 

Somut olan kültürel miras öğelerine örnekler; (aregem.kulturturizm.gov.tr). 

 

 Kazılar ve araĢtırmalar 

 Müzecilik faaliyetleri 

 Dünya miras alanları ve antik kentler  

 Sanal müzeler ve diğer mekanlar 
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Somut olmayan kültürel miras öğelerini ise Ģu örnekler verilebilir; 

 

 Gelenekler 

 Festivaller 

 Süsleme sanatları ve ustalıklar 

 Destan kültürü 

 

GeçmiĢte yaĢamıĢ olan uygarlıkların bıraktığı tarihi eserler ve kültürler, ülkemizin 

kültürel miras öğeleri bakımından zengin bir geçmiĢe sahip olmasının kaynağıdır. Kültürün 

oluĢmasında birçok kaynak etkili olurken, tarih boyunca çeĢitli uygarlıkların birikimiyle 

günümüze kadar uzanmıĢtır. Önemli olan, bu değerli varlıkları, “Kültürel Miras öğelerimizi” 

doğru Ģekilde anlamak, korumak ve yaĢatmaktır. Kültürel miras öğelerini anlamak ve koruma 

bilincini geliĢtirmek, “kültürel miras eğitimi” ile yapılabilir. Kültürel miras eğitimi, “bir 

toplumun tarihi mimarlık, müzeler ve tarihi kentler, kültürel peyzajlar ve sokak görünümleri, 

şehitlikler, gelenekler, fotoğraflar, gazeteler, dokümanlar, mahkeme kayıtları, aile belgeleri, 

hatıratlar, el ürünleri ve objeleri içeren bütün yönlerinin korunmasını, takdir edilmesini ve 

öğrenilmesini” kapsar (Avcı, 2016: 106).  

 

Somut olmayan kültürel mirasın korunması, bu mirasın “sürdürülebilir” kılınmasıyla 

ilgilidir. Sürekli tüketilme odaklı olan ve yeni kuĢaklar tarafından sahip çıkılamayan bir 

miras, eski binalar gibi kendi kendisini yıkıp yok edecektir. Kültürün sonraki nesillere 

ulaĢtırılmasında eğitimin rolü büyüktür. Kültür, hangi açıdan ele alınırsa alınsın eğitimin 

kültüre köprü olma özelliği yadsınamaz (Kolaç, 2009: 21). Türk milli eğitiminin temel 

amaçlarından birisi olan “manevi değerleri korumak ve geliĢtirmek” ibaresi insanlığın devam 

ettirilmesindeki en önemli amaçtır. ĠĢte bu amacı devam ettirebilmek, insanların kalabalıklar 

içinde yalnızlaĢmamaları, milli kültürlerini koruyabilmeleri, geliĢtirmeleri ve gelecek nesillere 

aktarabilmeleri, ancak ilkokul yıllarından itibaren bilinçli ve sistemli eğitim almaları ile 

sağlanabilir  (Tuna ve Saral, 2018: 69).  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

GörüĢme sonucunda altı otel iĢletmesinden elde edilen veriler ıĢığında SWOT analizi 

yapılmıĢ, iĢletmelerin kültürel miras faaliyetleri ile ilgili sahip oldukları güçlü-zayıf yanları ve 

sahip oldukları fırsatları-tehditlerinin neler olduğunun çerçevesi çizilmeye çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırma verilerinden elde edilen bulgulara aĢağıda yer verilmiĢtir.  

 

Güçlü Yanlar 

 

 Coğrafi konum itibariyle kültürel miras alanlarına yakınlık 

 Yemek kültürü bakımından zengin bir çeĢitliliğe sahip olması 

 Yaz turizminin etkin olmasının çekiciliği arttırması 

 Yöresel ürünlerin çeĢitliliği 

 Somut olan ve somut olmayan kültürel miras öğelerinin bölgedeki çeĢitliliği 

 UlaĢım ağının iyi oluĢturulmuĢ olması 

 

Zayıf yanlar 

 

 Kültürel miras konusunda yeterince bilgiye sahip olmama 

 Kültürel miras konusunda yapılan çalıĢmaların eksikliği 
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 Kültürel miras konusunda ulusal ve uluslararası anlaĢmalar hakkında bilgi eksikliği 

 Kültür turistleri için herhangi bir faaliyet göstermeme 

 Bölgede her Ģey dâhil otel konseptinin yaygın olması 

 

Fırsatlar 

 

 Kültürel miras öğelerine artan ilgi 

 Kültür turizminin 12 ay yapılabilir olması 

 Kültür turistlerinin sayısının artması 

 Ulusal ve uluslararası anlaĢmalarda kültürel mirasın yer alıyor olması 

 Kültürel miras konusunda eğitimlerin artması ile kalifiyeli elemanların sayısının artması 

 Bölgede yapılan kültür festivallerinin sayısının günden güne artması 

 Kültürü tanıtma konusunda bölgedeki araçların sayısının artması 

 

Tehditler  

 

 Ülkede yaĢanan kriz dönemleri 

 Bölgeye olan yoğun talebin çevrenin tahribine yol açması 

 Turizm sektörünün yılın tamamına yayılamaması 

 Otellere hapsolan turist sayısındaki artıĢ 

 Kültürel miras konusundaki faaliyetlerde bürokratik etkinin rolü 

 

Fethiye bölgesinde var olan otel iĢletmelerinin sahip oldukları kültürel miras imkanları 

ile zayıf yanlarını, fırsatları iyi değerlendirebilirlerse güçlendirebilecekleri görülmektedir. 

Dolayısıyla, iĢletmeler, uluslararası platformda ülkenin içinde bulunduğu krizlerden en az 

düzeyde etkilenmesi için kriz yönetimini iyi yönetebilmeli ve uygulayabilmelidirler. Tarihsel 

ve kültürel miras yerel olmakla birlikte insanlığın ortak değerleri olduğundan evrenseldir. 

Kentlerin kimlikli geliĢmesindeki en önemli koĢul, tarihsel doku ve yapıların korunması 

olduğundan, bunun gözetilmesi de aynı geliĢmelerin imar yetkilerini kullanan belediyelerin 

öncelikli ve kaçılmaz yükümlülükleri arasındadır (AltaĢ, 2014: 249). Kültürel turizmin 

geliĢmesindeki en önemli faktör, turistlerin kültürel mirasa olan ilgileridir. Bu ilgi, tarihsel 

yerlerin, müzelerin, kalıntıların, fuar ve festivallerin ziyaret edilmesi ile de geliĢme 

göstermektedir. Kültürel turizmin ürünleri geçmiĢe ve günümüze iliĢkin olarak 

farklılaĢmaktadır. Kültürel çekicilikler, kültür turizminin temelini oluĢturmaktadır. 

Dolayısıyla, kültürel çekicilikler, kültürel turizmin temelini oluĢturur (Emekli, 2006: 56). 

Kültürel mirasın eğitiminde, somut kültürel mirasın öğretilmesi kadar somut olmayan kültürel 

mirasın öğretilmesine de ağırlık verilmesi önemlidir (Çengelci, 2012: 187). 

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kültürel miras ile ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde çalıĢmalarının çoğunluğunun 

kültürü tanıtma ve yaĢatma gayreti içerisinde olduğu açıktır. Genel kanı Ģudur ki mirası her 

açıdan ele alarak mümkün olabildiğince fazla kiĢiye ulaĢarak varlıklarını ebedi kılmaktır. 

Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaĢmıĢ mirasımızı sadece ulusal anlamda değil, 

uluslararası mecrada da etkin kılmalı, turistleri miras alanlarına yöneltecek faaliyetler 

sürdürülmelidir. 

 

Ġnsanların ekonomik olarak refahının artması, günlük yaĢam içerisindeki stresten 

uzaklaĢma isteği, yeni yerler keĢfetme merakı ile turizmin deniz-kum-güneĢ anlayıĢından 
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çıkarılarak alternatif turizm türlerine yönelimin arttığı görülmüĢtür. Bu husus göz önünde 

bulundurularak kentin içerisinde varlığını geçmiĢten bugüne koruyan kültür varlıklarının 

tanıtımının yapılabilmesi önemlidir. Tanıtım için bölgedeki en önemli araç etkinlikler, 

festivaller, sergiler, fuarlar olduğu gibi bölge halkının ve bölgedeki iĢletmelerin rolü 

azımsanmamalıdır. 

 

Kültürel mirasın var olduğu bölgelerin tümüyle ele alınarak farklı etmenler ile birlikte 

sunumunun yapılması daha güçlü bir satın alma faaliyetini ortaya çıkaracaktır. ÇalıĢmada bu 

husus dikkate alınarak Fethiye bölgesinin en çekici noktası olan yaz turizminin gücü ile kültür 

turizmini canlandırmanın kültürel mirasın yaĢatılması adına en önemli olduğu 

düĢünülmektedir. Yaz turizmi ile canlandırma noktasında öne çıkan aracı rolünde olan 

turistlerin konaklama faaliyetlerini gerçekleĢtirdiği otel iĢletmeleri olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır.  

 

Bölgede yer alan beĢ yıldızlı otel iĢletmeleri ile yapılan görüĢmeler sonucunda 

iĢletmelerin kültürel mirası turisti çekme konusunda etkin olarak kullandığı ve beraberinde 

mirasa da katkı sağladığı yani karĢılıklı iliĢki içinde olduğu görülmüĢtür. Kültürel mirasın 

yaĢatılması ve korunması adına faaliyetleri sürdürmesi sorumluluğunda bulunan otel 

iĢletmeler olduğu gibi, bölgenin kültürel mirası konusunda bilgi eksikliği olan ve de herhangi 

bir faaliyeti bulunmayan otel iĢletmeleri de mevcuttur. 

 

Bölgenin güçlü yanlarının ön plana çıkartılması, zayıf yanlarının önlenmeye çalıĢılması, 

kültürel miras açısından fırsatların ortaya konulması, bölgeyi, mirası ve iĢletmeleri bekleyen 

tehditleri görme açısından SWOT analizinin yapıldığı bu çalıĢmada; iĢletmelerin coğrafi, 

kültürel, yöresel çeĢitlilikler bakımından üstünlüklere sahip olduğu, bilgi, alt yapı, yönetim ve 

tanıtım konularında eksiklerinin bulunduğu görülmüĢtür. 

 

ĠĢletmelerin kültürel miras bilincinin oluĢturulması ile ilgili faaliyetler yapması, iĢletme 

çalıĢanlarının kültürel mirasın öneminin farkına varmaları açısından eğitimlere katılmaları ve 

bu konuda teĢvik edilmeleri sağlanmalıdır. ĠĢletmeler artan kültür turistlerine kayıtsız 

kalmamalı, faaliyetlerini bu yönde gerçekleĢtirmelidir. ĠĢletmelerin somut olan kültürel mirasa 

iliĢkin faaliyetlerinin artması, somut olmayan kültürel miras faaliyetlerinin ise geliĢtirilmesi 

sağlanmalıdır. ĠĢletmeler kültürel miras alanlarına belirli aralıklar ile turlar düzenlemeli, web 

sitelerinde kültürel alanlara yer vermeli ve tanıtımı gerçekleĢtirilmelidir. ĠĢletmelerin tesisinde 

var olan kültürel yapılar korunmalı ve bunların turistlere tanıtımı sağlanmalıdır. ĠĢletmeler her 

Ģey dahil otel konsepti olsa dahi turisti otele mahkum etmemeli bölgeyi tanımaları için onlara 

fırsat verilmelidir. 

 

REFERENCES 

 

 AltaĢ, T. N. (2014). Kentsel DönüĢümde Kültürel Miras Değerlerinin Korunması: Erzurum 

Örneği, Doğu coğrafya Dergisi, 19 (32), 243-260. 

 Avcı, M. (2016). Kültürel Miras Eğitimine ĠliĢkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerin GörüĢleri, 

Ġlköğretim Online, 15 (1): 104-124. 

 Can, M. (2009). Kültürel Miras ve Müzecilik, ÇalıĢma Raporu, Türkiye: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı. 

 Çengelci, T. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Yeri, Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 185-203. 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

387 

 

 Emekli, G. (2006). Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 

15, 51-59. 

 Eryücel, Ö. (2018). Turizmde Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Kazdağı Türkmen 

Köyleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 

 Güvenç, B. (2005). Ġnsan ve Kültür. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 

 Kolaç, E. (2009). Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Bilinç ve Duyarlılık 

OluĢturmada Türkçe Eğitiminin Önemi, Milli Folklor, 21, 82: 19-32. 

 Saçan, Z. (2010). Kültürel Turizm ĠĢletmeciliği ve Konya-ġırnak Ġlleri KarĢılaĢtırılması, 

Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi. 

 Smith, P. (2007). Kültürel Kuram. Ġstanbul: Babil Yayınları. 

 Öztemiz, S. (2017). Türkiye’de Dijital Kültürel Miras Ürünlerine Açık EriĢim, 1. Baskı: 

Ġstanbul, Hiperlink, Hiperyayın:138, e-ISBN:978-605-2015-04-9 

 

 Tuna Turhan, S. ve Saral, E. (2018). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Bağlamında Türkiye’de Eğitim Alanında Yapılan Bilimsel ÇalıĢmalar Üzerine Bir 

Bibliyografya Denemesi, MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 68-78. 

 Türker, A. ve Çelik, Ġ. (2012). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün 

Olarak GeliĢtirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler, Yenifikir, 9, 86-98. 

 Ünsal, D. ve Pulhan, G. (2012). Türkiye’de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi. A. 

Aksoy ve D. Ünsal (Ed.), Kültürel Miras Yönetimi içinde (30-65). EskiĢehir: Anadolu 

Üniversitesi AÖF. 

 

İnternet Kaynakları: 

 

 http://aregem.kulturturizm.gov.tr, 05.03.2019. 

 http://www.tdk.gov.tr, 05.03.2019. 

 http://www.unesco.org.tr, 08.03.2019. 

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
http://www.unesco.org.tr/


 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM  S: 388- 404 

Published Online Juni 2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

THE FUTURE AND CULTURAL HERITAGE VALUES OF ISPARTA- 

ĠSLAMKÖY  
 

Atila GÜL*, Mehmet PEKGÖZ**, Tuğba AKIN*** 
* SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,Prof. Dr., atilagul@sdu.edu.tr 
** SDÜ, FBE Peyzaj Mimarlığı ABD Isparta, Yüksek Lisans Öğrencisi, 

 
Copyright © 2019 Atila GÜL, Mehmet PEKGÖZ, Tuğba AKIN. This is an open access article distributed under 

the Eurasian Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any 

medium, provided the original work is properly cited. 

 

ABSTRACT 

 
According to the UNESCO World Natural and Cultural Heritage Protection Convention; it is defined as 

the World Heritage Site where the important natural and cultural assets on a global scale are protected, 

developed and managed by countries for humanity. Cultural heritage is the values that emerge as a human 

product as a result of the interactions and interactions of nature with human beings. Cultural heritage values are 

the values that should be accounted for in the development of the region, especially in terms of cultural tourism, 

increasing social awareness, forming an economic resource, coming from the past generation and protecting the 

future generations. Local communities may have many tangible and intangible cultural values that reflect their 

identity in the historical process. 

 

In this context, Isparta İslamköy settlement, where the 9th President Süleyman Demirel was born, has an 
important local potential in terms of cultural heritage values. These values; Süleyman Demirel Museum of 

Democracy and Development, Süleyman Demirel Tomb, İslamköy Traditional Turkish Houses, Seleukeia Sidera 

Ancient City, Islamköy Bread, Isparta Rose (Rosa damascena), Şevket Demirel Museum etc. are important 

values. Together with these values, with its location, history, livelihoods, tradition and custom structure, it is 

perhaps the potential of being a significant cultural heritage and tourism destination of the Isparta region. It will 

be of great benefit to ensure that these values are preserved within the context of cultural heritage, to be 

transferred to future generations and to contribute to the development of the region. In this study, it was be 

evaluated in terms of cultural heritage values and criteria of the existing values in İslamköy and future 

suggestions was made. 

 

Key Words: Isparta-İslamköy, local identity, cultural tourism, cultural heritage 

 

ISPARTA- ĠSLAMKÖY ÖZELĠNDE KÜLTÜREL MĠRAS DEĞERLERĠ VE 

GELECEĞĠ 
 

ÖZET 

 
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesine göre;  küresel ölçekte önemli doğal ve 

kültürel varlıkların ülkeler tarafından insanlık adına korunduğu, geliştirildiği ve yönetildiği yerler Dünya Mirası 

Alanı olarak tanımlamıştır. Kültürel miras insanlığın var olduğu dönemden günümüze kadar ulaşan ve doğa ile 

ilişki ve etkileşimleri sonucu insan ürünü olarak ortaya çıkan değerlerdir. Kültürel miras değerleri yörenin 
gelişmesinde özellikle kültürel turizm açısından toplumsal farkındalığı arttıran, ekonomik kaynak oluşturan, 

geçmiş kuşaktan gelen ve gelecek nesillere korunarak aktarılması gereken ve tüm insanlığın sorumlu olması 

gereken değerler bütünüdür Her yerleşim birimi tarihsel süreç içinde kendi kimliğini yansıtan birçok somut ve 

somut olmayan kültürel değerlere sahip olabilmektedir.  

 

Bu bağlamda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in doğduğu Isparta İslamköy yerleşimi kültürel miras 

değerleri açısından önemli bir yerel potansiyele sahiptir. Bu değerler; Süleyman Demirel Demokrasi ve 

Kalkınma Müzesi, Süleyman Demirel Anıt Mezarı, İslamköy Geleneksel Türk Evleri, Seleukeia Sidera Antik 

kenti, İslamköy ekmeği, Isparta gülü (Rosa damascena Mill. ), Şevket Demirel Müzesi vb önemli değerlere 

mailto:atilagul@sdu.edu.tr
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sahiptir. Bu değerlerle birlikte alanın konumu, tarihçesi, geçim kaynakları, gelenek ve görenek yapısıyla belki de 

Isparta yöresinin önemli kültürel miras ve turizm destinasyon alanı olma potansiyelindedir. Bu değerlerin 

kültürel miras kapsamında korunması yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve yöre kalkınmasına katkıda 

bulunması büyük yarar sağlayacaktır. Bu çalışmada İslamköy yerelinde mevcut değerlerin kültürel miras 

değerleri ve kriterleri açısından değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik öneriler getirilmiştir.  

 

Anahtar Kelime: Isparta-İslamköy, yerel kimlik, kültürel turizm, kültürel miras 

 

GĠRĠġ 

 

Miras kavramı, tüm insanlara ait olan ve doğal ve kültürel çevreyi kapsayan geniş bir 

kavramdır. Miras değere sahip tüm varlıkların evrensel değerlerini anlamak, takdir etmek, 

korumak, yaşatmak v gelecek nesillere aktarmak yaşamsal, etiksel ve insani bir 

sorumluluktur.  Miras değere sahip varlıklar, evrensel, ulusal, bölgesel, yerel kimliklerin 

esasını oluşturan, tarihsel gelişim sürecini anlatan, kaydeden, mekân, zaman ve kültür 

ölçeğinde ortak bellek oluşturan, değişim ve gelişim için dinamik bir referans noktası olan, 

günümüz ve gelecekteki gelişmeler için çağdaş yaşamın bütünleyici bir parçası olan yeri 

doldurulamaz bir hazinedir. 

 

Günümüzde turizm sektörü, ekonomik, politik, sosyal, kültürel, eğitimsel, biofiziksel, 

ekolojik, mekansal ve estetik boyutlarıyla giderek karmaşıklaşan bir olgu haline gelmiştir. 

Özellikle doğal ve kültürel miras, kültürel çeşitlilik ve yaşayan kültürler turizm açısından 

büyük çekim gücüne sahiptirler. Doğal olarak yerel yöneticiler, karar vericiler ve turizm 

işletmecileri özellikle turizm pastasından pay alabilmek için kültürel miras değerlerini her 

fırsatta kullanmaya çalışmakta ve ön plana çıkarmaktadır. Öyle ki uluslararası turistlerin % 

40‟ı kültür amaçlı seyahatlerini gerçekleştirmektedirler (Hennessey vd., 2014: 15) ve bu 

rakam ortalama 438 milyon turiste tekabül etmektedir. 

 

Kültürel turizm, 1970‟li yıllardan itibaren başlayan ve turizmi canlandırmaya yönelik 

önemli bir turizm çeşidi olmuştur (Bachleitner ve Zins, 1999: 199). Kültürel turizm geniş 

anlamda “başka bir toplumun, bölgenin veya yerin sahip olduğu (sunduğu) tarihsel, sanatsal, 

bilimsel ve/veya beşeri unsurlarla ilgilenerek yaptığı ziyaretler” şeklinde tanımlamıştır. 

Tanımın kapsamına göre kültürel çekicilik olarak sayılabilecek unsurlar müzeler, galeriler, 

festivaller, mimari, kültürel mirasla ilgili yerler, sanatsal performanslar, yiyecek-içecek, dil, 

din vb. olabilmektedir (Silberberg, 1995:361). Kültür turizminin gelişmesi ile şehir ve 

bölgeler, ziyaret destinasyonu, o bölgede yaşama ve rekabet güçlerini artıracak yatırımların 

yapılması konularında çekiciliklerini arttırabilirler. Kültür turizmi, özellikle geleneksel 

endüstrilerin yok olmaya yüz tutması nedeni ile ekonomisi, çevresi ve toplumu sorunlar 

yaşayan şehirlerde, alternatif gelir kaynağı sağlayabilir (Liu, 2014: 498). 

 

Miras varlıkları ile turizm arasında çok sıkı ilişki ve etkileşim vardır. Bunun sonucu 

olarak yöre kalkınmasına ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak bu ilişki ve 

etkileşimler aynı zamanda ekonomik odaklı yapılan çok yönlü faaliyetler ve yaklaşımlar ile 

aşırı ve aykırı yapılaşmalar nedeniyle yerel özgünlüğün ve kimliğin yitirilmesine veya 

yozlaşmasına,  çevresel /ekolojik bozulmalara ve kirliliğe, yerel yaşam biçiminin 

yozlaşmasına veya olumsuz etkilenmesine, yerel deneyim, gelenekler ve değerlerin 

azalmasına veya yitirilmesine vb neden olabilmektedir.   

 

Yerel değerler, günümüz dünyasında turistlerin ilgisini çeken yaygın bir konsepte sahip 

olmakla birlikte, yöresel ürünlerin turizm aktiviteleriyle pazarlanabilmesinde markalaşma 
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bakımından önemli görülmektedir. Bu nedenle yerel kimliğe uygun miras değerlerin tespit 

edilmesi, korunarak yaşatılması ve yapılacak planlama ve tasarım ilkelerinin koruma 

kullanma dengesi gözetilerek organizasyonun yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda özelde toplumsal ve kültürel kimliğin korunması ve sürdürülebilirliği, genel 

kapsamda ise sosyal, kültürel, fiziksel, doğal ve ekonomik tüm kaynakların 

sürdürülebilirliğinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Ancak tüm bu boyutların sürdürülebilirliği 

mevcut değişkenlerin niceliksel olduğu kadar, niteliksel olarak da gelişmesiyle mümkündür 

(Duran, 2011:307). 

 

Bu çalışmanın amacı, miras değeri açısından önemli potansiyele sahip olduğu 

düşünülen Isparta İslamköy yerelinde kültürel turizm değerlerinin yerel kimlik açısından 

mevcut durumu ve geleceğe taşıyacak kültürel turizm değerlerini ortaya koymak ve kültürel 

turizm destinasyon alanı olma potansiyelinin irdelenmesidir.  

 

1.  KÜLTÜREL MĠRAS  

 

Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki 

dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir. Kültürel miras; kimliğimizle, 

kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve somut olmayan değerlerin tümüdür. Kültürel miras; 

İnsanlığın var olduğu dönemden günümüze kadar ulaşan ve doğa ile ilişki ve etkileşimleri 

sonucu insan ürünü olarak ortaya çıkan değerler bütünüdür. 

 

2005 yılında Avrupa Konseyi‟nin mevzuatına eklediği toplum için “Kültürel Mirasın 

Değeri Çerçeve Sözleşmesi” kültürel mirası;  “hem insanın gelişimi, kültürel çeşitliliğin 

artırılması ve kültürlerarası diyaloğun yükseltilmesi için bir kaynak, hem de kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı ilkesine dayalı ekonomik gelişme modelinin bir parçası” olarak 

tanımlamaktadır. 

 

Kültürel miras, gelecek nesillere ulaştırılması gereken bir emanettir. Çünkü 

• Geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi üstlenir. 

• Düşünme, yaratıcılık ve keşfetme fırsatı verir,  

• İnsanlara öğrenme, anlama ve anlamlandırma fırsatları sunar  

• İnsanlara güzel duygular ve sıcak anılar yaşatır,  

• Hayata dair bakış açısına derinlik katar, 

• Geçmişi hatırlama ile aidiyet duygusunu güçlendirir. 

 

Günümüzde, UNESCO, ICOMOS ve benzeri uluslararası kurumlar, organizasyonlar 

tarafından hazırlanan sözleşmelerde, uluslararası hukuk metinlerinde ya da ulusal düzeyde 

kullanılan yasalarda ve yönergelerde kullanılan kültürel miras kategorileri şunlardır: 

 

  Somut Kültürel Miras 
 

 Taşınır Kültürel Miras (tablolar, heykeller, sikkeler, el yazmaları, arkeolojik eserr 

vs.) 

 Taşınmaz Kültürel Miras (anıtlar, arkeolojik sitler, tarihi kent dokuları vs.) 

o  

 Sualtı Kültürel Mirası (batıklar, sualtı kalıntıları ve kentleri) 

 

 Somut Olmayan Kültürel Miras (sözlü gelenekler, gösteri sanatları, ritüeller vs) 
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 Doğal Miras (kültürel boyutu olan doğal sitler, kültürel peyzajlar gibi, fiziki, biyolojik 

ve jeolojik formasyonlar vs.) 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 16 Kasım 

1972 tarihinde UNESCO Genel Konferansı kapsamında “Dünya Doğal ve Kültürel Mirası 

Koruma Sözleşmesi” 175‟ten fazla ülke tarafından imzalanmıştır. Dünya Mirası Alanları 

Sözleşmesine göre; küresel ölçekte önemli doğal ve kültürel varlıkların ülkeler tarafından 

insanlık adına korunduğu, geliştirildiği ve yönetildiği yerler Dünya Mirası Alanı olarak 

belirlenmiştir (Somuncu ve Yiğit, 2009). 

 

Sözleşmeyi imzalayan ülkeler; insanlık adına korumayı garanti ettikleri alanları 

belirleyerek, sözleşmeye taraf olan ülkeler arasından her iki yılda bir seçilen ve 21 ülkeden 

oluşan Dünya Mirası Komitesi‟ne sunulur. Dünya Miras Komitesi, ICOMOS (International 

Council on Monuments and Sites) ve IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

aday gösterilen değerler arasından seçim yapar ve listeyi oluşturmaktadır. UNESCO, evrensel 

kültür mirasının korunmasına yönelik olarak, tehdit altında olan anıt ve sitlere uzman desteği 

ve maddi yardım sağlamaktadır. Bir bölgenin dünya mirası listesinde yer alabilmesi için 

kriterler belirlenmiştir ve alanların bu kriterlerden en az birine uyması ve özgün olması 

gerekmektedir. Kriterler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: (UNESCO, 2008): 

 

Kültürel miraslar icin; 

 

1. Yaratıcı insan dehasının ürünü olması, 

2. Belli bir zaman diliminde veya kültürel mekânda mimarinin veya teknolojinin, anıtsal 

sanatların gelişiminde, şehirlerin planlanmasında veya peyzajların yaratılmasında, insani 

değerler arasındaki önemli etkileşimi göstermesi, 

3. Kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya en azından istisnai 

tanıklığını yapması, 

4. İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı tipinin ya da 

mimari veya teknolojik peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini sunması, 

5. Bir veya daha fazla kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimine veya toprağın 

kullanımına ilişkin önemli bir örnek sunması ve özellikle bu örneğin, geri donuşu olmayan 

değişimlerin etkisiyle dayanıklılığını yitirmesi, 

6. İstisnai düzeyde evrensel bir anlam taşıyan olaylar veya yaşayan gelenekler, fikirler, 

inançlar veya sanatsal ve edebi eserlerle doğrudan veya maddeten bağlantılı olması, 

 

Doğal miraslar için; 

 

7. Doğanın bir harikasına veya eşsiz bir güzelliğe ve estetik öneme sahip doğal alanlar 

olması, 

8. Yaşamış canlıların kalıntıları, devam eden jeolojik olaylar ve yer şekillerinin gelişimi gibi 

dünyanın doğal tarihine ilişkin eşsiz önemde bilgilere sahip olması, 

9. Ekolojik ve biyolojik olarak hala bozulmamış bir karasal, denizel veya tatlı su 

ekosistemine veya önemli hayvan ve bitki topluluklarına ev sahipliği yapması, 

10. Özellikle tehlikedeki veya bilim acısından önemli bir biyolojik çeşitlilik için en önemli ve 

en belirgin doğal habitatlara ev sahipliği yapmasıdır. 

 

ICOMOS 12. Genel Kurulu (Meksika -Ekim-1999) Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğünde 

öngörülen hedefler; (ICOMOS 1999). 

 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

392 

 

• Kültür mirası koruma ve yönetimiyle ilgili olanların kültür mirasının önemini ev sahibi 

topluluğa ve ziyaretçilere aktarmalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek.  

• Turizm endüstrisinin turizmi kültür mirasını ve ev sahibi toplulukların yaşayan kültürlerine 

saygı gösterecek ve onları daha iyi duruma getirecek şekilde geliştirme ve yönetmesi yönünde 

kolaylık sağlamak ve destek vermek.  

• Korumacı tarafla, turizm endüstrisi arasında kültür mirası alanlarının, koleksiyonların, 

yaşayan kültürlerin önemi ve kırılgan yapısı için sürdürülebilir bir gelecek kurma gereği 

konusunda bir diyalog kurulmasını kolaylaştırmak ve desteklemek.  

• Plan ve politikaları tanımlayanların kültür mirası alanlarının korunması, konservasyonu 

bağlamında, sunum, yorum ve kültürel etkinliklerle ilgili ayrıntılı, tanımlanabilir hedefler ve 

stratejiler geliştirmelerini teşvik etmek.  

• Tüzük ICOMOS, diğer uluslararası kuruluşlar ve turizm endüstrisi tarafından kültür mirası 

yönetimi ve korunması konusunun bütünlüğü konusunda daha kapsamlı girişimlerde 

bulunulmasını desteklemektedir.  

• Tüzük hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, ilgili kesimlerin, sorumluların ve görevlilerin, 

zaman zaman çıkarları çatışsa da, bir araya gelmelerini desteklemektedir.  

• Tüzük ilgili taraflarca ayrıntılı yol gösterici yönergeler hazırlanarak, ilkelerin belirli kurum 

ve toplulukların özel  

 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından (16 Kasım 

1972) “Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesine göre; küresel ölçekte önemli 

doğal ve kültürel varlıkların ülkeler tarafından insanlık adına korunduğu, geliştirildiği ve 

yönetildiği yerler Dünya Mirası Alanı olarak belirlenmektedir. UNESCO, evrensel kültür 

mirasının korunmasına yönelik olarak, tehdit altında olan anıt ve sitlere uzman desteği ve 

sağlamaktadır.  

 

1972 yılından günümüze (2017) kadar kayıt altına alınmış Dünya Mirası sayısı 

2.360‟dır. Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 1092 miras yer 

almaktadır. 845‟i kültürel,209‟u doğal ve 38‟i karma (doğal ve kültürel) miraslardır.  

Türkiye‟nin bu listede 16‟sı kültürel, 2‟si karma olmak üzere 18 miras alanı bulunmaktadır: 

UNESCO‟nun Dünya Mirası Geçici Listesi‟nde 1732 mirası yer almaktadır. Türkiye‟nin 

Geçici Listede 2019 yılında güncellenen şekliyle 73 kültürel, 2 karma ve 3 doğal olmak üzere 

toplam 78 mirası bulunmaktadır. Dünya Miras Listesi‟nde olan Kültürel Miras varlıkları; 

 

1. İstanbul'un Tarihi Alanları [1985],  

2.  Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985],  

3. Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986],  

4. Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987],  

5. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) [1988],  

6. Safranbolu Şehri (Karabük) [1994],  

7. Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998], 

8.  Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011],  
9. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012],  

10. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014],  

11. Bursa ve Cumalıkızık: (Bursa) [2014],  

12. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015),  

13. Efes (2015),  

14. Ani Arkeolojik Alanı (2016) dır 

15. Aphrodisias (2017)  

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44425/istanbulun-tarihi-alanlari.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44430/divrigi-ulu-camii-ve-darussifasi-sivas.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44427/hattusa-bogazkoy---hitit-baskenti-corum.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44427/hattusa-bogazkoy---hitit-baskenti-corum.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44428/nemrut-dagi-adiyaman---kahta.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44429/xanthos-letoon-antalya---mugla.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44429/xanthos-letoon-antalya---mugla.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44426/safranbolu-sehri-karabuk.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44431/troya-antik-kenti-canakkale.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44431/troya-antik-kenti-canakkale.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44434/edirne-selimiye-camii-ve-kulliyesi-edirne.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,46251/catalhoyuk-neolitik-kenti-konya.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,100413/bergama-cok-katmanli-kulturel-peyzaj-alani-izmir.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,100414/bursa-ve-cumalikizik-osmanli-imparatorlugunun-dogusu-bu-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,100414/bursa-ve-cumalikizik-osmanli-imparatorlugunun-dogusu-bu-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,100414/bursa-ve-cumalikizik-osmanli-imparatorlugunun-dogusu-bu-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44403/diyarbakir-kalesi-ve-hevsel-bahceleri-diyarbakir.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44403/diyarbakir-kalesi-ve-hevsel-bahceleri-diyarbakir.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44403/diyarbakir-kalesi-ve-hevsel-bahceleri-diyarbakir.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44404/efes-izmir.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,162856/ani-arkeolojik-alani.html
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16. Göbekli Tepe (2018) 

 

Hem kültürel, hem doğal miras alanları;  

1. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Nevşehir) [1985],  

2. Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988] dir.  

 
1.1. Kültürel Miras- Turizm ĠliĢkisi 

 
Dünya Miras Listesinde yer alan bölgeler insanlığın ilgisini çekmekte ve bölgedeki 

turistik faaliyetlerin de artmasına sebep olmaktadır. Bu alanlar, sürdürülebilir turizm 

prensipleri doğrultusunda iyi bir planlama ile yönetildiği takdirde miras alanına ve yerel 

ekonomiye önemli ekonomik kaynak sağlamaktadır. Bu bağlamda turizm sektörü, kültür 

varlıklarının onarılarak yeniden kullanımı ile gelecek yüzyıllara aktarımını sağlayan, 

toplumsal farkındalığı artıran ve önemli bir ekonomik kaynak oluşturan faaliyetler bütünüdür.  

Bu noktada kültür varlıkları ile turizm arasındaki dinamik ve sürdürülebilir bir ilişki ve 

etkileşim vardır.  Dünya Turizm Örgütü‟nün araştırmalarına göre 21. yüzyılda tüketici 

eğiliminin kültür turizmine yöneleceğine ilişkin saptamaları vardır.  Türkiye-Turizm 

Stratejisi-2023, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma 

dengesi içinde turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alacağı payın arttırılması 

hedeflemektedir. Safranbolu (Kastamonu), Beypazarı (Ankara), Cumalıkızık (Bursa), 

Odunpazarı (Eskişehir), Hamamönü (Ankara) vb. 

 

Kültürel Turist Profili şu şekilde özetlenebilir (McKercher ve Cros, 2002) 

 

• Gelir düzeyi yüksektir  

• Tatildeyken daha fazla para harcarlar, 

• Genelde eğitim düzeyi yüksektir. 

• Yaş ortalaması genellikle 50 yas ve üstüdür 

• Kitle turistlerinden genellikle ayrı, bireysel veya küçük gruplar içinde seyahat ederler, 

• Seyahat zamanları genellikle nisandan başlayıp eylül ayına kadar olan döneme 

yayılabilmektedir 

• Tatildeyken bölgede daha fazla zaman ve para harcarlar 

• Etkinliklere diğer turistlere göre daha fazla katılırlar ve sık seyahat ederler, 

• Seyahatleri sırasındaki tutum ve davranışlarının diğer turistlere oranla daha ayırt edicidir.  

• Müzeler, sanat galerileri ve atölyeler kültürel turistler için her zaman cezbedicidir. 

 

Kültürel Turist Çeşitleri (McKercher ve Cros, 2002:140) 

• Deneyim kazanmada bölgenin öneminin olmadığı yerlere ziyaret eden  kültürel turist 

• Amaçlı ziyaret eden kültürel turist 

• Görülmeye değer yerleri gezen kültürel turist 

• Kazara ziyaret eden kültürel turist 

• Tesadüfü ziyaret eden kültürel turist şeklinde belirtilmektedir. 

 

İnsanları kültürel amaçlı seyahate yönelten bir çok motivasyon faktörü bulunmaktadır. 

Lundberg tarafindan önerilen 18 seyahat motivasyonundan 6 tanesi doğrudan kültürle ilgilidir. 

Bunlar aşağıda sıralanmaktadır (Akgül, 2003:57): 

 

1. Diğer ülkelerdeki insanların nasıl yasadığını, çalıştığını ve eğlendiğini görmek, 

2. Haber ve bilgi olarak öğrenilenleri daha iyi anlamak,  

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44433/goreme-milli-parki-ve-kapadokya-nevsehir.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44432/pamukkale-hierapolis-denizli.html
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3. Başka toplumlara uyum sağlamak, 

4. Tarihe katılmak (tapınaklar, harabeler, yakın tarih vb.), 

5. Sosyolojik motifler, dürtüler dünyayı öğrenmek, bilmek vb., 

6. Belirli yerleri görme isteği, şeklinde sıralanabilir. 

 

Kültürel turizmde bir alanın destinasyon imajı oluşturabilmek için altı ana başlıkta 

özelliklere sahip olmalıdır (Buhalis 2000: 98); 

 

1. Çekicilikler (Attractions): İnsan yapısı, doğal, mimari, kültürel miras, özel olaylar vb.  

2. Ulaşılabilirlik (Accessibility): Ulaşım sistemi, terminaller, araçlar vb.  

3. Tesisler (Amenities): Konaklama, yeme-içme, seyahat aracıları ve diğer hizmetler vb.  

4. Planlı Turlar (Available packages): Seyahat aracıları tarafından önceden organize edilmiş 

turların varlığı vb.  

5. Faaliyetler (Activities): Turistin ziyareti sırasında yararlanacağı destinasyondaki tüm 

faaliyetler vb.  

6. Destekleyici Hizmetler (Ancillary Services): Bankacılık, iletişim araçları, sağlık gibi 

turistin yararlanacağı hizmetler vb.  
 

Kültürel turizm, kültür mirasına sahip olan bölgelerin ekonomisine katkıda bulunurken, 

bu kültürel miras arasında müzeler önemli bir yer tutmaktadır. Turizm ile müzelerin 

arasındaki ilişki gelişirken aynı zamanda turizm de gelişmekte, müzeler ise yeni ziyaretçiler 

için çekicilik oluşturabilmektedir (Kirshenblatt-Gimblett, 1998: 151; Jolliffe ve Smith, 2001: 

150). Örneğin Guggenheim müzesinin açıldıktan sonraki iki yıl içinde Bask bölgesini ziyaret 

eden turist sayısında %58 artış sağladığı tespit edilmiştir (Plaza, 2000: 1057). Uluslararası 

Müzeler Konseyi (ICOM), müzeyi “kâr amacı gütmeyen, sürekli toplumun hizmetinde olan 

ve toplumun gelişmesini sağlayan, kamuya açık, insanlar ve çevre için maddi delil sağlayan, 

toplayan, koruyan, muhafaza eden, eğitim ve eğlence olanağı da sunan kuruluşlar” olarak 

tanımlamaktadır (URL,1.). Bu nedenle turizm endüstrisinde müzeler, en fazla çekiciliğe sahip 

bir turistik üründür.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma,  Süleyman Demirel Üniversitesi BAP tarafından desteklenen 

SDU_BAP_FBG_2018-5391_ Nolu ve “Kültürel Turizm, Peyzaj ve Geleneksel Konut 

Mimarisi Açısından Tasarım Rehberinin OluĢturulması; (Isparta- Ġslamköy Örneği)” 

adlı proje kapsamında çalışmalar sonucunda veriler değerlendirilmiştir. Bu proje 18 Nisan 

2018 tarihinde başlamış ve 27 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır.  

 

İslamköy genel bilgiler: Isparta ili Atabey ilçesine bağlı bir köy statüsündedir. 2014 

yılına kadar Belediye olarak ve 2014 yılından beri Muhtarlık ile idare edilmektedir. Yerel 

yönetim hizmetleri Isparta İl Özel İdaresi tarafından verilmektedir. 3600 hektar alana sahiptir. 

2013 yılında İslamköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan İmar planı 

525.90 hektarlık alanı içermektedir. İslamköy, Isparta ili kent merkezine 18 kilometre, Atabey 

ilçe merkezine ise 3 kilometre mesafededir. 2000 yılı verilerine göre nüfus 2048 iken 2016 

yılı sonu itibariyle 748 kişiye düşmüştür. Tarımsal ve hayvancılık potansiyeli yüksektir. 

İslamköy‟de 1500 Hektar tarım arazileri toplulaştırılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan 

envanter ve sörvey çalışmalarında somut ve somut olmayan kültürel turizm değerleri Çizelge 

1 de verilmiştir.  
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3. ĠSLAMKÖY SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL DEĞERLERĠ 

 
Çizelge 1: İslamköy somut ve somut olmayan kültürel değerleri 

 

Ġslamköy’ün Somut Kültürel Kaynak Değerleri 

Arkeolojik  

Değerler 

Arkeolojik  Seleukeia Sidera (Bayat) Antik Kenti 

 Kırdağı Antik Taş Ocağı (Gavur Evleri) 

 Antik Su Yolları 

Tarihsel 

Değerler 

 

 

 

Çeşmeler 

 Topalınoğlan Nafiz İsmail Çeşmesi  

 Hacı Kavas Çeşmesi 

 Hıdır Cami Çeşmesi 

 Park Çeşmesi 

 Ağaların Çeşmesi 

 Medrese Havuzu 

 Hacı Ömer Sarnıçı  

 Arapoğlu Çeşmesi (Kösekâhyaların Çeşme) 

 Hatıpların Çeşmesi 

 Mezdaltı (Salih Efendilerin Çeşme) 

 Akdaş Çeşmesi 

 Aşağı Harman Çeşmesi 

 Goca Cami (Rüstem Paşa Cami) Çeşmesi 

 Cıgalların Çeşmesi 

Hamam  İslamköy Tarihi Hamamı 

Dinsel ve Etnik 

yapı/obje/olaylar 

Camiler ve 

Mescitler 
 Hızır Cami veya Hıdır Cami 

 Rüstem Paşa Cami 

 Yeni Cami (Aşağı Harman Cami) 

 Şehriban Hatun Cami 

 Arapoğlu Cami 

 Orta Mescit Cami (Koçakların Mescit) 

 Ağaların Mescit 

 İslamköy Kız Kuran Kursu 

Türbeler ve 

Mezarlar 
 Çalça Dede Türbesi 

 Gökmen Dede (Çıtlık Dede) Türbesi  

 Koyun Dede Türbesi  

 Çiftçi Dede Türbesi  

 Goca Cami Önündeki Dede Türbesi  

 Civellerin Dede Türbesi  

 Deliklidaş  

 İzzet Ağanın Mezarı 

Geleneksel ve 

Özel Mimari 

Yapı ve Objeler 

Müzeler  Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma 

Müzesi  

 Şevket Demirel Müzesi  

 Ali Demirel Müzesi 

Anıtlar  Süleyman Demirel Devlet Anıt Mezarı 

Geleneksel 

Sivil Mimari 

Konutlar 

 Toplam 43 (1 sarnıç, 2 çeşme, 40 ev) adet 

tescilli yapı mevcuttur. 
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Mekansal 

değerler 

Açık ve Yeşil 

Alanlar 
 100. Yıl Parkı ve Demirel Parkı (Meydan)  

 Mehmet Tuna Parkı Okul Bahçeleri 

 Çalca Tepesi Mesire Alanı 

 Mezarlıklar 

Sosyal ve Siyaset 

değerler 

Ünlü 

Siyasetçiler ve 

kişiler 

 9. Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel  

 Şevket Demirel  

 Ali Demirel  

Ekonomik 

değerler 
 Tarımsal ve 

Ekonomik 

tesis/yapılar ve 

alanlar 

 Elmataş Elmasuyu ve Salça Fabrikası 

 ORKAV 

 İslamköy Gül Yağı Fabrikası (GÜLBİRLİK) 

 Yağhaneler (Ahmet Okkalı, Aziz Okkalı, 

Sezgin Yılmaz ve Hüseyin Aykut yağhaneleri) 

 Değirmenler (Arif Karakuş‟un değirmeni) 

 Gül Bahçeleri 

Tarımsal 

değerler 
 Tarımsal 

ürünler ve 

faaliyetler 

 Isparta Gül‟ü,  

 Kavak plantasyonları,  

 Meyve bahçeleri,  

 Bağ  

 Seracılık vb. 

 
 
Ġslamköy’ün Somut Olmayan Kültürel Kaynak Değerleri 

 

Yöresel 

gastronomi, 

doğal gıda ve 

bitkiler  

 Gastronomi 

 

 Doğal gıda ve bitki 

kullanımı 

 İslamköy ekmeği,  

 Düğün Yemekleri ve Helva Dağıtımı 

 Bulamaç, Kuru bamya çorbası, 

Mercimekli bulgur pilavı, Kuru 

Fasulye, Haşhaşlı gözleme, Pekmez 

helvası, Keşkek, Kabune, Kapama, 

Pişi, Tarhana, Pekmez, Bestel, Çılbır 

vb 

Gelenekler, örf 

ve adetler 

 

 Festivaller  

 Yöresel ve Özel günler 

 İnanışlar ve Efsaneler 

 Düğün, sünnet, doğum, kız isteme vb 

gelenekleri 

 Karpuz festivali, 

 

Edebi ve 

Sanatsal 

Değerler 

 Yöresel ve geleneksel el 

sanatları 

 Atasözleri, türküler vb. 

 Dil, lehçe, şive vb 

 Giyim kuşam  

 Masallar, hikayeler vb 

 Halı dokumacılık,  

 El İşlemeleri (Oya ve Nakış),   

 Giyim, Kuşam,  

 Gül Ürünleri (Havlu, Süs Eşyası…) 

 
Projede yapılan GZFT (Güçlü, zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler) çalışması 

sonucunda Likert 5 puanlama yöntemi İslamköy‟ün mevcut öz kimlik değerleri belirlenmiştir. 

Buna göre; 
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            Çizelge 2 :  İslamköy‟ün Yerel Öz Kimlik Değerleri 

 

İslamköy’ün Yerel Öz Kimlik Değerleri 

1 SD Kalkınma ve Demokrasi Müzesi (Demirel Külliyesi) 7,87 

2 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 7,66 

3 İslamköy Ekmeği 7,59 

4 Gül ve ürünleri 7,20 

5 İslamköy Geleneksel Türk Konutları 6,84 

6 Süleyman Demirel Devlet Anıt Mezarlığı 6,82 

7 Tarımsal ürünler 6,39 

8 Şevket Demirel Müzesi 6,22 

9 Seleukeia Sidera kalıntıları 6,12 

10 Yöresel Gastronomi özellikleri 5,95 

11 Meyvecilik ve Kavak Plantasyonu 5,50 

12 Meydan 5,39 

13 Eski tarihi  Sokaklar 5,16 

14 Tarihi hamam 5,15 

15 Biyoiklim Konforu 5,14 

16 Seracılık 5,01 

  Toplam 100,00 

 
Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi (Demirel Külliyesi):  

 
Demirel Külliyesinin yapımına 1990 yılında başlanmış, 26 Ekim 2014 günü törenle 

hizmete açılmıştır. Demirel Külliyesi 17 dönümlük bir alanı kaplamakta ve 6 bin metrekare 

kapalı alan bulunmaktadır. Külliye alanı içinde Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma 

Müzesi,  Şehriban Hatun Cami, kütüphane binası, Süleyman Demirel doğduğu ev restore 

edilmiş kerpiç müze evi (Baba Ocağı), Şevket Demirel Müzesi, Ali Demirel Müzesi,  Demirel 

Vakfı Binası, namazgâh, gasilhane, şadırvan, mezarlık, satış merkezi ve kafeterya, köy odası, 

sanat merkezi, satış standları, lojman ve depodan oluşmaktadır. Külliye Demirel Vakfına 

bağlı olarak hizmet vermektedir ve özel müze statüsündedir. Demirel Külliyesi Selçuklu 

Osmanlı stilinde bir yapı mimarisine sahiptir. Külliye içindeki Süleyman Demirel Demokrasi 

ve Kalkınma Müzesi ana binası Selçuklu Osmanlı Mimarisi stilinde yapılmış olup ortada 

büyük, çevresinde 8 küçük kubbeli olmak üzere toplam 9 kubbeye sahiptir.  Türkiye‟nin 50 

yıllık medeniyet mücadelesinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da görev alan Süleyman 

Demirel‟in yaşamından, deneyimlerinden örnekler, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde kendisine 

verilmiş olan hediyeler, anı, şükran plaketleri ve fotoğrafları, yurt içi mizah yazarları 

tarafından değişik dönemlere ait karikatürler, Türkiye‟nin kalkınmasında çok büyük önemi 

olan projelerin temel atma ve açılışlarına ait fotoğraflar çeşitli salonlarda sergilenmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eğer demokrasiyle, cumhuriyetle yönetilmemiş olsaydı bir 

köyde dünyaya gelen birinin Başbakan ve Cumhurbaşkanı olamayacağını göstermekte; 

böylelikle cumhuriyet ve demokrasinin önemini vurgulamaktadır. Müzede, Türkiye, 1950 yılı 
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başlarında ne durumdaydı? Bugüne gelinceye kadar nasıl bir gelişim ve değişim gösterdiğini 

belgelerle anlatmaktadır (URL, 2).  

 

CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel:  
 

Süleyman Demirel, l Kasım 1924'te Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslâmköy'de 

doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde tamamlayan Demirel, ortaokul ve liseyi Isparta ve 

Afyon'da bitirdi. Demirel, Şubat 1949 da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 

mezun oldu. Süleyman Demirel siyasî yaşamına, 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare 

Kurulu Üyeliği ile başladı ve 17 Haziran 2015 yılı vefatına kadar 1 Başbakan yardımcısı 

(1965) ve 7 kez Başbakan görevinde bulunmuş ve  9.cu Cumhurbaşkanı olarak görev almak 

suretiyle uzun süre Türk siyasetinde aktif görevler almıştır. (URL, 2).  

 

Ġslamköy Ekmeği:  

 
İslamköy ekmeği ekşi maya ile yapılan uzun süre tazeliğini korumasıyla ve lezzetiyle 

ünlüdür. Hamurun üstüne genellikle susam, haşhaş, çörek otu, nohut, ay çekirdeği ve ceviz 

atılarak ekmeğe yeni bir tat kazandırılır. Tarihi ile ilgili net bilgi olmamasına rağmen 

Karaman Türkmen Obası‟nın İslamköy‟e çevresine yerleşmesi ile birlikte 1890 yıllarından 

itibaren İslamköy ekmeğinin evlerde yapıldığı, 1945 yılından itibaren de ekmek fırınlarda 

yapılarak yaygınlaştığı düşünülmektedir.   

 

Gül ve Ürünleri 

 
 Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.), gül yağı elde etmek amacıyla   kullanılan türdür. 

Her yıl Mayıs ayının 15‟inden, Haziran ayının sonuna kadar toplanmaktadır.  Sabah 05.00 ila 

10.00 saatleri arasında toplanan güller, gül işleme fabrikalarına götürülerek, saat 11.00‟den 

itibaren fabrikalarda işlenmeye başlanmaktadır. Özellikle Mayıs sonu ile Haziranın ilk haftası 

en yoğun gül toplama dönemidir. İslamköy‟de 1887‟li yılından itibaren evlerde gül imbiğinde 

gül yağı üretilmiş ancak şu an 4 adet yağ hane günümüze kadar ulaşmıştır ancak 

kullanılmamaktadır. 1958 yılında İslamköy Gül Yağı Fabrikası(Gülbirlik) kurulması ile 

birlikte bu fabrikada gül yağı elde edilmesi gerçekleştirilmiştir.  

 

Ġslamköy Geleneksel Konutları 

 
 İslamköy‟de, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.07.2017 tarihli 

kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olmak üzere toplam 43 tescil yapı (41 

Konut, 1 Konut+Depo, 1 Konut+Sarnıç) içeren Kentsel Sit Alanına sahiptir. İslamköy evleri 

Anadolu‟nun geleneksel konut mimari özelliklerini yansıtan yerel kültürel miras değer 

karakterindedir. İslamköy geleneksel konutlarının oluşmasında iklim koşulları, coğrafi konum 

ve topografya, malzeme kullanımı ve geleneksel yapım teknikleri olduğu düşünülmektedir.  

1900‟lü yılların başında önceleri tek kat olarak inşa edilen bu yapılar, 1950‟li yıllardan sonra 

ekonomik nedenlerden kaynaklı değişime uğrayarak iki katlı bir tipolojiye dönüşmüştür. 

Yapıların konumu, lineer bir şekilde uzanarak çoğunlukla bitişik bir nizamda ayrık veya köşe 

noktalarda da konumlanarak kentin yerleşik dokusunu oluşturmaktadır. Dikdörtgen bir dış 

biçime sahip olan geleneksel İslamköy konutları, genellikle kırma çatı sistemi ile inşa 

edilmiştir.  1950‟li senelerin öncesine kadar toprak damlı olan konutlar, 1950li yıllardan sonra 

oluksuz kırma çatılardan oluşmaktadır.  Konutlar küçük ölçekte tasarlanmış ve fonksiyonellik 

ön planda tutularak yaşam biçimi esas alınmıştır. Konutlara giriş, genellikle tek kapıdan 
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yapılmaktadır. Ancak sokakların kesişimlerinin olduğu yerlerde iki kapıda bulunmaktadır. Bu 

kapılar çoğunlukla bahçeye açılmaktadır. İslamköy geleneksel konutlarında dış sofalı plan 

tipleri görülebildiği gibi, nadir de olsa iç sofalı plan tiplerine de rastlanmaktadır. Konutun 

zemin katta yerden ev, hane altı, ahır, samanlık ve hayat olarak geçen bir avludan 

oluşmaktadır. Birinci katta ise sofa, oda (göz) ve baş oda denilen mekanlar bulunmaktadır. 

Her konutun hayat olarak adlandırılan bir bahçesi bulunmaktadır. Tüm evlerde avlu ve açık 

sofa güneye yönlendirilmiştir. Bu yönelim ise evlerin dizilişlerini belirlemiş, Güney yönünde 

dizilen evler parsellerin durumuna göre sokakla ilişki kurulmuştur. Her yapıda mevcut 

olmayan ve ayrık nizam konutlar arasında akrabalık, yakın komşuluğun bulunduğu konutlar, 

birinci katlar arasında köprü ile bağlanabilmektedir. Bu köprü İslamköy‟ün karakteristik 

dokusudur (Apaydın, 2017). 

 

Süleyman Demirel Devlet Anıt Mezarlığı 

 
Süleyman Demirel Anıt Mezarlığı, Çalca Tepe Mesirelik alan içinde yer almaktadır. 

Çalça Tepenin toplam alan 760 bin m2 olup 57 bin m2 si Anıt Mezar alanı olarak ayrılmıştır.  

 

Tarımsal Ürünler 

 
 İslamköy çok sayıda meyve üretimi (örneğin, elma, kiraz, kayısı, badem, şeftali, üzüm, 

vişne, ceviz, erik, armut, ayva, vb.)  yapılmaktadır. Aynı zamanda kabak, karpuz, kavun, 

haşhaş, hıyar, şekerpancarı, çilek, domates, buğday, arpa, mısır, nohut, silaj mısır, fasulye, 

yulaf, yonca, vb. tarımsal ürünler yetiştirilmektedir. İslamköy‟de tarla bitkileri üretim alanı 

19846 Dekar, sebzelik alan 1600 dekar, Meyvelik alanlar 2300 dekar,  Endüstri ve süs 

bitkileri alanı 170 dekar, bağ alanı 200 dekar, nadas kavaklık ve kullanılmayan alanlar 2060 

dekardır.  

 

ġevket Demirel ve Müzesi 

 
 Şevket Demirel 24 Temmuz 1926‟da doğmuştur. İlkokulu İslamköy‟de okuyarak 1938 

de Isparta ortaokuluna başlamış ve 1941 de mezun olmuştur. Devlet parasız yatılı sınavlarını 

kazanarak 1941 de Denizli Lisesine başlamıştır. 1944 de Denizli lisesini bitirdiği yıl İstanbul 

Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümünü kazanarak, 1950 de Yüksek İnşaat 

Mühendisli olarak mezun olmuştur.1950-1954 yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğünde 

Etüt Ekip ve Proje Grup şefi olarak görev yapmış ve mecburi hizmetini tamamlamıştır. 1959 

da Demokrat Parti il başkanlığı, 1961 de Adalet Partisi il başkanlığı, 1962-1977 de Isparta 

Belediyesi Meclis üyeliği gibi siyasi girişimleri olmuştur. 1963 de Göltaş Çimento 

fabrikasını, 1969 da Orma Fabrikasını, 1989 da Elma taş ve El-Ça (Domates salça 

fabrikalarını), 1996 da ORKAV‟ı, 1999 da Eşen hidroelektrik santralini kurmuştur. 1984 de 

Türk Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanlığı, 1986 da Isparta Yüksek Öğretim Vakfı 

başkanlığı, 1962-1989 da Isparta Sanayi Odası Başkanlığı yapmıştır. 1992 de İslamköy‟de 

babası Hacı Yahya Demirel adına yetiştirme yurdu, 1997 de Şevket Demirel Kalp Merkezi, 

1997 de Süleyman Demirel Üniversitesi TED Kolejini açarak 2003 de Çalca Tepenin Anıt 

tepe olarak düzenlenmesine başlamıştır. Bunun yanında Senirce‟ye su deposu, Bozanönü‟ne, 

Senirce‟ye ve Koçtepe„ye köy konağı, Çünür‟e Sosyal tesis, Isparta Süleyman Demirel 

Üniversitesi„ne, Mühendislik ve Rektörlük idari Binası ile Kalp Damar Cerrahi Merkezini, 

ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Dekanlık ve derslikler, 14 adet 

ilkokul, 10 adet yurt, 17 adet cami de yaptırdıkları arasındadır. Isparta ve İslamköy için 

önemli bir şahsiyettir. 
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Seleukeia Sidera Antik Kent Kalıntıları 

 
 Isparta İli‟nin Atabey İlçesi‟nin 7 km güneyinde ve İslamköy merkezine 5 km 

mesafede olan Bayat Köyü‟ne konumlanan Seleukeia Sidera Antik Kenti, Pisidia Bölgesi‟nde 

oldukça bereketli topraklarda ve yol güzergahı üzerinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu alan 

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 27.03.2008 tarihinde ve 2267 sayılı 

kararı ile 1 Derece Arkeolojik Sit alanıdır. Kent ve çevresinde yapılan araştırmalar ile 

yerleşimin yaklaşık MÖ 3000 öncesine kadar dayandığı tespit edilmiştir. Kentin kuruluşu ile 

ilgili olarak Hellenistik Dönem‟de Seleukos Krallığı‟nın Küçük Asya‟da kurmuş olduğu 

“Seleukeia” adıyla adlandırılan on dört kentten biridir. 

 

 Yöresel Gastronomi Özellikleri 

 
 Başta ekşi mayalı İslamköy ekmeği başta olmak üzere bulamaç, kuru bamya çorbası, 

mercimekli bulgur pilavı, kuru fasulye, haşhaşlı gözleme, haşhaş helvası, pekmez helvası, 

keşkek, kabune, kapama, çölmek (çömlek) eti tandır, pişi, tarhana, pekmez, bestel, çılbır, 

turşu,  vb yöresel özellikleridir.  

 

Meyvecilik ve Kavak Plantasyonu 

  
İslamköyde meyvecilik çok gelişmiş olup 2300 Dekarlık alanda yapılmaktadır. 

Özellikle elma, kiraz, kayısı, badem, şeftali, üzüm, vişne, ceviz, erik, armut, ayva, vb türler 

yetiştirilmektedir. Alanda yaklaşık 2060 dekar Kavak plantasyonuna sahiptir. Önemli 

ekonomik katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Orkav Orman ve Tarım Sanayi Ham Madde 

Üretimi A. Ş. Tarafından sertifikalı meyve ve kavak fidanı üretim alanlarına da sahiptir.  

 

Meydan 

 

İslamköy‟ün merkezinde yer alan ve 1980 yılında yapılmış olan 100.yıl Parkı ve 2012 

yılında yapılmış olan Demirel Parkı birleşmesinden oluşan bir meydandır. Bu meydan 

İslamköy‟ün toplanma, Pazar alanı ve köy düğünleri olarak hizmet veren bir alan olmakla 

birlikte açık ve yeşil alan olarak işlevine de sahiptir.  100.yıl Parkı 2168 m² alana sahip olup 

park içerisinde Atatürk heykeli, bir adet park kahvesi, çocuk oyun parkı, tuvalet, dört adet 

pergola, aydınlatma elemanları, dört adet çöp kutusu, süs havuzu, masa ve sandalyeler 

bulunmaktadır. Demirel Parkı ise 2097 m²‟ alana sahip olup Park içerisinde bir adet park 

kahvesi, üç adet pergola, süs havuzu, bulunmaktadır. Park, köydeki düğünler için 

kullanılmakta olup köy meydanı niteliği taşımaktadır. 

 

Eski Tarihi Sokaklar 

 

 İslamköy merkezi olarak bilinen eski yerleşim alanıdır. Kentsel sit alanı içinde 

geleneksel İslamköy evleri ile birlikte yer almaktadır. Aynı sokakta aynı sülaleye ait evler 

bulunmakta ve akrabalık ilişkisinden dolayı evlerin birbirleriyle ilişkisi üsten ahşap köprülerle 

bağlana bilmektedir. Sokaklar dar olup kısmen de olsa orijinal özelliklerini korumaktadır.  

 
Tarihi Hamam 
 

 Osmanlılar Döneminden kaldığı düşünülen bir hamamdır. Geçmişi ile ilgili detaylı 

bilgi bulunmamaktadır. 1960 yıllarında tamir edilmiş ve 1995 yılına kadar hizmet verdiği 
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ifade edilmiştir. Günümüzde harabe ve atıl durumdadır. 

 

Biyoiklim Konforu 

 

İslamköy, yarı kurak, az nemli, kışları serin, yazları sıcak bir iklim yaşanır. Yılın en 

kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 77 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 20.3oC 

dolaylarında değişim göstermektedir. Günlük ortalama güneşleme müddeti 7,3 saattir. 

Güneşlemenin en çok olduğu ay, ortalama günde 11,4 saat ile temmuz, en az olduğu ay ise 

günde 3,2 saat ile aralık ayıdır. Isparta‟da gökyüzünün açık günlerin sayısı yıllık 126 gün, 

kapalı günlerin sayısı ise 48 dir.  

 

Seracılık 
 

 İslamköy‟de son yıllarda giderek artan bir sektör haline gelmiştir. Sera ortamında 

genellikle domates, biber ve diğer sebze bitkileri yetiştirilmektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER  

 

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almak kültürel varlığın sürdürülebilir bir algı ile 

yönetilerek, korunması, denetlenmesi ve ihtiyaç duyduğu tutundurma çalışmalarının 

gerçekleşmesi için oldukça önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Doğal ve kültürel miras tüm insanlara aittir. Onun evrensel değerlerini anlamak, takdir 

etmek ve korumak her bireyin hak ve sorumluluğundadır. 

  Kültür mirasının uluslararası kabul gören standartlara göre ve uygun bir biçimde 

korunması ve yönetilmesi gerekmektedir.   

  Kültür mirasına mantıklı, iyi yönetilen, fiziksel, entellektüel ve/veya duygusal erişim ile 

kültürel gelişim hem bir hak, hem bir ayrıcalıktır.  

 Kültür mirasına erişim, beraberinde bugünkü ev sahibi topluluğun, yerli koruyucular veya 

tarihi sahiplerinin kültür değerlerine, çıkarlarına ve yasal haklarına, o kültür mirasının 

geliştiği peyzaj ve kökenini oluşturan kültürlere saygı gösterilmesini gerektirir. 

  İslamköy yöresinin sahip olduğu ve hiçbir köyde rastlanılamayacak kültürel miras 

değerleri ile (başta müzeler, tarihi değerler ve objeler,  ünlü kişiler vb.) “Evrensel, Ülkesel ve 

Yöresel” ölçekte korunması ve insanlığa tanıtılması gereken bir değerdir. Belki de 

Türkiye‟nin ve Isparta‟nın en önemli kültürel turizm destinasyon alan adayıdır.  

 

İslamköy‟ün sahip olduğu kültürel miras değerlerinin korunması ve yaşatılması için; 

 

 Kültürel Miras değerler, özgünlüklerini devam ettirecek şekilde korunmalı ve birbirleriyle 

bütüncül şekilde ilişkilendirilmelidir. Kültürel turizm Yerel kimlik yapısı, özgün değerleri ve 

yaşam tarzına uygun bir şekilde yorumlanmalı, geliştirilmeli ve eylemlerde bulunulmalıdır 

 Tüm Paydaşların (yerel halk, STK, ziyaretçiler, turistler vb)  kültürel miras değerlerini 

anlaşılması, takdir edilmesini, sahiplenmesine yönelik bilgilendirme, koruma farkındalığını 

geliştirme, ikna etme ve katılımın sağlanması temel yaklaşım olmalı buna yönelik eylemler 

öngörülmelidir. 

 Kültür Mirası Değerler ile turizm arasındaki dinamik ilişki vardır ve çatışma ve riskler 

yaratabilir. Bu ilişki günümüz ve gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir biçimde 

yönetilmelidir. Her koşulda duyarlı kullanım ilkesi gözetilmelidir. Yerel halkın yaşam 

kalitesini arttırmak temel yaklaşım olmalıdır.   
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 Turizm amaçlı yapılacak mekânsal alanlar, yapı ve tesisler, farklı faaliyetler ziyaretçinin 

gereksinim ve istekleri karşılanırken, kültür mirası ve yerel halkın yaşam tarzı üzerinde 

oluşacak olumsuz etkiler en aza indirgenmelidir.  

 Kültür turizmi gelişiminde öncelikle yerel halkın iş ve istihdam olanaklarının artırılması ve 

yerel sosyal, kültürel ve ekonomi yapısının gelişmesi öngörülmelidir. Öngörülen programlar 

adil ve halkın ödeme gücüne uygun olmalıdır.  

 Ziyaretçilerin keşfedici, memnun edici ve keyifli olmasını sağlayacak ve kayda değer 

deneyim kazandıracak şekilde konfor, güvenlik ve sağlık koşulları açısından uygun mekânlar 

ve turizm faaliyetler sunulmalı ve öngörülmelidir. 

 Kültürel turizm kapsamında kullanılacak tüm alanların Ziyaretçilerin kolay ve rahat 

erişebilirliği (araç ve yaya ulaşım) sağlanmalıdır. Yapılacak mekânsal tasarımlar herkes için 

tasarım ilkeleri temel alınmalıdır.  

 Yoğun turizm aktivitelerinin yoğunlaşacağı noktalardaki baskıyı hafifletmeye yönelik 

alternatif alanlar öngörülmelidir. Kültürel turizm kapsamında ziyaretçilere kısa ve uzun 

mesafeli farklı konseptte Rotalar ve özel dolaşım rotalar sunulmalıdır. Alanın yakın 

çevresindeki kültürel değerlerle ilişkilendirilmelidir. 

 Geleneksel üretim, yerel mimari gibi kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin ekonomik 

potansiyelini harekete geçirecek projeler ve öneriler geliştirilmelidir. Örneğin kullanılmayan 

veya atıl durumda olan mimari yapıların ihtiyaçlar doğrultusunda işlevsellik kazandıracak 

şekilde değerlendirilmelidir.  

 Tüm paydaşlar arasında yatay işbirliği zeminleri oluşturulmalıdır. Özellikle Yerli halkın 

kendi kültürel kaynakları, kültürel eylemlerinin ve çağdaş ifadelerinin turizm çerçevesinde 

tespiti, korunması, yönetimi, sunumu ve yorumlanması sürecinde, hedef, strateji, politika ve 

protokollerin belirlenmesinde yer almalıdır. 

 Kültürel Turizm mimari ve peyzaj mekânlar ile altyapı projeleri kültür mirası alanlarının 

özgünlüğü açıklayacak ve yorumlayabilecek görsel, işlevsel,  sosyal, kültürel doku ve kimlik 

ile ilişkilendirilmeli veya uyumlu olmalıdır.  

 Ziyaretçinin değerli kültürel özelliklerini anlamasını ve koruma gerekliliğini kavramasını 

sağlayacak biçimde, üst düzeyde bilgi sunmalı, ziyaretçinin hoşça vakit geçirmesine olanak 

sağlayacak mekânlar öngörülmelidir. Örneğin Yerel Müze sayısı ve çeşitliliği ön planda 

tutulmalıdır.  

 Planlama ve tasarım, açık, esnek ve pratik bir rehber niteliğinde olmalı, katı kurallar 

içermemelidir, 

 Plan sadece eylemlerin bir listesinden ibaret olmamalıdır. Farklı durumlar için uygun 

eylemleri tarif etmeli ve sorumlular tarafından uygulamanın takibine imkân tanımalıdır. 

 Planı ve tasarımın temel hedefleri ve sürecinin yanı sıra uygulanacak alan sınırları, hedef 

kitlesi ve uygulama sorumluları açıkça belirtilmelidir. 

 Hazırlanacak plan ve tasarımda kültür varlığının Üstün Evrensel Değer Bildirimi‟nde 

belirtilen özellikleri dikkate alınmalıdır.  

 

İslamköy, Dünya Kültürel Miras olması konusunda önemli bir adaydır ve olmalıdır. 

Özellikle kültürel değerlerin korunması, yaşatılması, tanıtılması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için, farkındalığın artırılması söylem ve eylem boyutta gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

 
278 archaeological excavations have been carried out by Turkish museums in 2016. However, only 27 of 

them were presented at the Symposium of Museums Salvage Excavations to be published in the following year. 

The same scenario is being repeated every year, so that most of the valuable information gained from the 

museum excavations is getting lost on a regular basis. The majority of museum researches remain either 

completely unpublished or restricted merely to undetailed articles in local newspapers. Only a limited number of 

the museums have their own annuals which are produced by personal efforts of museum employees and often 

financed by private sponsors. Most of these annuals are, however, being published irregularly and therefore, 

hardly have the quality to be called “annuals”. 

 

The fact that only one-tenth of the museum excavations get the chance to be published means that 
hundreds of archaeological sites are condemned to fall into oblivion every year. Thus, it is an irreversible 

destruction of the cultural heritage of Turkey. 

 

Avoiding such a destruction necessitate institutional measures rather than personal efforts. The aim of this 

study is to question why the majority of the museum excavations are not being published as well as to analyse 

some Turkish and foreign museums to discuss potential measures to be taken. 
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MÜZE KAZILARININ YAYINLANMASI 

 

ÖZET 

 
2016 yılında Türkiye’de müzeler başkanlığında 278 arkeolojik kazı gerçekleşmiştir. Ne var ki bunlardan 

yalnızca 27’si Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu’nda tanıtılıp yayınlanmıştır. Benzer bir tablo her yıl 

tekrarlanmakta, müze kazılarıyla elde edilen değerli bilgilerin büyük çoğunluğu yayınsız kalmaktadır. Resmi 

kaynaklarca tanıtılmayan araştırmalar ya yerel basındaki kısa haberlerle sınırlı kalmakta ya da hiç 

yayınlanmamaktadır. Müze çalışanlarının kendi çabalarıyla, çoğu zaman sponsor desteği arayarak çıkardıkları 

yıllıklar ise sayıca çok azdır ve bunlar da genellikle düzensiz yayınlanmakta, yani tam anlamıyla birer “yıllık” 

tanımına uymamaktadır. 

 

Türkiye’deki müze kazılarının yalnızca onda birinin yayınlandığı düşünüldüğünde, her yıl yüzlerce 
arkeolojik alanın açığa çıkarıldığı, ancak bunların çok azının bilim dünyasına tanıtılabildiği anlaşılır. Bu, 

ülkemizin kültür tarihi araştırmalarını zora sokan bir durumdur. 

 

Bu eksikliğin önüne yalnızca bireysel çabalarla değil, kurumsal düzeyde alınacak önlemlerle geçilmesi 

gerekir. Çalışmanın amacı, müze kazılarının neden yeterince yayınlanamadığını sorgulamak ve Türkiye’den ve 

dünyadan örnekler vererek, alınabilecek önlemleri tartışmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Müze Araştırmaları, Yayınsız Kazılar, Önlemler 
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GĠRĠġ 

 

 Türkiye’de her yıl müzeler tarafından çok sayıda arkeolojik kurtarma kazısı 

yapılmakta ama bu kazıların yalnızca birkaçı bilim dünyasına tanıtılabilmektedir. Örneğin 

2016 yılında Türkiye’de müzeler başkanlığında 278 arkeolojik kazı gerçekleşmiştir. Ancak 

Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu’nda tanıtılıp yayınlanan kazıların sayısı yalnızca 

27’dir. Kazıların onda dokuz gibi büyük bir çoğunluğunun yayınsız kaldığı anlaşılmaktadır. 

Benzer bir durumun her yıl tekrarlandığı düşünüldüğünde, her yıl yüzlerce kazı bilim 

dünyasına tanıtılmadan unutulup gitmektedir. Zaman içerisinde kanıksanmış olan bu durum, 

bilginin yayılımını engellemekte ve araştırmacıların işini zorlaştırarak, arkeoloji biliminin 

gelişmesini yavaşlatmaktadır. Bu makalenin amacı, öncelikle Türkiye’deki müze kazılarının 

neden yayınlanamadığını sorgulamak, sonrasında da yurt dışından ve Türkiye’den örnekler 

sunarak neler yapılabileceği konusunu tartışmaktır. 

 

TÜRKĠYE’DE MÜZE YAYINLARI 

 

 Müzeler Ġç Hizmetler Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre, Türkiye’de müze tanımı şu 

şekilde yapılmaktadır: 

 

Müze, kültür varlıklarını tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, inceleyen, 

değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat 

varlıkları konusundaki eğitimini, bedii zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede tesirli 

olan daimi kuruluştur. (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14442/muzeler-ic-hizmetler-

yonetmeligi.html, 16.05.2019) 

 

 Yine aynı yönetmeliğin on dört bentten oluşan 10. Maddesinin (a) bendine göre, bir 

müze uzmanı, Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını, tanıtılmasını, yayınlanmasını, 

kontrolünü sağlar; kazı ve araştırmalarda heyet üyeliği veya temsilciliği yapar.  

Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog 

fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, 

yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar. (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-

14442/muzeler-ic-hizmetler-yonetmeligi.html, 16.05.2019) 

 

Yönetmelikte belirtildiği üzere, kültür varlıklarını tanıtmak ve yayınlamak, müze 

uzmanlarının birincil görevlerindendir. Ne var ki diğer tüm görevler başarılı bir biçimde 

yürütülürken, tanıtım ve yayın süreçlerinin gereğince gerçekleştirilemediği anlaşılır. Bu 

durumun, bireysel ve kurumsal olmak üzere pek çok farklı nedeni sayılabilir. Ġlerleyen 

sayfalarda, söz konusu nedenlere değinilecektir. 

 

ĠĢ Yükü 

 

Müze kazılarının yayınlanmasına engel olan bireysel nedenlerden en önemlisi iş 

yüküdür. Gerçekten de Türkiye’deki müze uzmanlarının üzerindeki iş yükünün, birçok Batılı 

meslektaşından fazla olduğu anlaşılmaktadır. Gerek müze içinde, gerekse müze dışında farklı 

görevler üstlenirler. Müze içinde eser tasnifi, tescili ve envanteri gibi belge işleriyle 

uğraşırken, müze dışında özel müze ve koleksiyonları denetleme, kazılarda Bakanlık 

Temsilcisi olarak çalışma ya da bizzat kurtarma kazıları yürütme gibi yükümlülükleri vardır. 

Tüm bu yükümlülükler arasında, müzelerimizin yetersiz kaldığı tek alan yayıncılıktır. Oysa, 

nasıl ki iş yükünün çokluğu gerekçe gösterilerek kurtarma kazıları ihmal edilmiyorsa, 

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14442/muzeler-ic-hizmetler-yonetmeligi.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14442/muzeler-ic-hizmetler-yonetmeligi.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14442/muzeler-ic-hizmetler-yonetmeligi.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14442/muzeler-ic-hizmetler-yonetmeligi.html
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yayınların da ihmal edilmemesi gerekir. Yönetmelikte de belirtildiği üzere, kültür varlıklarını 

tanıtmak ve yayınlamak, müzelerin asli görevlerindendir ve gözardı edilmemesi gerekir. 

 

Bilimsel Yazım Deneyimi 

 

Ġş yükünün dışında, müze kazılarının yeterince yayınlanamamasındaki bir diğer bireysel 

etken, bazı müze uzmanlarının bilimsel yazılar yazmaktan özellikle geri durmasıdır. Bilimsel 

araştırma ve yazım teknikleri, Türkiye’deki birçok üniversitede ders olarak okutulmamakta, 

bazılarında ise seçmeli ders olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla üniversiteden mezun olup 

müzelere atanan bazı arkeologların, belki de bilimsel yazılar yazma konusunda kendini 

deneyimsiz hissedeceği ve yazmaktan özellikle çekineceği düşünülebilir. 

 

Yazılabileceğinden Fazla Konu Üstlenmek 

 

 Kazı sonuçlarının yayınlanmasına engel olan üçüncü etmen, yazıya dökülecek konuların 

müze uzmanları arasında eşit dağıtılmamasıdır. Kimi zaman yayınlanacak malzemeyi tek bir 

kişinin üstlenmesi ve eğer ki bu kişi tüm konuları yetiştiremezse, kazıların yeniden yayınsız 

kalması ve aradan yıllar geçse bile, başka kimsenin bu konuları ele almaması, uygulamada 

karşılaşılan bir durumdur. 

 

Müze AraĢtırmalarına Yayım Zorunluluğunun Olmaması 

 

 Arkeolojik kazıların yayınlanmasında, müze uzmanları ile diğer araştırmacılar arasında 

bir çifte standart söz konusudur. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 43. 

Maddesi’nde şu ibarelere yer verilir:  

 

Kazı, sondaj ve araştırmalarda, meydana çıkacak olan varlıkların yayım hakkı, 5846 

sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, kazı, sondaj ve araştırma izni alan 

heyet ve kurumlar adına, kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen idare edenlere aittir. Kazı 

başkanları, her kazı dönemi sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bilimsel bir rapor 

vermekle yükümlüdürler. Kazının bitiminden itibaren, kazı dönemi çalışmalarına ait bilimsel 

raporlarını en geç iki yıl, nihai bilimsel raporlarını ise beş yıl içinde yayımlamayan kazı 

heyetlerinin kazı, sondaj ve araştırmalarda buldukları kültür ve tabiat varlıkları üzerindeki her 

türlü yayım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına geçer.  

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılan kazı, sondaj ve araştırmalara ait bilimsel 

raporlar, kazı başkanlığınca, yayımlanacak şekilde hazırlanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

bunlardan gerekli görülenleri yayımlar.  

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülecek mazeretler dışında, yukarıda açıklanan 

süre içinde son raporlarını yayımlamamış bulunan heyet ve kişilere yeni bir kazı için 

ruhsatname verilmez. 

 

Bu madde uyarınca, müzeler dışındaki bilim heyetleri tarafından gerçekleştirilen 

kazılarda beş yıllık bir sınır uygulanmaktadır. Beş yıl içinde kazılarının nihai raporunu 

sunamayan bilim heyetlerinin hem yayın hakları ellerinden alınmakta hem de yeni bir kazıya 

başlamaları için izin verilmemektedir. 
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Oysa müzeler tarafından gerçekleştirilen kazılarda böyle bir sınırlandırma yoktur. 

Üstelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu araştırmalardan yalnızca gerekli görülenleri 

yayınlayacağı belirtilmekte, böylelikle kimi kazıların yayınsız kalacağı daha en başından belli 

olmaktadır. 

 

YURT DIġINDAN VE TÜRKĠYE’DEN ÖRNEK YAKLAġIMLAR 

 

Müzelerdeki yayın sorununu aşmak üzere, yurt dışından ve Türkiye’den örnek 

alınabilecek uygulamaları incelemek gerekir. Bu bildiri kapsamında, Almanya’dan Baden-

Württemberg Eyaleti, Ġngiltere’den British Museum, Türkiye’den de Kütahya Müzesi 

irdelenecektir. 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, birçok Batı ülkesinde, müzelerin görev tanımı, 

Türkiye’dekinden farklıdır. Türkiye’de acil bir durum olduğunda, izinsiz bir define kazısı 

saptandığında ya da inşaat sırasında arkeolojik kalıntılara denk gelindiğinde, müdahale eden 

ve kurtarma kazısı gerçekleştiren kurumlar müzelerdir. Oysa Avrupa ülkelerinin çoğunda 

farklı yöntemler uygulanmaktadır. 

 

Almanya, Baden-Württemberg Eyaleti 

 

Almanya’daki Baden-Württemberg Eyaleti’nin kültür tarihi açısından en kapsamlı 

müzesi Karlsruhe’deki Badisches Landesmuseum’dur. Müzenin görev tanımında, “kültür 

tarihi açısından önemli nesnelerin bir araya getirilmesi, muhafaza edilmesi, tanıtılması, 

araştırılması ve sergilenmesi” yazmaktadır 

(http://www.landesmuseum.de/website/Deutsch/Museum/Forschung.htm, 11.04.2019). Kazı 

yapmak, müzenin görevleri arasında yoktur. Müze yalnızca başka kişiler ya da kurumlar 

tarafından açığa çıkarılmış kültür varlıklarının korunup sergilenmesi ve tanıtılmasıyla 

ilgilenir.  

 

Bir kurtarma kazısı gerektiğinde işi üstlenen kurum ise Anıtlar Koruma Kurulu’dur 

(“Landesdenkmalpflege”). Bünyesinde kazıları organize edecek ve yönetecek uzmanlar 

çalıştıran bu kurum, elde edilen sonuçları her yıl “Fundberichte” adı verilen bir yıllıkta toplar 

(https://www.denkmalpflege-bw.de/publikationen/fundberichte/, 11.04.2019). Baden-

Württemberg Anıtlar Koruma Kurulu’nun yıllıkları 1974 yılından bu yana eksiksiz 

yayınlanmakta ve internet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Yıllıkların dışında 

yine Anıtlar Koruma Kurulu’na ait süreli yayınlar (https://www.denkmalpflege-

bw.de/publikationen/reihen/, 11.04.2019) ile gezi rehberleri bulunmaktadır. Kurulun 

bünyesinde, bilimsel uzmanların dışında, yalnızca yayınlardan sorumlu editörler çalışmaktadır 

(https://www.denkmalpflege-bw.de/geschichte-auftrag-struktur/die-

denkmalschutzverwaltung-in-baden-wuerttemberg/landesamt-fuer-

denkmalpflege/organigramm-lad-interaktiv/, 11.04.2019). 

 

 

 

Ġngiltere, British Museum 

 

Avrupa’nın birçok büyük müzesi, internetten ulaşılabilen veri bankaları sunmaktadır. 

Londra’daki British Museum’a ait “Collection Online”, söz konusu veri bankalarının 

dünyadaki en kapsamlı örneklerinden birini oluşturmaktadır. Günümüzde 4 milyonun 

http://www.landesmuseum.de/website/Deutsch/Museum/Forschung.htm
https://www.denkmalpflege-bw.de/publikationen/fundberichte/
https://www.denkmalpflege-bw.de/publikationen/reihen/
https://www.denkmalpflege-bw.de/publikationen/reihen/
https://www.denkmalpflege-bw.de/geschichte-auftrag-struktur/die-denkmalschutzverwaltung-in-baden-wuerttemberg/landesamt-fuer-denkmalpflege/organigramm-lad-interaktiv/
https://www.denkmalpflege-bw.de/geschichte-auftrag-struktur/die-denkmalschutzverwaltung-in-baden-wuerttemberg/landesamt-fuer-denkmalpflege/organigramm-lad-interaktiv/
https://www.denkmalpflege-bw.de/geschichte-auftrag-struktur/die-denkmalschutzverwaltung-in-baden-wuerttemberg/landesamt-fuer-denkmalpflege/organigramm-lad-interaktiv/


E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM3 

 

 

409 

 

üzerinde eser, resimleri ve bilgileriyle birlikte veri bankasına aktarılmış durumdadır ve 

internet üzerinden herkesin erişimine açıktır 

(https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx, 17.05.2019). Hem basit 

hem de gelişmiş arama seçeneklerinin sunulduğu veri bankasında, anahtar sözcükler 

üzerinden arama yapılır. Sonuçta ulaşılan veri, çözünürlüğü yüksek bir resim ile resimdeki 

eseri tanımlayan özet bilgiler olacaktır. 

 

Ġnternet üzerinden yapılan basit bir aramanın sonucunda böylesine kapsamlı bilgilere 

ulaşabilmek, araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Türkiye’de benzer bir 

uygulamanın henüz olmayışı, arkeolojik araştırmaları zorlaştırmaktadır.  

 

Türkiye’de müze dışındaki bilim heyetlerince gerçekleştirilen kazılar, her yıl düzenli 

olarak Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda tanıtılmakta ve yayınlanmaktadır. 

Bu yayınlar sayesinde, hangi bölgede hangi döneme ait kalıntıların açığa çıkarıldığı ve söz 

konusu kalıntıların hangi müzede bulunabileceği sorusu yanıtlanmış olur. Ne var ki müze 

kazıları hakkında bilgi edinmek son derece zordur. Her bir kazı için Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Müzeler Genel Müdürlüğü’ne rapor sunulmaktaysa da, Bakanlık yalnızca 

gerekli gördüğü kazıları kamuoyu ile paylaşır. Yukarıda da belirtildiği üzere, Müze Kurtarma 

Kazıları Sempozyumu’nda tanıtılıp yayınlanan kazılar, tüm müze kazılarının yalnızca onda 

birini oluşturmaktadır. Geriye kalan kazılar ise ya yerel basındaki kısa haberlerle sınırlı 

kalmakta ya da hiç tanıtılmamaktadır. Bu durum araştırmacıların, kazısı yapılan yerleri ve 

açığa çıkarılan buluntuları öğrenmesini zorlaştırmaktadır. Oysa British Museum’daki gibi bir 

veri bankası kurulması hem araştırmaları kolaylaştıracak hem de bu sayede müzeler ile 

içindeki eserlerin tanıtımı çok daha iyi yapılabilecektir. 

 

Türkiye’de de son yıllarda benzer bir proje başlatılmıştır. TÜBĠTAK ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 2014 yılından bu yana “Müzeler Ulusal Envanter Sistemi”, kısaca 

“MUES” adı verilen bir proje üzerinde çalışmaktadır. Proje kapsamında, açılış tarihi olarak 

belirtilen 2023 yılına kadar 3 milyon 400 bin eserin internet ortamında erişime sunulması 

öngörülmektedir (Sabah Gazetesi, 30.05.2018). 

 

British Museum’un veri bankasında 4 milyonun üzerinde eserin tanıtımının yapıldığı 

düşünüldüğünde, Türkiye’nin tüm müzelerinden yalnızca 3 milyon 400 bin eserin 

sergilenecek olması yetersiz görünebilir. Ama yine de önemli bir adımdır ve gelecek yıllarda 

geliştirilerek, araştırmaların önünü açacağı umulmaktadır. 

 

Kütahya Müzesi 

 

Kütahya Müzesi, bir müze bünyesinde yayıncılık işinin nasıl yürütülmesi gerektiği 

konusunda Türkiye’deki en iyi örneklerden biridir. 2014 yılından bu yana düzenli olarak 

yayınlanan yıllıklarında yalnızca müze uzmanları değil, Kütahya arkeolojisi üzerine 

çalışmalar yapan tüm araştırmacılar yer alır (Ünan, 2014; Ünan, 2015; Ünan, 2016; Ünan, 

2017; Ünan, 2018). Yayın için gereken bütçe, özel sponsorlardan sağlanmaktadır. Böylelikle 

her yıl, 600 sayfayı geçen, nitelikli bir yıllık çıkarılır. Yıllıkta yalnızca kurtarma kazıları ile 

müzedeki eserler tanıtılmakla kalmayıp, bölge arkeolojisi hakkındaki diğer araştırmalara da 

yer verilmektedir. 

 

Bilim kurulunda Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ 

Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Arkeobotanik, Antropoloji ve 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
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Arkeojeoloji alanlarından uzmanların yer alması, yıllığın bilimsel çerçevesinin ne kadar geniş 

tutulduğunun bir göstergesidir. 

 

Kütahya Müzesi’nde yıllıkların dışında, yalnızca kurtarma kazılarının sonuçlarına 

adanmış kitaplar da yayınlanmaktadır (Türktüzün ve diğ., 2015). Gerek yıllıkları, gerekse 

kurtarma kazısı kitaplarıyla Kütahya Müzesi, Türkiye’de müzecilik alanında yapılabilecek 

yayınlar açısından örnek alınması gereken bir kurumdur. Yayıncılığın bir zorunluluk ve 

sorumluluk olarak benimsendiğinde, zorlukların üstesinden gelinebileceğinin iyi bir örneğidir.  

 

Türkiye’de yıllık çıkarılan, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı gerekse özel 

olmak üzere, başka müzeler de bulunmaktadır. Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya 

Müzesi, Efes Müzesi, Kayseri Müzesi, Milet Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Topkapı 

Sarayı Müzesi gibi müzeler bunlara birer örnektir. Ne var ki çoğu müzede sürekliliğin 

sağlanamadığı, yıllıkların her zaman düzenli olarak çıkarılamadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 

müze araştırmalarının tanıtılmasında bireysel çabalardan öte, kurumsal önlemler alınması 

gerektiğini düşündürür.  

 

SONUÇ 

 

Tanınmayan bir kazı ya da buluntu, bilimsel açıdan yokla eşdeğer sayılır. Her yıl 

müzeler tarafından gerçekleştirilen, bilime hizmet edebilecek nitelikteki yüzlerce kazı, yayın 

yetersizliği nedeniyle unutulup gitmekte, kazılardan elde edilen bilgi ve bulgular verimsiz 

kalmaktadır. Bireysel ve kurumsal nedenlerin yol açtığı bu soruna çözüm önerisi sunmak 

amacıyla, Almanya’daki Baden-Württemberg Eyaleti’nden, Ġngiltere’deki British 

Museum’dan ve Kütahya Müzesi’nden örnekler verilmiştir.  

 

Baden-Württemberg’deki gibi kurumsal temellere oturtulmuş bir yayıncılık anlayışını 

benimsemek, Türkiye’nin yayınsızlık nedeniyle gözden kaçan kültürel mirasını korumak için 

alınacak en birincil önlem olmalıdır. Bu alanda, müzelerde yalnızca yayınlardan sorumlu 

tutulacak uzmanlara kadro açılması önerilebilir. Çoğu Batı ülkesiyle karşılaştırıldığında, 

Türkiye’deki müze uzmanlarının sorumlu tutulduğu alanların çok fazla olduğu görülmektedir. 

Tüm bu sorumlulukların üzerine bir de yayın zorunluluğu eklemek, gerçekçi bir çözüm 

olmayacaktır. Bu doğrultuda alınabilecek en verimli önlem, yalnızca yayınlarla ilgilenecek 

uzmanların işe alınması olacaktır. Bilimsel yazım deneyiminin yetersiz olduğunu düşünen 

uzmanlar ise eğitimlere katılabilirler. Aralarında TÜBĠTAK’ın da bulunduğu birçok kurum, 

nitelikli bilimsel yazılar yazma konusunda eğitimler vermektedir 

(http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf, 17.05.2019). Öte 

yandan, deneyim ne kadar artarsa, yazılan metinlerin niteliğinin de o kadar artacağı açıktır. 

 

British Museum’daki gibi bir şeffaflık ilkesi, kültürel mirasın tanıtılmasında bir diğer 

önemli etken olacaktır. Makale ya da kitap gibi ek bir bilimsel yayına gerek duyulmaksızın, 

yalnızca anahtar sözcükler yardımıyla, araştırmacılara gereksinim duydukları tüm bilgiler 

sunulabilir. Türkiye’de son yıllarda başlatılan MUES Projesi bu anlamda umut vericidir.  

 

Verilen tüm örnekler arasında Türkiye’deki müze yapılanmasına en uygun olanı 

Kütahya Müzesi’dir. Yayıncılığın bir zorunluluk ve sorumluluk olarak benimsendiği müzede, 

müze uzmanlarının bireysel çabaları sonucunda, 2013 yılından bu yana her yıl kapsamlı 

yayınlar yapılabilmektedir. Konular tek bir kişiye yüklenmeden, müze uzmanları ve dışarıdan 

gelen araştırmacılar arasında eşit paylaşılmakta ve gerekli bütçeyi sağlamak üzere özel 

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf
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sponsorlarla anlaşılmaktadır. Tüm bu özellikleriyle Kütahya Müzesi, diğer müzelerce de 

örnek alınması gereken bir konuma yükselmiştir. 

 

Bireysel çabaların ötesinde alınabilecek en köklü önlem, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın müzeleri yayın yapma konusunda teşvik etmesi ve gerekli desteği sağlaması 

olacaktır. Nasıl ki müze dışındaki bilimsel heyetlerce gerçekleştirilen kazılarda beş yıl 

içerisinde kazı sonuçlarını yayınlamak zorunlu tutuluyorsa, benzer bir uygulama müze 

kazıları için de benimsenmeli ve Müzeler Ġç Hizmetler Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere, 

kültür varlıklarının tanıtımı ve yayını düzenli olarak yapılmalıdır. 
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ABSTRACT 

 
Tourism is one of the important sector for countries and areas about economics and it is formed by the big 

mass. Because of the  better economic and welfare conditions and the crowded of the mass tourism, more people 

start to seek silence tourism types. Because of this seeking alternative tourism types are growing day by day. 

Alternative tourism types helps to distribute the tourism demand to the hole year. Due to this concept rural 

tourism as a type of alternative tourism let to save the sources of the rural area and sustainable tourism activities. 

Cultural tourism which is an other alternative touris type is important by  saving the natural sources and pulling 

more tourist to alternative tourism areas. Cultural and rural tourism are telescoped as the alternative tourism 

types.  Most of the cultural touristic trips are realized in the natural areas. From this perspective cultural tourism 
is be able to seen as a kind of rural tourism. Gelendost whish is a town of Isparta has both cultural and rural 

touristic fascinations. 

 

From this context the first aim of the study is explaining the relationship between rural and cultural 

tourism. The second aim is  displaying the cultural and rural tourism potential of Gelendost with a describing 

approach. The literatüre review and face to face interview techniques have been used in the study.  

 

Key Words: Rural Tourism, Cultural Tourism, Gelendost, Sustainable Tourism, Alternative Tourism 

 

KIRSAL TURĠZM VE KÜLTÜR TURĠZMĠN BÜTÜNLEġMESĠ: GELENDOST 

ĠLÇESĠ TURĠZM POTANSĠYELLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

ÖZET 

 
Turizm dünyada geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleşen ve ülkeler ve bölgeler açısından ekonomik 

anlamdan büyük önem arz eden sektörler arasındadır. İnsanların eğitim ve refah seviyelerinin artması, buna ek 

olarak kıyı turizminin kitleler halinde ve mevsimsel olarak gerçekleşmesi sonucu yoğunluktan bunalan insanlar 
daha sakin bir turizm arayışında olmaları alternatif turizm türlerinin doğmasına sebep oldu. Alternatif turizm 

türleri hem turizm faaliyetlerinin mevsimselliğinin bağımsız hale gelmesini ve turizmin tüm yıla yayılmasına 

katkıda bulunur. Bu bağlamda alternatif turizm türü olan kırsal turizm bölgenin gerek turizmin sürdürülebilir 

biçimde yapılmasına gerekse bölgede kaynakların korunmasına olanak sağlar. Bir başka alternatif turizm türü 

olan kültürel turizm ise hem doğal ve kültürel kaynakların korunmasıyla hem de bu değerlerin yönelik turistik 

talebin artmasından dolayı  önemli bir yere sahiptir. Kültürel ve kırsal turizm iç içe geçmiş alternatif turizm 

türlerindendir. Kültürel varlıklara yönelik gerçekleştirilecek geziler, doğrudan doğa içinde gerçekleştiği için 

kırsal turizm kapsamında da değerlendirilebilir. Isparta ili Gelendost ilçesi kırsal turizm potansiyelinin yanı sıra 

kültürel turizm varlıklarını da içerisinde barındırmaktadır. 

 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, kırsal ve kültürel turizm ilişkisini açıklayarak, her iki turizm 
potansiyelini bünyesinde barındıran Isparta ili Gelendost ilçesindeki turizm potansiyellerini betimleyici bir 
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yaklaşımla ortaya koymaktır. Çalışmada yazın taramasından faydalanılarak ilçenin kırsal ve kültürel turizm 

potansiyeli ilişkisi betimleyici olarak açıklanmaya çalışılmıştır 

 

Anahtar kelimeler: Kırsal Turizm, Kültürel Turizm, Gelendost, Sürdürülebilir Turizm, Alternatif 

Turizm  

 

GĠRĠġ 

 

Turizm boş zaman ve paranın ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin bir kararla başlayan 

ve tüketim, istihdam ihracat gibi ekonomik boyutları bulunan bir olaydır. 1970 ve 1980’lerde 

turizm faaliyetlerine yoğun bir katılımın olması, hizmet kalitesine ve alternatif turizm türlerine odaklanılması 
bakımından gelişme gösteren turizm, bölgelerin ekonomilerini, doğal ve kültürel çevrelerini etkilemektedir 

(Kodaş ve Eröz, 2012). Fakat bu etki her zaman olumlu olmayabilir. Dünya genelinde son yıllarda kitle turizmin 

arzını oluşturan sahil bölgeleri ve yakınındaki yerlerin ekonomikleşme sonucunda öz kimliklerini kaybetmeye 

başladıkları görülmektedir. Bu nedenle kitle turizmine alternatif olarak kültürel ve doğal kaynakları koruma 

bilincini içinde barındıran ve bu değerleri sürdürülebilirlik kapsamında ele alan kırsal turizm ve onu 

tamamlayıcısı şeklinde bulunan kültürel turizm ortaya çıkmıştır. Turizm bölge halkına farklı şekillerde turistik 

aktivitelerle istihdam imkanı sunabilir. Dünyanın bir çok bölümünde, kırsal alanlarda uzun 

zamandır, rekreasyon ve turizm amaçlı aktiviteler için düzenlemeler yapılmaktadır (Mıkaeılı 

ve Memlük, 2013). Kırsal turizm süratle büyüyen bir endüstri haline gelmektedir. Kırsal 

turizmle beraber hem değerlerin korunması hem de bölge halkına mevsimsel olarak da iş 

fırsatları sunar ve onların birer yerel gıda üreticisi, zanaatkar olmalarını sağlayabilir. Bu 

fırsatların hepsini miras turizmi (kültürel turizm olarak da değerlendirebiliriz)  ve doğa temelli 

turizm olarak farklı turizm stratejilerine dahil edebiliriz. 

 

1. KIRSAL ALAN VE KIRSAL TURĠZMĠN KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE 

ĠNCELENMESĠ, ÖNEMĠ VE KIRSAL TURĠZMĠN ETKĠLERĠ 

 

1.1. Kırsal Alan 

 

Kırsal alan kavramı kırsal turizmin gerçekleşmesinde kullanılan alan olması nedeniyle 

tanımlanması faydalı olacaktır. Kırsal alan; kırsal topluluklardaki insanların büyük kısmının 

tarımla uğraştığı, zayıf altyapıya sahip, büyük kısmı bahçeler, çayır-meralar, ormanlar, 

akarsular, dağ ve çölden oluşan ve yalnızca küçük alanlarda insan yerleşimleri olan, 

geleneklerin yaygın olduğu, alanlardır (Pezikoğlu,2012). Kırsal alan, doğal alanların 

korunduğu kentsel yaşamdan uzak, tenha, ekonomik yapı tarım üzerine kurulmuş ve 

yapaylıktan uzak mekânlar olarak bilinir. Türkiye’de 1924 tarihli Köy Kanununa göre 

20.000’den daha az nüfusa sahip yerleşim yerleri kırsal alan kapsamına girmektedir (Ongun 

ve Gövdere, 2014). Başka bir tanıma göre ise kırsal alan; yaşam ve ekonomik faaliyetlerin 

önemli ölçüde doğal kaynakların kullanımı ve değerlendirilmesine bağlı olduğu, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel gelişme sürecinin nispeten yavaş işlediği, gelenek ve törelerin, yaşam 

biçimini ve kurallarını etkilediği ve teknolojik gelişmenin yaşama ve üretime yansıma 

oranının büyük ölçüde zamana yayıldığı alanlar olarak tanımlanmaktadır ( Torun, 2013). 

 

Kırsal alanlar; doğal ve kültürel yapılarıyla, özellikle kent insanlarının giderek artan tatil 

gereksinimine geçmişten günümüze kadar cevap vermeye çalışmaktadır. Kırsal yaşam 

biçimin çekiciliği, stres ve baskı yaratacak sınırlamaların ve zorunlulukların olmayışı, 

kişilerin kendilerini özgür hissetmesini sağlayacak olanakların varlığı, günümüzde gerek hafta 

sonları, gerekse mevsimlik tatillerde bu ortamlara yoğun ziyaretleri beraberinde getirmiş, 

böylece “Kırsal Turizm” denilen bir turizm türü doğmuştur (Mıkaeılı ve Memlük, 2013). 
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1.2.  Kırsal Turizm Kavramı 

 

Kırsal turizm, sürdürülebilirlik kapsamında kırsal alanların korunması ve gelişimi 

bakımından giderek yaygınlaşan, ilgi gören ve gelişmekte olan bir turizm çeşididir. Kırsal 

turizmle ilgili literatür incelendiği zaman uzmanlar tarafından kırsal turizm için farklı 

kavramlar kullanıldığı görülmektedir. Kırsal turizm çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, 

tarımsal turizm, eko-turizm ve alternatif turizm gibi farklı isimlerle ifade edilmektedir (Ongun 

ve Gövdere, 2014). Kırsal turizmde esas amaç bir köy, çiftlik ya da bir dağ evinde 

konaklayarak, kırsal kültürle tanışmak, kaynaşmak ve bir tatil geçirmektir. Kırsal turizm; 

genellikle serbest vakit geçirme, rekreasyon ve çok az iş amaçlı, aynı ülke ya da farklı 

ülkelerin kentli insanlarının kırsal alanları kullanımını içermektedir (Mıkaeılı ve Memlük, 

2013). Kırsal turizm, dünyanın pek çok yerinde uygulanan bir turizm çeşididir. Kırsal 

turizmin bu kadar yaygın olmasında; turizmde yeni arayışlar, turistlerin beklentilerindeki 

değişmeler, yeni yerlerin ve yerel kültürlerin keşfine duyulan ilginin artışı, kitle turizmine 

tepkiler rol oynadığı gibi, özellikle de kırsal turizmin kırsal kalkınmada bir araç olarak 

görülmesi, giderek daha fazla önem kazanmasını beraberinde getirmiştir. Kırsal turizm, kırsal 

yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunur. Tarımsal ve 

turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yer alarak, hem kırsal alan hem 

de ülke ekonomisine önemli olumlu etkileri olur (Karafakı ve Yazgan, 2012). Kırsal turizm 

dünyanın pek çok ülkesinde insanları tatil için kırsal alanlara çekebilen kırsal kültür, doğal 

çevre ve tarımla bütünleşen aynı zamanda diğer turizm türleriyle kolay entegre olabilen bir 

turizm türüdür ( Kodaş ve Eröz, 2012).  

 

Kırsal turizm, günümüzde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde tarım 

faaliyetlerinin yanı sıra turizm sektörüne bağlı olarak gelişen yeni bir turizm çeşididir (Çeken, 

2007). Kırsal turizm, özellikle tarımsal yapının ve tarım faaliyetlerinin egemen olduğu 

yörelerde tarım faaliyetlerinin yanı sıra gelişen bir turizm türüdür. Tarım üreticisine ek bir 

gelir sağlamak bakımından büyük önem arz eden bir turizm şeklidir. Kırsal turizmi daha iyi 

anlayabilmek ve kavrayabilmek için kırsal turizmini oluşturan bileşenleri de bilmek 

önemlidir. Şekil 1’de kırsal turizmin bileşenleri verilmiştir. 

 
 
ġekil 1: Kırsal Turizm Bileşenleri  
Kaynak:  Çeken H. Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm Ve 

Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma 2007, s.7 
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1.3. Kırsal Turizmin Önemi 

 

Değişen turizm anlayışının ve değişiklik gösteren kırsal koşulların bir sonucu olarak 

ortaya çıkan kırsal turizm, yöresel kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımak isteyen turistlerin, 

geleneksel yaşam biçimlerini ve özelliklerini korumaları sebebiyle, kırsal alanları tercih 

etmeleri, kırsal bölgelerin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Kırsal turizm 

diğer turizm türlerine alternatif olarak, farklı turizm taleplerinde bulunan turist gruplarının 

turizme katılmasını sağlayabilmekte, turistik değerlerinin çeşitlilik göstermesi ile turizmi 

geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarmaktadır (Çeken, 2012).  Turizmin yıl 

içindeki dağılışını etkileyen ve turizm sezonunun süresini belirleyen ülkenin coğrafi koşulları, 

turistik talep, turizm türü ve politikası gibi bazı faktörler vardır. Bu faktörler birçok çevresel 

sosyal ve kültürel sorunlara yol açmakta ve ekonomik beklentiler karşılanamamaktadır. Fakat 

kırsal turizmin mevsimsel olma özelliği olmadığından bulunulan ortama ve mevsimine göre 

değişik turizm aktivitelerinin yapılabilmesi ülke turizmi için kırsal alanların önemini giderek 

arttırmaktadır (Kodaş ve Eröz, 2012). Kırsal turizm tamamen iklime bağlı bir turizm türü 

değildir ve bundan dolayı da mevsimsellik gibi bir özelliği yoktur. Böylece yaşanılan 

mevsime ve bulunulan ortama göre aktiviteler gerçekleştirilebilir.  

 

Bunların dışında kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılımında da temel rol alır. İnsanların 

tatil için sahil kenarlarından sıkılıp, kırsal kesimlere duyulan özlem ve dinlenme ihtiyacı ile iç 

kesimlere doğru hareketlenmesi hem turizmin bir bölgeye yığılmasını önlemiş olur hem de iç 

kesimlerin turizmle tanışmasına imkân sağlamış olur (Soykan, 2003). Kırsal turizm yöre 

halkına sosyal ve ekonomik açıdan destek vererek onların yaşam standartlarını yükseltmesine 

katkıda bulunur, kültürel ve doğal mirasın korunmasında da büyük rol oynar. Kırsal turizme 

katılanların daha zengin, daha iyi eğitimli ve kalite arayanlardan oluştuğunu ve tatillerinde 

ortalamanın üzerinde harcama yaptıklarını belirtilmektedir ( Kodaş ve Eröz, 2012). Bu açıdan 

bakıldığında sürdürülebilir turizm anlayışıyla örtüşen kırsal turizm ülkeye ve yerel halkına 

önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

1.4. Kırsal Turizmin Etkileri; Ekonomik Etkileri, Fiziksel Çevre Üzerindeki Etkileri ve 

Sosyo-Kültürel Etkileri Olmak Üzere Üç BaĢlık Altında ĠncelenmiĢtir 

 

1.4.1. Kırsal Turizmin Ekonomik Etkileri  

 

Kırsal kesimde yaşayan insanların gelirlerinin düşük olması, düzgün çalışma 

koşullarının iyi olmaması, tarımsal faaliyet sonucunda elde edilen gelirin ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeyde olmaması, kırsal alanlarda istihdamın düşük olması gibi faktörler kırsal 

turizmin yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır. Kırsal turizmin buradaki amacı 

mevsimsellik sorununu ortadan kaldırmak ve gelirin yıl içinde bölgedeki insanlara düzenli 

dağılımına yardımcı olmaktır. Ayrıca bölge insanının gelirlerine paralel olarak yaşam 

standardının yükselmesini de olumlu yönde etkileyecektir. Soykan 1999’a göre; Kırsal turizm, 

kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunur. Tarımsal ve 

turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yer alarak, hem kırsal alan hem 

de ülke ekonomisine önemli olumlu etkileri olur (Torun, 2013). Soykan 2000’e göre; Kırsal 

alanlarda gerek tarımsal etkinliklerle uğrasan ve gerekse uğraşmayan ailelere kırsal turizm 

yoluyla ek gelir sağlamak mümkündür (Torun, 2013). Çünkü kırsal turizmde konaklama ve 

diğer hizmetler çoğunlukla küçük aile işletmelerinde ya da kır otellerinde gerçekleştiğine 

göre, aile bireylerinin hepsine is olanağı doğmaktadır. Kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal 

alanlardaki kadınların aile içi rollerinin değişmesi ve kadının çalışma yaşamına daha etkin 
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olarak katılması kolaylaşmıştır. Ancak bu olumlu etkilerin yanında kırsal turizm, tarımdan 

gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden olarak tarımın gerilemesine 

neden olabilir. O yörenin tamamıyla turizme bağımlı duruma gelmesi de istenilmeyen bir 

sonuç ortaya çıkabilir (Karafakı ve Yazgan, 2012). 

 

1.4.2. Kırsal Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Etkileri  

 

Kırsal turizmin turist profili ve katılımcıları göz önüne getirildiğinde daha bilinçli bir 

hedef kitle karşımıza çıkmaktadır ayrıca kırsal turizmde ana temalardan bir tanesi de 

sürdürülebilirlik olduğu için çevresel düzen ve kaynakların doğru şekilde kullanılmasıdır. 

Turizmin ana maddesi çevredir ve kırsal turizm ise bu çevrenin sürdürülebilirliği ve 

korunması için önemli bir etmendir. Bundan hareketle kırsal turizmin, doğal çevre üzerinde 

bozulmalara neden olabilecek olumsuz etkilerinin ve çevresel zenginliğe katkı sağlayacak 

olumlu etkilerinin ortaya konulması gerekmektedir (Kodaş ve Eröz, 2012). Öncelikle, altyapı, 

konut ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine neden olduğundan, bu olumlu gelişmeler 

yörede yasayan halkın yararına olacaktır. Kırsal yörelerin turizme açılmasıyla, yöre insanı, 

kirli ve kişiliksiz bir çevrenin pazarlanamayacağı gerçeğini öğrendikten sonra, doğal çevrenin 

korunmasına özen göstererek, korumanın doğrudan uygulayıcısı olacaktır (Karafakı ve 

Yazgan, 2012). 

 

1.4.3. Kırsal Turizmin Sosyo - Kültürel Etkileri 

 

Turizmin kişilerin sosyal etkileşim sonucu sosyal açıdan gelişimlerini sağlayacağı ve 

bunun sonucunda kişilerde olumlu davranış değişikliklerinin meydana gelmesinde etkili 

olması beklenir. Özkan, 2007’ye Göre; Değer sistemlerinde, kişisel davranışlarda, aile 

ilişkilerinde, ortak yasam tarzlarında, güvenlik düzeyinde, ahlak kurallarında, geleneksel 

törenlerde ve toplum örgütlenmesinde yarattığı değişimler turizmin sosyo-kültürel etkilerdir. 

Kırsal turizm de bireyler ve toplum üzerinde çeşitli sosyo-kültürel etkiler yaratmaktadır 

(Torun, 2013). Yerel halk ve turist arasındaki etkileşim özellikle aile kurumu üzerinde etkili 

olmaktadır. Balıkesir’de yapılan bir araştırmaya göre evlerini pansiyon olarak turistlerin 

kullanımına açan ailelerin  %70’inin çocuklarının gelen turistlerin çocuklarıyla arkadaşlık 

etmeleri ve aynı şekilde ailenin diğer fertlerinin de turistlerle iletişim halinde olduklarından 

sonra kendilerine hem kişisel hem de kültürel anlamda yeni şeyler kattıklarını belirtmişlerdir 

(Karafakı ve Yazgan, 2012). 

 

2. KÜLTÜREL TURĠZMĠN KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE ĠNCELENMESĠ VE 

ÖNEMĠ  

 

2.1. Kültürel Turizm Kavramı 

 

Kültür; yaşam tarzı, gelenek görenek, din, dil, mimari yapı ve sanat gibi birçok 

etmenleri kapsar. Turistler daha önce bilmedikleri kendilerine göre yabancı olan birçok ülke 

ya da toplumun kültürünü tanımak için seyahat ederler. Bu seyahatlerinin sonucunda da farklı 

uluslara ait kültürel değerlerini yakından görüp, bu değerleri tanıma ve yaşama fırsatı 

bulurlar. Kültür turizmi, geliştiği yerlerin tarihi ve kültürel mirasının korunması bakımından 

etkilidir ve diğer bazı turizm çeşitlerine göre ekonomik açıdan getirisi fazla olan bir turizm 

türüdür. Ülkeler için önemli bir alternatif turizm türü olan kültür turizmi, gelir sağlayıcı 

etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması açısından da üzerinde durulan bir turizm 

şeklidir  ( Uygur, 2007). Başka bir tanıma göre; Kültürel turizm, insanların kültürel anlamda 
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zengin yerlerini görmek, kaybolmak üzere olan yaşam biçimlerini öğrenmek ve izlemek, 

kültürel değerleri korumak amacıyla yaptıkları geziler ile ilgili turizm çeşididir (Mıkaeılı ve 

Memlük, 2013). Kültür turizmine katılan kişiler gittikleri bölgedeki insanlarının yaşayış 

biçimlerini, tarihlerini, sanatlarını, endüstrilerini ve boş zaman uğraşlarını öğrenmek 

istemektedirler. Bu bağlamda kültür turizmi, kültür turistleri bu olanakları sağlamak için 

sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalan ve  aynı zamanda da kitle turizmine karşı ortaya çıkmış 

alternatif bir turizm şeklidir (Kodaş ve Eröz, 2012). 

 

2.2. Kültürel Turizmin Önemi 

 

Kültür kavramı ülke, bölge veya bir toplum açısından çok geniş anlam ifade eder ve bu 

anlam içerine değerleri, yaşayış biçimlerini, gelenek ve göreneklerini, giyim şekillerini, kendi 

sanatlarını sığdırabiliriz. Ayrıca bir toplumun geçmişte başlayıp günümüze kadar gelen pek 

çok farklı yönünü de kapsar. Bunlar ören yerleri, hanlar, kervansaraylar, binalar gibi geçmişe 

tanıklık etmiş fiziksel dokular olabileceği gibi adetler, şarkılar gibi görenekler de toplum 

kültürünü bizlere yansıtabilir (Kodaş ve Eröz, 2012). Küreselleşen dünyada kıyı turizminin 

yavaş yavaş doyuma ulaşması ile insanlar artık kıyı turizminden farklı olarak alternatif turizm 

türlerine yönelmeye başlamış ve daha çok doğa ile iç içe olmak, geçmişteki kültürlerin izlerini 

sürmeye ve onları yakından görme isteklerinden dolayı da kültür turizmi ilgi çeker hale 

gelmiştir. Bu nedenle kültürel çekicilikleri bulunan destinasyonlar ön plana çıkmaya 

başlamıştır. 

 

Kültür turizmi içinde bulunulan yöreye yaşam bakımından sağladığı/sağlayacağı etkileri 

şu şekilde sıralayabiliriz : (Richards, 1994. Akt. Avcıoğlu ve Hacıoğlu, 2008 aktaran Kodaş 

ve Eröz, 2012) 

 

 Toplumların ülkelerin ortak miraslarını öğrenmesine fırsat sağlaması, 

 Bölgeye dışarıdan gelen turistleri etkileyecek yöreye ait kültürel değerleri ve yaşam 

biçimini tanıtma fırsatı sağlaması, 

 Uluslararası işbirliğinin ve özelliklerinin ortaya çıkarılması, 

 Bölgenin kültürel yapısının geliştirilmesi, 

 Ekonomik faaliyetleri sınırlı bölgelerde gelir ve istihdam yaratması, 

 Turizm sezonunun uzatılması ve ülke turizm coğrafyasının genişletilmesi, 

 Doğal çevrenin duyarlı bir şekilde korunması. 

 

Kültür turizmi açısından ülkemiz konumu itibariyle de çok önemli zenginliklere 

sahiptir. Türkiye’de turistik çekicilikler kapsamında bakıldığında kıyı turizminden sonra 

ikinci sırada kültürel turizm yer almaktadır. Öncelik olarak eğitim seviyesinin yükselmesi ve 

daha sonrada gelir seviyesinin yükselmesinden sonra özellikle orta yaş ve üzerindeki bireyler 

dünyanın farklı bölgelerini, bu bölgelerin tarihini, kültürünü tanımak ve kültürel eserlerini 

yakından görmek amacıyla seyahat etmektedirler. Bu nedenle de, kırsal bölgelerde bulunan 

kültürel değerlerin de tanıtımı giderek önem kazanmaktadır. Bunun sebebi farklı amaçlarla 

seyahat etmek isteyen bireylerin artık kırsal alanlara yönelmeleri ve bu bölgelerdeki kültürel 

değerleri tanıma istekleridir. Bu yüzden de kültürel turizmin önemi sürdürülebilir turizm 

bağlamında kırsal alanlarda da hissedilmektedir. Bireyler kırsal turizm etkinliklerini 

gerçekleştirirken hem gittiği yörenin kültürünü, tarihini, uygarlık geçmişini öğrenmekte hem 

de alışılmış kitle turizminden uzak bir şekilde doğayla bütünleşerek farklı tecrübeler 

yaşamaktadırlar. 
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3. KIRSAL TURĠZM VE KÜLTÜREL TURĠZM ĠLĠġKĠSĠ 

 

3.1.  Kırsal Turizm ve Kültürel Turizmin Çevre Ġle ĠliĢkisi 

 

Doğal çevre insan müdahalesine bağlı olmaksızın doğanın kendi kendini 

tamamlamasıyla meydana gelen fiziksel çevredir (Kahraman ve Türkay, 2014). Doğal 

çevrenin temel özelliği, insan elinden çıkmamış kendi kendini hazırlamış olmasıdır. 

Küreselleşme ile birlikte değişen sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullar turistlerin tüketim 

şekillerini de önemli ölçüde değişikliğe uğratmaktadır. Buna bağlı olarak da turizm talepleri 

de her geçen gün değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler alışılagelmiş olan kitle turizm 

ürünü olan deniz, kum, güneş üçgeninden çıkıp, doğayı ve tarihi içerinde barındıran alternatif 

turizm türlerine yani kırsal ve kültürel turizm bölgelerini ön plana çıkarmıştır (Kahraman ve 

Türkay, 2014). Kırsal bölgelerin önemi, içinde barındırdığı doğal ve kültürel zenginliklerle 

kent insanlarının, kalabalıklaşmadan doğal gürültüyü, stresi ve artan rekreasyon 

gereksinimlerini karşılamaları konusundaki talepleri son yıllarda artmaktadır. Bununla birlikte 

kırsal alanlarda bulunan doğal çevrenin yanında kültürel değerlerinin de var olması bölge için 

vazgeçilmez bir alternatif turizm çeşidi olan kültürel turizmin değerini de arttırmaktadır 

(Kodaş ve Eröz,2012). İnsanlar doğal çevresi ve bölgenin sakinliği açısından tercih ettikleri 

kırsal alanlarda yörenin kültürel değerlerini de görüp, öğrenecekleri için farklı bir tatil 

deneyimi yaşamış olacaklardır. Bundan dolayı sadece kırsal alanlardaki doğal çekiciliklerin 

değil aynı zamanda da kültürel çekiciliklerinde korunup ön plana çıkarılması turizmin 

sürdürülebilirliği için önemlidir. Turizmde kapsamında plansız olarak atılan her adımda doğal 

ve kültürel değerler zarar görebilmektedir. Gelenekler ve görenekler, adetler ve dil gibi 

kültürel kaynaklar gelişen turizmden olumsuz etkilenebilir veya arkeolojik kalıntılar, tarihi 

eserler ve mimari yapılar gibi insan yapımı kaynaklar zarar görür buna bağlı olarak ise 

bölgenin ekosistemin de bozulmalar meydana gelebilir. Bütün bunlara bağlı olarak kıyı 

turizminden kurtulup kırsal ve kültürel turizm çekiciliklerini ön plana çıkarmak için hem 

kırsal alanlarda hem de kültürel çekiciliklerin mevcut olduğu alanlarda turizm faaliyetleri 

gerçekleştirilirken bu bölgelerden planlı ve dikkatli bir şekilde faydalanmak ciddi derecede 

önemlidir. 

 

3.2. Kırsal Turizmin Kültürel Değerleri Koruyucu Rolü 

 

Kültürel çevre geçmişten kalan tarihi alanlar, tarihi müzeler, kiliseler, kervansaraylar, 

mimari yapılar ve anıtlar gibi fiziksel kültür unsurları ile birlikte etnik topluluklar ve 

örgütlerin paylaştığı kültür özelliklerini belirten kültürel varlık elemanlarından meydana 

gelmektedir. Ülkemizdeki doğal kaynakların onlara zarar vermeden ekonomik değere 

dönüştürülmesi için en uygun ekonomik kalkınma yolu olarak düşünülebilen eko-turizm, 

doğal ve kırsal alanlarda doğal ve kültürel mirasın korunmasında önemli katkıları olabilecek 

bir turizm türüdür. Bundan dolayı ülkemizde eko-turizm kapsamında gerçekleştirilen kırsal 

turizmin geliştirilmesi ve planlı bir şekilde uygulanması, sadece doğal değerler değil, aynı 

zamanda kültürel değerlerin de korunması ve iyileştirilmesi açısından önemli bir rol 

oynamaktadır (Kodaş ve Eröz, 2012). Kırsal turizm kapsamında elde edilen ekonomik ve 

sosyal fayda yerel paydaşlar tarafından hissedildiğinde, yerel halk elde ettikleri bu faydanın 

sürekliliği için gerekli olan kültürel mirasın korunması gerekliliğini fark edecekler ve bu 

koruma ihtiyacını benimseyeceklerdir ve kırsal turizmi gerçekleştirirken kültürel turizmi de 

koruyacaklardır. Örnek vermek gerekirse Isparta ilinin Eğirdir ( Cittaslow) ilçesi bünyesinde 

hem kırsal anlamda hem de kültürel anlamda birçok zenginlik barındırmakta ve kırsal 

turizmin bu bölgede gelişmesiyle birlikte kültürel değerler de hatırlanacak verilen önem 
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artacak daha fazla ön plana çıkarılacaktır. Kırsal turizm gerçekleştirilirken bütün bu olumlu 

gelişmelerin yanında doğal ve kültürel değerlerde de zarar görebil ihtimali olasıdır fakat bu 

ihtimal kıyı turizminin ortaya çıkaracağı tahribat ve kayıp kadar olmayacağı da aşikârdır. 

Yine de sürdürülebilir turizm politikalarıyla bu hasarlar en aza indirilebilir (Kodaş ve Eröz, 

2012). 

 

3.3.  Kültürel ve Kırsal Turizmin Mevsimsel Bağımsızlığı 

 

Turizmin yıl içindeki dağılışı ve turizm sezonunun süresini belirleyen faktörler; ülkenin 

coğrafi koşulları, turistik istekler, turizm türü, turizm politikası ve dünya genelinde yaşanan 

olaylara bağlıdır. Bir kaç aya ya da bir mevsime sıkışan turizm, birçok çevresel, sosyal ve 

kültürel sorunlara yol açmakta ve ekonomik beklentileri yerine getirememektedir (Mıkaeılı ve 

Memlük, 2013). Bu açıdan bakıldığında kırsal turizmin yapılması açısından iklimle herhangi 

bir bağlantısı yoktur ve mevsimsellik özelliği yoktur. Kırsal turizmin dört mevsimde 

uygulanabilirliği aktivitelerin çeşitliliğini de beraberinde getiriyor. Böylece bulunulan ortama 

göre ve yaşanılan mevsime göre kış aylarında kış sporları, ilkbaharda doğa yürüyüşleri yazın 

ise tarım ve çiftlik faaliyetleri devreye girebilmektedir. Aynı şekilde kültür turizminin de yine 

mevsimsel olarak bağımsızdır kültür turizmi kapsamında yapılacak faaliyetler dört mevsimde 

de yerine getirilebilir.  

 

3.4. Kültürel Turizmin Kırsal Turizmle KaynaĢması ve Arz Potansiyeli Yaratması 

 

Turizm sektörü günümüzde yerel bölgeler için çeşitli turizm faaliyetlerinin 

gerçekleşmesiyle bölge gelişimine katkılar sağlamaktadır. Turizm olgusundaki 

çeşitlenmelerle beraber hem turizm sektörü mevsimsel olarak bağımsız hale gelmeye başlamış 

hem de tek bir bölgeye yoğunlaşmamış, bölgelere eşit dağılmıştır. Aynı zamanda kırsal 

bölgelerdeki doğal ve tarihi güzelliklerin de fark edilmesini sağlamıştır. Kültürel turizmin 

amaçları göz önünde bulundurulduğunda; şuan ki kültürel değerleri korumak, unutulan 

kültürel değerleri tekrar gün yüzüne çıkarmak, yerel halkta kültürel bilinç oluşturmak, 

bölgenin alt yapı ve üst yapı gibi eksikliklerini bölgeye uygun şekilde tamamlamak ve bu 

değerlerin birincil koruyucusu rolünde olan yerel halka sağlamaktır ( Kodaş ve Eröz, 2012). 

Bu amaçlar doğrultusunda kültürel turizm ülkemiz açısından bakıldığında, doğal, tarihi ve 

kültürel değerler sadece kent merkezlerinde değil aynı zamanda kırsal alanlarda da 

bulunmasından dolayı her bölgede yapılması mümkün olabilmektedir. Geçmişten bugüne 

ülkemizde içerisinde farklı uygarlıklar yaşamış ve ülkemize bu uygarlıklar beraberinde çeşitli 

tarihi ve kültürel değerlerini de taşımış ve miras bırakmıştır. Dünyaya, daha bilinir kültürel 

değerlerimiz tanıtılıp ve bunlar üzerinden kültür turizmi gerçekleştirilmektedir. Oysa ki; kırsal 

alanlar ve buradaki doğal ve tarihi çekicilikler son zamanlarda talep görmeye başlamış ve 

kendini hissettirmeye başlamıştır. İnsanlar artık seyahatlerini farklı turizm türlerine yönelik 

gerçekleştirdiği için diğer alternatif turizm türleri gibi kırsal turizme olan talebi de artırmıştır. 

Bu talep doğrultusunda kırsal alanlardaki doğal çekicilikler ve bunlarla beraber kültürel 

çekicilikler de son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda kırsal turizmin kültürel turizmle 

bütünleşmesi turistler tarafından benimsenmeye başlanmıştır (Kodaş ve Eröz, 2012). 

 

4. GELENDOST ĠLÇESĠNĠN KIRSAL VE KÜLTÜREL TURĠZM POTANSĠYELĠ 

 

Isparta ilinin Gelendost ilçesi coğrafi konum olarak il merkezine 81 km uzaklıkta ve 

yüzölçümü 642 km
2
’dir. İklimi Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş göstermektedir. 
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İlçenin göl kıyısındaki kesimleri ise gölün yumuşatıcı etkisinden dolayı ılıman iklime sahiptir 

(http://www.isparta.gov.tr/gelendost, 06.03.2019). 

 

 Gelendost ilçesinin turizm potansiyeli incelendiğinde; ilçenin bazı kesimleri göl 

kıyısında bulunduğu için balıkçılığa elverişlidir. Bunun yanı sıra, agro turizm kapsamında 

elma, kayısı, kiraz ve ceviz bahçeleri, somut kültür mirası olarak camiler, köprü, hamam, 

kervansaray ve bunlarla birlikte farklı sosyo-kültürel yapısı, yemek kültürü ve tarihi geçmişi 

ile birçok açıdan önemli sayılabilecek bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Gelendost 

ilçesi, doğal güzelliği, Antalya-Isparta-Konya karayolu güzergâhı üzerinde geçiş noktasında 

yer alması ve diğer alternatif türlerine yakınlığı nedeniyle kırsal turizm açısından önemli yere 

sahiptir. Yörede konaklama işletmesi açısından şuanda misafirlerine hizmet vermekte olan 

mülkiyeti Antalya Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan ve buradan şahsa kiralanmış olup 

şuan butik otel olarak işletilen kervansaray ve biri belediyeye ait toplamda üç tane konaklama 

tesisi bulunmaktadır. Kervansarayın konaklama amacı ile kullanıma açık 6 odası mevcut ve 

18 yatak kapasiteli, belediyeye ait olan tesis Bel Otel 27 odalı 50 yatak kapasiteli, diğer ikisi 

özel şahsa ait olan otellerin ise; Alimoğlu Otel 30 oda 60 yatak ve Adal Otel ise 15 oda 35 

yatak kapasitelidir. İlçede kırsal turizm kapsamında ev pansiyonculuğu yapılabilecek nitelikte 

binalarda mevcuttur. İlçenin her bir köşesi aktif olarak tarım faaliyetleri için kullanılan 

verimli tarım arazileri mevcuttur. İlçe ülkemizde elma üretimiyle de adından sık sık söz 

ettirmektedir ve elma Gelendost ilçesinin bir simgesi halindedir. 

 

 
Resim 1. Gelendost İlçe Girişinden Görüntü 

 

Gelendost yeşilin her tonunu taşıyan ve diğer tarafta ise mavilikleri de bulunan burayı 

ziyaret edecek olan misafirlere kendine hayran bırakacak niteliktedir. Gelendost’ta 2012 

yılında başlayan ve o tarihten günümüze kadar her yıl Eylül ayında genellikle 17 Eylül’de 

Miryokefalon ve Elma Festivali yapılmaktadır. Festival kapsamında kente her bölgeden 

katılım gerçekleşmekte ve Gelendost bu festivalle birlikte tanıtılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 

Afşar Köyü’nde geleneksel halk mutfağının ve yemeklerinin en güzel örneklerini 

görebilirsiniz. İlçenin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan elma üretimi kırsal turizm 

kapsamında değerlendirilebilir ve bölge halkına daha fazla katkı sağlanabilir. Nisan ayında 

çiçek açmaya başlayan elma ağaçları tıpkı Kuyucak Köyü lavanta mevsiminde olduğu gibi 

gelen ziyaretçilere görsel açıdan da hoş bir deneyim sunabilir. 

 

http://www.isparta.gov.tr/gelendost
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Resim 2. Miryokefalon ve Elma Festivalinden Görüntü 

 

  
Resim 3. Gelendost Elma Bahçesi 

 

 
Resim 4. Elma Mevsimi 
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Kent konum itibari ile ulaşımın kolay sağlanabileceği ve Isparta-Konya karayolu 

üzerinde bulunmaktadır fakat bu potansiyel için henüz turizm açısından çok fazla ele 

alınmadığı için bu yöre insanlar için çok fazla farkındalık yaratmamaktadır. 

 

 
Resim 5. Ertokuşhan Kervansaray (Kudret Han) 

 

Gelendost ilçesine bağlı 20 km uzaklıkta bulunan Yeşilköy köyünde bulunda 

Ertokuşhan Isparta Turizm İl Müdürlüğü ve Antalya vakıflar tarafından 1999-2003 yılları 

arasında kazı çalışmaları ve restorasyonu yapılmış, yaklaşık iki yıl önce de  özel şahıs 

tarafından kiralanıp butik otele dönüştürülmüş ve turizme kazandırılmıştır. Kültürel miras 

olarak yine ilçede 14.-15. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen AfĢar Camii ve 1878 yılında inşa 

edilen Abdulgaffar Camii bulunmaktadır. 

 

 
Resim 6. Afşar Camii 

 

Yine Selçuklu döneminden kalma geçmişin izlerini taşıyan  ve şuan köylülerin 

ulaşımını sağlayan, aktif olarak kullanılan Afşar Köprüsü de kültürel değer olarak 

Gelendost’ta ziyaretçilerini beklemektedir. Köprünün bulunduğu güzergâha doğa yürüyüşleri 
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yapılabilir ve bu mirası görme fırsatı bulabilirler. Gelendost ilçesinin 10 yıllık nüfusu 

incelendiğinde ortalama 16000 kişi şeklindedir. Yıllara göre nüfusuna bakıldığında bir önceki 

yıla göre nüfusta azalmalar olduğu göze çarpmaktadır. Yörede kırsal ve kültürel turizm 

potansiyellerinin önemli derecede ve iç içe olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yöreye 

gerekli destek verilirse hem bölge halkına ekonomik anlamda sağlayacağı fayda hem de nüfus 

yönünde artışların olacağı umulmaktadır.   

 

Tablo 1. Gelendost İlçesi Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 

 
Kaynak: (https://www.nufusu.com/ilce/gelendost_isparta-nufusu, 06.03.2019) 

 

5. ARAġTIRMANIN AMACI, ÖNEMĠ VE YÖNTEMĠ 

 

Bu araştırmanın amacı; kırsal turizm ve kültürel turizm bütünleşmesiyle birlikte 

Gelendost ilçesinin hem kırsal hem de kültürel anlamda turizm potansiyellerinin ortaya 

konulmasıdır. Bu bağlamda ilçedeki tarımsal alan ve kültürel değerlerin korunması, yeni iş 

imkânlarıyla birlikte bölgede her geçen yıl azalan bölge nüfusunun geri kazanılmasıdır. 

Çalışmada bu yörenin seçilmesindeki en önemli etken; kültürel değerlerin iyi korunmuş 

olması ve hâlâ birçoğunun ayakta olması ve bölgenin kırsal turizm açısından çok elverişli 

olmasıdır. Bir başka etken ise kırsal turizm ve kültürel turizm bütünleşmesi kapsamında 

literatür taraması sonucunda Gelendost ilçesinin turizm potansiyeli hakkında daha önce 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olmasıdır. 

 

Bu araştırmanın, bölgedeki kırsal ve kültürel turizmin gelişmesine olumlu bazı katkılar 

sağlayacağı da unutulmamalıdır. 

 

Araştırmada, sosyal bilimlerin nitel araştırma yöntemlerinden olan gözlem tekniği 

kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılma sebebi ise, elde edilmek istenen verilerin birincil 

kaynaklarda yer almaması ve turizm kapsamında işlemelerin azlığıdır. Bunun yanı sıra ver i 

durumundaki kişilerin kırsal ve kültürel turizmle ilgili kavramlar hakkında bilgilendirme 

zorunluluğudur. 

Gelendost ilçesi halkı ve burada kırsal turizm faaliyeti gerçekleştiren işletmeler ve 

kişiler, araştırma verilerinin elde edildiği örnekleme grubudur. Bu örnekleme grubundan elde 

edilen veriler doğrultusunda Gelendost’un kırsal ve kültürel turizm açısından gelişmesine 

olanak sağlamaya çalışılmıştır. 

https://www.nufusu.com/ilce/gelendost_isparta-nufusu
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GÖRÜġME SÜRECĠ 

 

Görüşme sürecinde, derinlemesine görüşme (mülakat) yönteminin gerekliliği olarak 

Gelendost ilçesinde kırsal ve kültürel turizm konusuyla ilgili ve bu konuda çeşitli bilgi ve 

tecrübelere sahip kişilere ulaşmak amaçlanmıştır. Ön görüşme sonucunda konu ile ilgili 

Gelendost Belediyesi, Gelendost Kaymakamlığı’ndan yetkililerle ve iki işletme sahibi tespit 

edilmiştir. Önce 12.02.2019 tarihinde saat 10.30-11.10 arasında Gelendost belediyesiyle 

ardından 12.02.2019 14.15-14.40 arasında kaymakamlık yetkilileri ile görüşülmüştür. Daha 

sonra işletme sahipleriyle ise 03.03.2019 tarihinde saat 15.20-16.30 arasında ve 06.03.2019 

tarihinde saat 18.30-18.45 arasında görüşülmüş ve görüşmeler yaklaşık bir saat sürmüştür. 

 

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm ülke ekonomisine ve bölge ekonomisine 

önemli derecede katkı sağlamaktadır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde kıyı turizminin verdiği 

haz doyma seviyesine ulaştığı için insanlar farklı turizm türlerine yönelmeleri araştırmaları 

alternatif turizm türlerine çekmiştir. Alternatif turizm türlerinden olan kırsal turizm ve onun 

bütünleyicisi olarak kültürel turizm öncelikle kırsal alanlar için ekonomik yönden ve istihdam 

açısından fayda sağlamaktadır. Özellikle insanların ekonomileri tarıma dayalı olan bölgelerde, 

insanların yaşadıkları yörenin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel değerleri turizm amaçlı 

kullanarak kendilerine ekonomik anlamda fayda sağlamaları ancak kırsal ve kültürel turizmle 

mümkün olacaktır. 

 

Isparta ilinin Gelendost ilesinin turizm potansiyelleri değerlendirildiğinde birçok önemli 

değerlerin mevcut olduğu görülmektedir. Fakat bu değerler gerek reklam ve tanıtım gerekse 

pazarlama eksikliği nedeniyle hak ettiği değeri görememiştir. Burada öncelikle kamu 

kurumlarına, işletme sahiplerine ve yöre halkına büyük görevler düşmektedir. 

 

Gelendost’un turizm potansiyelleri göz önünde bulundurulduğunda yürütülebilecek en 

uygun turizm türü kırsal turizm ve onun tamamlayıcısı olan kültürel turizmdir. Planlı bir 

turizm politikası ve buna bağlı olarak kırsal kalkınmayı teşvik edecek, yöreye uygun bu 

turizm türünü destekleyecek turizm programlarının yapılması gerekmektedir. Bölgedeki halk 

konu hakkında bilinçlendirilip ve gerekli politikalar uygulanırsa bu potansiyellere yönelik 

gereken önem gösterilirse bölgedeki doğal ve kültürel değerler en verimli şekilde 

değerlendirilecektir. Yöredeki kırsal turizm ve kültürel turizm entegrasyonu en iyi şekilde 

sağlanması oldukça önemlidir. Gelecekte burası, kültür turizmiyle bütünleşmiş kırsal turizmi 

için önemli bir çekim yeri haline gelebilir. 
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ABSTRACT  

 
Under today’s competition conditions, enterprises are trying to have competitiveness by being innovative 

and providing continuous development. Entrepreneurship and entrepreneurial skills are some of the most 

important elements in achieving innovation and development. The concept of entrepreneurship is defined 
through the features such as high level of awareness, ambition, determination, forcing boundaries, coordinated 

movement. However, in achieving success in entrepreneurship, it is important to acquire the necessary 

entrepreneurship skills through qualified training and education as well as innate talents. In the literature, 

entrepreneurship skills are considered as being aware of opportunities, creative and innovative thinking, problem 

solving ability, leadership and communication, and professional connection building. The aim of this study is to 

evaluate the entrepreneurship skills of undergraduate tourism students. It is aimed to determine whether the 

entrepreneurship skills differ according to their demographic characteristics as well as their level of 

entrepreneurship skills. The study was carried out with quantitative research methods and 288 valid data were 

collected by survey technique. Factor analysis, reliability analysis, one-way analysis of variance and independent 

sample t-test were used to analyze the data in the study. Research findings are important in terms of evaluating 

the entrepreneurial skills of the students who will work at different levels in the tourism sector, which is one of 
the most common sectors of private enterprise, in other words the tourism managers and enterpreneurs of the 

future. 

 

Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Skills, Tourism, Undergraduate Students 

 

TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 

 
Günümüz rekabet koşulları altında, işletmeler sürekli gelişim sağlayarak ve yenilikçi olarak rekabet 

gücüne sahip olmaya çalışmaktadır. Yenilikçilik ve gelişimin sağlanmasında en önemli unsurlar içinde 

girişimcilik ve girişimcilik becerileri yer almaktadır. Girişimcilik kavramı; yüksek düzeyde farkındalık, hırs, 

kararlılık, sınırları zorlama, eşgüdümlü hareket etme gibi özellikler üzerinden tanımlanmaktadır. Ancak, 

girişimcilikte başarının sağlanmasında, doğuştan gelen yeteneklerin yanı sıra nitelikli eğitimlerle gerekli 

girişimcilik becerilerinin de kazanılması önem taşımaktadır. Yazında girişimcilik becerileri; fırsatların farkına 

varabilme, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, problem çözme yetisine sahip olma, liderlik ve iletişim, profesyonel 

bağlantı kurma olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik 

becerilerinin değerlendirilmesidir. Öğrencilerin belirtilen girişimcilik becerilerine sahip olma düzeylerinin yanı 

sıra demografik özelliklerine göre girişimcilik becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de 

amaçlanmaktadır. Nicel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen çalışmada anket tekniğiyle 288 geçerli veri 

toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde faktör analizi, güvenirlik analizi, tek yönlü varyans analizi ve 
bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları özel girişimin en yaygın olduğu sektörlerden biri 
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olan turizm sektöründe farklı düzeylerde çalışacak öğrencilerin, başka bir deyişle geleceğin turizm 

işletmecilerinin ve yöneticilerinin girişimcilik becerilerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

   

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Becerileri, Turizm, Lisans Öğrencileri 

 

GİRİŞ 

 

İnsanoğlu keşfetmeyi seven ve üretim kadar tüketim yapan varlıklardır. Bir taraf 

üretirken diğer tarafın tüketmesi arz ve talebi meydana getirerek daha çok üretim ve keşfe yol 

açabilmekte, bireylerde girişimcilik isteğini ortaya çıkarabilmektedir. Uluslararası rekabetin 

artması ve tüketim anlayışındaki değişimler de girişimciliğe ve yenilikçi uygulamalara verilen 

önemi arttırmıştır. Girişimci sayısının artması ülkede refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin 

artmasını sağlayacaktır. Ülkeler arasındaki teknolojik ilerlemelere katkıda bulunarak bilim ve 

teknolojinin gelişmesinde etkili olacaktır. Bu katkılar girişimcilerin ülkeler arasında kendi 

ülkesinin tanınmasını sağlayacaktır. Kullanılmayan potansiyellerin kullanılmasına öncülük 

ederek insanların içindeki becerilerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır (Karadal, 2016).  

  

Girişimcilik kavramı; yüksek düzeyde farkındalık, hırs, kararlılık, sınırları zorlama, 

eşgüdümlü hareket etme gibi özellikler üzerinden tanımlanmaktadır. Ancak, girişimcilikte 

başarının sağlanmasında, doğuştan gelen yeteneklerin yanı sıra nitelikli eğitimlerle gerekli 

girişimcilik becerilerinin de kazanılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada turizm lisans 

eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada; ilk olarak girişimci ve girişimcilik becerileri tanımları kavramsal çerçeve başlığı 

altında açıklanmaktadır. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi açıklanarak, veri toplama süreci 

hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde araştırmanın bulgularının sunulmasının 

ardından bulguların yorumlanmasıyla çalışma sonuçlandırılmaktadır 

 

 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Girişim, ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla kurulan, belli bir unvana sahip olmakla 

birlikte, finansının yasal işlemlere tabii olduğu, örgütsel bir yapıda bulunan ekonomik bir 

kuruluştur (Bozkurt, 2011). Günlük hayatta girişim, bir işi gerçekleştirmek, yapmak için 

harekete geçilmesi ve bir işe başlanmasını ifade etmektedir. Girişim başka bir ifadeyle, bireye 

ait varlıkların, ayrı sınıflandırmalara tabii tutulup yer, unvan, sermaye vb. şekilde bütün olan 

ve başkalarının ihtiyaçlarını karşılama amacıyla sürekli imalat faaliyetinde bulunulan 

ekonomik birim olarak tanımlanmaktadır (Bedük, 2012). 

 

Sermaye ve doğal kaynakların birleştirilmesiyle mal ve hizmet üretiminin yapılması 

girişimci tarafından gerçekleşmektedir. Girişimci, ihtiyaçların belirlenmesiyle birlikte 

ihtiyaçların giderilmesinde aktif rol oynayan, üretim faktörlerini en güncel yöntemler ve 

bilgilerle bir araya getirerek mal ve hizmet üretiminin yapılmasını sağlayan kişi olarak 

nitelendirilmektedir (Marangoz, 2018). Richard Cantillon’a göre girişimci ‘henüz 

belirlenmemiş bir bedelle satılmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın 

alan ve üreten kişi’ olarak tanımlanmaktadır (Doğan ve diğ., 2018; 3). Bir diğer tanıma göre 

girişimci, işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumun devamını sağlayabilmek için gerekli 

olan kıt kaynakları bir araya getirerek sonucunda doğacak olan her türlü riski göze alan kişi 

olarak nitelendirilmektedir (Yılmaz ve diğ., 2014). Balaban ve diğ., (2008) günümüzde 

girişimcinin yenilik yapan ve yaratıcı düşünen, risk alan, rekabetçi düşünen ve bu doğrultuda 

hareket eden kişiler olduğunu ifade etmektedir. 
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Girişimci kişi ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirirken pazarda tutunabilmek, pazar 

payını arttırmak ve rekabet edilebilirliğini sürdürmek için daima yapılan yenilikleri takip 

etmektedir. Aynı zamanda yenilikleri kendisi için fırsata dönüştüren bir yapıya kendini adapte 

etmeye çalışmaktadır. Girişimci bu yeniliklerle birlikte, yeni pazarlara açılma riskini göze 

alabilen kişiler olarak tanımlanmaktadır (İnce ve diğ., 2015). Girişimcinin tüm bunları 

başarabilmesi için birtakım becerilere ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 

girişimcilik becerileri, Liñán (2008) tarafından belirtildiği üzere; fırsatların farkına varma, 

yaratıcı ve yenilikçi düşünebilme, problem çözme yetisine sahip olma, liderlik ve iletişim 

gücünün yüksek olması, profesyonel bağlantılar kurabilme olarak ele alınmaktadır. 

 

Fırsatların farkına varabilme becerisi, fırsatların tanınması ve takibinin sürekli 

yapılmasıdır. Değişen fırsatları belirlemek için kaynakların bir araya getirilerek, ortaya 

çıkabilecek pazar risklerinin ve diğer insanlar tarafından fark edilmeyen yeni ürün ve 

hizmetlerin farkına varılması olarak tanımlanmaktadır (Özkara ve diğ., 2006). 

 

Yaratıcı düşünme becerisi, bireylerin karşılaştıkları sorunlar karşısında yaratıcı fikirler 

üretmesi ve diğer insanlara göre daha farklı açıdan düşünebilmesi olarak düşünülmektedir. Bu 

yönüyle yeni ürün ve hizmet üretme sürecinin temeli olarak görülmektedir (Ulama, 2016). 

 

Yenilikçi düşünebilme ve ürün geliştirme becerisine sahip bireyler, yeni ürünler üretme 

ve yeni yöntemlere kolay adapte olunarak uygulanabilmesi ve değişimlerin ortaya 

çıkarılmasını sağlayarak farkındalık yaratan kişiler olarak görülmektedir. Yeni ürün ve hizmet 

geliştirmede, yenilikçi düşünce veya fikri kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamaya 

yönelik yeni kaynakları bulan bireylerdir (Avcı, 2018). 

 

Problem çözme yetisine sahip girişimci, karşılaştığı problemleri tanımlayarak, bilginin 

araştırılması ve analizinin sağlaması ile sorunlara uygun çözümler üretme ve ürettiği 

çözümleri uygulama becerilerine sahip olan ve bunu başarma güdüsü ile gerçekleştiren kişiler 

olarak tanımlanmaktadır (Marangoz, 2016).   

 

Liderlik ve iletişim gücünün yüksek olması, girişimcinin çalışanlarına örnek olması 

yönündeki becerilerden birisidir. Girişimci lider, bireylerle ve sosyal çevresi ile iletişim 

gücünü yüksek tutarak, iş çevresindeki fırsatların farkına varması ve işletmesinin kaynak 

yönetimini sağlamasıyla çevresindeki kişileri etkileme gücü yüksek olan kişilerdir. Bireyleri 

etkilemede güç ve otorite yerine inandırıcılığını ve iletişim gücünü kullanması ön plandadır 

(Marangoz, 2018).  

 

Profesyonel bağlantılar kurma becerisi, girişimcinin, finansal kaynak, bilgi ve 

motivasyon eksikliklerini bu bağlantılar aracılığıyla giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu 

bağlantılar kurulurken girişimcinin ikna kabiliyeti, sunum yapma yeteneği, jest ve mimikleri 

önemli olmaktadır (Çitçi, 2015). Profesyonel bağlantılar kuran girişimci girişimi 

gerçekleştirmek ve sürdürebilmek için yeni pazarlara açılabilme, yeni işletmelerin kurulması 

ve büyümesinde önemli rol oynamaktadır (Atsan, 2017). 

Girişim faaliyetlerinin gelişmesinde ve başarılı olmasında girişimci sayısının artmasının 

yanı sıra girişimcilerin sahip oldukları beceriler de etkili olmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik 

potansiyeline sahip bireylerde girişimcilik becerilerinin değerlendirilmesi, girişimcilik 

becerilerinin geliştirilmesine ve başarılı girişimlerin artmasına yönelik çalışmalara katkı 

sağlayabilecektir. 
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YÖNTEM 

 

Bu çalışmanın amacı turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin 

değerlendirilmesidir. Nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada veriler anket 

tekniği ile toplanmıştır. İki bölümden oluşan ankette ilk olarak katılımcıların demografik 

özelliklerine ilişkin sorular sorulmuştur. Ardından katılımcıların girişimcilik becerilerini 

ölçmek üzere,  Liñán (2008) tarafından geliştirilen ve 6 ifadeden oluşan girişimcilik becerisi 

ölçeği kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesinde lisans 

eğitimi gören ve girişimcilik dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenin sınırlı ve 

ulaşılabilir olması özelliği nedeniyle (Gürbüz ve diğ., 2017), evrenin tamamına ulaşılmaya 

çalışılmıştır. 288 lisans öğrencisinden toplanan verilerle araştırmanın analizleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmada öncelikle tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Buna göre; katılımcıların 

%54,5’inin kadın, %45,5 erkek olduğu görülmüştür. Bölümlere göre dağılıma bakıldığında 

birbirine yakın oranlarda olmakla birlikte konaklama işletmeciliği bölümü öğrencilerinin daha 

fazla olduğu (%34,7), bunu sırasıyla seyahat işletmeciliği (%34,0) ve yiyecek-içecek 

işletmeciliği (%31,3) öğrencilerinin izlediği belirlenmiştir.  

 

Girişimcilik becerileri ölçeğine uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda; ölçekte 

yer alan tüm maddelerin orijinal ölçeğe uyumlu bir şekilde tek faktör altında toplandığı ve 

toplam varyansın %51,329’unu açıkladığı belirlenmiştir. KMO değeri, 828; Bartletts’ 

Küresellik testi değeri 489,627 (anl. ,000) olarak hesaplanmıştır. Girişimcilik becerileri 

ölçeğinin güvenirliğini belirlemek üzere hesaplanan Cronbach Alfa değeri (,806), ölçeğin 

yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermiştir (Şencan, 2005). 

 

Analiz sonucunda turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik becerilerine ilişkin algılarının 

ortalama değerin üzerinde olduğu belirlenmiştir (ort.=3,35; st.sapma=,668). Turizm lisans 

öğrencileri kendilerini en fazla problem çözme konusunda becerikli (ort.=3,63; st.sapma= 

,921) görmektedir. Bu beceriyi sırasıyla etkin liderlik ve iletişim becerileri (ort.=3,53; 

st.sapma= ,959) ile yaratıcılık (ort.=3,38; st.sapma= ,926) takip etmektedir. Kendilerini en az 

becerikli gördükleri hususun ise yeni ürün ve hizmetler geliştirme (ort.=3,15; st.sapma= ,942) 

olduğu anlaşılmıştır.  

 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre girişimcilik becerilene ilişkin algılarının 

farklı olup olmadığı da bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılarak 

incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre kadın öğrencilerin (ort.=3,23; st.sapma=,587) erkek 

öğrencilere (ort.=3,48; st.sapma=,734) göre girişimcilik becerileri algıları daha düşüktür 

(anl.=,002). Girişimcilik becerilerinin öğrencilerin yaşlarına göre farklılaşma durumu 

incelendiğinde; yaşı 24 ve üzerinde olanların (ort.=3,654; st.sapma= ,768), 21 yaşındakilere 

göre (ort.=3,16; st.sapma= ,673) girişimcilik becerileri algılarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür (anl.=,021). Girişimcilik becerilene ilişkin algı düzeyinin öğrencilerin 

bölümlerine göre de farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre; seyahat işletmeciliği öğrencilerinin 

girişimcilik becerileri algıları (ort.=3,45; st.sapma=,673), yiyecek ve içecek işletmeciliği 

bölümü öğrencilerine (ort.=3,21; st.sapma=,634) göre daha yüksektir (anl.=,038). 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim görmekte 

olan öğrencilerin girişimcilik becerilerine ilişkin algıları ve girişimcilik becerileri üzerinde 

demografik özelliklerin ne düzeyde etkili olduğu incelenmiştir. Çalışmanın kapsamında 

Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Analiz 

sonucunda turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik becerilerine ilişkin algılarının ortalama 

değerin biraz üzerinde olduğu belirlenmiştir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarla (Taysı ve 

diğ., 2014; Cansız, 2007) uyum gösteren bu sonuç turizm öğrencilerinin kendilerini 

girişimcilik konusunda çok yüksek düzeyde olmamakla birlikte becerikli algıladığını 

göstermektedir. Bu algı, öğrencilerin girişimcilik potansiyeline ilişkin bir gösterge olarak 

nitelendirilebilir. Öğrencilerin girişimcilik konusunda bilinçlendirilmesine ve  girişimcilik 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler bu potansiyelin geliştirilmesi ve aktive 

edilmesi için katkı sağlayacaktır. 

 

Araştırma bulgularına göre, özel girişimin en yaygın olduğu sektörlerden birisi olan 

turizm sektöründe farklı düzeylerde çalışacak öğrencilerin başka bir deyişle geleceğin turizm 

yöneticilerinin girişimcilik becerileri belirlenmiştir. Girişimcilik becerilerine sahip olan 

turizm lisans öğrencileri kendilerini en fazla, problem çözme konusunda becerikli 

görmektedir. Bu beceriyi sırasıyla etkin liderlik ve iletişim becerileri ile yaratıcılık takip 

etmektedir. Kendilerini en az becerikli gördükleri hususun ise yeni ürün ve hizmetler 

geliştirme olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, lisans eğitimi müfredatlarının öğrencilerin 

yenilikçilik ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik derslerle güncellenmesinin mikro 

düzeyde öğrencilerin girişimcilikleri açısından, makro düzeyde ülke turizminin ve 

ekonomisinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. 

 

Farklılık analizleri sonucunda 24 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin 21 yaşındaki 

öğrencilere göre girişimcilik becerileri algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonucu literatürdeki diğer çalışmaların (Korkmaz, 2012; Aksel ve diğ., 2016) desteklediği 

görülmektedir. Bu durumun iki temel unsurdan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Birincisi; 24 yaş ve üzerindeki öğrenciler, ağırlıklı olarak lisans eğitimini dört yılda 

tamamlayamamış olan, daha az sayıda ders almaları veya devam zorunlulukları olmaması 

nedeniyle eşzamanlı olarak çalışmaya başlayan ve sektör tecrübesi kazanan öğrencilerden 

oluşmaktadır. Sektörde edindikleri tecrübeler ve profesyonel kariyerlerindeki ilerlemeler 

bireylerin becerilerinin gelişimine ve/veya becerilerinin daha gelişkin algılamasına neden 

olabilmektedir. İkincisi; 21 yaşındaki öğrencilerin lisans eğitimleri kapsamındaki staj 

eğitimleri dışında sektör tecrübelerinin çok fazla olmaması ve staj eğitiminin genel olarak 

sektörle yeni tanışan öğrencilerde sektöre yönelik olumsuz algıların oluşumuna neden 

olmasıdır (Olcay ve diğ., 2015). Sektörde hiç tecrübesi olmayan öğrencilerin aksine, sektörde 

yalnızca stajyer öğrenci olarak zaman geçirmiş öğrenciler, kendilerini daha yetersiz 

hissedebilmektedirler. Dolayısıyla bu sonucun esas olarak belirtilen yaş grubundaki 

öğrencilerin mesleki deneyimlerinin farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.   

 

Araştırmada, seyahat işletmeciliği öğrencilerinin girişimcilik becerileri algılarının, 

yiyecek içecek işletmeciliği öğrencilerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın 

kapsamının genişletilerek, bu farklılığın oluşmasında farklı değişkenlerin etkilerinin olup 

olmadığını araştırılması önerilmektedir. Araştırmanın bir diğer bulgusu; kadın öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre girişimcilik becerileri algılarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Literatürle uyumlu (Kılıç ve diğ., 2012; İşcan ve diğ., 2011) bu sonucun kadın öğrencilerin 
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sosyo-kültürel bağlamda var olan cinsiyet ayrımcılığından dolayı genel anlamda toplumsal 

hayatta, özel anlamda çalışma hayatında yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Kadın girişimcilere yönelik teşvik ve destek programlarının 

yaygınlaştırılmasının yanı sıra başarılı kadın girişimcilerle ve ilgili sivil toplum örgütleriyle 

sağlanacak deneyim ve bilgi paylaşımını da kapsayan işbirliklerinin kadın öğrencilerin 

girişimcilik becerilerini arttırmada faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

 
The focus of the study is the implementation cultural route of the St.Sophronius of Vratsa on the map of 

European cultural routes, and to create a new opportunities for innovations implementing a blockchain 

technologies and smart contracts in the networks of various cultural institutions and organizations that 

collaborate to create value and improve competitiveness. This type of network based on digital transformation in 
tourism and implementing blockchain and smart contracts between local stakeholders and SMEs on local 

markets could bring additional assets as to the goods and services between the participants. 

 

Key Words: Innovation, Tourism, Cultural routes, Blockchain; JEL Classification: Z32 

 

INTRODUCTİON 

 

The study reveals the European cultural routes as an important factor to the 

development of tourism and especially with the implementing of new digital technologies to a 

better quality of life.  The ideas of cultural routes were established in 1987 as a result of 

European council, European Union and the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) and grow to 34 routes at the end of year 2018. Regional 

forums on the Cultural routes of South East Europe recognize that the region is developing 

confidence and capability, creating common space for dialogue, exchange and agreement, in 

which culture plays an increasingly important role. The rich cultural heritage of South East 

Europe is an essential element of global cultural diversity; it makes a vital contribution to 

European and regional identity, especially in the context of European integration. The 

protection, presentation and interpretation of intangible and tangible cultural heritage should 

foster mutual understanding and respect for the heritage of others (UNESCO 2005). 

 

Three of those cross Bulgaria and together with the UNESCO cultural heritage and 

other historical sights in the country represent good asset for the development of tourism. 

There is a huge possibilities to facilitate the setting up of a Regional Network, with the 

participation of national and international experts, building on the experience gained in 

preparing the Forum in Varna (2005), and having a mandate to develop a conceptual and 

operational Strategy for identifying, preserving, sustainably using and promoting cultural 

routes, the creation of a regional framework of institutional cooperation in the field of cultural 

routes and cultural heritage, and to improve the promotion of cultural heritage and cultural 

routes within the region using digital technologies, in cooperation with the European Institute 

of Cultural Routes, Luxembourg, and other specialist institutions. The idea could use the 

potential of relevant program and frameworks of UNESCO, the Council of Europe, the 

European Union, ICOMOS and other international organizations, financial institutions and 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint
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countries outside the region to intensify cooperation in the field of culture in South East 

Europe. 

 

It was in State University of Library Studies and Informational Technologies (SULSIT) 

last year that the idea of two new routes emerged: those of St. St. Cyril and Methodius and of 

St. Sophronius of Vratsa. This in turn suggested further research of the existing routes and the 

UNESCO sights considering the correlation to the informational technologies. Thus we come 

to the conclusion of needed digital platform for the management of the cultural routes based 

on blockchain and implementing of a new local cryptocurrencies (tokens). The creation of a 

new platform together with the IT specialist allows a better use of the economic resources of 

the respective destination related to the cultural routes and will result in the improvement of 

the local economy. 

 

1. METHODOLOGY 

 

The study uses Descriptive Statistics method for data collection and the two possible 

approaches are used: The method of inquiries and the method of observations. Descriptive 

Statistics are used to present quantitative descriptions in a manageable form. In a research 

study we may have lots of measures. Or we may measure a large number of people on any 

measure. Descriptive statistics help us to simplify large amounts of data in a sensible way 

(William :2006). 

 

When using the method of inquiries the data sources are the managers of the cultural 

institutions of the European cultural routes, and of the UNESCO cultural monuments in 

Bulgaria and we rely on the knowledge of those interviewed. Data collection is based on 

asking questions, and getting the corresponding answers as a result the SWOT analysis for the 

benefits and weaknesses using blockchain and cryptocurrencies will be prepared for the three 

possible ways of private, public or mixed payments. The second method of observations 

involves the analysis of the behavior of the visitors who use debit bracelets for their payments 

in the tourist establishments both before and after these bracelets were introduced. No 

questions were asked in this case simply the reactions to the innovations where observed.  

 

The use of Descriptive Statistics methods for data collection with the two different 

approaches: interviews and observations give choice to the researcher.  We had no conflicting 

results in our research using the two approaches. The quantitative evaluation of blockchain 

and cryptocurrencies is difficult and with open questions, interviews and observations the 

study aims to assess or to measure the results in reference to some known or hypothetical 

standards and to give some answers for the implementation of blockchain and 

cryptocurrencies and the possible effect of their use on the policies of the cultural institutions 

related to the European cultural routes and UNESCO monuments. The collected data was 

summarized and analyzed.  

 

2. DEFINITION OF THE TERM 

 

In Regional Forums for development of a cultural corridors or cultural routes stated that 

the cultural heritage of our countries constitutes an invaluable resource for sustainable 

cultural, economic and social development, particularly through an innovative approach to 

cultural tourism in the spirit of the International Cultural Tourism Charter (ICOMOS 1999); 

That was a general issue of those forums that the protection, presentation and interpretation of 
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intangible and tangible cultural heritage must foster mutual understanding and respect for the 

heritage of others. It is important to get the responsibility of the knowledge society to create 

opportunities for strengthening the role of cultural heritage in fostering dialogue both within 

the destination and other regions. Revealing and making accessible the cultural heritage of 

South East Europe in its proper context will highlight the importance of the region and its 

contribution to the cultural heritage of the world. European cultural routes should bring the 

historical links and axes of inter-cultural dialogue and exchange of ideas, beliefs, knowledge 

and skills, as well as cultural goods and expressions, and to rise a unique network of cultural 

routes in South East Europe, which deserve to be identified, preserved, sustainably used and 

promoted. 

 

This is the type of situation where the Cultural routes approach can point to a way 

forward, by revealing riches that others do not know exist - even though, locally, they have 

been revered since time immemorial. The concept of a "Route" is based on the observation 

that encounters among peoples and among cultures are beneficial. It highlights the cross-

fertilization of knowledge and know-how, of ideas, beliefs and representations by integrating 

the fundamental data of the natural and cultural, tangible and intangible heritage. It identifies 

the dynamics that, in times of crisis and in times of wellbeing, have set these interactions in 

motion. In addition, on the basis of an analysis over time, it makes for a better assessment of 

the potential and the modalities for intercultural dialogue in today's pluralistic societies, while 

at the same time avoiding a return to past disagreements that could once again be our 

downfall. The Routes not only offer a history and geography of intercultural dialogue down 

through the ages, but also contribute to forward-looking reflection. Indeed, the encounters and 

interactions that today's world tends to overlook are actually a stark reminder to us that 

intercultural processes were happening long before we started discussing them (UNESCO: 

2005). 

 

Council of Europe defined cultural route as “a cultural, educational heritage and tourism 

co -operation project aiming at the development and promotion of an itinerary or a series of 

itineraries based on a historic route, a cultural concept, figure or phenomenon with a 

transnational importance and significance for the understanding and respect of common 

European values” (Council of Europe :2010/1). 

 

Blockchain technology provides the basis for a dynamic shared ledger that can be 

applied to save time when recording transactions between parties, remove costs associated 

with intermediaries, and reduce risks of fraud and tampering. 

 

Implementing the digital transformation with blockchain technology, a European 

cultural routes network will allows members to interchange items of value through a 

distributed ledger. Each member possesses and whose content is always in sync. Its cost-

efficiency and responsibility is driven by next key supporting concepts: 

 

 Distributed ledger 

 

 Cryptography that ensures the integrity of ledger content; 

 Consensus in which the majority of chain nodes confirm transaction validity; 

 

 Smart contracts that authorize and notarize each transaction; 
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Blockchain is an emerging technology that can radically improve operation in cultural 

heritage and in particular in European cultural routes, and can create new opportunities for 

innovation. Development of blockchain technologies in last few years contains many 

examples of networks of different organizations that collaborate to create value and improve 

competitiveness. The network in the context of European cultural routes could work together 

with local stakeholders and SMEs on local markets that could exchange assets in the form of 

goods and services between the participants. 

 

4.  EUROPEAN CULTURAL ROUTE OF ST. SOPHRONIUS OF VRATSA 

 

Saint Sophronius of Vratsa, or Sofroniy Vrachanski (1739–1813), was 

a Bulgarian cleric and one of the leading figures of the early Bulgarian National Revival. He 

was born as Stoyko Vladislavov in Kotel, the town in eastern part of Bulgaria, in 1739. At age 

of three he becomes an orphan and attended a monastery school in his home town where he 

has studied Slavic and Greek books. He became a cleric in 1762. While working as a teacher 

and writer he met Paisius of Hilendarin in Kotel at 1765. Paisius showed him his Istoriya 

Slavyanobolgarskaya, the primary work of the Bulgarian Revival, of which Vladislavov made 

the first copy, known as Sophronius Copy (Dobreva : 2015). In this period he travelled 

to Mount Athos in 1770 and after. Sophronius becoming Bishop of Vratsa  on 17 September 

1794. After the dislocations caused by Osman Pazvantoğlu, the bishop's duties became more 

and more difficult for Vladislavov and he left Vratsa in 1797 to wander in northwestern 

Bulgaria. He spent three years in Vidin in a period that helped him determine his goals as a 

writer. He left for Bucharest in 1803 to serve the people as a high-standing clergyman, being 

released on his insistence from his bishop's post but continuing to sign under his bishop's 

name. Between 1806 and 1812 Sophronius of Vratsa was one of the most eminent 

representatives of the Bulgarian people in their communication with the Russian commanding 

of the Russo-Turkish War. He spent his last years in a monastery in Bucharest. His date of 

death is unknown, the last signed document being from 2 August 1813 (Radev : 2007). 

 

St. Sophronius of Vratsa was canonized as a saint by the Bulgarian Orthodox Church on 

31 December 1964. After his name was named St. Sofroniy Knoll is the hill rising to 107 m 

on the small ice-free peninsula of President Head in the northeast extremity of Snow Island in 

the South Shetland Islands, Antarctica. Situated 1.3 km southwest of the extreme northeast 

point of the peninsula. 

 

The cultural tourism route of Saint Sophronius of Vratsa ways should include many 

commemoration sites in many European countries as: Bulgaria, Romania, North Macedonia, 

Serbia, Turkey, Ukraine and Russia. 

 

CONCLUSION 

 

Encouraging the relations between neighboring countries concerning ways and means of 

promoting and protecting intangible cultural heritage in the context of the European cultural 

routes and connections trough historical figures such as Saint Sophronius of Vratsa could 

create a new opportunities for the better understanding and protection of cultural heritage 

within the region. Implementing of a new digital technology such as blockchain and 

implementing of a local cryptocurrency and smart contracts could foster the improvement of 

management skills and structures to support the cultural heritage and creative activity and so 

enhance the status of cultural heritage in the region. Cultural routes could encourage 
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concerted action for the balanced sustainable development of cultural heritage, including 

cultural tourism, through partnerships between the public and SME’s and civil society. Routes 

will promote intercultural education as a means of fostering mutual understanding, tolerance 

and awareness of the rich cultural diversity of the region, creating new opportunities for 

communication, exchange, networking and interaction.  

 

In conclusion, we should not overlook the business capabilities of blockchain system 

applications and the introduction of cryptocurrencies (public and private), as the market 

obviously not only follows but also increasingly responds to their effectiveness. The 

introduction of blockchain systems in the management of European cultural routes will 

certainly take time before it happens in practice but that time comes. 

 

REFERENCES 

 

 Berti, E. (2015/2). Cultural Routes - From idea to project. Cultural Routes Management: 

from theory to practice; Step-by-step guide to the Council of Europe Cultural Routes, ISBN 

978-92-871-7691-2,  pp. 35-42. 

 Denchev, S. I. Peteva, D. Stoyanova.(2016), An Innovative Method for Knowledge 

Diffusion – Powerful Instrument for Enhancing Students’ Motivation. In Proceedings of the 

New Perspectives in Science Education (Florence, 17-18 March, 2016), pp. 101-104 ISSN 

2420-9732. 

 Dobreva, V.(2015), Добрева, В. Прочити и наследства: Из възрожденската 

книжнина. С. Изд. Захари Стоянов, ISBN 978-95-409-0959-2, p.12. 

 Council оf Europe, (2005), Address By The Secretary General of the Council of Europe 

Terry Davis "European heritage without borders" https://seecorridors.eu/filebank/file_81.pdf 

(Accessed 19/01/19). 

 Council of Europe, (2010:1), Resolution CM/Res(2010)53. establishing an Enlarged 

Partial Agreement on Cultural Routes (Adopted by the Committee of Ministers at its 1101st 

meeting of the Ministers’ Deputies). Retrieved Mart 24, 2013. from Council of Europe: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1719265&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&Back

ColorIntranet=ED B021&BackColorLogged=F5D383 (Accessed 19/01/19). 

 Graf, M. J. Popesku, (2016), Cultural Routes as Innovative Tourism Products and 

Possibilities of their Development , International Journal of Cultural and Digital, Tourism , 

Volume 3, Number 1, Spring 2016 , ISSN (Online): 2241-9705,ISSN (Print): 2241-973X 

(Accessed 07/01/19). 

 History of Bulgaria, (1987), История на България", Том 6 Българско Възраждане 

1856–1878, Издателство на Българската академия на науките, София, 1987, стр. 106 (in 

Bulgarian; in English: "History of Bulgaria", Volume 6 Bulgarian Revival 1856–1878, 

Publishing house of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1987, page 106) 

 Liturgy of the Hours, (1980), Ordinary Time, Weeks 1-17(Vol.3), 14 February, 

https://rcav.org/prayer-and-spirituality-liturgy-of-the-hours/(Accessed 14/02/19) 

 Martis N. (2018), MACEDONIA.  

http://www.hri.org/Martis/contents/doc19.html  (Accessed 20/01/19). 

 Pavlov, P. (2008), Павлов, Пламен. 100 неща, които трябва да знаем за историята на 

България – Том І, Световна библиотека, 2008, стр. 29.(Bulgarian). 

 Pope John Paul II, (2008),"Egregiae Virtutis". Archived from the original on 4 January 

2009. Retrieved 26 April 2009. Apostolic letter of Pope John Paul II, 31 December 1980 (in 

Latin) https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1980.index.html (Accessed 

20/01/19). 

https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-18080/knigi-ot-vania-dobreva.html
https://seecorridors.eu/filebank/file_81.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_31121980_egregiae-virtutis_lt.html
https://web.archive.org/web/20090104182217/http:/www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_31121980_egregiae-virtutis_lt.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_letter
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1980.index.html


  

438 
 

THE SAINT SOPHRONIUS OF VRATSA ROUTE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN CULTURAL 

ROUTES 

 

 Radev, Iv. Радев, Иван, (2007), История на българската литература през 

Възраждането. Велико Търново, Абагар, 2007. ISBN 978-954-427-758-1. с. 104. 

 Rohdewald, S., (2008), Figures of (trans-) national religious memory of the Orthodox 

southern Slavs before 1945: an outline on the examples of SS. Cyril and Methodius, Trames 

Journal of the Humanities and Social Sciences 12(3) · January 2008 with 65 Reads DOI: 

10.3176/tr.2008.3.04, 

https://www.researchgate.net/publication/237540225_Figures_of_trans_national_religious_m

emory_of_the_Orthodox_southern_Slavs_before_1945_an_outline_on_the_examples_of_SS_

Cyril_and_Methodius (Accessed 20/01/19). 

 Spassova, S. (2014), Спасова, С., Социализация на културното наследство в 

образователната система: Извънкласни дейности. // Съвременни измерения на 

европейското образователно и научно пространство.  – София: За буквите – О 

писменехь, 2014, с. 258-266. ISBN 978-619-185-133-1 

 UNESCO (2005), Address by Koichiro Matsuura Director-General of the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) On the occasion of the 

Regional Forum on "The cultural corridors of South-East Europe: common past and shared 

heritage, a key to future partnership" Varna, Bulgaria, 20-21 May 2005 

https://seecorridors.eu/filebank/file_79.pdf (Accessed 19/01/19). 

 UNWTO (2017), World Heritage List , New Inscribed Properties (2017,  

https://whc.unesco.org/en/newproperties/date=2017&mode=table (Accessed 19/01/19). 

 UNWTO, (2019), International Tourist Arrivals Reach 1.4 billion Two Years Ahead of 

ForecastsMadrid, Spain, PR No.: PR 19003, 21 Jan 19, http://www2.unwto.org/press-

release/2019-01-21/international-tourist-arrivals-reach-14-billion-two-years-ahead-forecasts. 

(Accessed 19/01/19) 

 William, M., K. Trochim, (2006), Descriptive Statistics, Web Center for Social Research 

Methods, October 20, 2006, http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php (Accessed 

17/01/19). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9789544277581
https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Rohdewald
https://www.researchgate.net/journal/1406-0922_Trames_Journal_of_the_Humanities_and_Social_Sciences
https://www.researchgate.net/journal/1406-0922_Trames_Journal_of_the_Humanities_and_Social_Sciences
https://www.researchgate.net/publication/237540225_Figures_of_trans_national_religious_memory_of_the_Orthodox_southern_Slavs_before_1945_an_outline_on_the_examples_of_SS_Cyril_and_Methodius
https://www.researchgate.net/publication/237540225_Figures_of_trans_national_religious_memory_of_the_Orthodox_southern_Slavs_before_1945_an_outline_on_the_examples_of_SS_Cyril_and_Methodius
https://www.researchgate.net/publication/237540225_Figures_of_trans_national_religious_memory_of_the_Orthodox_southern_Slavs_before_1945_an_outline_on_the_examples_of_SS_Cyril_and_Methodius
https://seecorridors.eu/filebank/file_79.pdf
https://whc.unesco.org/en/newproperties/date=2017&mode=table
http://www2.unwto.org/press-release/2019-01-21/international-tourist-arrivals-reach-14-billion-two-years-ahead-forecasts
http://www2.unwto.org/press-release/2019-01-21/international-tourist-arrivals-reach-14-billion-two-years-ahead-forecasts


 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM S: 439-447 

Published Online Juni 2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

 

ANCIENT TABLET INDEXATION SERVICE 
 

Merve AYAS*, Mehmet Furkan SÖNMEZ**,  

Erkan BOSTANCI***, Mehmet Serdar GÜZEL**** 
*Computer Engineering, Ankara University, Ankara, TURKEY, mervee.ayas@gmail.com 
**Computer Engineering, Ankara University, Ankara, TURKEY, mehmet.furkan.sonmez@gmail.com 

*** ebostanci@ankara.edu.tr 

**** mguzel@ankara.edu.tr 
 

Copyright © 2019 Merve AYAS,  Mehmet Furkan SÖNMEZ, Erkan BOSTANCI, Mehmet Serdar GÜZEL. This 

is an open access article distributed under the Eurasian Academy of Sciences License, which permits unrestricted 

use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

ABSTRACT 

 
Kültepe is an important cultural center that hosts archaeological excavations in our country. The richness 

of the data obtained from the excavations made in this area makes the studies more challenging. The reason for 

this is that there are thousands of historical artifacts from the past to the present, and these works contain 

interconnected texts. In other words, it is necessary to conduct searches in the previous data. 

 

The aim of this project is to digitalize and facilitate the search of data within the archaeological 

documents in the archaeological studies. The project also adds speed to the search. If the user wants to search, 

the tablet image and its contents are uploaded to the system. Then the user can upload content to the files he 
uploads to the system. Full-text search can be done in the content. If the word is found in the contents of the 

tablet with the match is made, the matched files appear in the user interface with the download button. 

 

This article gives information about the tablets in the Kültepe and the Kültepe. It also explains the logic of 

working with a web application that makes tablet indexing and what is done in the infrastructure of this 

application. In order to perform indexing and searching in this infrastructure, Elasticsearch was used as an 

application development environment in ASP.NET and SQL Server to store data. 

 

Key Words: Kültepe, Tablet, Indexing, Search, Full-text Search, Elasticsearch, ASP.NET 

 

ANTİK TABLET İNDEKSLEME SERVİSİ 

 

ÖZET 

 
Kültepe ülkemizdeki arkeolojik kazılara ev sahipliği yapan önemli bir kültür merkezidir. Bu alanda 

yapılan kazılardan elde edilen verilerin zenginliği artık yapılan çalışmaları zorlayıcı bir hale getirmektedir. 

Bunun sebebi kazılarda, geçmişten günümüze kadar binlerce tarihi eserin bulunması ve bu eserlerin birbirleri ile 

bağlantılı yazılar içermesidir. Yani her bir eserdeki yazı incelenirken aslında önceki veriler içerisinde de 

aramalar gerçekleştirilmesi zorunludur. 

 
Bu projenin amacı, arkeolojik çalışmalar yapılan bölümlerde var olan arkeolojik belge niteliğindeki 

veriler içinde arama yapmayı dijital hale getirip kolaylaştırmaktır. Bu proje bunlara ek olarak aramaya hız da 

katmaktadır. Eğer kullanıcı arama yapmak isterse, tablet görüntüsü ve içeriği sisteme yüklenir. Daha sonra 

kullanıcı sisteme yüklediği dosyalar içerisinde içerik araması yapabilir. Ġçerikte tam metin arama yapılabilir. 

Eğer aradığı kelime ile tablet içeriklerinde mevcut ise eşleşme gerçekleşmiş demektir, eşleşen dosyalar indirme 

butonu ile birlikte kullanıcı arayüzünde görülür.  

 

Bu makale Kültepe ve Kültepede bulunan tabletler hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca tablet indekslemesi 

yapan bir web uygulamasının çalışma mantığını ve bu uygulamanın alt yapısında neler yapıldığını anlatmaktadır. 
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Bu alt yapıda indeksleme ve arama işlemini gerçekleştirmek için Elasticsearch, uygulama geliştirme ortamı 

olarak ASP.NET ve veri depolamak için SQL Server kullanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültepe, Tablet, Ġndeksleme, Arama, Tam Metin Arama, Elasticsearch, ASP.NET 

  

INTRODUCTION 

 

In ancient times, many texts were written on the tablets with the discovery of writing. 

Nowadays, processed texts are analyzed and the results obtained from these analyzes are 

recorded on paper. However, there is a great loss in terms of location and time when 

examining these findings on paper. If these findings are digitized, extraordinary time and 

space are saved and research accelerates. An example of this is seen in the Cuneiform Digital 

Library Initiative project. However, the representation of a similar project in our country is 

not yet available.Our country is very rich in terms of historical resources. Given the richness 

and the number of historical sources we have, it is obvious how important this project has 

become.Kültepe, which is the administrative center of the colony and trade stations 

established in 40 cities in Anatolia, is one of the richest resources in our country. 23 thousand 

written documents were found in the old Assyrian dialect of Akadca in Kültepe.  

Almost all of these documents, which are preserved in the Museum of Anatolian Civilizations 

in Ankara, have been read and nearly 20% of them are published today. 

 

Since it is difficult to do any work on these publications, it has become a necessity to 

transfer these publications to digital media. 

 

This project is a domestic project to develop this subject in our country. Many visual 

and written data belonging to Kültepe will be classified in the project and these data will be 

made available. In this way, users will be able to search by word and sentence and access 

information quickly and reliably. 

 

It is envisaged that the finds which were digitized by scanning before the project was 

carried out will be completed quickly and easily by the completion of the digitization process 

and transferred to the database. 

 

It is aimed that the findings of the previous years will be scanned and transferred to the 

database as soon as possible.The fact that the data to be accessed by the users is questionable 

is the most important factor that will save the researchers from the loss of time. 

 

OVERVIEW OF KÜLTEPE 

 

The earliest written documents discovered in Anatolia are cuneiform clay tablets 

released in Kültepe. 

 

Kültepe is a region that contains the most important cultural assets that announces the 

name of our country to the world. Scientific archaeological studies have been carried out since 

1948. As a result of these excavations, architectural remains, archaeological artifacts as well 

as written documents have been contributed to the acquisition of information about the 

ancient civilizations that existed in our country. 

 

As a result of Kültepe excavations, a very important part of the ancient Anatolian 

history was illuminated. These tablets, written with Assyrian cuneiform, have letters, notes, 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

441 

 

 

seals and treaty texts showing the political and legal relations of the period. These tablets 

were included in the Unesco World Memory list in 2015. 

(http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/kultepe-kanis-, 22.02.2019) 

 

LOCATİON OF KÜLTEPE 

 

Kultepe is a major commercial center and the first capital of the Hittite state. In 

addition, it connects Anatolia to Northern Syria and to the high civilizations of Mesopotamia 

through Assyria. (http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/kultepe-kanis-, 22.02.2019) 

 

 

 
Figure 1: Air View of Kültepe 

 

Kültepe is located in the middle of Sarımsaklı Plain. This plain lies at the foot of Mount 

Erciyes. The mound has a height of 20 meters and is 550 meters in diameter. The boundaries 

of the Lower City surrounding the mound are not known precisely, but at least 2.5 kilometers 

in diameter. (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kayseri/gezilecekyer/kultepe-kanis-

karum, 22.02.2019) 

 

CLAY TABLETS TO STAGE OF ANALYSIS FROM THE EXCAVATION STAGE 

 

Historical text research is based on ancient times. In ancient times, as in Kültepe, people 

tried to explain their experiences or thoughts about any subject by processing them on tablets. 

Then they created a lot of tablets in specific areas in a region. 

 

Historical text research begins with the discovery of these tablets. Once these texts have 

been found, work can be done on these tablets. The properties of these tablets are kept on 

papers. They are classified according to these properties and stored in inventory. These 

inventories contain information about the tablet. 

 

In these steps, historical text research is started. In the following steps, the tablets found 

are examined by correlating with each other and with other previously found tablets. With 

these studies, a lot of information about that period is obtained. 

 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kayseri/gezilecekyer/kultepe-kanis-karum
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kayseri/gezilecekyer/kultepe-kanis-karum
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In order to understand what a character written in tablet reviews means, it is necessary 

to look at all the tablets that previously had that character. At this point, doing this through a 

paper archive becomes a heavy burden. 

 

Cdli is a foreign source that can be given as an example. The tablets are digitized and 

indexed at this source. Thus, it is possible to search on these tablets. This system is needed to 

make researches and analyzes in a region that is very rich in terms of resources such as 

Kültepe. 

 

Using this system, it can be easily found what the characters in the analyzed tablets 

mean. The contents stored in the database are easily searched and it is possible to access all 

relevant documents quickly. 

 

 

OPERATION OF THE PROJECT 
 

General Process 
 

As seen in Figure 2, the image and content of the tablet is first loaded into the system. 

These data stored in the system are stored in the database. Then, the query is created by the 

user for the search operation. The generated query is searched for within the contents stored in 

the database. The operation of this mechanism is carried out by elasticsearch. 

 

 
Figure 2: Operation of Project 

In more detail about this operation, the documents stored in the database are indexed 

using elasticsearch. In other words, it becomes possible to search within documents and these 

documents are stored in the database. In this way, the search process is done more quickly in 

indexed documents. 

 

There are two possibilities for this search. One is that the query we are looking for is not 

in the documents, and the other one is that one or more documents contain this query. If this 

match occurs, a result page will be displayed as shown in the figure. In addition to the options 

to view the photos and their contents, there is also a download button. Thus, the desired 

information is easily accessible. 
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The reason of using Elasticsearch 
 

Elasticsearch is an open-source search and analytics engine, written in Java and based 

on Lucene that enables fast and scalable searches in a distributed environment. Some of the 

biggest distributed architectures, such as GitHub, StackOverflow, and Wikipedia, make use of 

the Elasticsearch full-text search, structured search, and analytics capabilities for fast and 

relevant searchers. [1], [2] 

 

The latest releases of Elasticsearch are focusing more resiliency, which builds 

confidence in users being able to use Elasticsearch as a data storage tool, apart from using it 

as a full text search engine. Elasticsearch ships with sensible default configurations and 

settings. [2] 

 

Elasticsearch does not require that we create an up-front schema file and it exposes 

Web-friendly APIs (RESTful and JSON) which make querying the indexed data easier, and 

makes it available to any programming language. 

It can provide full text search operations more quickly and easily. 

Although Elasticsearch is Lucene based, it actually has more advanced features and it is much 

more than full-text search. Because it is also a distributed search engine with real-time 

analytics and document store where every field is indexed and searchable. [1] 
 

Display of the Operations on the Interface 
 

The operation of the application will be examined step by step through the interface. 

 

If user has an account in the system, he or she can entry the system. If user doesn’t have 

an account in system, he or she needs to sign in. In sign-in page, user can join system with 

filling necessary blanks. 

 

 

 
Figure 3: Sign-in Page 

 

In UploadPdf page, a user needs to fill file name, username, pdf type, image type 

blanks. After this, taken attributes are stored in database. 
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Figure 4: Upload Pdf Page 

 

In Search Page, there are 3 types to search: 

 

1. Search with considering filename. If searched filename exists in database, found documents 

are listed in view page. 

  

2.Search with considering username. If searched username uploaded any file, found 

documents are listed in view page. 

 

3.Search with considering content. If any documents have a searched text inside itself, found 

documents are listed in view page. 

 

 

 
Figure 5: Search Page 
 

First and second search types works with using sql queries. But third search type works 

with Elasticsearch. User uses one of these searches, usernames and filenames are listed in 

view. After every listed document, there is a download button. Thus, found documents can be 

downloaded by user.  

 
 

RESULT 

 

In the web application, a user uploads tablets and their contents and searches within 

these tablets. These searches can be done by file name, by user name and by content. 
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The web application is compatible with the sql server during user insertion and tablet 

upload.  

 

While searching by user name in the web application, the tablets which are added by the 

user are listed. 

 

If the tablet name matches while searching by file name, this tablet is listed.  

 

 
 Figure 6: Search by filename 

 

If a match is found in the tablets when a content search is performed, the matching 

tablets are listed. 

 

In search by username side, the operation model is same with search by tablet name. If 

the user which uploads the tablet in the system is matched with search, matched user is listed. 

 

 
Figure 7: Search by Username 

 

In the search by content, the matching tablets with words can be displayed while 

searching. When the user searches by content, multiple files can be output. 
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 Figure 8: Search by content 

 

As a result of these search results, the process of searching within the tablets has 

become fast. 

 

Kültepe tablets were used for tablet contents in this project.  

 

 
Figure 9: View of search by content 

 

In order to accelerate research in the field of history, this application can be applied to 

tablets in many existing culture centers, including Kültepe. 
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Figure 10: Example of tablet of Kultepe(4. No. 159. §alim-A$$ur’s seal. Characteristic §alim-A$$ur 

hand.) 

 

CONCLUSION 
 

Within this project, as stated before, it became easier to access knowledge for people by 

the way of transferring the thousands of knowledge which has been found, also people had 

savings from place and time. Compared to before, improving in works became easier. 

Namely, this system not only benefited to diggers also to readers, researchers, students who 

are studing in this field and everyone which are curious about this topic and this project by the 

way of improving the history of our country, help our life. 

 

Consequently, to obtain faster effective solutions and and reveal the history better, It is 

important to lay aside old system and use new technologies in a useful way. In this project 

elasticsearch sql server and .net were combined successfully and were used to serve to the 

purpose. 

 

We can access more information about the era which was found by the way of 

interpreting Kültepe tablets. With this project, researches that are made gets faster. Also, we 

can get great savings in the way of place and time. By the way of looking to the extracts of 

knowledges that were got from literature works, necessity of the project ATIS exhibited. 
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ABSTRACT  

 
The aim of this study is to investigate the effects of intrinsic motivation and self-efficacy on work stress 

in hotel enterprises operating in Ordu province. Total number of 120 questionnaires were collected as a random 

sample from the personnel working in three, four and five star hotels in the Ordu province, Turkey. The 

hypotheses of the study were tested using SPSS 20 package program. Descriptive statistics, reliability and 

validity analysis, exploratory factor analysis, correlation and regression analyses were conducted in the study. 

The results reveal that the intrinsic motivation factor does not have a positive and meaningful effect on stress, 
but on the other hand, it has emerged that there is a significant negative correlation between self-efficacy and 

stress. This empirical work provides useful suggestions for both the practitioners and scholars.  

 

Key Words: Hotel enterprises, internal motivation, self-sufficiency, work stress 

 

OTEL İŞLETMELERİNDE İÇSEL MOTİVASYON VE ÖZ YETERLİLİK 

FAKTÖRLERİNİN İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı Ordu ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde içsel motivasyon ve öz yeterlilik 

faktörlerinin iş stresi üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. İçsel motivasyon, öz yeterlilik ve stres faktörleri 

arasındaki ilişkiyi ölçmek ve değerlendirmektir. Evreni oluşturan Ordu ilinde bulunan üç, dört ve beş yıldızlı 

otellerde çalışan personellerden tesadüfi örneklem olarak 120 anket toplanmıştır. Çalışmanın hipotezleri SPSS 

20 paket programı kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistik, güvenilirlik ve geçerlilik analizi, 

açıklayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucu; içsel motivasyon 

faktörünün stres üzerinde olumlu ve anlamlı yönde bir etki yapmadığı, öz yeterlilik ile stres arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Otel işletmeleri, İçsel motivasyon, Özyeterlilik, İş stresi 

 

INTRODUCTION 
 

The tourism sector is a sector that has been intensely attracted by both developed 

countries and developing countries since the past, and the reason is that it is among the fastest 

developing sectors around the world (Yıldız, 2011).One of the important factors determining 

the success of the organization is undoubtedly the employees owned by the business (Şimsek 

and Akkaş, 2014). Hospitality is the lower arm of the service sector, and the need and 

importance of labour is more than other enterprises. The execution of the service in these 

enterprises and ensuring the utmost importance of customer satisfaction are largely processed 

(Akçadağ and Özdemir, 2005). 
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However, the extant research show that the industry is facing organizational problems 

such as increased stress-related issues in business life, increase in payments to health insurers 

and increased personnel turnover which then shows how important the concept of stressors on 

individuals and organisations (Aydın, 1992; Sabuncuoğlu and Tüz, 1986). Where the stress 

that a person experiences in their business or private life originates from, stress-causing 

factors that influences the individual, how the person's social environment or organization 

will implement such methods in preventing stress. It has gained utmost importance in today's 

business areas (Saldamlı, 2013). 

 

The individual who is obliged to perform some roles and duties determined in the 

organizational environment is faced with organizational stress arising from the work 

environment. Organizational stress is defined by changes that force individuals to differentiate 

from their normal function and are identified by their work and interaction with other people 

(Pehlivan, 1995). People start to become a financial burden to the enterprise by performing 

under-capacity due to stress in the organization and slow down the development rate of this 

business (Saldamlı, 2013). Stress sources belonging to the work, excessive or insufficient 

workload and time pressure, uniform operation and monotony, poor working environment, 

can be described as overtime and shift work system and workplace order (Soysal, 2009). 

Stress sources related to role relations in the organization, lack of role uncertainty and 

conflict, less responsibility, insufficient participation in decisions, responsibility for people 

and objects, poor management support, high performance standards can be specified as 

internal and external organizational boundaries (Gümüştekin and Öztemiz, 2005).  

 

Under the circumstances, it stays critical to find the drivers of stress in organizations. In 

this regard, optimistic thinking is among the elements that play the role of stress reduction by 

increasing motivation via avoiding the satisfaction of the person's social environment, work-

family life and stressful events. Motivation can be addressed in two dimensions for the source 

of the power that activates the person. These are classified as intrinsic motivation and 

extrinsic motivation. Intrinsic motivation means that the work is motivated directly by itself 

without any external control of the person's behaviour (Ersarı and Naktiyok, 2012). There is 

empirical evidence that intrinsic motivation negatively impact stress (e.g., Daskin, 2016). 

 

As another personal characteristic that could lessen the harmful effects of stress is self-

efficacy which is defined as the belief that the person has the ability to manage any situation 

expected (Bandura, 1995). Having high-confidence employees in enterprises makes it easier 

for the business to achieve success, but it is not easy to make maximum use of employees 

with high self-efficacy belief and keep them in business. There is empirical evidence that self-

efficacy negatively impacts stress (e.g., Wang, 2007).  

 

The problems caused by stress in the enterprises are addressed individually and 

organically.Individual problems affect more stress on human behaviour, organizational 

problems can be expressed as factors affecting the efficiency and motivation of employees in 

the organization (Soysal, 2009). The effects of stress on the enterprises are explained in the 

literature section. Stress can be a devastating factor for workplaces. Negative impacts on 

employees are also stated in our study. In this context, the causes and consequences of the 

stress of work are always an important issue that should be investigated and should be on their 

organization. Hereof, the current research study purposes to investigate the effects of intrinsic 

motivation and self-efficacy on work stress in hotel enterprises in a service setting in Turkey. 
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1. LITERATURE REVIEW & HYPOTHESES 

 

Effect of intrinsic motivation on stress   

 

Thomas and Velthouse (1990) define intrinsic motivation as “positively valued 

experiences that an individual employee gets directly from their work tasks”. According to 

Ryan and Deci (2000a), such motivation is critical for open-ended cognitive growth. Between 

numerous kinds of inspiration, given motivation was reported as an important driver on 

worker mindsets and efficiency (Deci and Ryan, 2004). An empirical study shows that 

fundamentally motivated workers are highly endowed in the work environment (Schunk and 

Miller, 2002). Such motivation offers psychological advantages of well-being (Daskin, 2016). 

Based on the previously mentioned conversation, the current research study proposes the 

complying with theory: 

 

H1: Intrinsic motivation negatively influences Work Stress 

 

Effect of self-efficacy on work stress   

 

Perceived self-efficacy refers to “beliefs in one’s capabilities to mobilize the motivation, 

cognitive resources, and courses of action needed to meet given situational demands” (Wood 

& Bandura, 1989, p. 408). Wang (2007) contends that self-efficacy as a type of personal 

source can operate as either a mediator or a conciliator in the organization of ecological 

stressors as well as private work outcomes. Jex et al. (2001) recommend that business 

members who possess high self-efficacy might be more probable to think that they can satisfy 

work demands despite the existence of stressors. High self-efficacy may, for that reason, 

alleviate the relationship in between stress factors as well as stress by readjusting people' 

beliefs as well as coping techniques (Schaubroeck & Merritt, 1997). Furthermore, Grau et al. 

(2001) recommend that low degrees of SEFF belong to high levels of work-related anxiety. In 

a China-based study, Lu, Siu, and Cooper (2005) discovered an unfavourable relationship in 

between work-related self-efficacy as well as stress. Based on the abovementioned discussion, 

the existing research study recommends the complying with theory: 

 

H2: Self-efficacy negatively influence Work Stress 

 

 Conceptual model  

 

This research work presents and tests a conceptual model that aims to clarify the 

influence of intrinsic motivation and self-efficacy as determinants on hotel employees’ work 

stress perceptions (see Figure 1). In the next section, methodology and results are discussed in 

details. The current work ends by providing some practical implications and 

recommendations for further research studies.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

_ 

__________________________________________________________________________ 
 

Figure 1. Research model. 

Intrinsic Motivation  
Work Stress Self-Efficacy  
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2. METHODOLOGY 

 

 Sampling and data collection 

 

Participants of research study include employees operating in 3, 4 as well as 5 star 

hotels in Ordu province, Turkey. Non-probability sampling technique was performed in this 

research study. An overall variety of 200 employees got the survey together with an 

information letter which covers details concerning the guarantee of confidentiality as well as 

privacy. Most of the surveys were conducted on an in person basis, with eager participants in 

their individual workplace. The rest of the self-administered questionnaires were gathered 

from participants at the shift end of the very same day as well as the following day end. Of the 

200 surveys, 120 were gotten, producing a response rate of 60%. 

 

Measures  

 

A number of academic studies from the literature were utilized in designing phase of the 

survey. The survey of the study was at first organized in English and after that interpreted to 

Turkish utilizing the back-translation approach (McGorry, 2000). 

 

The study tool utilized in the present survey consists of two components. The initial 

component contained 11 inquiries related to intrinsic motivation, self-efficacy, and work 

stress which were utilized from the past literature. Four questions created by Low et al. (2001) 

were used to determine intrinsic motivation (INT). Self-efficacy (SEFF) was determined by 4 

item scale established by Daskin (2013), and a three-item range established by Babin and 

Boles (1998) was utilized to measure work stress (STR). All steps made use of a five-point 

Likert-type scale that varied from "5" - "strongly agree" to "1" - "highly disagree". The latter 

component of the study was made up of four demographic items: age, sex, education, and 

tenure. 

 

 Data analysis  

 

SPSS 20 Package Statistical version was performed to test the working data.  Based on 

the statistical approach, reliability (Cronbach's Alpha) and validity value measurements were 

performed first. In the next step, descriptive analyses were conducted to observe the average 

responder responses that participated in the study (mean score). Factor analysis, correlation 

and Regression analysis was used to test the model seen in Figure 1 of the study. 

 

RESULTS 

 

Descriptive statistics  

 
The majority of respondents are male respondents (63.5%) and 36.5% are female 

respondents. Over three-quarters of the participants were compromised of younger age 

groups. Nearly three quarters of the participants (74.1%) have an undergraduate or vocational 

school degree. Majority of the respondents possess high work experience, such as 27.1% 

between 5 and 9 years, 41.2% between 10 and 14 years, and 24.7% above 14 years. Martially 

majority of participants (58,3%) were found to be married. In terms of business experience, 

majority of participant (59,2%) were found to have 1-5 years of experience and are by 

frequency of 71. By educational status, majority o participants have undergone high school 
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qualifications are up by 50,8% of participants andf are by frequency 61 out of 120. Among 

120 participants of study, majority works under food and beverage department of hotels and 

make up of 49,2% of participants with 59 out of 120. 
 

Psychometric properties 

 

In such studies, the Cronbach alpha coefficient is used to test reliability and calculate 

internal consistency (Nunnally, 1978). Table 1 depicts that the value recommended by 

Nunnally (1978) is considered a threshold value of 0.70, which indicates that the scale is free 

from reliability, internal consistency, and random error rates. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

measurement values are used to analyse the distribution of values and demonstrate the 

adequacy of the data collected (Fornell and Larcker, 1981). The 0.50 threshold recommended 

by Field (2000) has been exceeded such as self-efficacy=0.666, intrinsic motivation=0.749, 

and stress=0.751. In addition, the Barlett test, which was bark as a spherical measure, showed 

that the multivariate values of the distributions set were normal, p = 0,000 (< 0.05), so the 

factor analysis of the data became appropriate (Hair et al., 1998). Thus, the data was proper 

for performing the factor test (Hair et al., 1998). According to Barclay, Thompson, and 

Higgins (1995), the threshold value is 0.50 for a factor load. Table 1 shows that all item 

loadings meet this criterion. 

 

Table 1: Scale items and exploratory factor analysis results. 

 

Scale items 

       

 loadings 

  

Alpha 

Intrinsic motivation 

INT1  

INT2  

INT3  

INT4  

 

Self-efficacy (SEFF) 

 

    .44 

    .78 

    .73 

    .70 

 

 .828 

 

 

 

 

 

.811   

SEFF11  

SEFF12 

SEFF13 

SEFF14  

 

    .51 

    .74 

    .73 

    .65 

  

Stress (STR) 

STR15 

STR16                               

STR17 

 

    .86 

    .82 

    .83 

 

 

 

.904 

    
Note: All loadings are significant at the 0.01 level or better. All internal reliability 

estimates are above the .070 cut off value. 

 

       

The table 2 presents the correlation results. Specifically, self-efficacy was negatively 

associated with work stress (r = -0.458, p < 0.01), on the other hand, there was no significant 

correlation among intrinsic motivation and work stress (r = -0.137, p < 0.05). These results 

depict that self-efficacious hotel employees perceived less stress and however intrinsically 

motivated employees perceived more stress when compared to self-efficacious employees.  
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Table 2. Correlation analysis results. 
 Self-

Efficacy  

Intrinsic 

Motivation 

Stress 

Self-Efficacy Pearson Correlation 1 ,222* -,458** 

Sig. (2-tailed)  ,015 ,000 

Participant No. 120 120 120 

 

Intrinsic Motivation 

Pearson Correlation ,222* 1 -,137 

Sig. (2-tailed) ,015  ,136 

Participant No. 120 120 120 

Stress Pearson Correlation -,458** -,137 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,136  

Participant No. 120 120 120 

**. Correlation is significant at 0.01. *Correlation is significant at 0.05. 

 

In this part of the study, it is necessary to examine the SPSS analysis program for the 

determination of bilateral and multivariant relations and to define relationships. Generally 

accepted values are above the threshold value of 0.10 (Hair et al., 2010). As shown in table 3, 

regression analysis was used to test our working hypotheses. Hypothesis 1 assumes that 

intrinsic motivation negatively affects stress. Regression analysis indicates that this 

relationship is not significant (  = -0.037, p < 0.01). Consequently, the hypothesis 1 in this 

study was not accepted. Hypothesis 2 predicted that self-efficacy has a negative effect on 

stress. As a result of regression analysis, self-efficacy was observed to have a significant 

negative relation to stress (  = -0.449, p < 0.01). The proposed hypothesis 2 was accepted in 

the current study. 

 
Table 3. Regression Analysis Results. 

 Unstandardized  Standardized  
 

t 

 
 

Sig. 

 

B 

Standard 

error 

 

Beta 

1 (Stable) 7,067 1,063  6,646 ,000 

Self-Efficacy -,973 ,182 -,449 -5,334 ,000 

Intrinsic 

Motivation 

-,092 ,210 -,037 -4,37 ,663 

a. Dependent Variable: stress. 

 

CONCLUSION AND IMPLICATIONS 

 

Nowadays, the employers spend a large part of their time at work. It is making more 

effort to fulfil the objectives and requirements of the work in the best way. In order to fulfil 

the duties given to them within the organization, employees are subjected to a certain stress 

with work, managers and colleagues. This led to the emergence of organisational stress in 
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enterprises. Stress can be beneficial or harmful to the individual. It can even influence the 

individual, which may cause short or long-term effects in the individual. It is easier to fight 

when it is short-term, but when it is long-term, it becomes difficult for the workplace to 

struggle with stress, and it becomes a life-threatening danger in the individual. Stress can lead 

to organizational problems such as absence of work, low work quality and disruption of 

business. Apart from these effects, it can also produce consequences such as death, illness and 

suicide. Therefore, it has become an important factor for businesses in which each manager 

knows the causes and consequences of stress. To combat stress, which is a very important 

factor, it is necessary to familiarize yourself with the employers first. It should be synthesized 

by managers in which aspects of the employees need to be more strongly supported. It is a 

way to reduce stress in enterprises by supporting the deficient aspects of the unemployed. 

Success or failure of organisations is directly proportional to the successes or failures of those 

who are committed. Successful employees will increase the success of the organization. For 

this reason, organisations can be able to learn and implement measures to control stress in 

order to determine which factors influence stress on employees or what is a meaningful 

relationship between personality traits and stress.   

 

In this regard, this study aimed to measure the effects of personality traits, such as 

intrinsic motivation and self-efficacy on work stress factor in hotel organizations in Ordu 

province. In other words, it is observed that intrinsic motivation has no effect in reducing 

stress. On the other hand, it has emerged that there is a negative and meaningful relationship 

between self-efficacy and stress.  

 

Accordingly, this study provides some beneficial implications that can benefit the hotel 

businesses operating in Ordu. The current study is important in the reduction of stress in hotel 

enterprises. It is possible to say that employees with high self-efficacy belief are experiencing 

less stress. Allowing employees to utilize their abilities is very critical for hotel organizations 

and can help to produce solutions in a shorter time. This situation increases the confidence of 

the self-efficacy due to the increase in the trust of the employees. The selection process of the 

potential employees is essential for the future success such that the hotels should select the 

self-efficacious candidates for the open positions. For this reason the hotels may apply 

personality test in order to assess applicants’ characteristics. Moreover, flexible working 

hours may be a solution for stressful work hours in hotels. Socialization activities could make 

people more motivated and let them to improve their self-efficacy.  

 

It is recommended to be released in cases where employees are not restricted and can 

demonstrate their ability to speak to employees in matters that will not enforce the operation 

of the business. This can ensure that individuals have a high belief in self-efficacy. Overall 

work stress; lack of performance, reduced productivity, low motivation, and the quality of the 

service given by the conflict between the business and the work leads to a decrease.  

 

This study has also some limitations such as quantitative approach does not provide 

more insights into the stress. Qualitative approach may be needed to provide more insights on 

the matter. Also the sampling was selected from hotel setting only. Multiple sources from 

different context such as restaurants and travel agencies may increase the generalization of the 

findings.  
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ABSTRACT 

 
The number of travel destinations in Mongolia has been steadily growing since 1990. Since the increased 

focus in the tourism sector the number of companies has increased and improved substantially since 2003, so it is 

important to study tourists' psychology and learn from them to make travelling conditions better for tourists. In 

this small article, we are looking at only Asian tourists visiting Mongolia.  

 

Objective: To develop rapid tourism development of Mongolia from current status and to look carefully 

at the aspirations of foreign tourists and create the latest up-to-date tourism services for the nation, age and sex. 

In order to improve the current types of services and advertisements being offered it is important for current 

tourism companies, local guides and companies should be familiar with the countries' that  tourists come from 

and choose activities suitable for the tourists according to the local climate.  

 
To increase the number of tourists coming to Mongolia, consider the following: 

● Travel/tourism and its demands or requests being asked of, from tourists 

● Personal characteristics and classification of tourists 

● Focus the trips based off of the travelers professions, interests, and specialties  

● Take into account the needs of tourists as a guide and tour operator 

● Classify and sort tourists by emotions, characteristics, and personalities 

 

The thought of sorting tourists is the most important part of the preliminary idea of traveling to them. 

Particularly, these five factors have a strong influence on motivation to travel.  

 

Key Words: Asian Tourists, Psychocentric, Allolenstic, Middle-Centric, Independent. 

 
TURİSTLERİN PSİKOLOJİK DESENLERİNİ KARŞILAYAN SEYAHAT 

HİZMETLERİNİ OLUŞTURMAK 

 

ÖZET  

 
Amaç; Moğolistan memleketinin turizm sektörünü şımdiki halinden daha hızlı geliştirmek ve seyahata 

gelen turistlerin isteklerini dikkate alarak araştırma yapmak ve uyruk, yaş, davranışına uygun modern zamanın 

seyahat hizmetlerini göstermektir.   

 

Hedef; Burdaki Turizm kamplarındaki işlenen faaliyetler, hizmet şekli ve reklam şeklini daha iyileştirmek 

için yabancı şirketlerin turizm faaliyetleri  ile tanışarak deneyim kazanmak, onların faaliyetlerinden kendi 

memleketimizin iklimi, çevre koşuluna uygun faaliyetleri ülkemize geliştirmektir.  
 

Moğolistan’a gelen turistlerin sayısını arttırmak için aşağıdakilere dikkat etmek gerekir.  

O Turizmin talep ve gereksinimleri  

O Seyahatçıların kişisel davranışları  

O Mesleki özelliğine göre seyahatçıların gezmelerine dikkat etmek  
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O Rehberleri ve turizm kamplarının faaliyetler açısından turistlerin gereksinimlerini karşılamak  

O Turistleri psikolojik durumlarına göre sınıflandırmak  

 

Ama şu an turistlerin psikolojik durumlarını araştırarak ona göre uygun turları organize edememektedir. 

Bu yüzden bundan itibaren turistlerin psikolojik durumlarını anlayarak ona göre  uygun turları organize 

edebilsek turizm sektörü yeni gelişmeye başlayan bizim ülkemize gelen turistler memnuniyetle gezer ve bir daha 

gelme istekleri artar.  

  
Anahtar kelimeler: Asyalı Gezginler, Psikokenterik, Allocentrïk, Orta merkez 

 

PREFACE 

 

The number of travel destinations in Mongolia has been steadily growing since 1990. 

Since the increased focus in the tourism sector the number of companies has increased and 

improved substantially since 2003, so it is important to study tourists' psychology and learn 

from them to make travelling conditions better for tourists. In this small article, we are 

looking at only Asian tourists visiting Mongolia. 

 

 Objective: To develop rapid tourism development of Mongolia from current status and 

to look carefully at the aspirations of foreign tourists and create the latest up-to-date tourism 

services for the nation, age and sex. In order to improve the current types of services and 

advertisements being offered it is important for current tourism companies, local guides and 

companies should be familiar with the countries' that  tourists come from and choose activities 

suitable for the tourists according to the local climate. To increase the number of tourists 

coming to Mongolia, consider the following: 

 

● Travel/tourism and its demands or requests being asked of, from tourists 

● Personal characteristics and classification of tourists 

● Focus the trips based off of the travelers professions, interests, and specialties  

● Take into account the needs of tourists as a guide and tour operator 

● Classify and sort tourists by emotions, characteristics, and personalities (Batsukh, 

2003: 32).  

   

The thought of sorting tourists is the most important part of the preliminary idea of 

traveling to them. Particularly, these five factors have a strong influence on motivation to 

travel. 

 

These include: 

 

Changeability/Flexibility 

The tourists desire for adventure and readiness to try new things 

The proportion of consciousness and the tourists perception  

Travel comfort requirements 

The tourists psychological level of requests for based on these signs, American 

psychologist Stanley Plog described both the allocentric and psychocentric classification 

types. as two types of tourist markets are different. 

 

These include: 

 

➢ "Dependent-travelers, and less adventurous" - Psychocentrism 
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➢"Indepenent and adventurous travellers", Allocentric. The majority of tourists have 

both characteristics, some have a large amount of these attributes and some have small. Such 

tourists are referred to as the middle-centric. 

 

 Types of travel suitable for persons with Psychocentric behaviors: 

 

● Walking tours/trekking through the valleys  

● Hiking 

● Horse riding 

● Hunting 

● Hot air balloon trips 

● Skydiving  

● Windsurfing  

● Eagle Hunting trips 

 

 Types of travel suitable for all types of Allocentric types: 

 

● Animal photography tours 

● Bird watching tours 

● Butterfly watching tours 

● Fishing 

● Nature photography tours 

● Historical monuments and other historical site tours 

● Wildlife observation tours 

● Shopping and souvenir shopping 

● Discovery tours 

●  Paleontology and dinosaur bones exploration tours 

● Research and surveying tours 

● Ethnology tours 

● Mongolian Naadam festival  

● Conferences and work trips 

● Cultural tours 

● Medical trips 

● Religious trips 

● Food and dining tours 

● Traditional and ethnic group food tasting. (Birirakov, 2006: 231-238).  

  

What kind of tourists are these? To find out where the tourists are from and the type of 

tourist that they are (psychocentric, allocentric, or middle-centric), in our country, we haven’t 

studied the psychology of the tourists and have not organized a trip for them. Looking further 

at the psychology of the tourists and organizing a suitable tour, the tourism industry will 

flourish, the visitor's satisfaction will increase and the desire to return again will also increase 

(Batsukh, 2003: 49). 

 
Table1. Comparison of Psychocentric and Allocentric groups 

Psychocentric Allocentric 

The types of services available to tourists are 

selected 

Travel programs are flexible and provide 

participants with the freedom. 

Travelers reside near cultural and historical Tourists are looking to discover new places 
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sites of their choice. where tourists have not traveled so much 

before. 

Choose traditional forms of relaxation and 

entertainment such as attending 

traditional/cultural events. 

Enjoy having fun and attending more 

crowded events like parties and concerts. 

Low activity level activities High activity level activities 

Prefer private cars and transportation services. In general, this population is comfortable 

with traveling in busy crowds (such as public 

transportation) and/or by air. 

Prefer a high-end hotel, striving for comfort 

while visiting mostly family-friendly 

restaurants and shops. 

Located in a smaller-less luxurious hotel with 

moderate food and services. 

Generally speaking, they enjoy being with 

family breaks and spend time away from 

social and cultural influences. 

It is interesting for allocentric tourists to 

approach and engage with the community . 

 

CONCLUSION 
 

Asian tourists visiting Mongolia, 73% of male tourists, 25% of women and 2% of 

children. In the case of Korea, 60% of Koreans, 15% of China, Japan 10% and Kazakhstan 

15%. Most tourists were allocentric and psychiatric types. For example, 25% of Chinese 

tourists are psychocentric, 40% of Japanese tourists are allocentric, with 30% of Koreans 

being allocentric. The tourists from Kazakhstan were middle-centric being 50/50 allocentric 

and psychocentric. 

 

Most of the countries in Asia are gentle and calm people who make decisions with their 

religion and country in mind. In general, most tourists in Asia are travel as group of friends, 

families, and religious groups. Emotion is very important for tourists to have memorable, 

adventurous, and a happy tour experience. What kind of character and personality does this 

tourist have? To offer them the best tour it is important to know which countries they are 

from, what jobs they are from, what age groups they belong to, and their families, their status, 

etc. But we don’t currently have this type of information to offer. Therefore, if the tour 

company understands the visitor's psychology it may increase the level of tourism in 

Mongolia so that they will be happy to return to Mongolia. 
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ABSTRACT 

 
Cultural tourism is directly related to all tangible and intangible wealth and heritage values of the field. 

According to the World Tourism Organization, culture tourism; education, art, culture, festival tours, 

monuments, protected area and visits to natural beauties, pilgrimage trips, and especially the area of activity, 

cultural activity variety trips it is expressed. Today, cultural tourism is a kind of tourism which is becoming 
increasingly important, as well as creating economic, social and cultural mobility in the region, it also 

contributes to the sustainable protection and use of natural resource values. In this context, local identity and 

image are of great importance for the transfer of cultural heritage to future generations and to associate with 

local. Because cultural tourism values are actually elements of identity. Perceptual level, meaning and 

interpretation of relevant stakeholders are important in defining and identifying local identity. 

 

Today, a holistic and systematic method approach has not been observed in establishing the local identity. 

In this context, Local Identity Creation Method (YKOY) approach is provided and argue which for the use of 

local identity for cultural tourism purposes perceptual level of local self-identity values, considering the 

relationship between image and branding Integral, participatory, sustainable, having a cyclic process. 

 
Key Words: Local Identity, Image, Cultural Tourism, YKOY 

 

KÜLTÜREL TURĠZM KAPSAMINDA  

YEREL KĠMLĠK OLUġTURMA YÖNTEM YAKLAġIMI 

ÖZET 

 
Kültürel turizm aslında alanın tüm somut ve somut olmayan zenginlik ve miras değerleri- ile doğrudan 

ilişkilidir. Dünya Turizm Örgütü’ne göre “kültür turizmi, eğitim, sanat, kültür, festival turları, anıtları, sit alanları 

ve doğal güzelliklerin ziyaretlerini, hac gezileri ile özellikle faaliyet alanı kültürel etkinlik olan seyahatler” 

olarak ifade edilmektedir. Günümüzde kültürel turizm giderek önem kazanan bir turizm çeşidi olup bölgede 

ekonomik, sosyal ve kültürel hareketlilik yaratabildiği gibi aynı zamanda doğal kaynak değerlerinin 

sürdürülebilir bir biçimde koruma ve kullanımına da katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda kültürel mirasın 

gelecek kuşaklara aktarımında ve yerelle ilişkilendirilmesinde yerel kimlik ve imajın büyük önemi vardır. Çünkü 

kültürel turizm değerleri aslında birer kimlik ögesidir. Yerel kimliğin tanımlanması ve belirlenmesinde ilgili 

paydaşların kimlik değerlerini anlama ve anlamlandırılması, algısal düzeyi yaklaşımları ile yorumlanması 

önemlilik arz etmektedir.  

 

Günümüzde yerel kimliğin oluşturulmasında bütüncül ve sistematik bir yöntem yaklaşımı 
gözlenmemiştir. Bu bağlamda yerel kimliğin kültürel turizm amaçlı kullanılabilmesine yönelik yerel öz kimlik 

değerlerinin algısal düzeyi, imaj ve markalaşma ilişkisi dikkate alınarak döngüsel sürece sahip bütüncül, 

katılımcı, sürdürülebilir, “Yerel Kimlik Oluşturma Yöntemi (YKOY)” yaklaşımı öngörülmüş ve tartışmaya 

açılmıştır. 

Anahtar Kelime: Yerel Kimlik, İmaj,  Kültürel Turizm, YKOY 
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GĠRĠġ (INTRODUCE) 

 

Turizm, dünyadaki destinasyonların gelişiminde hayati bir role sahiptir (OECD, 

2009:19). Önce doğal ve kültürel kaynakların insanlar üzerinde keşfetme, tanıma, öğrenme 

gibi bıraktığı etkilerden dolayı bireysel veya gruplar halinde yapılabilen etkinlikler olarak 

başlamışken, ekonomik-sosyal ve politik yanlarının gelişmesiyle alternatif turizm 

çeşitliliğinin artmaya başladığı faaliyetler olarak görülmüştür. Ülkeler, turizmi sadece doğal 

güzelliklerin tanıtımı bakımından değil aynı zamanda unutulmuş veya kullanılamayan 

değerlerinin de ön plana çıkarılması ve istihdamın arttırılmasını yönünden de alternatif 

oluşturulabilecek destinasyon alanları hedeflemektedir. Bu bakımdan kültürel turizm, ülkeler 

arasında ki rekabetin de büyük olduğu ve öneminin giderek daha fazla seviyeye ulaştığı bir 

sektör haline gelmektedir. Durum böyle olunca insanların başka kültürleri, yaşam biçimlerini, 

gelenek ve göreneklerini, yerel benliğini tanımak ve keşfetmek amacıyla kültürel turizm 

önemli bir konuma sahip olmuştur. Özellikle 1980'lerden itibaren “kültürel turizm” birçok 

destinasyon için önemli bir ekonomik gelişme kaynağı olarak görülmeye başlamıştır (OECD, 

2009:19). 

 

Kültür; birikmiş bilgi birikimini, deneyimi, inançları, değerleri, tutumları, anlamları, 

hiyerarşileri, dini, zaman kavramlarını, rolleri, mekansal ilişkileri ve bir grup insanın edindiği 

nesneleri ve eşyaları ifade etmektedir (Hofstede, 1997). Kültürel turizm ise genel bir ifade 

olarak ve kültür kavramıyla ele alınması bakımından, Urry (1990) için “turizmin kültür” 

olduğu, Mac Cannell (1993) için “tüm turizmin kültürel bir deneyim” olduğu anlaşılmaktadır. 

  

1990'lı yılların en çeşitli ve özel tanımlarından biri ICOMOS (Uluslararası Kültür 

Turizmi Bilimsel Komitesi)’a göre ise; “İnsanların diğer insanların yaşam tarzlarını tecrübe 

etmelerini sağlayan ve böylece ilk elden gelenek ve göreneklerini, fiziksel çevresini, 

entelektüel fikirlerini ve daha önceki zamanlardan kalma mimari, tarihi, arkeolojik veya diğer 

kültürel öneme sahip olanları anlama” olarak tanımlanmaktadır (Csapó, 2012:204). Ancak 

farklı bir ülke veya bölgenin kültürüyle ilgili olarak deneyim edinme şeklinde algılanırken 

onun diğer kültürlerden ayıran çeşitlilik ve benzersizliğe sahip olması gerektiği de 

unutulmamalıdır(https://www.ecotourism.org.au/assets/Resources-Hub-Destination-

Management-Plans/Cultural-Tourism-Development-Program.pdf, 05.04.2019). 

 

Adams (2008: 201)’de kültür turizmini, bir yerin kendine özgü karakterini, insanlarını, 

ürünlerini veya üretimi tecrübe etme veya görme amacıyla boş zaman seyahatlerini içeren 

özel ilgi turizmi olarak tanımlamıştır. Bu noktada çeşitli tanımlamalara bakılarak kültürel 

turizmin festival, folklor, tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklerine katılmak, geçmiş ve yaşayan 

uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak, tarihi yerleri ve toplumun yaşam tarzlarını görmek 

amacıyla yapılan seyahat (Aydın, 1990, 27) olarak ifade etmek mümkündür. 

 

Bir toplumu yansıtan kültürel değerlerin çeşitliliğine bakıldığında kültürel turizmin çok 

zengin bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

  

Kültürel turizmin zengin kaynak değerlerini ve yapılan tanımlamaları dikkate alarak 

McKercher ve Du Cros (2002) da dört farklı tanımda açıklamaktadır. 

 

 Turizmden türetilen tanımlar; kültürel turizme temel olarak turizm endüstrisi veya turizm 

sistemi açısından bakar. Turizm endüstrisinin altyapısını kullanan temel bir pazar segmenti 

olarak görülebilir. 

https://www.ecotourism.org.au/assets/Resources-Hub-Destination-Management-Plans/Cultural-Tourism-Development-Program.pdf
https://www.ecotourism.org.au/assets/Resources-Hub-Destination-Management-Plans/Cultural-Tourism-Development-Program.pdf
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 Motivasyon tanımları; genellikle turistlerin seyahat amacıyla başladığı “turizm-turist” veya 

“arz-talep” ekseniyle ilgilidir. 

 Deneysel veya istek uyandırıcı tanımlar; kültürel turizm deneyiminin doğası hakkında 

bilgilendirmeler yapan ve temel olarak doğasını kavramsal olarak anlamaya çalışan, bunun ne 

anlama geldiğini sorgulayan tanımlardır. 

 Operasyonel tanımlar; kültürel turizm faaliyetinin ölçeğini veya kapsamını ölçmek 

amacıyla kültürel turistleri belirlemeye odaklanan tanımlardır. 

 

Kültürel turizm görüldüğü gibi birçok amaçla yapılabildiği ve çeşitli fonksiyonları 

barındırdığı için Dünya Turizm Örgütü tarafından “küresel turizmin %37'sini oluşturduğunu 

ve bunun yıllık %15 oranında artacağını tahmin edildiği” belirtilmektedir (Richards, 2001:1). 

 

Bunu yanında ise kültürel turizmin önemli bir potansiyele ve birçok avantaja sahip 

olduğu görüşü kabul görse de bu durumun olumsuz yanları da vurgulanmaktadır. Richards 

(2001:1), kültürel turizmin yerel kültüre çok az zarar veren, ekonomiye ve kültüre büyük katkı 

sağlayan iyi bir turizm olarak görülmesinin yanında; kültürel turistin koruma veya turizm 

amacıyla hassas çevrelere girmesi ve buralarda baskı kurarak daha fazla zarar verebileceğini 

öne sürmektedir. Bu bakımdan kültürel turizm etkinliğinin yapılacağı bölgede çok ciddi 

önlemlerin alınması, turistlerin öncelikle bilgilendirilmesi, yerel kimliği bozmaması veya 

kendine uydurmaması, kullanıcı kapasitesine dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

Kültürel değerlerin sürekliliği için öncelikle kültürel kaynak değerlerinin benimsenmesi 

ve koruma bilincinin oluşturulması önemlidir. Avrupa’da kültürel miras koruma ve kültürel 

turizmin gelişme yapısı incelendiğinde; Thorburn (1986) Avrupa’nın turizm yapısının en eski 

ve en önemli üreticilerinden biri olduğunu savunmakta, Emekli (2005) de Avrupa’da kültürel 

turizmin gelişme durumunu detaylandırmaktadır. 

 

Emekli (2005)’e göre: 1993 yılında Avrupa’nın kültür zenginliğinden kaynaklı ortak 

mirasa sahip olduğu görüşü Viyana'da Avrupa Konseyi Birinci Zirve toplantısında ortaya 

çıkmıştır. 1997 de Avrupa Konseyi ülkeleri bir araya gelerek kültürel çeşitlilik üzerinde 

durmuştur. 1999 da Avrupa Konseyi’nin Bükreş'te düzenlediği bir toplantıda "Avrupa Bir 

Ortak Miras" kampanyasını başlatmıştır. Kampanyanın amacı ise “kültürel, doğal ve tarihi 

miras bilincinin yükseltilmesi, kültürel çeşitliliğe saygı çerçevesinde ülkeler arasında 

işbirliğinin geliştirilmesi, taşınır-taşınmaz miras kapsamında yer alan çevre, sitler, peyzaj ve 

sanat eserlerinin yanı sıra kültürel, sosyal, geleneksel, ahlaki, dini ve manevi değerlerin ön 

plana çıkartılması” şeklindedir. Aynı zamanda UNESCO Dünya Kültürel Gelişim On Yılı 

(1988-1997), kültürel mirası korumanın önemini sadece ekonomik kalkınmayı teşvik etme 

bakımından değil, aynı zamanda kimliği ve kültürel çeşitliliği teşvik etmenin de bir aracı 

olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasında 

kimlik yapısının önemi de bu noktada gelişmeye başlamıştır. Hichcock (1999) da 

sürdürülebilir turizm için kültür ve kimlik probleminin önemli bir sorunu olarak ortaya 

çıktığını belirtmiştir. Bu açıdan sürdürülebilir kültürel turizm yerel kimliğin ve değerlerin 

kaybolmaması, otantik özelliklerin devam ettirilmesiyle gelişme gösterecektir. 

Kimlik, bir özneyi tanımlamak için gerekli olan öğelerin tümü ile bunlara ek olarak, 

“aynılıkla” ilgili olan ve içten gelen bir duygudur. Ertürk (1996)’e göre kimlik, doğadaki 

herhangi bir canlıyı veya objeyi başka canlı veya objelerden ayıran, öncelikle onun görsel, 

işitsel vb. diğer duyularla algılanmasını sağlayan, kendine özgü olma durumu olarak 

tanımlamakta ve kimliğin kültürel ve sosyal bir olgu olduğunu vurgulamaktadır. Bu çerçevede 

kültürel kimlik de destinasyonların çekicilik unsurlarından biri olarak görülebilmektedir 



  

464 
 

Kültürel Turizm Kapsamında Yerel Kimlik Oluşturma Yöntem Yaklaşımı 

 

(Kutvan ve Kutvan, 2013: 161). Kısacası bir bölgenin kültürel turizm değerleri belirlenirken 

alanın kimlik, algı ve imaj özelliklerinin de dikkate alınması, tarihsel geçmişi, doğal 

güzellikleri tespit edilerek ön plana çıkarılması önemlidir. 

 

Bu çalışma, kapsamında çoğu zaman kimlik ve imaj yapısıyla ilişkilendirilmeden ortaya 

konulan kültürel turizm stratejileri için örnek bir model geliştirilerek, yerel kimlik 

oluşturulmasına yönelik sürdürülebilir ve sistematik yaklaşım öngörülmüş ve tartışmaya 

açılmıştır.  

 

1. KÜLTÜREL TURĠZM (CULTURAL TOURISM) 
 

Geçmiş ve günümüz kültürüne ait somut ve somut olmayan değerleri görme, bilgi 

edinme, keşfetme ve deneyim elde etme amaçları için yapılan bununla ilgili ürün ve 

hizmetlerin satın alınmasına bağlı olarak doğrudan ve dolaylı faaliyetlerden oluşan bir turizm 

olgusudur. 

 

Bir toplumun, bölgenin veya yerin sahip olduğu (sunduğu) tarihsel, sanatsal, arkeolojik, 

mimari, mekânsal, sosyal, eğitim, ekonomik ve doğal gibi kimlik değerlerini görme, bilgi 

edinme, keşfetme ve deneyim elde etme amaçları için yapılan turizm faaliyetidir. 

 

Richards (2001), turizm ve kültürün yakınlaşmasına yol açan süreçleri iki aşamada 

incelemiştir. Birincisi; günlük yaşamda önceden ayrı olarak değerlendirilen sosyal ve kültürel 

alanların benzeşmesidir. Semboller ekonomisinin ortaya çıkması, alt ve üst kültürler ile sanat 

ve yaşam arasındaki yakınlaşma, insanların ve nesnelerin artan hareketliliği ve kültürler arası 

sınırların kaybolması, bu gelişimi hızlandırmaktadır. İkincisi ise turist deneyimleri 

kültürleşmekte ve kültürün yeni biçimlerini oluşturmaktadır. Kültür turizminin gelişimi ve 

turizm merkezlerinin geliştirilmesinde sembollere daha fazla yer verilmesi bu süreci 

hızlandırmaktadır. Seyahatle ilgili kültürel semboller sadece turist tarafından tüketilmemekte, 

aynı zamanda diğer kültürel endüstrilerin de tüketimine konu olmaktadır. 

 

Turizm alanlarında toplumsal ve kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasında bazı ilkeler 

şu şekilde vurgulanmıştır. (Cornea, 1993); 

 

 Yerel halkın önceliğinin sağlanması, 

 Yerel halkın kararla katılımının sağlanması, 

 Toplumsal ve kültürel kimliklerin korunması, 

 Kültürel yaşam ve kültürel varlıkların korunması şeklinde özetlemek mümkündür. 

 Ancak turizmin sürdürülebilirliğinin sadece toplumsal ve kültürel değil doğal çevre 

boyutuyla, ekonomik ve sosyolojik girdilerle de önemli olduğu bilinmektedir. Turizm imajı 

oluşturulurken de sadece yerel halk olarak değil, doğal çevresiyle, altyapısıyla, hizmetleriyle, 

turizm ürünleriyle, kültürüyle, tüm toplumsal yapıyı kapsayan geniş bir kavram olarak ele 

alınması gerekmektedir (Duran, 2011: 308). 

 

İnsanları kültürel amaçlı seyahate yönelten bir çok motivasyon faktörü bulunmaktadır. 

Lundberg tarafından önerilen 18 seyahat motivasyonundan 6 tanesi doğrudan kültürle ilgilidir.  

 

Bunlar (Akgül, 2003: 57); 

 

1. Çekicilikler (Attractions): İnsan yapısı, doğal, mimari, kültürel miras, özel olaylar.  
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2. Ulaşılabilirlik (Accessibility): Ulaşım sistemi, terminaller, araçlar.  

3. Tesisler (Amenities): Konaklama, yeme-içme, seyahat aracıları ve diğer hizmetler.  

4. Planlı Turlar (Available packages): Seyahat aracıları tarafından önceden organize 

edilmiş turların varlığı.  

5. Faaliyetler (Activities): Turistin ziyareti sırasında yararlanacağı destinasyondaki tüm 

faaliyetler.  

6. Destekleyici Hizmetler (Ancillary Services): Bankacılık, iletişim araçları, sağlık gibi 

turistin yararlanacağı hizmetler. 

Kültürel turizm faaliyetinde bulunan kültürel turist tipleri şu şekilde özetlenebilir: 

Deneyim kazanmada bölgenin öneminin olmadığı yerlere ziyaret eden kültürel turist, amaçlı 

ziyaret eden kültürel turist, görülmeye değer yerleri gezen kültürel turist, kazara ziyaret eden 

kültürel turist, tesadüfü ziyaret eden kültürel turist olarak özetlenmiştir.  

 

Kültürel Turistlerin Genel Profili (Werking, 2003; McKercher ve Cros, 2002;Çakıcı ve 

Aksu, 2006);  

 

 Gelir düzeyi yüksektir,  

 Tatildeyken daha fazla para harcarlar,  

 Genelde eğitim düzeyi yüksektir,  

 Yaş ortalaması genellikle 50 yaş ve üstüdür,  

 Kitle turistlerinden genellikle ayrı, bireysel veya küçük gruplar içinde seyahat ederler, 

 Seyahat zamanları genellikle nisandan başlayıp eylül ayına kadar olan döneme 

yayılabilmektedir,  

 Tatildeyken bölgede daha fazla zaman ve para harcarlar,  

 Etkinliklere diğer turistlere göre daha fazla katılırlar ve sık seyahat ederler,  

 Seyahatleri sırasındaki tutum ve davranışlarının diğer turistlere oranla daha ayırt 

edicidir, 

 Müzeler, sanat galerileri ve atölyeler kültürel turistler için her zaman cezbedicidir.  

Günümüzde turizm hareketlerinde, kültürel ve geleneksel değerler önem kazanmış ve 

turist tercihleri yerel değerlerine sahip çıkan destinasyonlara doğru yönelim artmıştır. 

 

2. KĠMLĠK (IDENTITY) 

 

Kimlik kelime anlamı olarak bir nesneyi belirlemede kullanılan bir olgudur. Genel 

olarak kimlik kavramı, canlılar ya da nesneler için ayırt edici, farklılığı yaratan özellikler 

olarak tanımlanırken, diğer yandan benzerine göre sahip olunan ayırt edici özellikleri ortaya 

koyarak benzerler arasında kıyaslamayı sağlamaktadır. Başka bir deyişle kimlik; bireyleri 

birbirine bağlayarak, toplumsal bir bütünlük yakalayan, ortak bir paydada toplayan ve aidiyet 

duyusunu ön plana taşıyan bir kavramdır. Kimlik bireysel ile toplumsal arasında süreklilik arz 

eden bir niteliğe sahip olup kültürel ve sosyal bir olgudur. Bir kimliğin oluşumu, belirli 

koşulların sürekliliği ile gerçekleşmektedir. 

 

2.1.  Yerel Kimlik ve Değerleri (Local Identity and  Values) 

 

O yörede yaşayan birey ve toplumun tarihsel süreç içerisinde biriktirilen ve kendine 

özgü özelliklere sahip somut ve somut olmayan değerlerin tamamıdır. Başka bir deyişle 

geçmişin bugüne yansımasıdır. Yerel kimliğin ortaya konulması özellikle kültürel turizmin 

planlaması, tasarımı ve yönetimi açısından çok önemlidir. 
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Yerel Kimliğin Oluşturulmasının Avantajları; Yerel insanları motive eder, Aidiyet 

duygusunu güçlendirir, Ziyaretçilerin alanı tanıma, keşfetme ve tatmin düzeyini artırır, Alanın 

daha rahat tanınabilirliğini sağlar, Alanın geleceğe yönelik turizm stratejilerinin temelini 

oluşturur, Başka destinasyon alanları ile rekabet gücünü artırır, Geçmiş kültürün günümüze 

yansıtılmasını sağlar. 

 

Yerel kimlik sadece doğal ve kültürel kimlik değerlerinden oluşmaz aynı zamanda bu 

değerlerin insanlar üzerinde bir algı, imaj, anlama ve anlamlandırmayla alakalıdır. Öz 

değerlerle oluşturulacak imajlarla bütüne ve yerele yönelik değişik görüş ve kanaate yol açar. 

Bu durum ziyaretçilerin zihninde yerel imaj algısını oluşturur. 

 

Yerel kimlik bileşenleri tarihsel süreç içinde günümüzde anlam, değer, duygu ve gizem 

yüklemesi durumunda somut ve somut olmayan öğelerin tümünün korunması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, yerel kimliği oluşturan maddi nitelikler; yapı, alan, peyzaj, güzergâh, obje ve 

manevi nitelikler; anı, anlatı, yazılı belge, tören, festival, geleneksel bilgi, değerler, doku, 

renk, iz, vb. özelliklerin birlikteliğinin o yerin ruhunu oluşturduğu, aynı zamanda yerel 

kimliği de tanımladığı kabul edilmiştir (ICOMOS, 2008).  

 

Yerel kimliği oluşturabilecek doğal ve kültürel kaynak değerleri tarafımızdan şu şekilde 

öngörülmüştür (Şekil 1).  

 

 Doğal Kaynak değerleri: Toprak- jeoloji ve jeomorfoloji, doğal bitkiler, yaban 

hayatı, iklim, su kaynakları. manzara noktaları vb değerler sayılabilmektedir.  

 Kültürel Kaynak Değerleri: Somut ve somut olmayan değerler olarak iki grupta 

toplanabilir.  

 Somut kaynak değerleri: Arkeolojik değerler, tarihsel değerler, dinsel ve etnik yapı 

ve objeler, mekansal değerler, sosyal ve siyasi değerler, kamusal ve ekonomik değerler 

tarımsal değerler vb.  

 Somut olmayan kaynak değerleri: gelenekler, örf ve adetler, sanatsal ve edebi 

değerler, gastronomi, doğal gıda ve ilaç amaçlı bitki kullanımı vb. 
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ġekil 1. Yerel kimlik kaynak değerleri (Gül ve ark.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ALGISAL YAKLAġIM (PERCEPTUAL APPROACH) 

 

Algı, nesne ve olaylara karşı anlamlı ve sistemli kişisel tepkinin bir sonucu oluşan bir 

olgudur. Algılama süreci; Düşünsel (bilişsel) algı, duyusal algı ve görsel algıların bütüncül ve 

parçacıl duyumlar sonucu ortaya çıkar. Duyum (sensation) organizmanın ham (işlenmemiş) 

uyaran ile ilk karşılaşmasıdır Bu duyumlarla beyin anlamaya çalışır tepki verir. Böylece 

algılama süreci gerçekleşir.   

 

KÜLTÜREL 

KAYNAK 

DEĞERLERĠ 

* Tarihi kaleler, Köprüler, Tarihi anıtlar, Hamam, Sualtı 
yapılar vb.  

Tarihsel değerler 

* Dini ve etnik ritüeller, İnanç yaşam biçimi, Cami,  
Mescid; Türbe, Kilise, Tapınaklar, Dini yapı ve tesisler, 
katedral, vb. 

Dinsel ve Etnik 

yapı ve obje/ 

* Meydan, sokaklar, caddeler, park, orman, diğer yeşil 
alan tipleri, donatı ve malzemeler, arazi kullanım tipler 
ve desen, yerleşme örüntüleri, sanat galerileri, Film 
mekanı, pazar alanları, vb. . 

Mekansal Değerler  

*Özel ve kamusal mimari yapılar ve tesisler, Yapı 
malzemeleri, Tescilli yapılar, Geleneksel konutlar, 
Müzeler, Sanat Galerileri, Sembol Donatılar ve 
elemanlar, Koruma altına alınan obje ve yapılar vb. 

Geleneksel ve Özel 
Mimari yapı/objeler  

* Ekonomik değere sahip bitkiler (gül, lavanta, 
meyveler, Geçim kaynakları, Sektörel değerler, 
Üniversiteler, MYO, AVM, Eski çarşı, Eğitim tesisleri, 
vb. 

Kamusal ve 
Ekonomik değerler 

*Düğünler ve diğer kutlamalar, Yerel festivaller ve 
şenlikler, geleneksel oyunlar, halk hikayeleri, 

masallar, ritüeller, sözlü anlatımlar,vb.  

Gelenekler, örf ve 
adetler,  

* Eğitim durumu, Nüfus yapısı, Ünlü kişiler, 
Siyasetçiler, Sanatçılar, vb. 
 

Sosyal ve Siyasi 
değerler 

SO
M

U
T 

K
Ü

LT
Ü

R
EL

 D
EĞ

ER
LE

R
 

DOĞAL KAYNAK 

DEĞERLERĠ 
*Temiz hava kalitesi, Biyokonfor kalitesi, 
Ilıman iklim kalitesi vb. İklim  

*Toprak tipi ve rengi, Mağara, kanyon, 
ilginç kayalıklar, jeomorfolojik objeler vb. Toprak- Jeoloji ve 

Jeomorfoloji  
*Endemik türler, *Anıt ağaçlar, tehlike 

altında türler, yaylalar, ormanlar vb.  Doğal Bitkiler  

*Endemik türler, Tehlike altında türler vb. 
Yaban Hayatı  * Deniz, göl, dere, nehir, Şelale, pınar, 

kaplıca, termal vb. 
Su kaynakları 

*Yöresel yemekler, *Geleneksel yiyecekler ve 
içecekler, halk ilaçları,  baharatlar, tıbbi bitkiler vb.  

Gastronomi , doğal 
gıda ve ilaç amaçlı 
bitki kullanımı 

Sanatsal ve Edebi 
değerler  

* Tarımsal tesisler ve Yapılar ,Yağhaneler, Ekonomik 
değere sahip ürünler vb. 

Tarımsal değerler 

YEREL 

KĠMLĠK 
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* Antik kent, Antik taş ocağı, Su yolları, Arkeolojik obje 
ve alanlar vb. 

Arkeolojik değerler 

El sanatlar (halıcılık, keçecilik, oya vb), Tarihi olaylar 
zanaatkarlık, folklor, şiirler, masallar, türküler, vefat 

eden şahsiyetler, deyişler, müzik aletleri, eser  vb. 
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Algılama süreci, duyu organları aracılığıyla beyne iletilen uyarıcıların beyin tarafından 

anlamlandırılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle algı, duyumdan farklı bir 

niteliğe sahiptir. Algı, zihinsel bir fark etme hadisesidir. Bir kişide bir şeyin algısı oluşuyorsa 

o zaman o şeyi anlamakta ve bilmektedir. Anlaması ve bilmesi demek onu yorumlamasını da 

ortaya çıkarmaktadır. Algının özellikleri; 

 

1.Seçicilik: Birey gelen uyarılardan bir kısmını seçer diğerlerini seçmez. Bunu etkileyen 

iki faktör söz konusudur. a-Bireyin bilgi ve dikkati b-Uyarıcının özelliğidir. 

2.Değişmezlik: Bireyin zihni bir nesneyi ya da şekli değişik durumlarda olsa da hep 

aynı biçimde algılar. 

3.Örgütlenme ve Gruplanma: Bir nesne ya da şekil algılanırken anlamlı hale getirme 

sonucu zihin ayrıntılar üzerinde durmaz. Kişinin tepkisi bütüne aittir ve toptandır. Zihin 

duyularla elde ettiği şeylerden bir takım anlamlı bütünler oluşturur. 

4. Derinlik: Normalde göz yapısı 2 boyutlu görme kabiliyetine sahip olmasına rağmen 3 

boyutlu algılanır. Bunun nedeni zihinde görme ile ilgili bir takım ipuçlarından 

yararlanılmasıdır.  

5. Bellekteki deneyimler veya birikimlerdir.  

 

Yerel öz kimlik değerleri belirlendikten sonra kişi üzerinde bıraktığı düşünsel (bilişsel), 

duyusal ve görsel algıların bütüncül/parçacıl duyumlar ve ilişkilendirmeler sonucu kişi 

belleğinde bazı kavramlarla ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Algısal yaklaşım aslında ilgili 

paydaşların öz kimliğe ilişkin bir kanaati ve yorumu olarak açıklanabilir. 

 

 

4.  ĠMAJ (IMAGE) VE ĠMAJ OLUġTURMA (CREATING AN IMAGE) 

 

Algı duyusal verilerin anlamlandırılmış bir sürecidir. Her algı anlıktır. İmaj ise algılanan 

bir nesnenin insan zihninde yansıyan görüntüsüdür/izlenimidir ve bilinçte oluşur. Yani imaj, 

algısal sürecin sonucunda oluşan bir olgudur.  

 

İmaj kelimesini etimolojik olarak Fransızca kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu 

sözlüğünde imaj; imge olarak açıklanmaktadır. İmge, zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi 

özlenen şey, hayal, rüya, genel görünüş ve izlenim olarak tanımlanmıştır. İmaj kelimesi 

İngilizcedeki “image” kelimesiyle eş anlamlıdır. Ancak imaj yönetimi bağlamında imaj 

kelimesinin birebir karşılığı yine izlenim anlamına gelen “impresion” kelimesidir. 

Aralarındaki fark ise biri görüntü anlamında izlenim, diğeri ise etkilemeyi ifade eden 

izlenimdir (Dereli ve Baykasoğlu, 2007). 

 

İmaj kavramı, genel olarak, bireylerin bir nesne ya da destinasyon hakkındaki bilgi, 

inanç, his ve genel izlenimlerinin zihinsel tasviri şeklinde oluşan bireysel yargılardır (Baloğlu 

ve McCleary, 1999; Gelibolu ve ark., 2014). 

 

Yerel kimlikte oluşturulmak istenen algı ve yerel kimliğinin tercih edilebilirliği “imaj” 

unsuru ile belirlenebilmektedir. Bunun için etkili ve verimli stratejilerle olumlu imaj 

oluşturma çalışmaları ve markalaşma faaliyetlerinin yapılmasını gerektirmektedir. Başarılı bir 

imaj yönetimi için, hedef kitlenin bir yere karşı algısının nasıl olduğunu sürekli olarak 

gözlemlemek gerekmektedir. Hangi unsurların etkili olduğu ve imaj konusunda gelecekte 

gerçekleşebilecek değişikliklerin ne olduğu anlamaya çalışılmalıdır.  
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Algılama doğrudan sürece, İmaj ise sonuca işaret eder ve zihindeki anlayış ve 

izlenimdir. Bu izlenim, düşünsel (bilişsel), duyusal ve görsel algıların bütüncül/parçacıl 

duyumlar ve ilişkilendirme başlar zamanla yerleşik hale gelir. 

 

Bu açıdan imajın zihinde oluşumu, kısa süre içinde gerçekleşirken, imajın 

yerleştirilmesi etki düzeyine göre kısa, orta ve uzun dönemde daha kalıcı olabilmektedir. İmaj 

oluşturulması, turistlerin davranış biçimlerine etkili olduğu ve daha önce yaptıkları 

ziyaretlerin bu davranışlarını şekillendirdiği görülmektedir. 

 

4.1.  Sembol –Simge ve Logo (Symbol and Logo) 

 

Sembol ve simge eş anlamlı olup “duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut 

nesne veya işaret, amblem, remiz, rumuz, timsal” anlamına gelmektedir. Semboller, marka 

kimliğinin kolay hatırlanarak, tanınırlığını artırmayı ve böylece markaya güç vermeyi 

sağlayan araçlardır (Eyfel Kulesi- Paris, Gondol-Venedik vb.). 

 

Farklı anlamlara gelen semboller tek başına veya birleşerek logoları oluştururlar. 

Logolar ise şekilsel olarak kimliklerini ortaya koyabilmektedir.  

 

4.2. Slogan (Slogan) 

 

Slogan ürünün yararını ve temasını ortaya koymak için birkaç kelime ile kolay 

hatırlanabilir mesajlar içeren kelimeler grubudur (Uzoğlu, 2001). Slogan markayla 

özdeşleştirilmesi istenen bir fikrin iletiminde kullanılan özlü sözlerdir. Slogan konumlandırma 

stratejisini biçimlendirir ve marka adı ve sembolüne anlam ve değer katar. Sloganlar spesifik, 

konu ile ilgili, ilginç, kinayeli vb. nedenlerle hatırlanabilir oldukları takdirde etkili olurlar. 

Slogan kent ve yerel kimlik imajının bir parçasıdır. Slogan marka ismi ve marka 

konumlandırmanın birleşimi olarak işlev görür. 

 

İyi bir sloganda bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanmaktadır (Ateşoğlu, 

2003);  

 

 Kısa ve özgün olmalıdır, 

 Kolay hatırlanabilmelidir olmalıdır,  

 Marka farklılığını vurgulamalıdır,  

 Merak uyandırmalıdır,  

 Kazandıracağı ödül ve yararı belirtmelidir,  

 Kafiyeli, vezinli ve ses benzeşmesine uygun olmalıdır,  

 Yasalara ve geleneklere aykırı olmamalıdır,  

 İlginç, şaşırtıcı, eğlenceli ve çarpıcı olmalıdır,  

 Sık sık değiştirilmemelidir,  

 Diğer dillere çevrildiğinde olumsuz bir anlamı olmamalıdır. 

Şehirlerle Özdeşleşen Bazı Sloganlar 

 Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsun diye Bozcaada’yı yaratmış. 

 Kahramanmaraş Şakacı Külahlar Diyarı. 

 Burası her yer! 

 Çekirdek Değil Çiğdem! 

 Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, İstanbul başkenti olurdu. 
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 Bütün yollar Roma’ya çıkar. 

 Venedik, bir kutu likörlü çikolatayı tek seferde yemek gibi bir şey. 

 Londra’da yaşamak lüks bir yolcu gemisinde olmaya benzer. 

 Las Vegas’ta olan Las Vegas’ta kalır. 

 Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz vb. 

 

4.3. Olay ve Eylem imajı oluĢturma: 

  

Eylem bir kılış, bir oluş ya da bir durum bildiren sözcük türüdür, oluş ya da durum, bir 

hareket (görünen ya da görünmeyen) ve bunun sonucu olarak değişmenin bir göstergesidir 

(Arı, 2014:193). Olay, ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan 

her türlü iş, hadise veya vakadır (https://kelimeler.gen.tr, 20.04.2019). Turizm kapsamında 

insanlar özellikle destinasyon alanlarının sosyo-kültürel yapısını incelemek, bölge hakkında 

bilgi sahibi olmayı istemektedir. Özelliklede alanda yaşanmış bir olay veya eylem imaj 

oluşturulmasında etkili olabilmektedir. 

 

Örneğin alanda yaşanmış bir savaş ya da sürekli düzenlenen bir festival etkinliği alanın 

imajını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Olay ve eylem imaj alanın destinasyon noktası 

olabilmesinde etkili rol oynamaktadır. Örneğin; 

 

 Kurtuluş savaşı – Çanakkale-Gelibolu 

 Hiroşima – Batı Japonya –Çugoku bölgesi 

 Bosna savaşı - Saraybosna  

 İspanya – Domates Festivali 

 Çeşme – Ot Festivali vb.  

 

4.4. Renk imajı oluĢturma:  

 

Renklerin etkileri, toplumlara, inançlara ve bireylerin yaşanmışlıklarına göre farklılıklar 

göstermektedir (Ceylan, 2015:318). Aynı zamanda mekanın büründüğü görsel etkiyi de 

değiştirerek mekanın karakterini yansıtan, mekan ile özdeşleşen bir imaj etkisi 

oluşturmaktadır. Her rengin insan üzerinde bıraktığı ruhsal ve zihinsel algı ise farklılık 

göstermekte, bu durum o mekanın veya objenin diğerlerinden ayrılarak zihinde daha kalıcı bir 

etki bırakmasını sağlamaktadır. Rengin mekan veya obje ile bütünleşmesi imaj niteliğini 

arttıracak bir unsurdur. Kimlik değerleri ile ilişkilendirilerek kullanılan renkler, imajı önemli 

ölçüde etkili hale getirebilmektedir. Renk imajı ile özdeşleşen bazı ülkeler ve şehirler; 

 

 Türkiye- Turkuaz  

 İspanya- Kırmızı 

 Brezilya- Yeşil 

 Bodrum – Mavi- beyaz vb.  

 

4.5. Ürün imajı oluĢturma:  

 

Ürün imajı bir kişinin veya kişilerin bir ürünle ilgili duygusal olduğu kadar rasyonel 

değerlendirmelerinin tümü, bir başka deyişle, ürünün, kişiye çağrıştırdığı duygu ve düşünceler 

bütünüdür (Peltekoğlu, 2007:584). Yani ürün ile yörenin özdeşleşmesi ve ürünün o yöre için 

artık simgesel bir ifade teşkil etmesidir. Ürün imajını oluşturabilecek özellikle yöresel ürün 

gastronomisinde, kültürel çeşitlilikle beraber değişen yöresel el yapımı halı dokuma, bakır 

https://kelimeler.gen.tr/
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işleme, oymacılık gibi birçok alanda çeşitlilik söz konusudur. Herhangi bir ürün kimlik imajı 

oluşturulabilmektedir. Örneğin; 

 

 Gaziantep-Bakır işçiliği 

 Isparta-Gül  

 Trabzon-Guymak 

 Sivas-Kangal Köpeği 

 Kayseri-Pastırma 

 Malatya-Kayısı vb. 

 

4.6.  Mekan imajı oluĢturma:  

 

Mekan içinde bulunan ışık, renk, doku, kullanılan malzemeler, doluluk-boşluk 

dengesiyle alıcıda olumlu veya olumsuz ruhsal etkiler oluşturabilmekte ve alıcıyı yönlendiren 

özellikler barındırmaktadır. Bu noktada algılayıcıya bağlı fizyolojik özellikler, kişilik yapısı 

ve ruhsal-psikolojik özellikler, geçmiş deneyimler, sosyo-kültürel özellikler mekânsal imajın 

oluşumunda önemli rol oynamaktadır (Başkaya vd., 2003:81). Mekansal uyarım 

elemanlarının dengesinde ve tasarım sistematiğinde verilecek kararlarda bütünselliği, farkı, 

estetiği ve optimum kullanımı sağladığı taktirdeyse insanda mekânsal farklılığın algılanmasını 

ve kullanıcı zihninde kalıcılığı temsil edecektir. Kullanıcının devamlı hareket halinde olduğu 

düşünüldüğünde ise mekanlar arasında ki geçiş akıcı bir şekilde sağlanırken farklı bir 

mekanın kazanımındaki geçişte algılayıcıya hissettirilmelidir. Bu sayede mekanın algılayıcıya 

uyandırdığı kalıcı imaj hisside verilebilecektir. Aynı zamanda bir mekanın tarihsel, aidiyet, 

enderlik ve orjinal gibi özelliklerinden dolayı o yerin imajını etkileyebilmektedir. 

 

 Ankara-Anıtkabir  

 Mardin-Mardin Evleri 

 İstanbul-Galata Kulesi 

 Central Park-New York vb.  

 

5. MARKA VE MARKALAġMA (BRANDING) 

 

Marka bir ürünü, hizmeti benzerlerinden ayırmaya yarayan; sözcükler, sayılar, sesler, 

harfler, şekiller, renkler, ambalajlar, işaretler, tasarım gibi kendine öz sembollerle ile ifade 

edilen; yapısal, işlevsel, duygusal veya tutku boyutu olabilen; belirli bir kişiliğe sahip olması 

gereken değer sunum kümesidir. 

 

Markalaşmada, yönetim stratejileri, becerisi, reklam, tanıtım ve pazarlama belirleyici rol 

oynarlar. Markalaşma uzun dönemli ve ciddi yatırımlar gerektiren bir süreçtir. Değer yaratma 

hususunda sürekli rekabet halindedir. Yerel alanlar marka olarak işlevsellik kazanmakta ve bu 

sayede katma değer sağlayarak, her açıdan bir çekim merkezi olma gücünü elde etmektedir. 

 

Markalaşma, Yerel kimlik, algı ve imaj unsurları ile şekillenir. Bir yeri markalamak, “o 

yere ilişkin tutarlı öz değerlerinin olumlu imaj geliştirme çalışmalarıyla markayı 

farklılaştırmak” şeklinde tanımlanabilir 

 

Bir alanın marka kimliği, destinasyonun hedef kitlesi tarafından nasıl algılanmak 

istediğini ifade eder. Marka kimliği, destinasyon yönetiminin korumayı ya da oluşturmayı 
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hedeflediği marka bileşenlerinin benzersiz bir bileşimidir. Bu bileşenler markanın var oluş 

amacını ve sunduğu/sunacağı değeri ifade etmektedir (Rainisto, 2003; Gelibolu ve ark., 2014). 

 

6.  DESTĠNASYON (DESTINATION) 

 

İnsanların gezi, seyahat sonucu konaklamalarındaki hedef, bölge ve yönelimi ifade 

etmektedir. Destinasyon, seyahatlerde ulaşılmak istenen hedef bölge (destinasyon), kişi 

tarafından seyahatinde gitmeyi amaçladığı ya da ulaşmak istediği nokta olarak seçilmiş, 

belirlenmiş bir yerdir. Bir yerel alanın turistik marka veya destinasyon olabilmesi için 

çekicilik, kaliteli bir hizmet, imaj, ulaşılabilirlik, konaklama, yeme-içme imkanları, park, 

müze, ören yeri ve benzeri eğlence-dinlence imkanlarının varlığı gibi bir takım ürün ve 

hizmetlere sahip olması gerekmektedir.  

 

YÖNTEM (METHOD) 

 

Bu çalışmada yerel kimliğin belirlenmesine yönelik bir çok literatür taraması yapılmış 

ve kaynak bilgilerinden hareket edilerek yerel kimlik oluşturulmasında kullanılabilecek yeni 

bir yöntem yaklaşımı geliştirilmiş ve tanımlanmıştır.  Bu yöntem (YKOY) ile öz kimlik 

değerlerinin sürekli olarak döngüsel bir süreç çerçevesinde yerel kimliğin oluşturulmasında 

yeni bir yaklaşım olarak oluşturulmuş ve önerilmiştir. 

 

YEREL KĠMLĠK OLUġTURMA YÖNTEMĠ YAKLAġIMI –YKOY  

 (LOCAL IDENTITY CREATION METHOD –LICM) 

 

Yerel kimlik oluşturmada önerilen yöntem yaklaşımı döngüsel bir süreci kapsamakta 

olup 6 aşamadan oluşmaktadır; 

 

1.AĢama; Envanter ve Sörvey ÇalıĢması: Alanın kaynak bilgileri ve alansal gözlem ve 

inceleme çalışmaları ile bütüncül doğa ve kültürel kaynak değerleri envanterinin bütüncül 

olarak elde edilmesidir.  

 

2. AĢama: GZFT analizi ve önceliklendirme: Envanter verileri ve paydaşlara yapılan GZFT 

çalışması ile güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler belirlenir.  Alanın güçlü yönleri 

olabilecek değerler Likert 5 li ölçeklendirme (Çok önemsiz= 1puan, Önemsiz= 3 puan, Orta= 

5 puan, Önemli= 7 puan Çok Önemli= 9 puan) yöntemi ile önem düzeyine göre puanlandırılır 

ve yerel öz kimlik değerler belirlenir. Bu bağlamda somut ve somut olmayan değerler dikkate 

alınır.  

 

3. AĢama: Öz Kimlik Değerler ve Algısal düzeyleri: Belirlen öz kimlik değerlerin kişi 

üzerinde bıraktığı düşünsel (bilişsel), duyusal ve görsel algıların bütüncül/parçacıl duyumları 

ve ilişkilendirmeler sonucu kişi belleğinde bazı kavramlarla ilişkisi ortaya çıkarılır. Bu amaçla 

öz kimlik değerlerin “Tarihsel, Estetik, Ekonomi, Sanatsal, Güven duygusu, Doğallık, Politik, 

Demokrasi, Yerellik, Yaşamsal, Kalite, Evrensellik, Geleneksel, Gıda, Sağlık vb.” 

kavramlarla ilişkilendirilmesi amaçlı paydaşlar tarafından puanlamak suretiyle sıralama 

yapılır, önceliklendirilir ve yorumlanır. Algısal yaklaşım aslında ilgili paydaşların öz kimliğe 

ilişkin bir kanaati ve yorumu olarak değerlendirilmelidir. Böylece öz değerlerle algısal 

kavramlar arasındaki ilişkilendirme düzeyinin yüzde değeri ve önceliklendirilmesi ortaya 

konulmuş olacaktır.   Bu bağlamda belirlenecek en fazla puan alan öz değerler algısal 

kavramlarla ilişkilendirilerek stratejik imaj ve markalaşma eylemler tanımlanır ve uygulanır.  
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4. AĢama: Stratejik Ġmaj ve MarkalaĢma Eylem Planı ve Tasarımı 

 

Algısal değer açısından en yüksek puana sahip öz kimlik değerler yönelik kişilerin veya 

turistlerin zihninde oluşturulması veya çağrıştırması bağlamında Stratejik Eylem Planı ve 

Tasarım faaliyetleri tanımlanır. Bu bağlamda stratejik eylem planında, imaj oluşturma 

eylemleri, imaj tasarımları, slogan oluşturma, markalaşmaya yönelik reklam, tanıtım, 

pazarlama eylemleri, etkinlik düzenleme, mekânsal organizasyonlar ve ekonomik yatırımlar, 

hizmet kalitesinin geliştirilmesi, destinasyon olma göstergelerin belirlenmesi vb) kararlar 

alınır. 

 

 Ġmaj OluĢturma ve tasarımı:  Belirlenen algısal düzeyi yüksek olan öz kimlik 

değerlerinin kişinin zihninde oluşması veya çağrıştırması için simge, sembol, logo, kod, 

slogan, olay, eylem, mekan, ürün ve renk vb ile ilişkilendirilmek suretiyle alan imajı 

oluşturma ve imaj tasarım (simge, sembol, logo ve ürün tasarımları) çalışmaları 

gerçekleştirilir. İmaj, marka oluşturma sürecinin başlangıcını teşkil eder. Güçlü ve 

hatırlanabilir bir imaj markayı zamanla daha da geliştirebilecektir. İmaj çalışmaları yerel 

kimliğin kolay hatırlanmayı ve tanınırlığını artırmayı sağlayacak bir araç konumunda olup 

marka ve destinasyon alanı oluşturulmasında etkili olabilecektir.  

 

 MarkalaĢma: Oluşturulacak imaj çalışmaları ile reklam, tanıtım  

ve pazarlama, tur paketleri vb yolu ile alanın marka haline getirilmesine yönelik stratejiler 

geliştirilir. Örneğin öngörülen imaj çalışmalarında tasarlanan ürün, simge, slogan, kodlama, 

olay, mekan, eylem, renk vb. web sayfasında ve sosyal medyada görünürlüğünün 

yaygınlaştırılması, satış stantlarında satılması, yazılı ve görsel materyallerin oluşturulması vb 

faaliyetlerle markalaşma süreci gerçekleştirilir. 

 

5.AĢama: Destinasyon Alan oluĢturulması: Alanın imaj ve markalaşma çalışmalarından 

sonra yapılacak reklam, tanıtım, pazarlama, gibi faaliyetler alana gelen ziyaretçi sayısı, alana 

yapılacak yatırımların sayısı, tur acente veya firmaların alana ilgi göstermesi, tur sayısı vb 

göstergeler ile alanın destinasyon olma durumu ölçülebilir hale getirilir ve izleme ile gerekli 

tedbirlerle geliştirilir. Bununla birlikte periyodik olarak Destinasyonu alanının öz kimlik 

değerleri gözden geçirerek aynı döngüsel süreç tekrar edilir. Öngörülen yöntem yaklaşımı 

Şekil 2’de verilmiştir. 
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ġekil 2. Yerel kimlik Belirleme Yöntem Yaklaşımı ve Süreçleri 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER (CONCLUSION and RECOMMENDATIONS) 

 

Günümüzde kentlerin çoğu kimliklerini yitirmekte benzer karakter ve peyzajlar ortaya 

çıkmaktadır. Kırsal ve köylerde aynı durum söz konusu olup mevcut yerel kimliklerini 

yitirmekte ve yok olmaktadır. Günümüzde kırsal alanlar ve özellikle köyler kültürel turizm 

bağlamında stratejiler geliştirerek ve yöre kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Ancak turizm faaliyetleri ile yerel kimlik öz değerlerinin korunması arasında çatışma olasılığı 

veya olumsuz etkileşim her zaman mevcuttur. Bu nedenle yerel yaşam biçimine uyumlu, 

koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir turizm planlanması ve yönetişimin 

yapılması temel yaklaşım olmalıdır. Yerel kimliğin korunması ve yaşatılması öncelikle yerel 

insanların sahip çıkarak sorumluluk almasına bağlıdır. Planlama ve yönetimde sürecin her 

aşamasında yöre insanlarının katılımları sağlanmalıdır. Yerel kimlik, kültürel turizm 

planlanması ve yönetiminde belirleyici bir faktördür. Yerel kimliğin oluşturulması için yerel 

bütüncül kimlik değerlerinin değerlendirilmesi, öz değerlerin algısal düzeyine göre 

önceliklendirilmesi, imaj ve markalaşma çalışmaları ile alanın destinasyon alanı haline 

getirilmesi gerekmektedir. Bütüncül, katılımcı, sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla 

yerel kimliğin oluşturulması ve kültürel turizme kazandırılması gerekmektedir.  

 

Bu çalışma ile önerilen “Yerel Kimlik Oluşturma Yöntemi” (YKOY ) yaklaşımı her 

bölge, kent ve kırsalda uygulanabilir bir yöntem olabileceği öngörülmektedir. Yerel kimliğin 
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M 

L 
Ġ 

K 

 Tarihsel 

 Estetik 

 Ekonomi 

 Sanatsal 

 Güven 

 Doğallık 

 Politik 
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 Gıda  

 Sağlık vb. 

*Somut Öz Kimlik 

Değerleri 

*Somut Olmayan 
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(bilişsel),  

Duyusal ve Görsel 

algıların duyumlar 

aracılığıyla 

anlamlandırılması  

Doğal ve  

Kültürel 

Kimlik 

Değerleri  

Envanter 

ve GZFT 

Analizi 

Öz 

Değerlerin 

Belirlenmesi 

Algısal 
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PAYDAġ KATILIMI  
Stratejik Ġmaj ve MarkalaĢma 
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oluşturulmasında algısal ve imaj yaklaşımlarının zamansal değişikliğe uğrayacağı için 

periyodik olarak yeniden değerlendirilmesi veya oluşturulması gerekmektedir. Önerilen bu 

yaklaşım ile döngüsel bir süreci kapsayacak şekilde revizyon edilmesi ve geliştirilmesi her 

zaman mümkün olabilecektir. Bu yaklaşım örnek bir alanda test edilerek eksiklerin 

giderilmesi mümkün olabilecektir.  

 

Yerel kimlik bir yerin RUHUDUR. Yani canıdır, enerjisidir ve anlamlandırılmış 

değerler bütünüdür. Yerel kimliği korumak ve yaşatmak, o değerleri anlamak ve 

anlamlandırmakla mümkün olabilecektir.  
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ABSTRACT 
 

Cultural heritage is a value that passes from generation to generation. It is important to be aware of the 

cultural heritage and the awareness of the local people and all humanity. In this context, the information about 

the cultural heritage of the university youth, which is one of the sections that will protect this heritage and 

transfer these values to the next generations, is important in terms of protection motives and the viewpoints of 

this heritage.  

 

Universities are units of education and research at various levels. These units are subject to ordinal 

rankings in terms of education levels. In this context, there are vocational high schools with 2 years of education, 

faculties with 4 years of education and post-graduate and post-doctoral education. 

 
In this study, it is aimed to investigate the awareness of young people with respect to cultural heritage. 

For this purpose, it is aimed to determine the awareness of cultural heritage of young people who have different 

level of education in the university and to reveal their perception levels about cultural heritage and tourism. 

 

The study was carried out using a questionnaire. The questionnaire application was applied to 232 people 

studying at different units in Osmaniye Korkut Ata University and the results were evaluated by using statistical 

package program. As a result of the evaluation of the survey responses, it was seen that the awareness of the 

students receiving different levels of education on cultural heritage tourism was different. It was revealed that 

students thought differently about cultural heritage according to their education level and students' level of 

knowledge about cultural values at both national and regional level was not sufficient. 

 
Key Words: Youth, Cultural Heritage, Tourism, Osmaniye 

 
ÖN LĠSANS, LĠSANS VE MASTER ÖĞRENCĠLERĠNĠN KÜLTÜREL TURĠZME 

BAKIġ AÇILARININ KARġILAġTIRILMASI: OSMANĠYE KORKUT ATA 

ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠ ÖZELĠNDE BĠR DEĞERLENDĠRME 
 

ÖZET 

 

Kültürel miras kuşaktan kuşağa geçen bir değerdir. Bu varlıkların gerek yöre halkı gerekse tüm insanlık 

tarafından bilinirliği ve farkındalığı önem taşımaktadır. Bu kapsamda bu mirası koruyacak ve bu değerleri 

gelecek nesillere aktaracak olan kesimlerden biri olan üniversite gençliğinin gerek bölgesel gerekse ulusal 
düzeydeki kültürel miras ile ilgili bilgileri, koruma güdüleri ve bu mirasa bakış açıları önemlidir.   

 

Üniversiteler, içerisinde çeşitli düzeyde eğitim-öğretim-araştırma yapılan birimlerdir. Bu birimler eğitim 

düzeyleri bakımından da ordinal olarak bir sıralamaya tabidir. Bu bağlamda üniversiteler içerisinde, 2 yıllık 

mailto:salimkoksal@osmaniye.edu.tr
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Karşılaştırılması: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrencileri Özelinde Bir 

Değerlendirme 

 
eğitim öğretim yapan meslek yüksekokulları, 4 yıllık eğitim-öğretim yapılan fakülteler ile lisansüstü eğitim-

öğretim- araştırma faaliyetlerinin yapıldığı yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan birimler vardır.  

 

Araştırmada gençlerimizin kültürel mirasa bakış açıları ile farkındalıklarının araştırılması hedeflenmiştir. 

Bu bağlamda üniversitede farklı düzeyde eğitim alan gençlerin kültürel mirasla ilgili farkındalıklarının 

saptanarak kültürel miras ve turizmle ilgili algı düzeylerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.  

 

Çalışma kapsamında anket uygulanmıştır. Anket uygulaması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde farklı 

düzeyde ve farklı birimlerde okuyan 232 kişiye uygulanarak sonuçlar istatistik paket programında 

değerlendirilmiştir.  Anket cevaplarının değerlendirilmesi sonucunda, kültürel miras turizmi ile ilgili olarak 
farklı düzeyde eğitim alan öğrencilerin farkındalıklarının farklı olduğu, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre, 

kültürel mirasla ilgili farklı düşündükleri ortaya çıkarılırken, gerek bölgesel düzeyde gerekse ulusal düzeydeki 

kültürel değerlerle ilgili bilgi düzeylerinin ise anket uygulanan tüm öğrenciler bağlamında yeterli olmadığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Kültürel Miras, Turizm, Osmaniye 

 

GĠRĠġ 

 

Kültürel miras, toplumun geçmişinde yaşanıp ortaya konulan ve günümüz dünyasında 

da hem yerelde hem de dünya çapında önemli olarak kabul edilen her türlü somut ve somut 

olmayan değerler ve varlıklar olarak ifade edilebilir. Kültürel değerler toplumla yaşamsal 

sürekliliğe sahip, birlikte anlamlandırılan özelliği ile değerlerden, yapılardan, eserlerden, 

inançlardan, geleneklerden oluşan, bu değer ve eserlerin devamlı değişim göstererek bugüne 

kadar gelmiş geçmişin bir yansıması olarak görülmektedir. Kültürel miras geçmişin 

deneyimleri ile geleneklerinin sürekliliğine hizmet ederken aynı zamanda geçmişle bugün 

arasında, geleceğin inşasında kullanılan bir referanstır. Kültürel miras insanın manevi 

dünyasına zenginlik katan, kültürel değerleri, tarihi, somut ve soyut nitelikteki toplumsal 

değerleri kapsayan, toplumsal birlik ve dayanışmaya katkı sağlayarak toplumdaki bireyleri 

birbirine bağlayan güçlü bir olgudur (Karadeniz vd.2018:1178) 

 

Kültür ve kültür değerleri insanlıkla yaşayan ve devam eden bir olgudur. Kültürel 

turizme konu olan bu değerlerin korunması, bilinirliği, tanıtımı ve katma değere dönüşümü 

hem bölgesel anlamda yereldeki halk için hem de tüm insanlık için önemlidir. Bu kapsamda 

bu gün var olan değerin korunması ve faydalanımı, gelecek nesillere bu değerlerin aktarımı, 

bu değerlere olan farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda gelecekte bu değerleri koruyacak 

ve değerlendirerek bölgesel ve küresel düzeyde katma değere dönüştürecek olanlar ise 

gençlerdir. Özellikle de genç nüfus içerisinde eğitim ve kültürel birikimi olan farkındalığı 

yüksek olması gereken, sorgulayan, araştıran üniversite gençliği ön plandadır. Bu kapsamda 

üniversite içerisinde çeşitli düzeyde eğitim alan öğrencilerin kültürel miras ve turizm algıları 

bu noktada önem taşımaktadır.  

 

Üniversiteler toplumların bilimsel, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel 

gelişmelerine katkı yapan; altyapı, insan kaynağı ve beşeri sermaye gibi çağımızın önemli 

bilgi ve teknolojiklerini üreten, geliştiren, kullanılmasına destek sağlayan, ülkelerin 

lokomotifi olarak güç üreten birimleridir. Üniversiteler hem yerelde hem de ulusal ve 

uluslararası düzeyde insan yetiştiren, teknoloji üreten, araştırma-geliştirme yapan sosyo-

kültürel faaliyetlere öncülük eden, mesleki bilgi ve becerileri veren ve geliştiren, şehrin 

kalkınmasına, gelişimine, gelecek perspektifine yön veren, bünyesinde aktif, genç dinamik, 

bilgi bekleyen genç nüfustan oluşan birimlerdir. 
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Üniversitelerde tüm bu işlev ve görevlerin yerine getirilmesi kurumsal anlamda çeşitli 

birimler eliyle gerçekleştirilmektedir. Üniversiteler bağlamında farklılık olmakla birlikte 

eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapılan birimler arasında eğitim düzeyi olarak 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu kapsamda iki yıllık eğitim-öğretim ve uygulamaları kapsayan 

önlisans düzeyinde akademik birimler, 4 yıllık eğitim-öğretim ve uygulama yapılan lisans 

düzeyinde akademik birimler, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans düzeyinde eğitim-

öğretim ve daha çok bilimsel araştırma ağırlıklı akademik birimler ile yüksek lisanstan sonra 

ise araştırma yapma, sentezleme, irdeleme ve yorum yapabilme becerisi kazandıran doktora 

eğitimi verilmektedir.  

 

Bu araştırmada üniversitelerde eğitim-öğretim yapan gençlerin kültürel miras ve 

turizme bakış açıları ile bu değerlere karşı farkındalıklarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde okuyan çeşitli birimlerdeki gençlerin 

kültürel turizme bakış açılarıyla farkındalıklarının tespiti yapılacaktır.  

 

Araştırmada anket uygulaması yardımıyla veriler toplanmıştır. Anket Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kayıtlı farklı düzeyde eğitim yapan 

farklı birimlerdeki öğrencilere uygulanmıştır. Anket üniversitede çeşitli birimlerde Şubat-

2019 ayında 232 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz yapılarak 

bulgular paylaşılmıştır.  

 

1. LĠTERATÜR TARAMASI 

 

 Bu bölümde konuyla ilgili çalışılmış eserlerle ilgili bilgiler verilecektir.  

 

 Üniversite gençliğinin turizm ve Türkiye’nin turizm değerlerine yönelik algılarının 

araştırılmasına yönelik Türkiye’de okuyan yabancı öğrencilerle ilgili Çetin vd. (2012) 

tarafından bir çalışma yapılmıştır. Gazi Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler 

üzerinde yapılan çalışmada anket uygulanarak frekans, yüzde aritmetik ortalama, Ki-Kare, t-

testi ve Anova analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda ankete katılan yabancı 

uyruklu öğrencilerin turizmle ilgili algılarının cinsiyete, öğrenci ailelerinin gelir durumuna ve 

lise mezuniyet türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

 

 Ayaz vd. (2012) turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizmle ile ilgili bakış açılarına 

yönelik bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada turizmin insan kaynağı potansiyelinin 

yetiştirildiği turizm eğitiminin önemi vurgulanırken, önlisans ve lisans düzeyinde turizm 

öğrencilerinin kırsal turizme bakış açıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Anket uygulaması 

kullanılarak yapılan çalışma sonucunda, katılımcıların kırsal turizmle birlikte çevrenin 

kirleneceği ve çevrenin bozulacağı kaygısı taşıdıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

 Sidekli ve Karaca (2013) tarafından yapılan ve sosyal bilgiler öğretiminde yerel kültürel 

miras öğelerinin kullanımına dair öğretmen adaylarının görüşlerinin ortaya çıkarılmasına 

yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışma karma yöntemle yapılmıştır. Araştırmada bir anket 

ölçeği ile açık uçlu sorulardan oluşan bir uygulama yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmen adayları kültürel miras varlıklarının sosyal bilgiler öğretiminde kullanımının faydalı 

olacağını, sosyal bilgiler dersi ile yerel kültür öğelerinin ilişkilendirilebileceğini ve sosyal 

bilgiler öğretiminde yerel kültürel miras öğelerinin yararlı olacağına yönelik olumlu tutum 

sergiledikleri tespit edilmiştir. 
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 Dönmez ve Yeşilbursa (2014) tarafından kültürel mirasla ile ilgili eğitimin öğrenciler 

üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin 

kültürel miras eğitiminin somut kültürel miras algılarına yönelik etkisinin olup olmadığının 

araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, öntestten, sontestten, kontrol grubundan oluşan 

ve kısmen de yarı deneysel tarzda bir yöntem uygulanmıştır. Araştırma kapsamında uygulama 

yapılan gruplarla ilgili sonuçlara göre, eğitimde sosyal bilgiler dersinin kültürel miras 

üzerinde olumlu etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.   

 

 Demirbulat vd.(2015) Bursa ilinin tarihi ve turistik zenginliğinden bahsederek, turizmin 

katma değere dönüştürülmesi için pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine değinerek kültürel 

varlıkların tanıtımı, korunması ve gelecek nesillere aktarımının önemine dikkat çekmiştir. Bu 

bağlamda yazarlar, öğrencilerin bu değerlerle ilgili görüş ve düşüncelerini araştırmak üzere 

Uludağ Üniversitesi Harmancık MYO öğrencilerine Bursa’nın somut kültürel varlıklarıyla 

ilgili bu araştırmayı yapmışlardır. Araştırma sonucunda memleketi Bursa olan öğrencilerle 

memleketi Bursa olmayan öğrencilerin kültürel değerlere bakış açılarında farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

 Akkuş vd. (2015) üniversite öğrencilerine yönelik olarak miras farkındalığı ve 

deneyimiyle ilgili bir çalışma yapmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin algı ve 

beklentilerinin ortaya konması hedeflenen çalışmada bazı bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma 

sonucunda, Sivaslı olan ve turizm eğitimi alan öğrencilerin beklentilerin aksine şehrin kültürel 

mirasını biraz bildikleri tespit edilmiştir. 

 

 Keçe (2015) Ankara ilinin tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik olarak sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının farkındalıklarını araştırmak üzere bir çalışma yapmıştır. Anket 

uygulaması ve genel tarama modelinin kullanıldığı araştırma sonucunda, anketörlerden baba 

eğitim durumu üniversite olanların diğerlerine, kadınların erkeklere, ailesi köyde yaşayanların 

ailesi il ve ilçe merkezinde yaşayanlara göre farkındalıklarının yüksek olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yeterli bilgiye sahip olmadıkları bulgusuna da 

ulaşılmıştır. 

 

 Gençlerin turizm algısı ve turizme verilen desteklerle ilgili Zengin vd. (2018) tarafından 

Sakarya Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Anket yoluyla gerçekleşen 

çalışmada faktör analizi, Anova, t-testi analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda bazı anlamlı 

farklılıklara ulaşılmış ve bu farklılıklarının nedeninin turizmle ile ilgili negatif algıdan 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

 

 Karadeniz vd. (2018), Ordu Üniversitesi öğrencileri üzerinde kültürel miras 

farkındalığına yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışma kapsamında, kültürel mirasın turizm 

açısından değeri vurgulanarak bu değerlerin gelecek nesillere aktarımının önemi üzerinde 

durulmuştur. Çalışmada, gelecekte önemli yerlerde olacak gençlerin kültürel değerlerle ilgili 

algıları ile bu değerlere karşı farkındalıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Anket uygulaması 

yapılan araştırmada genel anlamda gençlerin kültürel miras ve farkındalıklarının orta düzeyde 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

 

 Güneş ve Alagöz (2018) turizm eğitimi alan öğrencilerin kültürel miras algılarını 

ölçmeye yönelik bir çalışma yapmıştır. Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek 

Yüksekokulu’nda 2016-2017 öğretim döneminde eğitim alan öğrencilerin kültürel miras 

unsurlarına yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla anket uygulamasından faydalanılmıştır. 
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Araştırmanın bulgularında genel olarak öğrencilerin kültürel miras unsurlarına yönelik 

tutumlarının olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

2. ARAġTIRMANIN UYGULAMASI 

 

2.1. AraĢtırmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı 

 

 Bu çalışma üniversitelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim 

alan öğrencilerin gerek bölgesel gerekse ulusal düzeydeki kültür varlıkları ile ilgili bilgi 

düzeyleri, kültürel turizmle ilgili görüş ve düşünceleri, kültürel varlıklarla ilgili algıları ve 

kültürel turizme yönelik bakış açılarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 

üniversitede okuyan farklı düzeydeki öğrenciler arasında kültürel miras ve turizm algıları 

arasında fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapıldığından, çalışmada nihai 

anlamda alınan eğitimin ve eğitim süresinin kültürel miras ve turizme etkisi olup olmadığı 

irdelenecektir. 

 

 Araştırma sadece Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerine uygulanmış ve 

öğrenciler tarafından doldurulan ankete verilen cevaplarla sınırlandırılmıştır. Anketin 

üniversitede farklı birimlerde okuyan 232 öğrenciye uygulanması ise çalışmanın diğer bir 

sınırıdır. Araştırmada önlisans, lisans ve master öğrencilerinin kültürel miras ve turizme bakış 

açılarıyla ilgili düşünceleri irdelenecek olup başka bir konuya değinilmeyecektir.  

 

2.2. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

 Bu araştırmanın konusu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde kayıtlı, farklı düzeyde 

eğitim alan öğrencilerin kültürel mirasa bakış açıları arasındaki farkı irdelemektir. 

Araştırmamanın evrenini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde 2018-2019 eğitim- öğretim 

döneminde kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemden elde edilecek sonuçların 

genelleneceği kitle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine kayıtlı tüm öğrencilerdir.  

 

 Araştırmanın zaman, maliyet gibi sınırlılıkları olduğundan örneklem seçilerek araştırma 

yapılmıştır. Araştırmaya konu evren ile ilgili bilgi edinmek üzere evreni en iyi temsil edeceği 

düşünülerek seçilen örneklem, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde farklı düzeyde eğitim 

verilen birimlerde kayıtlı 232 öğrencidir. 

 

2.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

 

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi önlisans, lisans, master öğrencilerinin kültürel miras 

ve turizme bakış açılarının ölçülmesi amacıyla yapılan bu çalışmada veriler anket uygulaması 

yoluyla elde edilmiştir.  Çalışmanın anketi oluşturulurken literatürde daha önceden yapılmış 

anketler incelenmiş ve konuya özgü düzenlemelerle ölçek oluşturulmuştur. Ölçek 

oluşturulurken ifade ve soruların seçiminde konuya en iyi hizmet edecek sorular ve ifadelerle, 

soru ve ifadelerin konuya uygun içerikte olmasına dikkat edilmiştir. Ölçek geliştirilmesi 

aşamasında Ayaz vd.(2012)’deki çalışmasından,    Akkuş vd. (2015)’deki çalışmasından, 

Yılmaz vd.(2017)’deki çalışmasından, Karadeniz vd.(2018)’deki çalışmasından yararlanılmış, 

bu çalışmalardaki soru ve ifadeler harmanlanarak, Osmaniye özelinde Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi öğrencileri bağlamında düzenlemelerle anket oluşturulmuştur. İki bölümden 

oluşan ankette öncelikle öğrencilere demografik özelliklere yönelik sorularla, eğitim-

öğretimle ile ilgili öğrenciliğe özel sorular sorulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise 
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öğrencilerin kültürel turizme yönelik algılarını ölçmek amacıyla hazırlanan ifadelerden oluşan 

5’li likert tipi ifadeler yer almıştır. Likert ölçeğinde katılımcıların algı ölçeği, kesinlikle 

katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum şeklinde 

derecelendirilmiştir. 

 

 Çalışmada kullanılan anketin sağlıklı olup olmadığı, içeriğinin ve ölçekte yer alan 

ifadeler ile soruların herkes tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı, ölçekte hata, eksik, yanlışlık 

olup olmadığını kontrol etmek amacıyla öncelikle 25 öğrenciye anket deneme amaçlı 

uygulanmış, anketin geri dönüşlerine göre eksiklikler ve aksaklıklar ile ilgili düzenlemeler 

yapılarak ankete son şekli verilmiştir. Bu aşamadan sonra anket uygulamaya geçilmiştir. 

 

 Araştırma kapsamında hazırlanan anket; yüz yüze yöntemle yapılmıştır. Anket 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

kayıtlı ve her bir örneklem için eşit seçilme ihtimali olan tesadüfü örnekleme yöntemiyle; 

önlisans, lisans ve master (Yüksek lisans-doktora) düzeyindeki öğrencilerden seçilen 232 

anketöre, Şubat-2019 ayında uygulanmış ve 232 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

 

 Araştırmada veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle 

betimleyici istatistikler özetlenmiş ve daha sonra ise varyansların karşılaştırılması esasına 

dayalı parametrik testlerden Anova ve t-testi ile oluşturulan hipotezler test edilmiştir.  

 

3. BULGULAR 

 

 Araştırmanını uygulama sonuçlarına yönelik tanımlayıcı istatistikler ile oluşturulan 

hipotezler ve hipotez testlerine yönelik yapılan analizler bu bölümde verilmiştir. 

 

3.1. Güvenilirlik Analizi 

 Araştırmanın ölçeğinin içsel tutarlığını ve sorular arasındaki uyumu ölçmede kullanılan 

yöntemlerden birisi ve Cronbach (1951) tarafından geliştirilen Cronbach   α  katsayısı 0 ile 1 

arası değerler almaktadır. Cronbach   α  katsayısı 1’e ne kadar yaklaşırsa ölçek soruları 

arasındaki uyumun o kadar yüksek olduğu ifade edilir. Sosyal bilimlerde genel anlamda 

Cronbach   α  katsayısı ile ilgili yaklaşım şu şekildedir(İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014:283). 

 

 0,00< α <0,40 ise ölçek güvenilir değil, 

 0,41< α <0,60 ise ölçek güvenilirliği düşük, 

 0,61< α <0,80 ise ölçek güvenilirliği kabul edilebilir seviyede 

 0,81< α <1,00 ise ölçek yüksek güvenilirliktedir. 

 

 Yapılan analiz sonucunda Cronbach   α  katsayısı 0,815 olarak tespit edilmiştir. Buna 

göre araştırmada kullanılan ölçeğin iç tutarlığı ve sorular arasındaki uyumu bakımından 

yüksek güvenilirlikte ölçek olduğu kabul edilmiştir.  
 

 
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha N of Items 

,815 19 
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3.2. Betimleyici Ġstatistikler 

 

 Yapılan anket göre anketörlerin demografik özellikleriyle üniversite öğrencilerinin 

eğitim-öğretimle ilgili öğrenci durumlarını gösterir bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 2. Betimleyici İstatistikler 

YaĢ Frekans % Cinsiyet Frekans % 

18-22 123 53,0 Kadın 107 46,1 

23-35 98 42,2 Erkek 125 53,9 

36-48 7 3,0 Toplam 232 100,0 

49 ve daha fazlası 4 1,7    

Toplam 232 100,0    

Ailenin ikameti (Mülki) Frekans % Ailenizin oturduğu il Frekans % 

Büyükşehir 56 24,1 Osmaniye'de 97 41,8 

İl merkezi 107 46,1 Osmaniye'ye komşu ilde 87 37,5 

İlçe merkezi 48 20,7 Diğer illerde 48 20,7 

Köy/belde 21 9,1 Toplam 232 100,0 

Toplam 232 100,0 Ailenizin geliri Frekans % 

Osmaniye’de oturma suresi Frekans % 0-2000 88 37,9 

1 yıldan az 42 18,1 2001-3500 55 23,7 

1-5 yıl arası 99 42,7 3501-6000 56 24,1 

5 yıldan fazla 91 39,2 6001'den fazla 33 14,2 

Toplam 232 100,0 Toplam 232 100,0 

Okuldan önce Osmaniye’de mi 

oturuyordunuz? 
Frekans % 

Kastabala Antik ġehrine en 

az bir kere gittim. 
Frekans % 

Evet 82 35,3 Evet 74 31,9 

Hayır 150 64,7 Hayır 158 68,1 

Toplam 232 100,0 Toplam 232 100,0 
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Hiç kültürel geziye katıldınız 

mı? 
Frekans % 

Üniversitede hangi düzeyde 

eğitim alıyorsunuz? 
Frekans % 

Evet 129 55,6 Önlisans 95 40,9 

Hayır 103 44,4 Lisans 77 33,2 

Toplam 232 100,0 
Yüksek lisans-Doktora 

(Master) 
60 25,9 

Hiç müzeye gittiniz mi? Frekans % Toplam 232 100,0 

Evet 194 83,6 Genel not ortalamanız? Frekans % 

Hayır 38 16,4 2'den küçük 47 20,3 

Toplam 232 100,0 2.00-2.99 arası 98 42,2 

Osmaniye kent müzesine gittiniz 

mi? 
Frekans % 3.00-3.50 arası 51 22,0 

Evet 94 40,5 3.50-4.00 arası 36 15,5 

Hayır 138 59,5 Toplam 232 100,0 

Toplam 232 100,0    

 

  

 Anket verilerine göre betimleyici istatistikler ile ilgili sonuçlar yukarıdaki tabloda 

gösterilmiştir. Buna göre ankete katılan öğrencilerin %53,0’ü 18-22 yaş Aralığında %42,2’si 

ise 23-35 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Anket sonuçlarına göre öğrenci ailelerinin 

büyük çoğunluğunun Osmaniye’de ve Osmaniye’ye komşu illerde oturduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. (%41,8+%37,5=%79,3). Öğrenci ailelerinin büyük çoğunluğu büyükşehirlerde ve 

il merkezlerinde oturdukları gözlemlenmiştir (Büyükşehir %24,1, il merkezi %46,1). Ankete 

katılanlar aile geliri açısından incelendiğinde, %37,9’u 0-2000 TL arası gelire sahip olduğu, 

%23,7’sinin ise 2001-3500 TL gelir grubunda olduklarını beyan etmişlerdir. Anketörlerin 

%64,7’si üniversiteden önce Osmaniye’de oturmadıklarını ifade etmişlerdir.  

 

 Kastabala Antik Şehrine gitmeyenlerin oranı bir hayli yüksek gözükmektedir (%68,1). 

Aynı şekilde öğrencilerin %83,6’sı müzeye gittiğini ifade ederken, Osmaniye’deki kent 

müzesine gidenlerin oranı ise %40,5 olduğu gözükmektedir.  Ankete katılanların %40,9’u 

meslek yüksekokullarında okuyan önlisans öğrencilerinden, %33,2’si fakültelerde okuyan 

lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerden, %25,9’u ise enstitülerde master (yüksek lisans-

doktora) seviyesinde eğitim alan öğrencilerden olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 3. Kültürel Miras ve Turizm Algısına Yönelik Bazı Soruların Frekans ve Yüzdeleri 
İncecikten bir kar yağar, Tozar Elif, Elif 

deyi...Deli gönül abdal olmuş,  Gezer 

Elif, Elif deyi...” Şiiri Karacaoğlan’a ait 

şiirdir. 

Frekans Yüzde 

 

Dünya miras listesine alınan 

Göbeklitepe 

Adıyaman’dadır. 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 61 26,3 Kesinlikle katılıyorum 39 16,8 

Katılıyorum 45 19,4 Katılıyorum 26 11,2 

Fikrim yok 65 28,0 Fikrim yok 58 25,0 

Katılmıyorum 17 7,3 Katılmıyorum 21 9,1 

Kesinlikle katılmıyorum 44 19,0 Kesinlikle katılmıyorum 88 37,9 

   

 Toplam 
232 100,0 

  Toplam  
232 100,0 

Şehrin kültürel mirasına sahip çıkmak 

gereklidir. 
Frekans Yüzde 

Osmaniye’de turizm 

potansiyeli yeterince vardır. 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 167 72,0 Kesinlikle katılıyorum 18 7,8 

Katılıyorum 29 12,5 Katılıyorum 16 6,9 

Fikrim yok 6 2,6 Fikrim yok 40 17,2 

Katılmıyorum 8 3,4 Katılmıyorum 66 28,4 

Kesinlikle katılmıyorum 22 9,5 Kesinlikle katılmıyorum 92 39,7 

   

 Toplam 
232 100,0   Toplam 232 100,0 

      

Osmaniye’nin kültürel miras turizmi 

yeterince tanıtılmaktadır. 
Frekans Yüzde 

Yaşar Kemal Osmaniye’de 

yaşamış bir önemli bir 

yazardır. 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 35 15,2 Kesinlikle katılıyorum 82 35,7 

Katılıyorum 22 9,6 Katılıyorum 28 12,2 

Fikrim yok 43 18,7 Fikrim yok 65 28,3 

Katılmıyorum 52 22,6 Katılmıyorum 17 7,4 

Kesinlikle katılmıyorum 78 33,9 Kesinlikle katılmıyorum 38 16,5 

  Toplam 230 100,0   Toplam 230 100,0 

Karatepe kilimleri Osmaniye’nin 

kültürel değerlerinden birisidir. 
Frekans Yüzde 

Osmaniye’de yayla turizmi 

yeterince gelişmiştir. 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 77 33,2 Kesinlikle katılıyorum 65 28,0 

Katılıyorum 46 19,8 Katılıyorum 45 19,4 

Fikrim yok 79 34,1 Fikrim yok 59 25,4 

Katılmıyorum 14 6,0 Katılmıyorum 34 14,7 

Kesinlikle katılmıyorum 16 6,9 Kesinlikle katılmıyorum 29 12,5 

  Toplam 232 100,0         Toplam 232 100,0 

 

Araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin bazı analiz değerleri yukarıda paylaşılmıştır. Buna 

göre Karacaoğlan’a ait olan ve Çukurova’da da yaşadığı rivayet edilen günlük yaşamda da 

birçok şarkı ve türküde kullanılmış yukarıdaki dizelerin Karacaoğlan şiiri olduğuna 

katılanların oranı %45,7 (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum) olarak bulunmuştur. 

Öğrenciler bu soruda %28 oranında fikir belirtmekten kaçındıkları görülmüştür. Ankete 

katılanların çoğunluğunun Karacaoğlan’ın bu ünlü şiirini bilmedikleri veya bu konuda fikir 

belirtmedikleri gözlenmiştir. Öğrenciler dünya miras listesinde yer alan Göbeklitepe’nin yeri 

konusunda; büyük bir kısmının Göbeklitepe’nin Adıyaman’da olmadığını bildikleri 

görülmektedir. Ancak fikir belirtmeyenlerle katılanların oranı (kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum) %53 olduğu görülmüştür. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun 

Osmaniye’nin yeterli kültürel miras ve turizmle ilgili potansiyeli olduğuna dair soruya 

katılmadığını belirtmişlerdir (%28,4+39,7).  Aynı şekilde Osmaniye’de kültürel miras ve 

turizmle ilgili yeterince tanıtım yapıldığına dair soruya da katılmadıklarını (%22,6+33,9) 

ifade etmişlerdir. Öğrenciler Osmaniye’de yeterince turizm potansiyeli olmadığını ve var olan 
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kültürel miras ve turizm değerlerinin de tanıtılmadığı yönünde bir algıya sahiptir. Yaşar 

Kemal’in Osmaniye’de yaşamış, ünlü bir yazar olduğuna ilişkin soruya önemli ölçüde fikir 

belirtmekten kaçındıkları görülmektedir. Ayrıca bu soruya katılmayanların oranı da bir hayli 

yüksek gözükmektedir. Dünyaca ünlü ve Osmaniye’de yaşamış olan yazarın tanınırlığı 

Osmaniye bağlamında düşük gözükmektedir. Anketörlerin Osmaniye’de önemli kültürel 

değerlerden biri olan, meşhur Karatepe kilimlerine ilişkin soruya çoğunluğun fikir 

belirtmekten kaçındığı gözükmektedir. 

 

3.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

 

H
1
:Öğrencilerin kültürel miras ve turizme bakış açısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

H
2
: Öğrencilerin müzeye gitme durumlarıyla kültürel miras ve turizme bakış açısı 

arasında anlamlı farklılık vardır.  

H
3
: Öğrencilerin yaşadıkları yerin büyüklüğü ile kültürel turizme bakış açıları arasında 

bir farklılık bulunmaktadır. 

H
4
: Öğrencilerin üniversitede okudukları eğitim düzeyi ile kültürel miras ve turizme 

bakış açısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H
5
: Öğrencilerin not ortalamaları ile kültürel miras ve turizme bakış açıları arasında 

anlamlı bir farklılık söz konusudur. 

 

Yukarıdaki hipotezlerin testi için varyans analizi yapılacaktır.  Bu kapsamda likert 

ölçeğinin ortalaması alınmış ve karşılaştırmalar bu ortalamayla yapılmıştır.  

 

 Varyans analizi parametrik testlerden ortalama karşılaştırılarak yapılan bir testtir. 

Parametrik testler için iki önemli varsayım mevcuttur. Dağılımın normal dağılım olması ve 

varyansların homojen olması varsayımlarıdır (Karadayı, 2010:22). 

 

 Bu nedenle öncelikle dağılımın normal dağılım gösterip göstermediği tespit edilecektir. 

Bu kapsamda SPSS istatistik programında normalite testi yapılmış ve normalite test sonuçları 

aşağıdadır. 

 
Tablo 4. Normallik Analizi 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

likertort ,136 232 ,000 ,914 232 ,000 
 

   

Araştırma kapsamında Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre dağılımın normal 

dağılım göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (Ho red, H
1 

kabul). Ancak sosyal bilimlerde 

veriler genelde algı araştırması olduğunda normalite testinin yanında verinin basıklık ve 

çarpıklık değeriyle grafiğine bakılarak karar verilebilmektedir.  

 

Bu anlamda araştırmanın verilerinde tüm değişkenler için basıklık ve çarpıklık 

değerlerinin  -2,0;+2,0 güven sınırları arasında olması durumunda verinin normal dağılım 
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gösterdiği kabul edilir
1
. Araştırmada veriler ile ilgili olarak, skewness değeri 1,204 ve kurtosis 

değeri 1,669 olarak tespit edilmiş ve testin skewness, kurtosis değerlerine göre verinin normal 

dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Aynı zamanda veri ile ilgili histogramda da normal 

dağılım grafiğine benzer bir grafik olduğu görülmektedir.  

 

 
                                             Grafik 1. Normalite grafiği 

 

 Varyans analizi için ikinci önemli varsayım olan varyansların homojenliği testi 

sonuçları aşağıdadır.  

 
Tablo 5. Homojenlik Analizi 

likertort   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,008 2 229 ,137 

  

Buna göre p> 0,005 olduğundan Ho kabuldür. Yani gruplar arası varyans homojendir.  

  

3.4. AraĢtırmadaki Hipotezlerin Analiz Sonuçları 

 

 Hipotez testleri için t-testi ve Anova testi uygulanmıştır. Bu kapsamda likert ölçeğinin 

ortalaması alınarak bağımlı değişken tek değişkene düşürülmüş ve analizler yapılmıştır.  
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H
1
:Öğrencilerin kültürel miras ve turizme bakış açısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Bu hipotezin testi için t-testinden faydalanılmıştır. Test sonucuna göre varyans eşitliği 

sağlanmış ve Ho kabul edilmiştir(p=0,317>0,005). Buna göre öğrencilerin kültürel miras ve 

turizme bakış açılarında cinsiyete göre bir farklılık gözlenmemiştir. 

H
2
: Öğrencilerin müzeye gitme durumlarıyla kültürel miras ve turizme bakış açısı 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

 

Katılımcıların müzeye olan ilgilerine göre kültürel miras ve turizme bakış açısı 

değişiklik gösterip göstermediği t-testi ile analiz edilmiştir. Buna göre p=0,603 olarak 

bulunmuştur. Bu sonucu göre öğrencilerin müzeye gidip gitmemeleri, kültürel miras ve 

turizme bakış açılarında bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. 

 

H
3
: Öğrencilerin yaşadıkları yerin büyüklüğü ile kültürel miras ve turizme bakış 

açıları arasında bir farklılık bulunmaktadır. 

Öğrencilerin yaşadığı yerin büyüklüğünün kültürel miras ve turizme etki edip 

etmediğini araştırmak için Anova testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre Ho kabul edilerek, 

öğrenci ailelerinin büyükşehir, il merkezi, köy-beldede yaşıyor olması, kültürel miras ve 

turizm algısında bir farklılık oluşturmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.   

 H
4
: Öğrencilerin üniversitede okudukları eğitim düzeyi ile kültürel miras ve turizme 

bakış açısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

 

 Önlisans, lisans ve master seviyesinde okuyan öğrencilerin kültürel miras ve turizme 

bakış açısında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Anova ile test edilmiştir. Anova analiz 

sonucuna göre %5 anlamlılık düzeyinde öğrencilerin üniversitede okudukları öğrenim 

düzeylerine göre kültürel miras ve turizme bakış açılarında anlamlı bir fark olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır( p=0,028). Buna göre master (Yüksek lisans-doktora) düzeyinde okuyan 

öğrencilerin, lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin ve önlisans düzeyinde okuyan öğrencilerin 

kültürel miras ve turizme bakış açılarının farklı olduğu, kültürel miras ve turizm konusunda 

farklı düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

 

H
5
: Öğrencilerin not ortalamaları ile kültürel miras ve turizme bakış açıları arasında 

anlamlı bir farklılık söz konusudur. 

 

Anova analiz sonucuna göre %10 anlamlılık düzeyinde p=0,052 olduğundan Ho 

reddedilmiştir.  Bunun sonucu olarak not ortalamaları farklı olan öğrencilerin kültürel miras 

ve turizme bakış açıları anlamlı farklılık göstermektedir. 
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Tablo 6. Hipotez Testleri Toplu Sonuçlar 

Hipotezler 
Analiz 

Türü 

Varyansları

n 

Homojenliği 

Analiz  

p 

değeri 

%5 ve %10 Anlamlılık 

Düzeyinde Sonuç 

H
1
:Öğrencilerin kültürel miras 

ve turizme bakış açısı 

cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

T-Testi 
Varyanslar 

homojen 

 
p=0,31

7 

(p >0,005) Ho kabul  

Buna göre öğrencilerin kültürel 

miras ve turizme bakış açılarında 

cinsiyetin önemi yoktur. 

H
2
:Öğrencilerin müzeye 

gitme durumlarıyla kültürel 

miras ve turizme bakış açısı 
arasında anlamlı bir farklılık 

vardır.  

T-Testi 
Varyanslar 

homojen 

p=0,60

3 

Ho kabul. Öğrencilerin müzeye 

gidip gitmemeleri ile kültürel 
miras ve turizme bakışları 

arasında bir farklılık tespit 

edilmemiştir. 

H
3
:Öğrencilerin yaşadıkları 

yerin büyüklüğü ile kültürel 

miras ve turizme bakış açıları 

arasında bir farklılık 
bulunmaktadır. 

Anova 
Varyanslar 

homojen 

p=0,63

4 

Test sonucuna göre Ho kabul 

edilerek, öğrencilerin ailelerinin 
büyükşehir, il merkezi, 

köy/beldede yaşıyor olması, 

kültürel miras ve turizm algısında 
bir farklılık oluşturmamaktadır. 

H
4
:Öğrencilerin üniversitede 

okudukları eğitim düzeyi ile 
kültürel miras ve turizme 

bakış açısı arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. 

Anova 

Varyanslar 

homojen 

değil. 

p=0,02
8 

p<0,05  ve Ho reddedilmiştir. 
Öğrencilerin kültürel miras ve 

turizm algısı öğrenim görülen 

düzeylere göre farklılık 
göstermektedir.  

H
5
:Öğrencilerin not 

ortalamaları ile kültürel miras 

ve turizme bakış açıları 
arasında anlamlı bir farklılık 

söz konusudur. 

 

Anova 

Varyanslar 
homojen 

değil. 

p=0,05

2 

p<0,10 ve Ho reddedilmiştir. Not 

ortalamaları farklı olan 
öğrencilerin kültürel miras ve 

turizme bakış açıları da anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 Bu çalışma üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan 

öğrencilerin gerek bölgesel gerekse ulusal düzeydeki kültür varlıkları ile ilgili bilgi düzeyleri, 

kültürel miras ve turizmle ilgili görüş, düşünce ve algılarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

Anket uygulaması yapılan araştırmada, ankete katılan öğrencilerin %53,0’ı 18-22 yaş 

aralığında, %42,2’si ise 23-35 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Anket sonuçlarına göre 

öğrenci ailelerinin büyük çoğunluğu Osmaniye ve Osmaniye’ye komşu illerde oturduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır.  Öğrenci ailelerinin büyükşehirlerde %24,1’i, il merkezlerinde ise 

%46,1’i oturmaktadır. Ankete katılanlar aile geliri açısından incelendiğinde %37,9’u 0-2000 

TL arası gelire sahip olduğunu, %23,7’sinin ise 2001-3500 TL gelir grubunda olduklarını 

beyan etmişlerdir. Öğrenci ailelerinin büyük kısmının düşük gelir düzeyine sahip olduğu ifade 

edilebilir. Anketörlerin %64,7’si üniversiteden önce Osmaniye’de oturmadıklarını ifade 

etmişlerdir.  Kastabala Antik Şehrine gitmeyenlerin oranı bir hayli yüksek gözükmektedir 

(%68,1). Aynı şekilde öğrencilerin %83,6’sı müzeye gittiğini ifade ederken, Osmaniye’deki 

kent müzesine gidenlerin oranı ise %40,5 olduğu gözükmektedir. 

 

 Öğrencilere yöneltilen likert tipi sorulardan elde edilen bulgulara göre Osmaniye 

bağlamında ve ulusal düzeyde bazı kültürel miras ve turizme konu olan önemli değerlerle 

ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu, Osmaniye’de yaşamış ve kültürel olarak önemli bazı 

kişilerle ilgili bilgi düzeylerinin zayıf olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

 

 Araştırmada hipotezler oluşturularak test edilmiştir. Araştırmanın hipotez testlerinden 

önce normalite testi ve homojenlik testi ile ölçeğin iç tutarlılığına yönelik güvenilirlik analizi 

yapılmıştır. 

 

Buna göre ankete katılanların kültürel miras ve turizme bakış açılarında, cinsiyete göre 

farklılık olmadığı gözlenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları yerin büyüklüğü ile kültürel miras ve 

turizme bakış açıları arasında bir farklılık olup olmadığı araştırılmış, test sonucuna göre 

öğrencilerin ailelerinin büyükşehir, il merkezi, köy/beldede yaşıyor olması kültürel miras ve 

turizm algısında bir farklılık oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin üniversitede 

okudukları eğitim düzeyi ile kültürel miras ve turizme bakış açısı arasında farklılık olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerden farklı düzeyde eğitim alan öğrencilerin kültürel miras 

ve turizme bakış açıları farklıdır. Çalışmada son olarak öğrencilerin not ortalamaları farklı 

öğrencilerin kültürel miras ve turizme bakış açıları arasında farklılık olduğu gözlemlenmiştir. 

Buradan not ortalaması farklı olan öğrencilerin kültürel miras ve turizme bakış açıları da 

farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

 Sonuç olarak üniversitede farklı düzeyde (önlisans, lisans, yüksek lisans-doktora) eğitim 

alan öğrencilerin kültürel miras ve turizm algılarının farklı olduğu ortaya konmuştur. Bu 

kapsamda 4 yıllık lisans eğitimi verilen fakülte öğrencilerinin, 2 yıllık önlisans eğitimi verilen 

meslek yüksekokulu öğrencilerinin ve master (Yüksek lisans-doktora) düzeyinde eğitim alan 

öğrencilerin kültürel değerlere, kültür varlıklara, kültürel miras ve turizme ilişkin farklı görüş 

ve düşünceye sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında kültürel miras ve turizm 

algısı öğrencilerin not ortalamaları bağlamında farklılık gösterdiği bulgularına da ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin kültürel miras ve turizmle ilgili algılarının düşük olduğu, kültürel varlıklara 

ilgilerinin yeterince olmadığı gözlemlenmiştir. 
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Bu araştırma bazı kısıtları nedeniyle sadece Osmaniye Korkut Ata üniversitesinde 

yapılmıştır. Araştırma aynı üniversitede farklı fakülte ve bölümler bağlamında da yapılabilir. 

Ayrıca araştırma verilerinde arkeoloji ve turizm öğrencileri bulunmamaktadır. Çalışma 

kültürel miras ve turizm farkındalığı biraz daha yüksek olabilecek olan turizm öğrencileri ile 

arkeoloji öğrencilerine yapılabilir. 
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ABSTRACT 

 

Culture reflects differences in natural environment, it influences and is influenced by 

natural environment. As a result of occurrence of different cultures in different natural 

environments, people demand to experience in different cultural environments and this leads 

tourism development of recreational demand. 

 

Involvement in the tourism movements has been rising every passing day along with 

the globalization concept. Ultimate purpose of tourism is marketing a particular service to an 

individual who participates. In this respect tourism sector is a commercial sector. Protection 

of cultural heritage and using it tourism purposes; the support of local people are quite 

important. 

In this study, while discussing the current legal regulations in our country, some 

determinations related to the functional uses of cultural assets and participatory processes on 

the international scale will be discussed and the necessity of participatory processes in 

conservation will be discussed. In addition to the importance of the existence of a cultural 

heritage policy in the preservation of cultural heritage in our country, it will be revealed how 

and by which criteria a policy should be taken. 
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KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİNDE YÖNETİM POLİTİKALARININ 

ÖNEMİ 

 

ÖZET 
 

Doğal çevrenin farklılığı kültüre yansımakta, kültür hem doğal çevreyi hem de 

toplumu etkilemekte ve etkilenmektedir. Farklı çevrelerde farklı kültürlerin ortaya çıkması, 

kültürleri tanıma isteğini gündeme getirmiĢ, bu durum eğlenme-dinlenme talebi ile birlikte 

turizmin geliĢmesine, coğrafya-kültür ve turizm arasındaki iliĢkinin güçlenmesine neden 

olmuĢtur. 

 

KüreselleĢme anlayıĢı ile birlikte turizm hareketlerine katılım her geçen gün 

artmaktadır. Turizmin nihai amacı, bireye belirli bir hizmeti pazarlamaktır. Bu bakımdan 

turizm sektörü ticari bir sektördür. Kültürel mirasın korunması ve turizm amaçlı kullanılması 

konusunda yapılan çalıĢmalarda yerel halkın desteği oldukça önemlidir. Çünkü kültür ve 

miras alanlarında yaĢayan yerel halk, buradaki kültürel mirasın doğrudan kullanıcıları 

oldukları gibi kültürel mirası sürdüren ve yaĢatan kiĢilerdir.  

 

ÇalıĢmada ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler tartıĢılırken, uluslararası ölçekte 

katılımcı süreçler ve kültür varlıklarının fonksiyonel kullanımlarıyla ilgili bazı tespitlere yer 

verilecek, bir taraftan da korumada katılımcı süreçlerin gerekliliği tartıĢılacaktır. Ülkemizdeki 

kültürel mirasın korunmasında bir “kültürel miras politikası”nın varlığının önemi ve gereğinin 

yanı sıra nasıl ve hangi kriterleri gözeten bir politika olması gerektiği de ortaya konulacaktır. 

 

Anahtar Kelime: Kültürel Miras, Turizm, Katılımcılık, Yönetim 

 

1. GİRİŞ 

 

Doğal ve kültürel kaynakların korunması; 1970‟li yıllardan sonra öncelikli konular 

arasına girmiĢ ve dünya gündemini oluĢturmuĢtur. (1972, Human Environmant/ Stockholm 

Konferansı, 1980- Dünya Koruma Startejisi; 1987/ Brundland Raporu). Ġlk kez, WTO (Dünya 

Turizm Örgütü), turizmin çevre ve kültürel miras üzerinde olumsuz etkileri en aza indirgemek 

amacı ile “Küresel Turizm Etiği Ġlkelerinin” belirlenmesi çağrısında bulunmuĢ ve bu taslak 

metnin tüm ilgili aktörlere (özel sektör, sivil toplum, iĢçi örgütleri vb.) sunularak görüĢlerinin 

alınmasını sağlamıĢtır (Akpınar, 2003).  

 

Çok yakın bir zamana kadar obje-odaklı ve tek yapı-ölçeğinde bir yaklaĢımla 

tanımlanmakta olan kültürel miras kavramının, çeĢitli uluslararası sözleĢmelerde de benzer 

Ģekilde tanımlandığı görülebilmektedir. 1931 “Atina Tüzüğü‟nde (Charter of Athens)” ve 

1954 “Lahey SözleĢmesi‟nde (The Hague Convention)” olduğu gibi kültürel miras sadece 

anıtsal mimari eserler, tarihi ya da sanatsal öneme sahip yapılar ve arkeolojik sit alanları gibi 

taĢınmaz kültür varlıkları; resim, heykel gibi sanat eserleri, kitaplar, arĢivler, el yazmaları, 

bilimsel açıdan önemli koleksiyonlar gibi sanatsal, tarihi veya arkeolojik öneme sahip 

taĢınabilir kültür varlıkları olarak ele alınmaktadır.  

 

Kültürel mirasa bu obje odaklı ve anıtsal eser perspektifinden bakıĢın en önemli 

nedeni olarak önce imparatorluklar ardından da ulus-devletler çağında mirasın siyasi 

egemenlik göstergesi olarak değerlendirilmiĢ olması gösterilebilir (Pulhan, 2009: 129). 

Kültürel mirasa anıtsal obje bakıĢı ulus devletleĢme sürecinde ulusal kimlik arayıĢı ve inĢaası 
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çabasının bir parçası olarak yeni bir yorumla devam eder. Kültürel miras eserleri yeni inĢa 

edilen ulus-devletin geçmiĢe uzanan temellerini göstermesi, ulusun geçmiĢine iliĢkin bilgiyi 

geleceğe taĢıdıkları için korunur ve değer atfedilirler. Ulus-devletlerin kurulması ile birlikte 

geçmiĢin bilgisini taĢıyan izleri korumak, muhafaza etmek, göstermek ve gelecek kuĢaklara 

aktarmak yaklaĢımı, tüm dünyada yaygınlaĢmıĢtır. Nitekim, anıtların ve tarihi eserlerin tespit 

edilmeleri, ortaya çıkarılmaları ve korunarak gösterime sunulmaları iĢi devlet idareleri 

tarafından düzenlenmiĢ ve yerine getirilmiĢtir. Ulusun kültür mirasını temsil edecek en iyi 

örneklerin seçilmesi ve bunların korunması konusunda büyük sorumluluk devlet kurumlarının 

atadığı uzmanlar tarafından üstlenilmiĢtir (Aksoy ve Enlil, 2012:3). 

 

Küresel turizm etiği ilkelerine göre; turizm etkinliklerinin geleneksel kültür ürünleri, 

eserleri ve folklorik öğelerinin dejenere olması ve bu değerlerin standartlaĢmasına yol açmak 

yerine, onları zenginleĢtirecek Ģekilde planlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Yine aynı etik 

ilkelerine göre; yerel nüfusun turizmin doğrudan olumlu etkilerinden (iĢ olanakları, gelir artıĢı 

gibi) yararlanması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla genel olarak küresel turizm etiği 

ilkeleri, turizmin toplumun tüm bireyleri için eĢit turizm olanaklarının gerekliliğini, turizmin 

var olabilmesi için fiziksel ve kültürel değerlerin özgünlüklerini koruyarak kullanılması 

gerekliliğini vurgulayan maddeleri kapsar (Uslu ve Kiper, 2006:306). 

 

Ekonomik güdülerin yönlendirdiği ağırlama ve turizm faaliyetlerinde, çevresel, yerel 

veya milli maddi veya manevi varlıklar göz ardı edilip, her nasıl olursa olsun turizm geliri 

elde edilmesi uzun vadede ve akılcı düĢünüldüğünde zararlı bulunacaktır. Kar arttırma hırsı 

veya ekonomik hayatın gerekleri bahane edilmek suretiyle kontrolsüz ekonomik güdülere 

teslim edilen ülkeler sınırlı kaynaklarını, toplumlar ise niteliklerini kaybeder. Bu nedenle 

ülkelerin fiziki nitelikleri ve toplumsal özellikleri yasalarla korunur. Ancak çeĢitli stratejilerle 

ekonomik olarak güçsüz bırakılan ülkelerde bu yasal koruma tedbirlerinin pratikte çeĢitli 

yöntemlerle aĢılması sonucu sürdürülemez bir fiziksel ve toplumsal yağma yaĢanabileceği 

akla gelmektedir. Turizm endüstrisinin ekonomik güdülerle çevreye ve milli değerlere zarar 

vermemesi için sıkı kontrol ve planlama ile kontrol edilmesi gerekmektedir (Fırıncı, 2017: 

211).  

 

Diğer taraftan; Myanmar gibi fazla zengin olmayan ülkelerdeki turizm geliĢimi, bir 

çeĢit sömürgeciliği anımsatmaktadır. Bu iddianın gerekçelendirilmesinde Smith (2016), 

turistlerin yerel kaynak ve topraklara ey koymasını gözeten bir sömürge idaresinin varlığı 

yerine turistlerin yerel mekânları iĢgal ve kullanmalarına imkan sağlayan, ulusal yasal rejimin 

Batılı pasaport sahiplerine ayrıcalık tanımasını ve sermayenin asimetrik dağılımını öne sürer. 

Buradan hareketle, ülkelerin milli turizm politikaları geliĢtirerek turizm alanında sömürge 

durumuna düĢülmemesi için çalıĢılması gerektiği iddia edilebilir. Milli turizm politikaları 

kullanılarak turizm sömürgeliği konumuna düĢülmekten sakınılmalıdır. Geçerli akılcıl politika 

olarak; sorumlu vatandaĢlardan baĢlayarak, rasyonel idare mercilerine kadar her unsurun, 

turizmin sıkı kontrol ve planlaması için aktif davranması, milli turizm politikaları 

geliĢtirilmesi gerekmektedir (Fırıncı, 2017: 211).  

 

Kültürel miras, 20. yüzyıl boyunca tanımı, anlamı ve kapsamı itibariyle bir evrim 

geçirmiĢtir. Bu değiĢime etki eden faktörler arasında ulus devlet yapılanması kadar, kentlerin 

ve kırsal alanların dönüĢümü, koruma teori ve pratiklerinde yaĢanan tartıĢmalar, uluslararası 

ve ulusal sözleĢmeler, küreselleĢme ve yerelleĢme iliĢkisi bağlamında kültürel mirasın bir 

ekonomik değer olarak yükseliĢi sayılabilir. Bu çalıĢmada kültürel mirasın sosyal, siyasi, 

ekonomik ve kültürel boyutuyla ele alınacak ve yönetiminde söz sahibi uluslararası, merkezi, 
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yerel ve sivil yönetim aktörlerini ile birlikte, yönetim süreçlerini ve kültür politikalarındaki 

yeri irdelenecektir. 

 

2. TURİZM KAVRAMI İÇERİSİNDE KÜLTÜREL MİRASIN YERİ 

 

Dünyanın en geliĢmiĢ endüstrisi olan turizm endüstrisi çok etkili bir potansiyele 

sahiptir. Dünyanın ekonomik istikrarına bağlı fakat önceden görülebilir bu yoğun büyüme 

gelecekte de devam edecektir. Turizmin bu büyük potansiyelinden kaynaklanan çeĢitli etkileri 

bazı araĢtırmacıların dikkatini çekmiĢtir. Son zamanlarda araĢtırmacılar turizmin çevre, yerel 

ekonomi ve yerel kültür üzerine uzun vadeli etkilerini araĢtırmaya baĢlamıĢlardır. 

 

Turizm çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. BaĢka bir anlatımla değiĢen motivasyona 

bağlı olarak, değiĢik turizm çeĢitlerinden söz etmek mümkündür. Bunlardan biri kültürel 

turizmdir. Kültürel turizmi diğer turizm çeĢitlerinden ayıran en önemli fark onun öğrenme 

fonksiyonlu oluĢudur. Kültür, insanların düĢündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı 

(davranıĢ ve yaĢayıĢ biçimleri) ve oluĢturduğu (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel 

ürünler) unsurları kapsamaktadır. Dolayısıyla kültür, süreçler (insanların düĢünceleri ve 

yaĢama biçimleri) ve bu süreçler sonunda oluĢan ürünleri (binalar, el sanatları, sanat ve 

gelenekler) kapsamaktadır. Bu açıdan ele alınırsa, kültürel turizm, geleneksel kültürel 

turizmde olduğu gibi, sadece mekân ve anıtların ziyareti değil, ziyaret edilen alandaki yaĢam 

tarzının öğrenilmesidir. Böylece bilgi ve deneyim elde edilmiĢ olunur. Dolayısıyla kültürel 

turizm sadece geçmiĢ kültürlere ait mekân ve anıtların ziyareti değil, aynı zamanda bir bölge 

veya ülkedeki insanların yaĢam biçimi üzerine de kuruludur (Richard, 2001: 7). Çok geniĢ 

kapsamlı olan kültürel turizmin geliĢen bir parçası da miras turizmidir ve geniĢ kapsamlı oluĢ 

bakımından kültürel turizmle aynı özelliklere sahiptir. 

 

“Yeryüzü üzerindeki en büyük gösteri olarak tanımlanan turizmin hayat kaynağı 

mirastır” (Boniface ve Fowler, 1993: XI). Miras sözlük karĢılığı olarak bir neslin kendinden 

sonra gelen nesle bıraktığı Ģeyler olarak tarif edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 1988: 1029). 

Miras turizminin birçok tanımı yapılmıĢtır. Miras turizmi bir nesilden diğerine geçen her türlü 

kaynağın kullanımını ifade etmektedir. BaĢka bir tanımda miras turizmi “odak noktası miras 

kalan Ģeyler olan turizm Ģekli olarak tarif edilmektedir. Miras kalan Ģeyler de tarihi 

binalardan, sanat çalıĢmalarına ve güzel manzaraya kadar değiĢen anlamlar ihtiva etmektedir” 

(Yale, 1991: 21). Light (2000), “Miras geçmiĢin bugünkü kullanımı olarak ele alınırsa, miras 

turizmi geçmiĢin turizm için kullanımını ifade etmektedir”. Confer ve Kerstetter‟den naklen 

Printice‟ye (1993) göre miras turizmi “geçmiĢi ve bugünü birbirine bağlayan bir Ģeyin 

araĢtırılmasıdır”. Naula‟ya göre miras turizmi “tarih ile coğrafyanın birleĢtiği yerdir”. Paria ve 

diğerleri (2001) konuya farklı bir açıdan yaklaĢmaktadır. AraĢtırmacılar miras turizmini, 

spesifik bir sahanın miras değerlerinin dıĢında, turistlerin algılama ve motivasyonlarına 

dayandırmaktadırlar. Dolayısıyla miras turizminde asıl olan, turistlerin miras değerlerini kendi 

miraslarının bir parçası olarak algılamalarıdır. Sadece miras kalan değerlerin nitelikleri 

düĢünüldüğünde, gerçekleĢtirilen turizm faaliyetleri, turizmin bir alt dalı olan tarihi turizmden 

baĢka bir Ģey değildir (Aliağaoğlu, 2004). 

 

Günümüzde geçmiĢe ait değerlerin bu kadar ilgi çekmesi, birden fazla faktörün etkisi 

altında geliĢim göstermiĢtir. Bunlardan ilki, nostalji güdüsüdür. “GeçmiĢi koruma güdüsü, 

insanın kendisini koruması ile ilgili güdüsünün bir parçasıdır. GeçmiĢi bilmeden gelecekte 

nereye ulaĢabileceğimizi anlamak bu açıdan güçlük taĢımaktadır. GeçmiĢ, bireysel ve 

kollektif kimliğin zeminini oluĢturmakta, geçmiĢe ait nesneler de kültürel semboller olarak 
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birer anlam kaynağı olmaları açısından önem taĢımaktadır. GeçmiĢten günümüze süregelen 

süreç, rastlantılara bağlı bir karmaĢanın içinden bir süreklilik duygusunun ortaya çıkmasını 

yol açar. Bu sırada değiĢim kaçınılmaz bir sonuç olarak karĢımıza çıkacaktır. Bu da istikrarlı 

bir anlam sisteminin hem yeniliklerin hem de bozulmaların üstesinden gelmesini 

sağlamaktadır. Nostalji güdüsü, krizlere uyum sağlamanın önemli bir aracı olarak dikkati 

çekmekte, toplumsal bir yumuĢatıcı rolü üstlenmekte ve güvenin zayıfladığı ya da tehdit altına 

girdiği bir durumda ulusal kimliği güçlendirmektedir” (Hewison, aktaran Harvey, 1997:107).  

 

GeçmiĢe ilgiyi arttıran bir diğer faktör de turizm olgusunda daha belirgin bir Ģekilde 

varlığını hissettiren globalleĢmedir. Ġnsan hayatı küreselleĢmeden etkilendikçe yerel 

mekanların kültür ve tarihlerinin önemi daha da artmıĢtır. Bu önem, yerel değerlerin 

korunması fikrini ortaya çıkarmıĢ, aynı zamanda miras turizmi olgusunun geliĢimine katkıda 

bulunmuĢtur.  

GloballeĢme, özellikle sanayiinin ilk geliĢim alanlarında sanayiinin gerilemesine etki etmiĢtir. 

Sonuçta sanayileĢmeye ait yapılar ve kalıntılar, sanayi alanları, binalar miras turizmi 

açısından görülmeye değer alanlar haline gelmiĢtir.  

 

Williams‟ a göre, miras turizminin ortaya çıkıĢ nedenlerinden birini de toplumda 

meydana gelen sosyal değiĢimdir. Bu değiĢime bağlı olarak, Batılı ülkelerde modern turist tipi 

(post-mass) veya “yeni orta sınıf” (new middle class) diye adlandırılan bir kavram ortaya 

çıkmıĢtır. Bu sınıfın ortaya çıkıĢı, sosyal sınıfların kendilerini diğer sosyal sınıflardan eğitim, 

meslek ve tüketim açısından farklı kılma isteklerinin bir sonucudur. BaĢka bir anlatımla “yeni 

orta sınıfın” Amerikan psikolog Maslow‟un güdüler sıralamasında, kendini gerçekleme 

güdüsü ile ilgili olduğu söylenebilir. Maslow güdüler sıralamasını beĢ farklı gruba ayırmıĢtır. 

Buna göre kendini gerçekleme güdüsü, yaĢam ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçları, bağlanma ve 

sevgi ihtiyaçları ve benlik ihtiyaçlarından sonra en son ihtiyaçtır. Her ihtiyacın etkili olması 

ancak kendisinden sonra gelen ihtiyacın karĢılanması ile mümkündür. Daha alt düzeydeki 

güdünün karĢılanması doyuma yol açarken, kendini gerçekleĢme güdüsü ortadan 

kaybolmayan bir ihtiyaçtır. Birey bu güdüsünü nedenli çok doyurursa, bu yöndeki davranıĢ ve 

istekleri de o oranda artacaktır. Bu Ģekilde ortaya çıkan farklı davranıĢ ve istekler turizm 

tüketimini de etkilemiĢtir (Richards, 1996:266). BaĢka bir deyiĢle miras turizmi, yeni ortaya 

çıkan bu sınıfı diğer sosyal sınıflardan farklı kılmaktadır. Böylece modern ve postmodern 

turist tipi geliĢim göstermiĢtir. Modern turist tipi “eski turizm” (old tourism) anlayıĢını 

nitelendirmekte iken, postmodern turist tipi “yeni turizm” (new tourism) anlayıĢının 

geliĢimine neden olmuĢtur. Eski turizm anlayıĢında kitlesel tüketim (fordist kitlesel tüketim) 

ağırlıklı iken, yeni turizmde post fordist tüketim önem kazanmıĢtır. Kitlesel tüketimde üretici 

önemli yere sahip olup, üretilenler ise birbirine benzemektedir. Oysa post fordist tüketim 

anlayıĢında (Urry, 1990; Shaw ve Williams, 1994) üreticiden çok tüketici istekleri ön plana 

çıkmıĢ, üretilenler farklılaĢmıĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Bu turizm türünde öğrenme ve keĢfetmeye 

ait duygular esas Light‟ e göre motivasyon kaynağını oluĢturmaktadır. McCain ve Ray, 

(2003)‟e göre, turizmde sıradanlıktan uzaklaĢma ve kendini kültürel açıdan zenginleĢtirmeye 

doğru bir eğilim ortaya çıkmıĢtır (Aliağaoğlu, 2004: 52). 

 

Rabinson‟ a göre çekicilikler turizmin temelini oluĢturmaktadır. Bunlar olmadıkça 

turistin belirli yerlere gitmesi için motive olması güçtür (Aliağaoğlu, 2004). Turizmin arz 

kaynakları veya temel unsurları olarak da tanımlanan çekicilikler miras turizmi için de 

geçerlilik taĢımaktadır. Miras turizmi birden çok çekiciliğe sahiptir. Aynı zamanda miras 

turizminin her bir türü kendine has çekicilik taĢımaktadır. Genellikle miras turizmi ile ilgili 

çekicilikler, birçok araĢtırmacı tarafından farklı Ģekillerde ele alınmıĢtır. Bu araĢtırmacılardan 
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biri de Printice‟ dir. Printice, miras turizmi çekicilikleri tipolojisinde (1994) konuyu dokuz alt 

baĢlık altında değerlendirmiĢtir (Williams, 1998: 183);  

 

• Doğal tarih ve ilmi çekicilikler: Doğal koruma alanları ve patikaları, hayvanat 

bahçeleri, akvaryumlar, yabani hayat ve soyu tükenmekte olan tür parkları, teknoloji 

merkezleri, bilimsel müzeler, jeomorfolojik ve jeolojik öneme sahip alanlar (mağara, boğaz, 

diklik ve Ģelaleler).  

• Tarımsal ve endüstriyel çekicilikler: Çiftlikler, tarım müzeleri, çeĢitli maden ocakları, 

maden çıkarım alanları, fabrikalar, bira fabrikaları, damıtma binaları ve endüstriyel müzeler.  

• UlaĢım çekicilikleri: UlaĢım müzeleri, mevcut buhar demiryolları, kanal ve rıhtımlar, 

korumaya alınmıĢ gemiler, hava ulaĢım araçlarıyla ilgili sergiler.  

• Sosyo-kültürel çekicilikler: Tarihi yerler, kırsal ve endüstriyel yaĢam müzeleri, giyim 

kuĢam müzeleri. 

 • Bina edilmiĢ çekicilikler: KöĢk, konaklar, dini binalar (katedral, kilise ve tapınaklar, 

cami ve medreseler).  

• Askeri çekicilikler: Kaleler, savaĢ alanları, deniz kuvvetlerine ait limanlar ve askeri 

müzeler.  

• Manzara çekicilikleri: Tarihi Ģehir ve köy görünümü, miras kıyılar ve denizsel 

görünümler.  

• Artistik çekicilikler: Galeri, tiyatro, konser salonları, konserler ve sanat festivalleri.  

• Tarihi kiĢilerle ilgili çekicilikler: Yazar, sanatçı, besteci, siyaset adamı, askeri lider ve 

popüler kültür liderlerinin evleri ve çalıĢma yerleri olarak sıralanabilir. 

 

Timothy‟e göre, ortak miras (1997) dünya, ulusal, yerel ve kiĢisel turizm deneyimleri 

kazandırabilmektedir. Buna göre dünya, ulusal, yerel ve kiĢisel miras turizmi çekiciliklerinden 

söz edilebilir. Ancak bunlar arasında sınırın kesin olmadığı açıktır. Çünkü bir kiĢi tarafından 

dünya miras turizmi çekiciliği olarak kabul edilen bir çekicilik, baĢka bir kiĢi tarafından 

kiĢisel bir çekicilik olarak kabul edilebilir (Aliağaoğlu, 2004: 53). 

 

Kültürel miras kavramının tanımı ve kapsamı günümüze kadar geliĢim göstermiĢtir. 

Yukarıda da değinildiği gibi önceleri sadece anıtsal mimari eserler, tarihi ve sanatsal açıdan 

önemli yapılar ve arkeolojik alanlar ile sınırlı kültürel miras ve koruma anlayıĢının yerini 

zamanla, sıradan sivil yapıların da toplumsal belleğin önemli bir parçası olarak görüldüğü 

daha geniĢ bir anlayıĢ almıĢtır. Bu tür sivil yapılardan oluĢan kentsel dokuların da kültürel 

miras olarak korunmaya değer olduğu görüĢü giderek kabul edilmiĢ, koruma anlayıĢı tek yapı 

ölçeğinden kentsel ölçeğe doğru geniĢlemiĢ, tarihi kentsel alanlar da koruma altına alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Kültürel mirasa bakıĢta yaĢanan bu dönüĢüm II. Dünya SavaĢı sonrası Avrupa 

kentlerinin birçoğunun yaĢadığı büyük boyuttaki yıkımın ertesinde ortaya çıkan modern 

kentsel planlama pratiklerinin sivil mimari ve kentsel miras üzerinde yarattığı olumsuz etkinin 

görülmesiyle birlikte meydana gelir. 

 

3. KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMINDAKİ GENİŞLEME 

Kültürel miras kavramının tanımı ve kapsamı günümüze kadar geliĢim göstermiĢtir. 

Yukarıda da değinildiği gibi önceleri sadece anıtsal mimari eserler, tarihi ve sanatsal açıdan 

önemli yapılar ve arkeolojik alanlar ile sınırlı kültürel miras ve koruma anlayıĢının yerini 

zamanla, sıradan sivil yapıların da toplumsal belleğin önemli bir parçası olarak görüldüğü 

daha geniĢ bir anlayıĢ almıĢtır. Bu tür sivil yapılardan oluĢan kentsel dokuların da kültürel 

miras olarak korunmaya değer olduğu görüĢü giderek kabul edilmiĢ, koruma anlayıĢı tek yapı 

ölçeğinden kentsel ölçeğe doğru geniĢlemiĢ, tarihi kentsel alanlar da koruma altına alınmaya 
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baĢlanmıĢtır. Kültürel mirasa bakıĢta yaĢanan bu dönüĢüm II. Dünya SavaĢı sonrası Avrupa 

kentlerinin birçoğunun yaĢadığı büyük boyuttaki yıkımın ertesinde ortaya çıkan modern 

kentsel planlama pratiklerinin sivil mimari ve kentsel miras üzerinde yarattığı olumsuz etkinin 

görülmesiyle birlikte meydana gelir. 

 

Tarihsel sürekliliği ani bir kesintiye uğratan bu denli hızlı bir dönüĢüm, giderek ciddi 

tepkilere yol açmıĢ, koruma anlayıĢının yeni bir boyut kazanmasına neden olmuĢtur. ĠĢte bu 

savaĢ sonrası dönemde kentlerin yeniden yapılandırılması sırasındaki yıkımlarla ortaya çıkan 

büyük kayıplar sonucu sıradan sivil yapıların da korunmaya değer kültür varlıkları olduğunun 

farkına varılmaya baĢlanmıĢtır. Sıradan sivil yapıların da anıtsal yapılar kadar korunmaya 

değer olduğu ilk kez 1964 tarihli “Venedik Tüzüğü (The Venice Charter)” ile dile getirilmiĢ 

ve taĢınmaz kültür varlıklarının kapsamı geniĢlemiĢtir.  

Venedik Tüzüğü, kültür mirası tanımının değiĢmesi ve korumanın kapsamının geniĢlemesi 

açısından bir köĢe taĢı niteliğindedir. Tüzüğün 1. Maddesinde “Tarihi anıt kavramı sadece bir 

mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli bir geliĢmenin, tarihi bir 

olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleĢmeyi de kapsar. Bu kavram yalnız 

büyük sanat eserlerini değil, ayrıca zamanın geçmesiyle kültürel anlam kazanmıĢ daha basit 

eserleri de içine alır” denilmekte, böylelikle sanat eseri niteliğinde olmayan sıradan 

yapılardan oluĢan yerleĢme dokuları da Tüzük ile ilk kez korunmaya değer görülmektedir. 

Venedik Tüzüğü geniĢ kentsel alanların da sit alanı ilan edilerek koruma altına alınması 

sürecinde önemli bir adım olmuĢtur. 

 

Enlil‟ e göre, kültürel mirasın kapsamının geniĢlemesi ve korumanın tek yapı 

ölçeğinden çıkarak kentsel ölçeğe taĢınması (1992), sıradan yapılardan oluĢan yapı 

gruplarının, geniĢ kentsel alanların korumanın nesnesi haline gelmesi miras alanlarının 

korunmasını çok boyutlu, karmaĢık ve karĢıt görüĢleri de içeren bir planlama problematiğine 

dönüĢtürmüĢtür. KentleĢme baskısı ve buna paralel olarak artan emlak değerleri, artan trafik, 

kirlilik ve benzeri çevresel faktörler miras alanları üzerindeki olumsuz etkilerdir. Diğer yanda 

ise sosyal ve fonksiyonel dönüĢüm ve buna bağlı olarak yaĢanan soylulaĢma eğilimleri gibi 

nedenler, tarihi çevrenin özgün kimliğinin korunması kadar içinde yaĢayanı ile birlikte 

korunmasını da önemli hale getirmiĢtir (Aksoy ve Enlil, 2012:5). 

 

Kültürel miras tanımına getirilen bir baĢka önemli değiĢiklik ise 1972 yılında 

UNESCO‟nun imzaya açtığı “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında 

SözleĢme (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage)” sidir.  Bu sözleĢme ile insan eliyle inĢa edilmiĢ alanların yanı sıra doğanın ve doğa 

ile insanın birlikte yarattığı eserlerin de kapsama alınmaktadır. Kısaca Dünya Mirası 

SözleĢmesi olarak anılan bu sözleĢme imzacı her devleti hem kültürel, hem de doğal mirasını 

tanımlama, belirleme, koruma, restore etme, sunma ve gelecek nesillere aktarma yükümlülüğü 

altına sokmaktadır. Zaman içinde kültür mirasına egemen olan eser odaklı bakıĢ, elle 

tutulamayan somut olmayan mirası (toplulukların, halkların adetleri, inançları, müzikleri, 

yeme-içme kültürleri, yaĢam pratikleri gibi), yaĢayan toplulukların kültürel mirasını ve bir 

yerin fiziki dokusu, aurası, atmosferi, peyzaj alanlarını ve endüstri mirasını da kapsayacak 

biçimde geniĢlemiĢtir. Nitekim Dünya Miras Komitesi Hükümetlerarası Dünya Kültür ve 

Doğal Mirası Koruma Komitesi‟nin Ocak 2008 tarihinde kabul ettiği “Dünya Miras 

SözleĢmesinin Uygulamasına Yönelik ĠĢlevsel Ġlkeler Rehberinde (Operational Guidelines for 

the Implementation of the World Heritage Convention)” Dünya Miras Listesi‟ne aday 

gösterilebilecek “özel niteliklere sahip varlıklar” diye yeni bir kategori açmıĢtır. Buna göre, 

“Kültürel Peyzajlar”, “Tarihi ġehirler ve ġehir Merkezleri”, “Kanallar” ve “Miras Rotaları” 
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baĢlıklarına giren Üstün Evrensel Değerlere sahip varlıklar da Dünya Miras Listesi‟ne aday 

gösterilebilirler. 

 

Kültür mirasının korunması düĢüncesinin özellikle 1990‟lardan sonraki evriminde 

çevre ve arkeolojik alanların korunması, Ģehir ve kırsal bölgelerin planlamasının ve kültürel 

geliĢme politikalarının bütünleĢik bir alan yönetimi anlayıĢıyla ele alınması konuları etkin 

olmaya baĢlamıĢtır. Avrupa Konseyi‟nin 2000 yılında kabul ettiği “Avrupa Peyzaj 

SözleĢmesi‟nde (European Landscape Convention)” dünya ekonomisindeki değiĢiklikler 

sonucu tarım, ormancılık, endüstri, maden üretim teknikleri, ulaĢtırma, altyapı, turizm ve 

rekreasyon alanlarındaki geliĢmeler ile Ģehir ve bölge planlama uygulamalarının peyzajların 

dönüĢümünü hızlandırdığına dikkat çekilerek peyzaj kavramının bireysel ve sosyal refahın 

anahtar öğesi olduğu ve korunmasının, yönetiminin ve planlamasının toplumdaki herkese 

haklar ve sorumluluklar getirdiği vurgulanmaktadır. 

 

Doğal alanlar kavramı da ekolojik hareketler sayesinde bioçeĢitlilik kavramı ile 

buluĢmuĢ tekil doğal varlıklardan ve türlerden habitatlar ve bu varlıkların içinde yer aldığı 

çevreyi de kapsayacak biçimde geniĢlemiĢtir. Miras kavramının tarihi çevre gibi çok daha 

kapsayıcı bir mahiyet alması ile birlikte kültürel miras ögelerinin tekil bir Ģekilde bir yığın 

içinden çekilip yüceltilecek temsili unsurlar olarak görülmeleri yerine çevrenin kendisinin 

tüm katmanları ve karmaĢıklığı ile sunumu söz konusudur. Bu dönüĢüm kültürel mirasa 

bakıĢta „eser-odaklılıktan peyzaj-odaklı bakıĢa‟ geçiĢi ifade eder (Fairclough, 2008: 298). 

 

Özetlemek gerekirse kültürel mirasın ne olduğu sorusuna verilen cevabın bu Ģekilde 

değiĢmesi ile birlikte mirasın artık nasıl deneyimlendiği, nasıl yönetileceği ve yönetimin 

paydaĢlarının da kimler olduğu sorularının cevabı da değiĢmektedir. Miras tanımının artık 

topluluk kültürlerini ve peyzajı da kapsamasıyla birlikte kültür mirası alanının yönetiminde 

devlet tek baĢına söz sahibi olma konumunu yavaĢ yavaĢ yitirmekte ve yönetim alanı kültürel 

toplulukların, sivil toplum kuruluĢlarının da söz sahibi olduğu çok sesli ve çok paydaĢlı bir 

hale gelmektedir. Kültür mirasının yönetimi konusu artık özel öneme sahip olduğu devlet 

tarafından belirlenen bir takım anıtsallaĢtırılmıĢ yapılarla sınırlı değildir. Elle tutulamayan örf 

ve adetlerden, yerleĢim alanlarının dokusuna, kırsal yapılardan, su havzalarındaki tarihi 

biyolojik çeĢitliliğe, kukla, gölge oyunları gibi performans sanatlarından, objelere kadar farklı 

konular tüm çeĢitliliği ve çokdisiplinliliği ile kültür miras yönetimi konusu haline geliyor. Bu 

konuların anıtsallık kapsamında estetik olmaları, güzel veya çekici olmaları da söz konusu 

değil. Mirasa konu olan bu kadar çeĢitli ve farklı tarihi birikimi deneyimleme biçimimiz de 

artık görsellikle sınırlı değil. Eskiden yapı odaklı kültür mirası eserlerine iliĢkin deneyimimiz 

görerek deneyimleme-merkezli iken bugün deneyimlememiz iĢitme, algılama, hissetme, 

düĢünme, gibi çeĢitlenmekte. Bu durumda, kültür mirası yönetiminin konularından birisi de 

bu çok-katmanlı kültür mirası konularına iliĢkin kapsamlı bir deneyim imkanı yaratacak 

karakterizasyonu ortaya çıkarmak olmaktadır (Aksoy ve Enlil, 2012: 8). 

 

4. KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİNDEKİ YAKLAŞIMLAR 

 

Ancak, kültürel miras yönetimi konusunun tarihi peyzaja ve kentsel çevreye 

geniĢlemesi ile birlikte koruma pratiğinin yepyeni ve cevabı henüz kolaylıkla verilemeyen 

sıkıntılarla karĢı karĢıya olduğu açıktır. Bütün alanlar tarihi miras alanları olarak 

korunamayacağına göre, buna karĢılık seçilmiĢ örneklerin çevreleri tamamen değiĢirken bir 

cam fanusa alınarak korunması yaklaĢımı da artık yenilenme ihtiyacı ile karĢı karĢıya 

olduğuna göre, nasıl olur da geçmiĢin tarihsel karakteri itibarıyla gelecek için anlamlı ve 
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kullanıĢlı bir rol oynaması sağlanabilir? Büyüme hedefli toplumlarda kentleĢme ve kalkınma 

dinamiklerinin yarattığı baskılar tarihsel miras alanları üzerinde çok daha büyük ölçeklerde 

değiĢim ve dönüĢüm ihtiyacı yaratmaktadır. Günümüzde kültürel miras yönetiminin temel 

sorusu da tam budur; bu değiĢim sürecinin kendisi nasıl yönetilmelidir ki geçmiĢe iliĢkin 

çoklu bir içerik kazanmıĢ olan hafıza izleri gelecek için ilham kaynağı olabilsin.  

 

Kültürel mirasının günümüz toplumuna ve gelecek kuĢaklara aktarılabilmesi için, 

koruma, kullanım, yorumlama, bilgilendirme ve sunuma kadar farklı uzmanlık alanlarını 

biraraya getiren çalıĢmalar yapılması gerekir. Kültürel miras yönetimi bu çalıĢmaların bir 

sistematik çerçevesinde ele alınmasını konu edinir (Schofield, 2008). Bunlara iliĢkin 

düzenlemeler ve sistemler ICOMOS, UNESCO gibi uluslararası kuruluĢlar tarafından 

getirildiği gibi, merkezi yönetim, yerel ölçekte belediyeler, planlama otoriteleri ve ilgili 

topluluk tarafından da gerçekleĢtirilebilir. Örneğin; toplumlar ve topluluklar, kendi müzik 

geleneklerini araĢtırmak ve ortaya çıkarmak veya köylerinin içinde bulunduğu tarihi değeri 

olan kırsal peyzaja iliĢkin bir araĢtırma yaptırmak isteyebilirler ve bunun için devletin 

yardımcı olmasını talep edebilmelidirler. Bu aĢağıdan yukarı talep ve beklenti 

mekanizmasının iĢletilmesini kolaylaĢtırmak ve önünü açmak bugün karar vericilerin 

önündeki en önemli gündem konularından biridir. AĢağıdan yukarı mekanizmasını çalıĢtırmak 

kültür mirası alanının yönetimini demokratikleĢtirmek anlamına gelmektedir; böylelikle 

kültür mirası konuları topluma ait olabilmekte ve korunmalarına iliĢkin duyarlılık 

yaygınlaĢtırılmaktadır. Kültürel mirasın yönetiminde Ģimdiye kadar tek hakim ses konumunda 

olan devlet, demokratikleĢme ile birlikte yönetimi diğer paydaĢlarla paylaĢmaya baĢlar. 

Böylelikle, kültürel miras konularının neler olduğuna, nelerin korunup nasıl saklanacağına 

Ģimdiye kadar tek baĢına karar verme gücünü elinde tutan devlet bu gücünü topluma açar, 

toplumu bu konularda güçlendirir (Aksoy ve Enlil, 2012: 10). 

 

Turizm literatürü tarandığında; ülkelerin milli niteliklerini korumaya ve geliĢtirmeye 

yönelik politika önerilerinin çoğunlukla turizm çalıĢmalarının ana gayesi olarak 

belirlenmediği tespit edilirken, ekonomik verimlilik, fiziki çevreye duyarlılık ve 

sürdürülebilirlik gibi baĢrollerin arkasında milli niteliklerin güçlendirilmesi amacının yer yer 

ele alınabildiği gözlenmiĢtir. 

 

Tweed ve Sutherland, yapıların bir barınak olarak tanımlanması durumunda, 

Maslow‟un ihtiyaçlar sıralamasının ilk dört basamağını oluĢturan temel ihtiyaçlar 

kategorisinde yer alabileceğini; ancak iĢlevsel olmayan ihtiyaçları tatmin etmesi nedeniyle 

beĢinci basamağı oluĢturan kendini gerçekleĢtirme ihtiyacına karĢılık geleceğini savunur. Bu 

nedenle yapılı kültürel miras öğelerinin toplumun farklı grupları için farklı anlamlar 

taĢıyacağını, kentin gelecekteki geliĢimi için bu anlamların sürdürülebilir geliĢmenin bir 

parçası olarak önemli bir ihtiyacı tanımladığını belirtilir. Dolayısıyla miras koruması topluma 

geçmiĢteki yaĢanmıĢlıkları hatırlatırken, diğer yandan gelecek nesillere bu mirasın ve kültürel 

kimliğin aktarılmasını sağlaması bakımından “sürdürülebilirliği uygulamaya koyma 

anlamına” gelmektedir. Yapılı kültürel miras sürdürülebilir geliĢmenin bir parçası olup 

sürdürülebilir geliĢmenin üzerine temellendiği ekonomi, ekoloji ve toplumsal bileĢenlerin her 

birinde önemli bir role sahiptir. Bu bakımdan “aktif miras koruması” yapılı çevrenin 

iyileĢtirilmesi yerine kentsel geliĢmenin sürdürülebilir geliĢme koridoru içerisinde tutulmasını 

sağlayan bir yöntemdir. Benzer bir biçimde sürdürülebilir geliĢme mirasın korunması 

konusunda farkındalık yaratırken, sürdürülebilir geliĢmenin tanımladığı amaçlar kültürel 

kimliğin yaratılmasında önemli bir araç olan mirasın korunmasına yardım etmektedir. Miras 

koruması ile sürdürülebilir geliĢme, yapıların uygun bir iĢlev ile yeniden kullanımı; 
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geleneksel ve yerel malzemelerin kullanımının teĢvik edilmesi ve bu malzemelerin üretimi ile 

iliĢkili zanaatkârlık faaliyetlerinin muhafaza edilmesi; yerleĢme ve peyzaj karakterinin ortaya 

koyduğu kültürel çeĢitliliğin korunması ve yerel halkın koruma eylemlerine katılımının 

sağlanması noktasında birbirine yakından bağlı olup bütünleĢmiĢtir (Çöteli, 2012:81). 

 

Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmak istenmesinin arkasında 

mirasın bir değeri olduğu inancı yatmaktadır. Bu değer, miras konusu olanın kendinden 

menkul bir özelliği olmasından çok, insanların atfettikleri ile ilgilidir. Kültürel mirasın 

toplumlar için taĢıdığı değerin baĢında, toplumların geçmiĢleri ile kurdukları iliĢkinin miras 

öğeleri üzerinden somutluk kazanıyor olması gelir. Miras öğeleri, kitaplarda soyut bir Ģekilde 

anlatılan geçmiĢ hikâyelerini, bugünün insanları için canlandırmaya yararlar. Kültürel mirasa 

verilen değer tam da budur; geçmiĢin izlerini bugüne kadar sürdürmek. Ancak geçmiĢin aynen 

bugün olduğu gibi karmaĢık, çok katmanlı ve çok sesli bir oluĢumlar yığını olduğunu göz 

önüne alacak olursak, geçmiĢin hangi unsurlarının bugüne taĢınması gerektiği, geçmiĢin 

nelerinin bizim için bugün anlamlı olduğu soruları, geçmiĢe iliĢkin hep bir seçim, eleme ve 

yorumlama faaliyetinin yürütülmekte olduğunu gösterir. Toplumlardaki entellektüel birikim, 

öncelikler, kimlik arayıĢlarına göre ve miras ile ilgilenen uzmanların öncelik ve bakıĢ 

açılarına göre, farklı dönemlerde, kültür mirası konularına ve alanlarına farklı değerler 

atfedilebilir. Bazı durumlarda bazı kültür mirası öğeleri değersiz addedilip üzerine 

gidilmeyebilir. Buradan çıkan sonuç mirasa atfedilen değerin toplumun o andaki kültürel 

sistemi, duyarlılıkları, hassasiyetleri tarafından belirlendiğidir (Darvill, 2005: 39). 

 

19. yüzyılda baĢlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar geçerliliğini sürdüren kültürel miras 

yönetimi yaklaĢımında, anıt statüsü kazandırılmıĢ tarihi miras yapılarının ve nesnelerinin 

korunması, modernizmin yarattığı tahripkâr değiĢim karĢısında, geçmiĢin özel anlam 

yüklenmiĢ kalıntılarının kurtarılması ve yıkımdan kaçırılarak korunmaya alınması temel 

yönetim konusu olarak karĢımıza çıkar. Geçtiğimiz son kırk, elli yıl içinde bu yaklaĢım hâlâ 

daha kullanım sahası bulurken, paralel olarak yeni yaklaĢımların ortaya çıktığını görüyoruz. 

Yeni yönetim yaklaĢımlarının ortaya çıkıĢında ise, yukarıda ana hatları ile verdiğimiz 

dönüĢümler kilit rol oynamaktadır. Bu dönüĢümlerin baĢında kültürel miras tanımının 

geniĢlemesi ve artık yapı ve nesne ile sınırlı kalmayıp çevre ve peyzaj kavramlarının getirdiği 

açılım ile birlikte bugünün yaĢayan ve değiĢen dinamiklerinin bir parçası olarak ele alınması 

gelmektedir. Kültür mirası yönetiminde peyzaj kavramı çok disiplinliliği ve katılımcı karar 

almayı ön plana çıkarır. Burada eser odaklı koruma yönetiminden süreç odaklı yönetime geçiĢ 

söz konusudur. Artık mirasın bir anıt eser Ģeklinde korunması kendi baĢına bir öncelik 

olmaktan çıkmıĢtır; mirasın korunması bu mirasın içinde yer aldığı peyzaj ve sosyokültürel 

çevre ve bu peyzajın ve çevrenin değiĢim dinamikleri ile birlikte bir süreç olarak ele 

alınmaktadır. Kültür mirası yönetimi sorunsalı artık içindeki her türlü varlığı ve değeri ile 

tarihi çevrenin tümünü konu edinmektedir. Aynı zamanda toplumun geniĢ katılımıyla ortaya 

çıkan müzakere süreci ile “korumanın nasıl, kimin için ve ne için olacağı ve değiĢen toplumun 

ihtiyaçları bağlamında sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağı sorularına cevap aramaya da 

çalıĢmaktadır” (Fairclough, 2008: 412). 

 

Kültürel mirasın özellikle turizmle kombinasyonu neticesinde aĢırı popüler bir hale 

geldiği, bu doğrultuda bir modern anlam sistemine -bir “laik din” çeĢidine, dönüĢtürüldüğünü 

savunan Otto Krogseth (2012), modern kimliğin kökten tehdit altında olduğunu bu sebeple 

(tekrar) kutsallaĢtırılma ve (tekrar) tarihselleĢtirilme gibi telafi edici acil iyileĢtirme 

sağlanması gerektiğini iddia etmektedir. Modern kimliğin altında olduğu bu tehdide ek olarak, 

böl, parçala yönet politikalarına hedef olma riski altındaki “geliĢmekte olan” ülkeler için daha 
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da önemli bir fonksiyon kazanan milli kimliğin yeniden tarihselleĢtirilip yeniden 

kutsallaĢtırılması turizm politikaları açısından da çok önemlidir (Fırıncı, 2017: 213). 

 

Turizm, kimlik ve miras arasındaki üçlü iliĢki; Gregory J. Ashworth tarafından Ģöyle 

özetlenmiĢtir: Öncelikle miras, politik kimliğe katkıda bulunur (politikleĢtirme); ayrıca miras, 

turizmi destekler (nesneleĢtirme); ve ilaveten miras turizmi, bireylerin mekanları ve politik 

kimliğini idrakine katkıda bulunur (Bui ve Lee, 2015: 187). Ancak geliĢmekte olan ülkelerde 

toplumsal miras odaklı çalıĢma yürüten çeĢitli odakların; bütüncül politik kimliğe ve 

bireylerin bu kimliğin idrakine hizmet amacının aksine, yok olmuĢ Helen, Roma, benzeri 

medeniyetler yüceltilmek suretiyle mevcut kültür, değerler ve kimliklerin değersizleĢtirildiği 

veya batı medeniyeti, değerleri propagandası yapıldığı iddia edilebilir. Ayrıca; mitolojik, batıl 

veya sonradan kurgulanıp parlatılan öğretilere genç beyinlerin kanalize edildikleri 

söylenebilir. Bu konuda makul olan; miras öğelerinin benimsenmesi fakat miras turizminin 

bireylerin bütüncül ve milli politik kimlik idrakini pekiĢtirici Ģekilde kurgulanması için 

politika stratejileri geliĢtirilmesi olacaktır (Fırıncı, 2017: 213). 

 

Dennis‟e göre yenilenemeyen kaynakların üç R‟si (reduce, reuse, recycle / azaltma, 

yeniden kullanım, geri dönüĢüm) ile atık yönetimi sürdürülebilir geliĢme ve koruma 

arasındaki uyumlu sürecin en önemli parçasıdır. Kültürel mirasın uygun iĢlevlendirme ile 

yeniden kullanımı sürdürülebilir geliĢmeye ekolojik anlamda katkıda bulunan bir 

uygulamadır. Eski kent dokularının korunması ve canlandırılması ile eski yapıların yeniden 

kullanılabilir hale getirilmesi kentin saçaklanmasını ve yeni geliĢme alanlarının açılmasını 

azaltmakla birlikte, tarım alanları, orman alanları gibi doğal kaynakların kentsel geliĢme 

baskısı ile karĢılaĢmadan sürdürülebilir kılınmasını sağlayabilmektedir. Mirasın geri 

dönüĢümü olarak adlandırılan yöntemde yenilenebilir malzeme ile yapıldığı için doğal olarak 

sürdürülebilir bir nitelik taĢıyan geleneksel yapının mevcut halinde tutulması kaynak 

kullanımına olan ihtiyacı ve yeni yapının yapımında harcanacak enerjiyi azaltmaktadır 

(Çöteli, 2012:82). 

 

5. SONUÇ 

 

Kültürel miras alanının taĢınabilir obje ölçeğinden somut olmayan kültürel miras 

kavramına geniĢlemesi sürecinde kültürel miras kavramına yaklaĢımlar da kendi içinde 

evrilmiĢtir. Ġlk dönemlerde kültürel mirasın tanımlanmasında eserin “tarihi, estetik” 

özelliklerine odaklanılırken daha sonraki süreçte “tarihi kentsel peyzaj” kavramı 

geliĢmektedir.  

Kültürel mirasın değeri erken dönemde “ulusal gurur ve birlik kaynağı” iken bu tanım yerini 

“yerel ve bölgesel kimlik, mekânsal kalite, ekonomik refah ve sosyal uyumun kaynağı” 

kavramına bırakmaktadır. Koruma politikaları “nesnelerin istenmeyen geliĢmelere karĢı 

korunması” iken bu bakıĢ açısının yerini “yerel ve bölgesel miras değerlerini temsil eden bir 

koruma” anlayıĢı almıĢtır. Erken dönemde kültürel miras politikalarının oluĢturulmasında 

etkin olan kesim sosyo-politik ve kültürel elit iken, artık koruma tüm ilgili kesimlerin söz 

sahibi olduğu bir alana doğru geniĢlemektedir. Kaynaklar üzerindeki kontrol devlet 

kurumlarıyla gerçekleĢtirilirken, bu kontrolün “devlet, piyasa ve sivil toplum aktörlerinin 

ortaklığına” doğru evrildiği izlenmektedir. Sürecin iĢleyiĢinde hakim olan “hiyerarĢi ve 

savunuculuk” ise yerini “müzakere ve iĢbirliği” ne bırakmaktadır. 

 

Dünyada kültürel ve kentsel mimari mirasın korunması konusunda yapılan araĢtırma 

ve değerlendirmelerde genellikle benzer sorunlarla karĢılaĢılmakta ve bu sorunlara da benzer 
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çözüm önerileri geliĢtirilmektedir. Bu sorunlar ve çözüm önerileri aĢağıdaki baĢlıklarda 

özetlenebilir.  

 

Ülkenin kentsel geliĢme süreçleri içinde tarihi ve kültürel çevrenin, kentsel ve mimari 

değerlerin sosyal ve ekonomik rolünün yeterince tanımlanmaması en temel sorunlardan biri 

olarak görülmektedir. Uluslararası düzeyde, bu soruna çözüm olarak, “BütünleĢik Koruma” 

ve “Canlandırma” yaklaĢımının benimsenmesi önerilmekte, bütünleĢik yaklaĢımla güvenilir 

ve görünür eylemlerin planlanması, kısa süreli ve eylem temelli küçük ölçekli projelerin 

gerçekleĢtirilmesi, korumanın gerekliliği ve inandırıcılığı konusunda yararlı bulunmaktadır. 

  

Koruma politikalarının, diğer bölgesel ve kentsel planlama kararları ve politikaları ile 

bütünleĢtirilememesi bir diğer önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü 

olarak, bu amaca uygun bir yasal altyapının varlığı gerekli görülmektedir. Kültürel mirasın 

sürdürülebilir korunması ve korumanın yaygınlaĢtırılması için merkezi ve yerel yönetim 

birimleri arasında eĢgüdümün sağlanamaması da ortak bir sorun olarak belirlenmektedir. 

Sağlıklı bir “YönetiĢim” sisteminin kurulması ile bu sorunun çözümlenebilmesi için özel 

politika ve giriĢimlerle kamunun itici gücünün ön plana çıkarılması, yerel yönetimlerin 

rolünün güçlendirilmesi, kapasite geliĢimini destekleyici stratejilerin benimsenmesi gerekir.  

 

Tanımlanan araç ve finansal kaynakların yeterli olmaması ve var olanların doğru 

kullanılamaması da en sık rastlanan ortak sorundur. Bu sorun, “Kaynak Yaratılması, Aktarımı 

ve Planlanması” yolu ile çözümlenebilir. Bu amaçla, kamu ve özel sektör ortaklıklarının 

kurulması, halk tabanlı fon sağlayan örgütlenmelerin oluĢturulması, fona sağlanan 

kaynakların güvence altına alınması gibi yaklaĢımların geliĢtirilmesi gerekir. Ġlgili kurum ve 

kuruluĢların duyarsızlığı, halkın bilinçsizliği ve ilgisizliği sorunu, “Katılımcı Planlama” 

yaklaĢımı ile aĢılabilir. Katılımcılık ilkesi, katılımcıların görev ve yetki sınırlarının 

belirlenmesi, katılımcı kuruluĢlar arasında eĢgüdümün sağlanması, geliĢmiĢ bir iletiĢim ağı 

kurulması, halk örgütleri kurulması ve bu örgütler arasında güçlü bir ortaklık sağlanması gibi 

stratejileri gerektirir. 
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ABSTRACT 

 
The classification of religious tourism is considered, the strategy of its development is analyzed, the 

motivation of religious tourists and pilgrims is analyzed, a system of program activities is developed that will 

allow to create a new tourist product that meets the needs and opportunities of our country and preserves 

historical and cultural heritage. 

 

In Kazakhstan, unique monuments of religion, history and culture are concentrated. This makes 

Kazakhstan a zone favorable for the development of such a direction as religious tourism. The population has a 

growing need for spiritual values, an increasing interest in monuments of religious culture, the life of the church, 

in particular monasteries, which have become important centers of spiritual revival. Religion, penetrating deeper 

and deeper into social relations, opens up new horizons for tourist exchanges. 

 
Mosques, religious museums and spiritual centers are tourist sites that are in increasing demand, that is, 

religious tourism is literally becoming part of the modern tourism industry. Monuments of religion, history and 

culture represent a significant motivation for visiting a particular region or city. Many religious monuments are 

objects of the tourist show and are under state protection. The development of global interest in religious tourism 

has not spared Kazakhstan. In our country, there is a process of the formation of tourist companies for the 

organization of religious pilgrimage tours, as well as some pilgrim services organized at monasteries, churches 

and other religious organizations. Over the past decade, the number of tourists making pilgrimages to the shrines 

of Kazakhstan, as well as those traveling abroad with religious and educational purposes, has significantly 

increased in Kazakhstan. 

 

Key Words: Religious Tourism, Pilgrimage, Mosques, Churches, Museums. 
 

INTRODUCTION  

 

Kazakhstan is a country where unique monuments of religion, history and culture are 

concentrated. This makes Kazakhstan a zone favorable for the development of such areas as 

religious tourism. The population has a growing need for spiritual values, increasing interest 

in monuments of religious culture. Religion, penetrating deeper into social relations, opens 

new horizons for tourist exchanges. 
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1. RELIGIOUS TOURISM 

 

Religious tourism considers holy places and religious centers, gives a brief description 

of existing religions. It is combined with the organization of tourist trips. The features of work 

of travel agencies on the organization of religious tourism, questions of religious tourism and 

pilgrimage, their legal regulation, the analysis of a modern condition, strategy of development 

are provided. 

 

Holy places, mosques, churches, religious museums and spiritual centers are tourist sites 

that are in increasing demand, that is, religious tourism is literally becoming a part of the 

modern tourism industry. Monuments of religion, history and culture are a significant 

motivation to visit a particular region or city. Many religious monuments are objects of tourist 

display and are protected by the state. The development of global interest in religious tourism 

has not bypassed Kazakhstan. In our country, there is a process of formation of tourist 

companies for the organization of religious pilgrimage tours, as well as some pilgrimage 

services organized at mosques and other religious organizations. Over the past decade, 

Kazakhstan has significantly increased the number of tourists making a pilgrimage to the 

shrines of Kazakhstan, as well as traveling abroad for religious and educational purposes. 

  

A tourist traveling for religious purposes is a person who travels outside the usual 

environment for a period of not more than a year to visit Holy places and religious centers. 

Religious tourism should be understood as activities related to the provision of services and 

meeting the needs of tourists travelling to holy sites and religious centres outside their usual 

environment. 

 

Religious tourism is an independent type of tourism. It, like its other species, has its 

own varieties: pilgrimage tourism and religious tourism excursion orientation. 

 

2. PILGRIMAGE TOURISM. 

 

The very concept of pilgrimage tourism – trips to religious shrines – is denied by many 

of those who are engaged in its organization: for them, «pilgrimage» and «tourism» – the 

concepts are different, sometimes even mutually exclusive. From these considerations we 

have used the term with the same content – a religious tourism or tourism locations of 

religious shrines. 

 

The concepts of «religious tourism» and «pilgrimage» should not be confused, as many 

modern researchers do. Pilgrimage to the «Holy places» – this is perhaps the oldest form of 

tourism, known since ancient Egyptian times. Religious motivation even then had a 

significant impact on «tourist flows». Therefore, the history of religious tourism goes back 

centuries. 

 

Religious tourists, and especially pilgrims, embark on a journey when they have a need 

to do more than the usual religious activities in the normal environment of their residence. 

People go on trips to holy places with different motives: to pray, to solve personal problems, 

to find a suitable religion, a spiritual school and a system of values, to get acquainted with the 

cultural heritage of the country. 
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Tourists can use the services of the tourism industry: the sectors of transport, 

accommodation and food, entertainment, as well as tour operators and travel agents that 

implement the tourist product. Pilgrims in many cases use other services: they live and eat at 

mosques, temples, monasteries, sometimes get to their destinations by means of transport 

provided by these organizations. 

 

A tourist trip is based on motivation, which is one of the most important factors in 

making a decision about the trip and choosing a tourist product and its constituent elements. 

Motivation to choose a tourist trip (time, duration, direction, type, cost, nature of activity) – 

the most important characteristic that affects the behavioral initiatives of the tourist in the 

selection, acquisition and completion of the tour. (Birzhakov M.B., 2008) 

 

Human motives to some extent form its behavior as a buyer and consumer of goods and 

services, especially in tourism. Understanding the motives of a potential client is of great 

importance in the planning, formation and organization of the process of realization of the 

tourist product. It allows to ensure the compliance of demand, supply and, as a result, increase 

of competitiveness of the enterprise at the expense of satisfaction of needs of the tourist in a 

concrete tourist product. (Kvartalnov V.A., 2002) 

 

The objects of attraction of religious tourists are holy places and centers of religions. 

Trips there may be due to religious acts, holidays, festivals held at certain times of the year. 

The religious travel involves both religious and secular persons, the objectives of religious 

travel can be classified as follows: 

 

- Celebration of religious rites (pilgrims with religious purposes and tourists as 

spectators can participate in such events). 

- Self-improvement and affirmation of the spiritual state (this motivation in religious 

tourism is inherent in both pilgrims and ordinary tourists). This motive is connected with 

spiritual improvement. 

- Raising one's own status in the religious community (the motive of the trip applies 

only to church people). 

- Worship of the Holy place, the temple, receiving spiritual and physical healing 

(aspiration only believers, pilgrims). 

- Knowledge of the spiritual «new», receiving a charge of spiritual energy (motivation 

belongs to both believers and secular tourists). 

 

Purely secular motives: curiosity, aesthetic pleasure from architecture, painting, etc. 

People, going on religious trips as pilgrims or as ordinary tourists, are involuntarily 

transferred from the world of reality to the world of good and beauty of religious monasteries. 

Secular people rush to the shrines to see the unique architectural appearance of religious 

buildings, their monumentality and elegance. From the former ruins appear not only religious 

monuments – great beauty returns to the world, beauty, embodied not only in stone, but most 

importantly – in the souls of people. In addition, when visiting the Holy places a huge role is 

played by the natural environment and the historical landscape of the area. 

 

Under the influence of urbanization, many shrines have lost their original, natural 

environment and are often crushed by urban development. Of course, this should be avoided 

if possible. Religious buildings should be protected from «visual pollution» of the city. 
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Thus, the relevance and practical importance of motivational aspects in religious 

tourism are obvious. Understanding, knowledge and use of tourist motives in traveling for 

religious purposes can be the key to the successful promotion and popularization of this 

tourist destination. (Senin V.S., 2003)  

 

When traveling internationally, tourists should go through customs, currency, visa and 

other formalities. In Kazakhstan, the tourism market has already formed firms engaged in the 

practical organization of trips of pilgrims and tourists and specializing in the provision of 

services in the field of religious tourism. 

 

3. CLASSIFICATION AND FORMS OF RELIGIOUS TOURISM 

 

Religious tourism can be classified into the following types: 

- domestic tourism – travel of residents within the country; 

- domestic local tourism – travel of residents of any region in the region; 

- inbound tourism – travel to any country of non-residents; 

- outbound tourism – travel of residents of any country to another country. 
 

These types of tourism can be combined in different ways, forming categories of 

tourism that apply not only to any country, but also to the region. 

 

Religious tourism has three forms: 

- pilgrimage tours, 

- guided tours on religious topics, 

- specialized tours, which unite pilgrims and tourists. (Metropolitan Kirill. Problems of 

development of modern Orthodox pilgrimage// Tourist Firms. Issue. 36(4)) 
 

Based on the above, we can agree that: 

- tours for the purpose of pilgrimage are necessarily long journeys, which are sent only 

to believers, and where excursions for educational purposes are not offered at all, 

- guided tours are made only for tourists, and the tour should be part of both a long 

journey and a short stay on the trip. 
 

Religious tourism is classified: 

- in the world's religious faiths, 

- in duration, 

- the composition of the participants (respectively, the motivational aspects of the trip). 

(Hristov T.T., 2003) 

 
 

4. THE TASKS OF RELIGIOUS TOURISM 

 

To create favorable conditions for the development of religious tourism, the following 

tasks should be set: 

 

- formation of a mechanism for managing the development of the tourism industry, 

- formation of the legal framework of religious tourism in order to stimulate the industry 

and attract investment, 

- stimulating the development of entrepreneurship in the field of religious tourism, 

- stimulating the development of the material base of the tourism industry by attracting 

Kazakh and foreign investments for reconstruction, maintenance of the technical condition of 
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monuments of religious architecture as objects of religious tourism, creation of new 

accommodation facilities, 

 

- creation of conditions for the development of tourist zones in the regions of 

Kazakhstan on the basis of agreements in the field of tourism, 

- harmonization of social and public life, revival of interest in the native country, the 

solution of questions of preservation of historical and cultural heritage and environmental 

protection, 

- creation of information support system for tourists, introduction of complex computer 

and information system, 

- carrying out active advertising and information activities aimed at the formation of the 

tourist image of Kazakhstan and the development of interest in religious and cultural values of 

various faiths, improving the system of education and training for the sphere of religious 

tourism. 

 

The activities of this section are aimed at: 

 

- creation of a favorable information space for tourists in the territory of Kazakhstan, 

favorable representation of religious cultural and historical sites of the country, 

- attraction of foreign tourists and investors to Kazakhstan, 

- popularization of tourist opportunities of the country for spiritual revival of citizens. 

One of the important tasks in the development of religious tourism is the creation of a 

system of advertising and information support for the promotion of religious tourism product 

in the domestic and foreign markets. 

 

The mechanism of implementation of this program block «advertising and information 

activities» includes a set of the following activities: 

 

- Creation and regular updating of information databases for tourists. 

- Creation, maintenance and promotion of the Internet tourist site "Welcome to travel to 

the Holy places of Kazakhstan" in Kazakh, Russian and English. 

- Creation of information and reference stands at railway and bus stations. 

- Holding a competition for the best scenario and production of the film according to the 

scenario of the manufacturer, dedicated to the cities of Kazakhstan with a rich tourist potential 

for the development of religious travel destinations. 

- Screening of the film about the Holy places of the country at exhibitions, 

presentations, conferences, seminars, hotels. 

- Issue of books for tourists about Holy places, spiritual monuments of Kazakhstan. 

 

RESULT 

 

Based on the provisions of the developed strategy, it can be concluded that the practical 

implementation of the proposed activities will contribute to the rise of Kazakhstan's regions in 

relation to religious tourism to a higher level of development. 

 

The analysis of the proposals of travel companies on religious tourism showed that in 

recent years there has been an increase in interest in religious domestic routes. The 

development of interest of citizens in religious tours will be greatly facilitated by the support 

of the state authorities, including the allocation of budget funds for the maintenance of 
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monuments of religion, history and culture and the development of infrastructure for tourist 

accommodation. 

 

It should be noted that in our country there is progress in the policy of the capital and 

regional authorities, under their leadership in some regions, the development of master plans 

and programs for the development of religious tourism. The practical implementation of the 

planned activities for the development of this direction of tourism will increase the 

international historical and cultural status of Kazakhstan and attract foreign investment. 
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ABSTRACT 

 
The special day meals are the dishes they eat in the traditional way, which the Turks have maintained 

since the periods before the adoption of Islam. Since the earliest known ages, Turks have organized celebrations 

in special time periods (circumcision, engagement, wedding, death, etc.), which have been accepted as a 

transition period between birth and death. The special day meals that still continue today are important in terms 

of reflecting the culinary culture of that region. 

 

In this study, it has been investigated which dishes were prepared on special days in the villages located 

in the foothills of Mount Ida and Madra. The study was designed as qualitative research. In the study, a field 

survey was conducted in the villages. Interviews were conducted with village headmen, people preparing 
wedding meals and elderly people. In the interviews, information about soups, meat dishes, desserts and other 

dinner groups were gathered on special days. The data were analyzed by content analysis method. 

 

Key Words: Special day meals, Gastronomy tourism, Culinary culture, Edremit Buy. 

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA ÖZEL GÜN 

YEMEKLERİNİN İNCELENMESİ: EDREMİT KÖRFEZİ’NDE YER ALAN 

KÖYLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

ÖZET 

 
Özel gün yemekleri, Türklerin İslâmiyeti kabulünden önceki dönemlerden bu yana yaşattıkları, geleneksel 

biçimde devam ettirdikleri toplu halde yedikleri yemeklerdir. Türkler bilinen en eski çağlardan beri, doğum ve 

ölüm arası geçiş dönemi olarak kabul edilen özel zaman dilimlerinde (sünnet, nişan, düğün, ölüm vb.) kutlamalar 

düzenlemişler, yemek yapmışlar ve bunları toplu olarak yemişlerdir. Günümüzde halen devam eden özel gün 

yemekleri, o bölgeye özgü mutfak kültürünü yansıtması açısından önem arz etmektedir.  

 

Bu çalışmada Kazdağları ve Madra dağının eteklerinde yer alan köylerde özel günlerde hangi yemeklerin 

hazırlandığı araştırılmıştır. Çalışma nitel araştırma türünde kurgulanmıştır. Çalışmada belirlenen köylere 

gidilerek saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Köylerin muhtarları, düğün yemekleri hazırlayan kişiler ve yaşlı 

kişilerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlarda özel günlerde yapılan çorbalar, et yemekleri, tatlılar ve 

diğer yemek grupları hakkında bilgi toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Özel gün yemekleri, Gastronomi turizmi, Mutfak kültürü, Edremit Körfezi. 
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GİRİŞ 

 

Günümüz araştırmalarında, yemek yemek, artık sadece karın doyurmak amacıyla 

yenilenler değildir. Aksine, onun çok daha derininde anlamlar üstlenen bir araştırma ve 

inceleme konusu haline gelmiştir. Yemek yemek sosyokültürel ve iletişimsel bir alan olarak 

çeşitli göstergeler taşımaktadır (Özdemir 2005). Öyle ki toplu olarak yenilen yemekler, içinde 

yaşanılan toplum ve kültürel yapı ile yaşama biçimi hakkında bilgi edinebileceğimiz açık ya 

da gizli birer gösterge durumunda önemli ipuçları barındırmaktadır (Çelik, 2010). 

 

Toplumların kültürel bir parçası olarak yüzyılların birikimini ve çeşitliliğini taşıyan 

yemek kültürü olgusu törenlerin, dinsel merasimlerin, düğünlerin, eğlencelerin, ölümlerin, 

festivallerin ve pek çok toplumsal davranışın vazgeçilmez öğelerinden birisi olmuştur (Sağır, 

2012). Türklerin törenlerini dinsel, toplumsal ve kişisel başlıklarında toplayabiliriz. Bu 

törenlerde yemek yeme, ziyafet verme iç içedir. Bu törenlerle birlikte bu törenlere özgü bir 

mutfak ve yiyecek, içecek çeşidi ortaya çıkmıştır. İnsanın beslenmeyle ilgili davranış ve 

uygulamaları çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşur gelişir. Bir yemek sistemine özellik 

kazandıran başlıca öğeler yemekte kullanılan malzemeler ve yemeğin yapılış biçimi kadar 

yapılma nedenidir (Artun, 2001). 

 

Törenler, inançlar, inanmalar ve bunlara bağlı pratikler yaşamda önemli yer tutar. 

Adana'da belli günlerde yapılan törenler vardır. Bu törenler için özel yemekler hazırlanır. Bu 

törenleri şu başlıklar altında toplayabiliriz (Artun, 2001):  

 

1)     Doğum ve Doğum Âdet ve İnanmalarıyla İlgili Yemekler 

2)     Evlenme ve Evlenme Törenleriyle İlgili Yemekler 

3)     Ölüm ve Ölüm Âdet ve Törenleriyle İlgili Yemekler 

4)     Dini Bayramlar ve Bayram Törenleriyle İlgili Yemekler 

5)     Özel Günlerle İlgili Yemekler 

6)     Adak ve Ziyaret Yerleriyle İlgili Yemekler 

7)     Çeşitli Törenlerle İlgili Yemekler vd. 

 

Türk gelenek-görenek, örf ve adetlerinde yiyecek-içecek unsurunun önemli bir öğe 

olduğu görülmekte, bu öğenin toplumun sosyal kaynaşmanın bir unsuru olduğu göz ardı 

edilemez biçimdedir (Avcıkurt vd., 2007). Beslenme biçimleri, içinde bulunulan kültürel- 

coğrafi- ekolojik- ekonomik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Türk mutfağı 

denildiğinde Türkiye’de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler- içecekler, 

bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler 

ile yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar 

anlaşılmalıdır (Kesici, 2012). Toplumların yemek ve beslenme biçimleri içinde bulundukları 

doğal çevrenin kendilerine bahşettikleri ile orantılı olarak şekillenmekte ve bir kültür olarak 

yerleşmektedir. Türklerin yemek kültürü, yani beslenmeleri de bulundukları coğrafya ile 

yakından ilgilidir. Çünkü Türkler, çevresindeki yiyecekleri esas alan bir beslenme düzenine 

sahiptir (Baykara 2001: 98; Güldemir, 2014). 

 

Yiyecek ve içecek kültürümüz destinasyon çekiciliğini arttırıcı bir kültürel tanıtım aracı 

olarak nitelendirilebilir. Bu araştırmada, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık gibi 

turizmde bilinen ve her yıl çok sayıda turist ağırlayan ilçelere bağlı köylerde evlenme ve 

evlenme törenleriyle ilgili yemekler ölüm ve ölüm âdet ve törenleriyle ilgili yemekler, dini 

bayramlar ve bayram törenleriyle ilgili yemekler ve  özel günlerle ilgili yemeklerin neler 
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olduğu ile ilgili bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Zengin yiyecek ve içecek kültürüne sahip 

olan bölge, bu avantajı birçok alanda değerlendirebilecek durumdadır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Bu çalışmada, Edremit Körfezini çevreleyen Kaz dağları ve Madra dağının eteklerinde 

yer alan köylerde özel günlerde hangi yemeklerin hazırlandığı araştırılmıştır. Çalışma nitel 

araştırma türünde kurgulanmıştır. Çalışmada belirlenen köylere 2019 yılı Mart ve Nisan 

aylarında gidilerek saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Köylerin muhtarları, düğün yemekleri 

hazırlayan kişiler ve yaşlı kişiler olmak üzere toplam 35 kişiyle mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Mülakatlarda özel günlerde yapılan çorbalar, et yemekleri, tatlılar ve 

diğer yemek grupları hakkında bilgi toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmiştir.  

 

BULGULAR  

 

Araştırmanın bulgular bölümünde, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık 

ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilen mülakatlarda elde edilen veriler sunulmuştur. 

Verilerin sunumu 4 ana başlıkta gerçekleştirilmiştir. Bulgular, evlenme ve evlenme 

törenleriyle ilgili yemekler, ölüm ve ölüm âdet ve törenleriyle ilgili yemekler, dini bayramlar 

ve bayram törenleriyle ilgili yemekler ve çeşitli günlerle ilgili yemekler olmak üzere 

kategorize edilmiştir.   

 

1. Evlenme ve Evlenme Törenleriyle İlgili Yemekler 

 

Düğün Öncesi Aşamalar 

 

Kız İsteme: Kız isteme ve söz kesme merasimleri birlikte düzenlenir. Sonrasında erkek evi 

nişan veya düğünde tüketilmek üzere ev yapımı kuru baklava tepsilerini hazırlayarak kız 

evine götürüp bırakır. 

  

Nişan: Nişan töreni düğün törenleriyle benzerlik gösterir. Kına gecesi de denir.Harcamaları 

genellikle kız tarafı üstlenir. Yemekli olarak yapılır. Hazırlanan yemekler düğünle benzerlik 

gösteriri. Nişan töreni kız evinde veya kız evinin belirleyeceği yerde yapılır. 

 

Düğün öncesi damat yemeği: Damat adayı yakın çevresine düğün öncesi gün yemek 

düzenler. Bu yemek bekarlığa veda partisinin yerelde uygulanış biçimidir. Düğün evinde yada 

damdın belirlediği başka bir yerde yemek yenir. Bu güne özgü belirginleşmiş bir yemek 

yoktur.  

 

Düğün  

 

Düğün davetlilerin katılımıyla yapılan bir törendir. Düğünler yardımlaşmanın en çok 

görüldüğü törenlerdir. Eskiden düğünler üç günle bir hafta arası sürerdi, ancak günümüzde bir 

güne inmiştir. Edremit Körfezinde düğün yemekleri aile büyüklerinden oluşan kadınlar 

tarafından pişirilir, Kız ve erkek evinde ayrı ayrı yemek pişer, oğlan evi koyun veya davar 

keser, yemeklerde kullanılmak üzere kız evine gönderir. Düğün töreninde konukları 

ağırlamak için çeşitli yemekler pişer. Bölgede pişen başlıca yemekler şunlardır:  

 



 

514 
 

Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Özel Gün Yemeklerinin İncelenmesi: Edremit 

Körfezi’nde Yer Alan Köylere Yönelik Bir Araştırma 

 

Çorbalar:  

 

 Düğün çorbası: tavuk, şehriye, nohut ve maydanoz.  

 Salçalı Şehriye çorbası 

 

Yemekler: 

 

 Keşkek 

 Beyaz Nohut 

 Karnıyarık 

 Et kavurma 

 Fırın patates 

 Sulu köfte 

 Taze fasulye 

 Tavuklu düğün mantısı (Çok nadir) 

 Sura (Çok nadir) 

 Tirit (Çok nadir) 

 

Tatlılar 

 

 Höşmerim 

 İrmik helvası 

 

Edremit körfezinde yer alan köylerde, özel gün yemeklerinde, hala geleneksel kültür 

devam ettirilmektedir. Şehirleşme ve endüstrileşmenin getirdiği bir takım yenilikler (tabldot 

servis, köpük tabak kullanımı, plastik çatal kaşık kullanımı) kullanılmamakta, Aynı kaptan ve 

istediğin miktarda yemek yeme kültürü devam ettirilmektedir. Resim 1 ve 2’de köylerde 

yemek hazırlama ve sunumu ile ilgili örnek resimler yer almaktadır.  

 
  Resim 1. Düğünlerde Servis Edilen Yemek Tepsisi 
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       Resim 2.Düğün için Yemeklerin Hazırlanması ve Servisi 

 
 

Çalışma kapsamında köylerde yapılana mülakatlar çerçevesinde, düğün, nişan, ve diğer 

hayır yemeklerinde köylülerin yardımlaşarak elbirliğiyle bu yemek organizasyonlarını 

yaptıkları görülmüştür. Yemek hazırlamada kadın ve erkeler birlikte çalışmakta, yemeklerin 

servisi daha çok köyün gençleri tarafından yapılmakta, temizlik ve bulaşık işleri ise kadınlar 

tarafından yapılmaktadır. 

 
       Resim 3. Köy Hayırı İçin Et Yemeklerin Hazırlanması  
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       Resim 4. Masa Düzeni ve Yemeklerin Servisi  

 
 

 

2. Ölüm Ve Ölüm Âdet Ve Törenleriyle İlgili Yemekler 
 

 Cenaze günü: Tavuklu nohutlu pilav (Belediyeler tarafından karşılanmaktadır) 

 7. gün (yedisi): 7. Gün irmik helvası yapılır. 

 40 ve 52. gün: Yağlı lokma veya bazlama 

 

Son yıllarda endüstriyel yiyecek sektörünün gelişimiyle beraber köylerde sıklıkla pilav 

ve lokma dökümü denilen kızgın yağda tuzlu  lokma kızartılması yapılmaktadır.  

 

3. Dini Bayramlar Ve Bayram Törenleriyle İlgili Yemekler 

 

 Arife günü: Dini bayramlar öncesi arife gününde bir takım hazırlıklar yapılmaktadır. 

Köylerde genellikle bayram günlerinde ekmek olarak kullanılmak üzere bazlama ekmeği 

yapılarak diğer köylülere dağıtılır. Ayrıca köy fırınlarında sini ismi verilen otlu börek 

hazırlanır. Sininin yanında içi otlu veya çökelekli ekşi mayalı hamurdan hazırlanan pide 

pişirilir ve dağıtılır.  

 Ramazan bayramı: Ramazan bayramında her evde bayramlaşmaya gelen misafirlere 

ikram edilmek üzere ev yapımı baklava hazırlanır. Önceki yıllarda iç olarak susamın 

kullanıldığı baklavada son yıllarda ceviz iç malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı 

sıra özenle hazırlanan yaprak sarması, bayramlarda gelenlere ikram edilir.  

 Kurban Bayramı: Kurban bayramında genellikle önceden bir hazırlık yapılmaz. Kesilen 

kurbanın etinden bol miktarda kavurma hazırlanarak gelenlere ikram edilir.  

 

4. Diğer Çeşitli Özel Günlerle İlgili Yemekler 

 

 İftar yemeği: Köylerde durumu uygun olan aileler tüm köylünün katıldığı iftar yemeği 

düzenlerler. İftar yemeği verecek kişiler muhtar veya cami imamına isim yazdırarak sıra 

alırlar. İftar yemekleri genelde çorba, et yemeği, pilav yada makarna ve tatlı şeklinde 

hazırlanır.  
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 Kandil simidi: Kandil günlerinde köylüler kandil hayrı dedikleri lokma veya bazlama 

hazırlayarak dağıtırlar. Son yıllarda ekmek alıp dağıtma şeklindede yapılmaktadır. Ayrıca yıl 

içerisindeki her kandil günü fırınlar tarafından kandil çöreği ya da kandil simidi üretilerek o 

güne özel satışı yapılır. 

 Asker yemeği: Askere gidecek olan gençler için köylerde eğlenceli yemek düzenlenir. 

 Köy hayrı: Baharın gelişi ile her köy farklı tarihlerde komşu tüm köylerin de katıldığı 

yemekli köy hayrı düzenler. 

 Hıdırellez: Hıdırellez zamanında mesire alanlarına gidilerek oğlak kesilir. 

 Aşure: Tüm bölgelerde yapılan aşure dağıtımı araştırma kapsamındaki köylerdede 

yapılmaktadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bir kültürü oluşturan en önemli unsurlardan birisi, gastronomik çeşitlilik içerisinde 

bulunan yemektir. Bir bölgeye ya da yöreye has yemekler, bölge yâda yöre için bir farkındalık 

unsuru olabilmektedir. Yeni, farklı ve yöreye özgü lezzetlerin tadımının gerçekleştirilmesi, 

yöreye ait farkındalıkların yaratılması ve bunların turistler tarafından fark edilip 

deneyimlenmesi bazı turist profilleri için bölge ya da yörenin tercihinde önemli rol 

üstlenmektedir. Edremit Körfezinin iki tarafına uzanan Kazdağları ve Madra dağının 

eteklerinde bulunan köylerde geçmişten günümüze gelen düğün ve hayır yemeklerinin 

belirlenmesi ve bu yemeklerin turizm ürünü olarak kullanılması bölge turizmine katkı 

sağlayacak unsurlar arasındadır. 

 

Gastronomi turizminde önemli olan, yereli ön plana çıkartmak ve gelenekselliği 

koruyarak sürekli sunabilmektir. Bölgede özel günlerde yapılan yemekler, yüzyıllardır 

süregelen bir geleneğin ürünüdür. Endüstrileşme ve şehirleşmeyle beraber bu geleneklerimiz 

yavaş yavaş yok olmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen köylerde ‘eskiden hangi 

yemekler yapılırdı?’ sorusuna genellikle karşılık bulunmuştur. Sura yemeği, Tirit yemeği ve 

kızarma şeklinde yapılan geleneksel mantı bugün neredeyse hiç yapılmamaktadır. Genç 

jenerasyon bu yemeklerin neye benzediğini bile bilmemektedir. Geleneksel yemek kültürünün 

yerini endüstriyel yemek kültürünün aldığı görülmektedir. Uzun uğraşlar sonucu hazırlanan 

ve kendine özgü sunuma sahip olan bu yemekler, yerini köpük kaplarda plastik kaşık-çatal ile 

sunulan standart yemeklere bırakmaktadır.  

 

Öneriler:  

 

 Bölgede geçmişte hazırlanan özel gün yemeklerine ilişkin orijinal tariflerin tespit edilip 

kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu sayede tariflerin korunması ve yemeklerin gelecek 

nesillere aktarılması sağlanabilir.  

  

 Bölge aynı zamanda bir turizm bölgesidir. Yaz dönemlerinde bölgeye gelen turistlerin 

(özellikle yabancı turistler) özel gün yemeklerine katılımının sağlanması bölge turizmi için 

önem arz etmektedir. Bölgede yer alan yükseköğretim kurumları, meslek liselerinin ilgili 

bölümleri, halk eğitim merkezleri ve STK’lar bu konuda sorumluluk üstlenerek bölge turizmi 

için önemli bir rekabet avantajı yaratabilirler.  

 

Her yörede yapılacak bu tür araştırmalar, Anadolu’da bir çok inanç ve bunların 

etrafında oluşmuş uygulamaların belirlenip ortaya konması, yemek ritüeli olarak 

adlandıracağımız olguların Anadolu’da şeklini tespit etmemizi sağlayacaktır.  
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ABSTRACT 

 
Cultural heritage is considered as a component of the tangible and intangible values related to the identity, 

culture and history of societies. It can be said that the cultural elements which are accepted as an inheritance are 

a series of data collected by the nature over millions of years and by humans for thousands of years and must be 

passed on to the next generations .All these experiences and acquisitions accumulated by people throughout 
history are sometimes damaged due to various economic, political and social reasons. The wars are one of these 

cultural demolitions human beings features in. The damages that cultural heritage suffered during wars can be 

handled in two scope. The first is the deliberate or unintentional destruction of cultural heritage sites during the 

war. Another is the plundering or illegal trade of objects during these crises. In this study, it was aimed to 

determine the destructive effects of the war periods on the elements of cultural heritage. Within the scope of the 

research, it has been tried to visualize the destruction by using news and images reflected in the press. On the 

other hand, national and international initiatives and legal arrangements for the protection of cultural heritage 

have been discussed. 

 

Key Words: Culture, Cultural Heritage, Wars, Cultural Destruction. 

 

SAVAŞ DÖNEMLERİNİN SAVUNMASIZ KURBANI: KÜLTÜREL MİRAS 

 

ÖZ 

 
Kültürel miras toplumların kimliğiyle, kültürüyle, tarihiyle ilgili somut ve somut olmayan değerlerin bir 

bileşeni olarak kabul edilmektedir. Bir miras olarak kabul edilen kültürel unsurların doğa tarafından milyonlarca, 

insanlar tarafından ise binlerce yıl boyunca biriktirilen ve sonraki nesillere aktarılması gereken bir veriler dizisi 

olduğu söylenebilir. İnsanların tarih boyunca biriktirdiği tüm bu deneyim ve edinimler çeşitli ekonomik, politik 

ve sosyal nedenlerden ötürü kimi zaman zarar görmekte kimi zaman ise yok olmaya yüz tutmaktadır. İnsanın 

içinde yer aldığı bu kültürel yıkımlardan birisi de savaşlardır. Kültürel mirasın savaşlar esnasında uğradığı 

zararlar iki kapsamda değerlendirilebilir. Bunlardan ilki kültürel miras alanlarının savaş esnasında bilerek ya da 

bilmeyerek hedef alınması ve tahrip edilmesidir. Bir diğeri ise bu kriz dönemlerinde nesnelerin yağmalanması ya 

da yasa dışı ticaretinin yapılmasıdır. Bu araştırmada, savaş dönemlerinin kültürel miras unsurları üzerindeki 

tahrip edici etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında basına yansıyan haber ve görüntüler 

kullanılarak söz konusu tahribat görselleştirilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan kültürel mirasın korunmasına 
yönelik ulusal ve uluslararası girişimler ve hukuki düzenlemeler ele alınmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Miras, Savaşlar, Kültürel Tahribat 

 

GİRİŞ 

 

İnsanoğlunun varoluşundan buyana yaşadığı ve biriktirdiği tecrübelerin vücut bulmuş 

ve günümüze ulaşmış hali olarak nitelendirilebilecek kültürel miras unsurları tarih boyunca 

çeşitli sebeplerle tahrip olmuş, kimi zaman ise yok olmuştur. İklim değişikliği, yüz yılların 
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yol açtığı eskime ve yıpranma, yanlış ve fazla kullanım gibi pek çok olumsuz faktöre rağmen 

ayakta kalmaya devam eden kültürel mirasımıza yönelik en büyük yıkımın ise savaş 

dönemlerinde gerçekleştiği söylenebilir. UNESCO’ya göre (2019a) savaşlar sırasında birçoğu 

dünya mirası olan pek çok yapı yıkılmakta ya da tahrip olmakta, müze koleksiyonları ve 

arkeolojik alanlar yağmalanmakta, kaçak kazılarda elde edilen sanat eserleri terör grupları için 

para kaynağı ve propaganda aracı haline gelebilmektedir. Kültürel miras unsurları tüm dünya 

insanlarının ortak hafızası ve değeridir. Dolayısıyla ortaya çıkan zarar ve yıkım yalnızca 

kültürel değerin yer aldığı ülke ya da bölgenin değil tüm dünyanın ortak sorunudur. Bu 

kapsamda araştırmanın amacı; savaş dönemlerinde kültürel miras unsurlarının karşı karşıya 

kaldığı tehlikeleri ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 2011 yılından 

bu yana iç savaşın ve çatışmaların devam ettiği Suriye örnek olarak seçilmiştir. Suriye’de süre 

gelen iç savaş ve çatışmalar sonucu tahrip ya da yok edilen kültürel miras unsurları 

incelenmiştir. Medyaya yansıyan haber ve görüntüler kullanılarak söz konusu tahribat 

görselleştirilmeye çalışılmıştır.  

 

SAVAŞ DÖNEMLERİ VE KÜLTÜREL MİRAS 

 

Savaşların, askeri ve stratejik bir önemi olmamasına karşın kentler ve kültürel miras 

üzerinde yarattığı yıkım yeni değildir. Ancak savaş dönemlerinin, çatışmaların ve siyasi 

karışıklıkların kültürel miras üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların özellikle son on yılda 

artış gösterdiği söylenebilir. Kimi zaman savaşların bir bölgedeki yıkım etkisi o denli büyük 

olmaktadır ki, bu yıkımı ifade etmek üzere “kent kırım” kavramı ortaya çıkmıştır. Kent, 

coğrafi bir mekân olmanın ötesinde sosyal, kültürel ve ekonomik bir olgudur (Karasu, 2008).  

1992-95 yılları arasında Bosna-Hersek savaşı ile popüler hale gelen ve kentsel çevrenin 

yaygın ve kasıtlı şekilde yok edilmesi anlamında kullanılan kent kırım kavramı (Coward, 

2008) basitçe kentsel-soykırım olarak nitelendirilebilir. Literatür de kentkırım sonucu 

meydana gelen yıkım ile savaş sırasında kentte meydana gelen yıkımın arasında eylem 

bakımından benzerlik olmakla birlikte; kentkırımın tıpkı soykırımda olduğu gibi etnik, dini 

ve/veya ırksal bir kin öğesini içinde barındırmakta olduğu, yaşanan vahşetin ırkçı, kültürel ve 

etnik bir nitelik taşıdığı ifade edilmektedir (Karasu, 2008). Savaş esnasında meydana gelen 

yıkımın ise “istenmeyen hasar”, “ikincil zarar” ya da “kasıtsız hasar”  kavramlarıyla 

açıklandığı görülmektedir(Coward,2008). Buna göre ikincil zararın; savaş sırasında sivil 

yapıların ya da kentsel alanların istenmeden hasar görmesi veya yok edilmesi olduğu 

söylenebilir. Kasten ya da kasıtsız olarak kentsel alanların, doğal ve kültürel miras 

unsurlarının savaşlar esnasında geri döndürülemez zararlar görmesi çeşitli kuruluşları 

harekete geçirmiştir.  

 

UNESCO (2019a)  Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi, 

çatışma nedeniyle tehlike altında bulunan dünya miras alanları alt çalışma grubu raporunda 

çatışma altındaki bölgelerde kültür mirasının varlığını tehdit eden temel bazı sorunlar şöyle 

sıralanmıştır; 

 

 Tahribatın Belgelenmesi ve Güvenilir Bilgi Akışı: Çatışma kültür mirasına ilişkin 

hasarın gerçek boyutunu tespit etmek mümkün olamamaktadır. Özellikle Dünya Miras 

Alanlarında hasarın boyutuna ait bilgilerin bir kısmı yerel uzmanlardan edinilebilmekte ya da 

uzaktan izleme yöntemleri ile (UNOSAT) saptanabilmektedir. Bilgi akışındaki bu sorunlara 

bağlı olarak, kültür mirasına yönelik tahribatın konumu, boyutu, nedeni ve zamanına ilişkin 

farklı kaynaklardan gelen bilgilerde çelişkiler olabilmektedir. 
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 Dünya Miras Alanlarında Askeri Amaçlı Kullanım ve Kaçak Yapılaşma: Özellikle 

uygun fiziki ortama sahip olması sebebiyle arkeolojik alanlar askeri üs olarak 

kullanılabilmekte ve bombalı ve silahlı saldırısına maruz bırakılması tahribatı arttırmaktadır. 

Ayrıca kargaşa dönemlerinde yönetim boşluğu bu alanlarda kaçak yapılaşmanın da 

oluşmasına/artmasına neden olmaktadır. 

 Kaçak Kazılar ve Yeni Ortaya Çıkan Arkeolojik Alanlar: Arkeolojik alanlarda kaçak 

kazılar sonucu ortaya çıkan yeni bölümlerin belgelenmesi mümkün olamamakta, arkeolojik 

bulgular ve bu alan için çok değerli veriler içeren tüm bağlam zarar görmektedir.  

 

 Yasa Dışı Eski Eser Ticareti ve Ele Geçirilen Eserlerin Korunması Sorunu: Çatışma 

bölgelerinde kültür varlıklarının özellikle terör ve çatışma grupları için önemli bir para 

kaynağı oluşturduğu ve kaçak kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin yasa dışı ticarete konu 

olduğu görülmektedir.  

 

 Tehlike Altındaki Kültür Mirasının Korunmasında Öncelik Algısı:Etkileri gözle 

görülür ve takibi daha kolay olduğu için genellikle somut kültürel miras unsurları üzerine 

odaklanılmaktadır. Bu durum etkisi daha uzun sürede farkedilen ve tahribatın miktarının net 

olarak tespit edilemediği somut olmayan kültürel miras unsurlarının göz ardı edilmesine sebep 

olabilmektedir. Nitekim geleneksel yapılar, kırsal miras ve özellikle de özgün kullanıcıların 

kaybıyla kesintiye uğrayan somut, somut olmayan miras ilişkisi uzun vadede ortaya çıkacak 

daha kalıcı sorunların ikinci planda kalmasına neden olmaktadır.  

 

 Propaganda Yakıtı Olarak Medya’da Kültür Mirasının Kullanımı: Çatışma 

bölgelerinde silahlı güçlerin mimari eserler, müzeler gibi miras değerlerini tahrip etme 

görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulmaktadır. Önemli bir bölümü tahribatı 

gerçekleştiren grup tarafından servis edilen bu görüntüler için bir denetim 

uygulanmamaktadır. Bu durum tahribatın geniş kitleler tarafından öğrenilmesine ve tepki 

oluşmasına olanak sağlasa da, kültür mirasının propaganda malzemesi olarak kullanımı ve bu 

amaçla tahrip edilmesinin de yaygınlaşmasının yolunu açmaktadır (UNESCO, 2019a). 

 

SAVAŞLARIN KÜLTÜREL MİRASA ETKİSİ 

 

Savaş dönemlerinde kültürel miras unsurlarının uğradığı hasarı net olarak ortaya 

koymak oldukça zordur. Ancak üye ülkeler üzerinde yaptığımı bulunan UNESCO ( Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) verileri bu konuda bir fikir oluşmasına yardımcı 

olmaktadır. Şekil 1’de yıllara UNESCO’nun belirlemiş olduğu Tehlike Altındaki Dünya 

Kültür Mirası sayısı verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde özellikle 2010 yılından sonra tehlike 

altındaki kültür mirası sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir. 2019 yılı itibariyle 

tehlike altında bulunan Dünya kültür mirası sayısı 38’e ulaşmıştır.  
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                   Şekil 1. Yıllara Göre Tehlike Altındaki Dünya Kültür Mirası 

 
                 Kaynak: UNESCO (2019b) verilerinden derlenmiştir 

 

Şekil 2’de tehlike altında bulunan Dünya Kültürel Miraslarının bölgelere göre dağılımı 

verilmektedir.38’i Kültürel, 16’sı ise Doğal olmak üzere 2019 güncel listesine göre toplam 54 

adet mirasın tehlike altında olduğu görülmektedir.  

 
            Şekil 2. Bölgesel Olarak Tehlike Altındaki Miras Listesi 

Bölge Kültürel Doğal Toplam Yüzde 

Afrika 4 12 16 %30 

Arap Devletleri 22 0 22 %41 

Asya ve Pasifik 4 2 6 %11 

Avrupa ve Kuzey 

Amerika 

3 1 4 %7 

Latin Amerika ve 

Karayipler 

5 1 6 %11 

Genel Toplam 38 16 54 %100 
                     Kaynak: UNESCO (2019b) verilerinden derlenmiştir. 

 

Şekil 2’ye göre tehlike altında olan kültürel miras unsurlarının büyük bir bölümünün 

(n=22) Arap devletlerinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Doğal miras unsurlarının ise neredeyse 

tamamının (n=12) Afrika ülkelerinde yer aldığı göze çarpmaktadır. 

 

Tablo 1’de UNESCO’nun tehlike altındaki miras listesine “Savaş” nedeniyle kaydedilen 

kültürel miras listesi yer almaktadır. 

 
Tablo 1. Tehlike Altındaki Miras Listesine Savaş Nedeniyle Kayıtlı Kültürel Miras Listesi 

 

No 

 

Kültürel Miras 

 

Ülke 

Dünya Kültür 

Mirası Listesine 

Tescil Tarihi 

Tehlike 

Altındaki 

Miras 

Listesine 

Tescil 

Tarihi 

1 Bamyan Vadisi ve Arkeolojik 

Kalıntılar 

Afganistan 2003 2003 

2 Kosova Ortaçağ Anıtları Sırbistan 2006 2006 

3 Samarra Arkeolojik Kenti Irak 2007 2007 

4 Timbuktu
1 

Mali 1988 1990-

2005/2012 

3 

9 
12 

17 

23 25 
28 

36 38 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2000 ve
öncesi

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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5 Askia Lahiti Mali 2004 2012 

6 Halep Antik Kenti Suriye 1986 2013 

7 Bosra Antik Kenti Suriye 1980 2013 

8 Şam Antik Kenti Suriye 1979 2013 

9 Kuzey Suriye Antik Köyleri Suriye 2011 2013 

10 Şövalyeler Kalesi ve Saladin 

Kalesi 

Suriye 2006 2013 

11 Palmira Antik Kenti Suriye 1980 2013 

12 Battır, Güney Kudüs Kültürel 

Peyzajı
2 

Filistin 2014 2014 

13 Hatra Antik Kenti Irak 1985 2015 

14 Sana’a Eski Şehri
3 

Yemen 1986 2015 

15 Shibam Eski Suriçi
3 

Yemen 1982 2015 

16 Cyrene Arkeolojik Sit Alanı
4 

Libya 1982 2016 

17 Leptis Magna Arkeolojik 

Alanı
5 

Libya 1982 2016 

18 Sabratha Arkeolojik Alanı Libya 1982 2016 

19 Ghademes Tarihi Kenti Libya 1986 2016 

20 Tadrart Acacus Kaya Sanatı 

Bölgesi
6 

Libya 1985 2016 

21 Djenne Tarihi Kenti
7 

Mali 1988 2016 

Kaynak: UNESCO (2019b) verileri kullanılarak derlenmiştir. 

 

1. İlk olarak mülkiyet tampon bölgesi için sınırlandırma ve koruyucu önlemlerin ve yönetim 

planının olmaması, kentsel gelişim baskısı, su baskını riskleri ve atık yönetimi sorunları gibi 

sebeplerle listeye alınan bölge 2005de listeden çıkartılmış, 2012 yılında “savaş” unsuru 

eklenerek yeniden listeye alınmıştır. 

 

2.  İsrail’in Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı kesmek üzere Deyr Kırmizan ve Battir 

köylerinden geçecek bir duvar örme projesi bölgenin listeye alınmasına sebep olmuştur.   

 

3. Daha önceleri çok kez koruma programına alınan bölgeler 2015 yılında “sivil huzursuzluk” 

ibaresi eklenerek tehlike altındaki kültürel miras listesine dahil edilmiştir. 

 

4. Cyrene Arkeolojik Sit Alanı’nın 2016 yılında Tehlike Altındaki Miras Listesine girmesinin 

temel sebepleri içerisinde yokken 2017 yılında UNESCO “savaş” dolayısıyla da bölgenin 

tehlike altında olduğunu kayıtlarına geçirmiş ve listede kalmaya devam etmesi 

kararlaştırılmıştır. 

 

5. Leptis Magna Arkeolojik Alanı ilk kez 1990 yılında “su baskını” sebebiyle tehlike 

altındaki dünya miras listesine alınmış, sorun çözülünce listeden kaldırılmış, 2016 yılında ise 

“savaş” dolayısıyla yeniden listeye alınmıştır. 

 

6. Tadrart Acacus Kaya Sanatı Bölgesi 2016 yılında mirasın kasıtlı olarak imhası, yasa dışı 

aktiviteler gibi unsurlarla listeye alınırken, 2017 yılında “savaş” unsuru eklenmiştir.  

 

7. Djenne Tarihi Kenti 2016 yılında Tehlike altındaki miras listesine alınmış olmasına karşın 

özellikle 2005 yılından itibaren bölgeye yönelik çeşitli koruma programları hazırlanmış, 2015 
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yılında UNESCO raporuna göre mülkü etkileyen faktörlere “savaş” eklenmiş, 2016 yılından 

itibaren ise bu ifade değiştirilerek “sivil huzursuzluk” unsuru eklenmiştir. 

Savaş nedeniyle tehlike altında olan kültürel miras unsurlarının yer aldıkları ülkeler 

incelendiğinde Sırbistan dışında bütün ülkelerin orta doğu ve afrika ülkelerinden oluştuğu 

görülmektedir. Bununla birlikte tehlike altındaki kültür mirası alanlarının en yoğun bulunduğu 

ülke (N=6) Suriye iken, Libya’nın 5 adet tehlike altında kültür mirasıyla 2. sırada olduğu 

anlaşılmaktadır. Savaş nedeniyle tehlike altındaki miras listesine tescil tarihleri incelendiğinde 

alanların %75’inin 2013 yılı ve sonrasında tescil edildikleri söylenebilir.  

 

SURİYE VE İÇ SAVAŞIN İZLERİ 

 

Suriye’nin Dünya’daki en eski ve gelişmiş medeniyetlerine ev sahipliği yaptığı ve 

bölgenin neredeyse insanoğlunun var oluşuna tanıklık ettiği söylenebilir. Nitekim Latamne’de 

modern insanların varlığından 120.000 yıl önce, ortalama 800-500.000 yıl öncesine uzanan 

taş aletler ve muhtemel erken dönem ocaklar tespit edilmiştir. 10.000 yıl önce bölgede ilk 

ürünler yetiştirilmeye ve hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmış, sonrasında Ebla ve Mari gibi 

ilk şehir devletleri kurulmuştur. Yazının gelişmesiyle birlikte edebi destanlar, sanat ve heykel 

gelişmiş, bu gelişmeler paralelinde bölgede ticaret hız kazanmıştır (Heritage for Peace, 2019).  

 

Akdeniz’in kavşak noktasında yer alan ve sonrasında modern Suriye olarak 

isimlendirilen alan Ur, Babil, Asur, Akad ve Sümerler gibi büyük Güney İmparatorlukları ile 

karşı karşıya kalmıştır. Doğudan Persler, Moğollar ve Araplar; Kuzeyden Hititler; Batıdan 

Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar ve nihayetinde Haçlı kuvvetleri gelmiştir. İncil’de 

bahsedilen Kenanlılar ve Aramenler gibi göçebe kabileler bölgeye gelmiş, fetihler yapmış ve 

yerleşmişlerdir. Suriye en sonunda Osmanlı İmparatorluğu’na dahil olmuş, 1. Dünya 

Savaşından sonra Fransız kontrolüne geçmiş ve 2. Dünya Savaşından sonra bağımsızlık 

kazanmıştır (Heritage for Peace, 2019).  

 

Bulunduğu coğrafya itibariyle tarihi boyunca siyasi kargaşalarla yüzyüze gelmiş olan 

ülke 2011 yılında Dera kentinde Arap Baharı'ndan etkilenen demokrasi yanlısı gösterilerin 

başlamasıyla birlikte bir iç savaş sürecine girmiş ve bu süreç içerisinde bulunduğumuz 2019 

yılına kadar şiddeti artarak devam etmiştir.  

 

Bu süreç içerisinde ülkede büyük bir yıkım gerçekleşmiş, bu yıkım kültürel miras 

noktasında da kendisini göstermiştir (Dávila-Ruhaak, 2016). Nitekim Suriye’de yer alan 6 

adet alan UNESCO tarafından Tehlike Altındaki Dünya Kültürel Miras listesine dahil 

edilmiştir. Resim 2’de Suriye’nin tehlike altındaki Dünya kültürel mirasının coğrafi dağılımı 

yer almaktadır.  
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Resim 2: Suriye’nin Tehlike Altındaki Dünya Kültürel Mirasının Coğrafi Dağılımı 

 
Kaynak: Google earth’den yararlanılarak hazırlanmıştır 
 

Savaşın Suriye’de yarattığı yıkım yayın organlarına ve çeşitli akademik çalışmalara 

(Brosché vd., 2017;Munawar, 2017; Çokişler vd., 2016; Casana ve Panahipour, 2014; Ali, 

2013)konu olmuştur. Aşağıda Suriye’de yer alan kültürel alanların medyaya yansıyan savaş 

öncesi ve sonrası bazı fotoğrafları yer almaktadır.  

  
Fotoğraf 1: Halep Emevi Camisi 

 
Kaynak: REUTERS (2019) https://www.reuters.com/news/picture/aleppo-then-and-now-

idUSRTSVEHV 

 
Fotoğraf 2: Halep Antik Kenti 

 
Kaynak: REUTERS (2019) https://www.reuters.com/news/picture/aleppo-then-and-now-

idUSRTSVEHV 

 

Yukarıda yer alan fotoğraflar savaşın somut olan kültürel miras üzerindeki yıkıcı 

etkisini açık bir şekilde göstermektedir. Ancak somut olmayan kültürel miras unsurları 

üzerindeki etkinin resmedilmesi ve net olarak ortaya konulması çok daha zordur. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kültürel miras unsurları insanoğlunun hafızasıdır. Yüzyıllar boyunca edinilmiş tecrübe 

ve yaşanmışlıkları bugünlere taşıyan bu unsurların korunması ve gelecek nesillere aktarılması 

büyük önem taşımaktadır. Hangi amaçla olduğu fark etmeksizin sonuç olarak kültürel mirasın 

özellikle savaş ve kargaşa dönemlerinde büyük zararlar gördüğü açıktır. Nitekim Birleşmiş 

Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün (UNİTAR) 2014 yılında yayınladığı raporda 

Suriye’de savaşın başlamasından sonra üç yıl içerisinde; 24’ü tahrip edilmiş, 104’ü ağır 

hasarlı, 85’i orta hasarlı ve 77’si muhtemel hasarlı olmak üzere toplam 290 adet kültürel 

alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir (UNİTAR, 2014).  

 

UNESCO’ya göre (2019a) savaş dönemlerinde güvenilir bilgi akışı olmaması ve 

bölgeye gitmenin tehlikeli olması dolayısıyla gerçek tahribatın belirlenememesi savaş 

ortamlarında kültürel miras unsurlarını korumayı zorlaştıran temel unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Antik kentlerin, kültürel alanların askeri amaçlı ya da mühimmat depolama 

amacıyla kullanımı ise söz konusu bölgeleri saldırıya açık bir hale getirmektedir. Kültürel 

miras alanlarına yönelik yapılan saldırıların basında büyük yer tutması ve ilgi çekmesi ise 

saldırgan grupların ses getirmek amacıyla bu alanları tahrip etmesine yol açmaktadır. 

Doğrudan kültürel alanlara yönelik bu saldırıların dışında bölgedeki denetim eksikliği 

sebebiyle kaçak kazılar, tarihi eser kaçakçılığı gibi yasadışı suçlar artmaktadır. Savaşların 

somut kültürel miras üzerindeki etkisi net ve somut olarak görülebilmektedir. Diğer yandan 

somut olmayan kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerini ölçmek ise görece daha uzun 

vadede ve zor olmaktadır. Kültürel mirası korumak üzere uluslararası düzeyde faaliyet 

gösteren bazı sivil toplum kuruluşları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Şahin ve Güner, 2006);  

 

 ICOMOS- International Council of Monuments and Sites (Uluslar arası Anıtlar ve Sitler 

Konseyi) 

 ICAOM- Internatioanal Council of Museums (Uluslar arası Müzeler Konseyi) 

 ICA- Internatioanal Council of Archive (Uluslar arası Arşiv Komisyonu) 

 Europa Nostra- the pan-European Federation for Cultural Heritage (Avrupa Bütünündeki 

Miras Birliği) 

 WATCH- World Association For The Protection of Tangible And Intangible Cultural 

Heritage During Times of Armed Conflıct (Silahlı Çatışmalarda Taşınabilir ve Taşınamaz 

Kültür Varlıklarının Korunması için Dünya Birliği) 

 

Bu kuruluşlar, korumanın bilimsel sorunları üzerine belge toplama ve yayma, bu alanda 

araştırmaları destekleme, teknik sorunlara danışmanlık yapma, teknik eleman yetiştirme ve 

restorasyon uygulamalarının düzeyini yükseltme gibi önemli görevler üstlenmişlerdir. 

Bununla birlikte UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) ve 

ICCROM (Kültür Varlığını Koruma ve Restorasyon için Uluslar arası Araştırma Merkezi) 

gibi yeni global yapılar taraf devletler üzerinde yaptırım gücüne sahiplerdir. Bu kuruluşlar 

yaptıkları etkinlikler ve yayınladıkları bildirilerle üye ülkelerde ve dünyanın her yerinde 

kültürel mirasın korunması konusunda politikalar ve stratejiler geliştirmektedir(Şahin ve 

Güner, 2006). Ancak savaş zamanlarında insan hayatının korunması konusunda bile yeterli 

önlem alınamazken, kültürel varlıkların korunmasının çok güç olacağı açıktır. Bu sebeple 

kültürel mirası korumaya yönelik girişimlerin genellikle savaşın sıcak dönemi yerine, savaş 

sonrası iyileştirme faaliyetlerine odaklandığı görülmektedir. Savaş dönemlerinde özellikle 

sınır ülkelerin yasa dışı eser kaçakçılığını kontrol altında tutmaya çaba göstermesi yerinde 

olacaktır. Ele geçirilen eserlerin korunması ve savaş sonrası ilgili ülkeye iade edilmesi 
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gerekmektedir. Diğer yandan savaş sonrası tahrip olan kültürel miras unsurlarının 

restorasyonu ve rehabilitasyonu için gerekli iş birliklerinin tesis edilmesi önemlidir. 

Savaşların başladığı dönemlerde ilgili bölgeye yönelik acil durum eylem planları ve 

ekiplerinin hazırlanması ise savaş sonrası müdahalenin daha hızlı gerçekleştirilmesini 

sağlayacaktır.  
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SUMMARY 
 

Rapid continuation of the processes of national economic development in our country has created 

favorable conditions for promising areas of priority. This is primarily accompanied by the formation of the 
strong bulwark of the non-oil sector. Of course, we can point out the tourism industry, which is remarkable as a 

new and promising sector in this direction. Despite the fact that tourism is a new area of economy in our country, 

tourism sector is developing as a very productive area in terms of the long-term prospects of the national 

economy. Relevant infrastructure has been created and improved for sustainable development of the tourism 

sector, which has become a driving force of regional economic development, both through legal and economic 

regulation tools. From this point of view, the continuation of reforms in the social and economic spheres of the 

Nakhchivan Autonomous Republic has led to new priorities, resulting in substantial base of sustainable tourism 

development. Establishing healthy potential and environmental institutions for diversified and multidimensional 

development has made the Autonomous Republic closer to relevant targets and has made the growth dynamics 

of tourism in economy. 

 
Key Words: National, Economy, Cultural, Tourism, Sustainable, Potential, Reform, Regulation, 

Perspectives, Institution, Implementation, Progress, Heritage, etc. 

 

NAXÇIVANMUXTAR RESPUBLİKASINDA TURİZMİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

MƏSƏLƏLƏRİ 

 

ÖZET 
 

Ölkəmizdə milli iqtisadi quruculuq proseslərinin sürətlə davam etdirilməsi prioritet olaraq 

müəyyənləşdirilən sahələrin perspektivliyinin artırılmasına əlverişli zəminlər yaratmışdır. Bu, hər şeydən əvvəl 

qeyri-neft sektorunun ən güclü dayaqlarının formalaşdırılması məsələləri ilə müşayiət edilir. Təbii ki, bəhs edilən 

istiqamətdə yeni və perspektivli sektor kimi diqqəti çəkən turizm sahəsini qeyd edə bilərik. Ölkəmiz üçün 

iqtisadiyyatın yeni sahəsi olmasına baxmayaraq, turizm sektoru milli iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivləri 
baxımından olduqca məhsuldar sahə kimi inkişaf etməkdədir. İstər hüquqi, istərsə də iqtisadi tənzimləmə 

vasitələri ilə artıq regional iqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən turizm sahəsinin davamlı inkişafı 

üçün müvafiq infrastruktur potensialı da yaradılmış və bu, təkmilləşdirilməkdədir. Bu baxımdan, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası da sosial-iqtisadi sahələrdə islahatların davam etdirilməsi yeni prioritetlər üçün yol açmış, 

nəticədə turizmin dayanıqlı inkişafına əsaslı zəminlər açılmışdır. Çoxsahəli və çoxşaxəli inkişaf üçün sağlam 

potensial və mühit təsisatlarının yaradılması muxtar respublikanı müvafiq hədəflərə daha da yaxınlaşdırmış, 

iqtisadi artımda turizm göstəricilərinin artım dinamikasını əlçatan etmişdir. 

 

Açar sözlər: Milli, İqtisadiyyat, Mədəni, Turizm, Dayanıqlı, Potensial, Islahat, Tənzimləmə, 

Perspektivlər, Təsisat, Reallaşdırma, Tərəqqi, Irs və s.  
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GİRİŞ 

 

Azərbaycan Respublikasının müəyyən etdiyi iqtisadi prioritetlərini qətiyyətlə 

reallaşdırması onun bütün regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmiş və bu, davamlı 

hal almışdır. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun çoxşaxəlilik əsasında inkişaf etdirilməsi, 

iqtisadi və hüquqi tənzimləmələrlə hədəflərə nail olunması, bütün regionlarda xammal-emal-

istehsal həlqəsini təmin edəcək proseslərin güclü potensial formalaşdırması öz aktuallığını 

artıran və gündəlik diqqətdə saxlanılan məsələlərə çevrilmişdir. Təbii ki, bu sahələr içərisində 

strateji əhəmiyyətliliyi ilə seçilən turizm sektorunun mövcud inkişafını və onun regionlar üzrə 

gələcək perspektivlərindən bəhs etmək yerinə düşər. 

 

Qeyd edək ki, xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi 

uzaqgörən siyasət özünün məhsuldarlığı ilə iqtisadiyyatın sahə strukturunun möhkəm 

əsaslarla təşkilatlanmasına imkanlar açmış, bu isə həm mövcud, həm də prioritet kimi seçilən 

sahələrin sosial-iqtisadi perspektivlərini artırmışdır. Məhz burada, turizm sahəsinin 

perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi, zəruri infrastrukturun yaradılması və eləcə də turizm 

sahəsində uzaq gələcək üzrə səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə müvafiq 

tənzimləmələrin həyata keçirilməsi diqqətdə saxlanılmışdır. 

 

İqtisadiyyatın turizm sektorunun tənzimlənməsi, bu sahədə məqsədyönlü iqtisadi-hüquqi 

mexanizmlərin işləkliyinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı ilə birinci mərhələdə 2002-2005-ci illər üçün, ikinci mərhələdə isə 2010-2014-cü 

illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət 

proqramları təsdiq edilmişdir. Bu istiqamətdə “Azərbaycan Respublikasında 2007-2016-cı 

illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın səmərəli icrasını qeyd etmək lazımdır. 

Bunları əsas tutaraq qeyd edə bilərik ki, ölkəmizdə turizm sənayesinin güclü dayaqlarının 

yaradılması və inkişaf etdirilməsi müasir iqtisadi inkişaf sahəsində dayanıqlı bazanın 

yaradılması ilə müşayiət edilməkdədir. Qətiyyətlə və doğmalıqla inşasına 2009-cu ilin 

sentyabr ayında başlanılmış “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin əhəmiyyətinin 

artırılması və “Tufandağ” Qış-Yay Turizm İstirahət Kompleksinin fəaliyyət göstərməsi 

Azərbaycanın turizm sektorunun dayanıqlığını və qarşıya qoyulan hədəflərə xidmət etdiyini 

göstərməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, bütün bu kimi proseslərin fonunda artıq 2011-ci il 

Azərbaycan Respublikasında “Turizm ili” kimi elan olunmuşdur. Məhz bunun özü də 

ölkəmizdə turizm sahəsinin davamlı və dinamik inkişafı sahəsindəki inamın, qətiyyətliliyin və 

çevikliyin ən gerçək ifadəsinə çevrilmişdir (2009-2013-cü illər. Dövlət proqramı). 

 

Turizm müasir dünya iqtisadiyyatının daha çox önəm verdiyi, ölkələrarası sosial-

iqtisadi, hətta siyasi və diplomatik münasibətlərin məhsulu və həmçinin onun hərəkətverici 

qüvvəsinə çevrilən amil kimi öz aktuallığını artıran sahədir. Bu istiqamətdə ixtisaslaşan 

ölkələr illər üzrə iqtisadi artımını və sosial dayanıqlığını təmin etməklə, zaman-zaman özünü 

göstərən böhranlar qarşısındakı müqavimətliliyini da artırmış olur. 

 

Bu baxımdan da qeyd edə bilərik ki, dünya iqtisadiyyatına, o cümlədən onun 

ixtisaslaşmış turizm proseslərinə inteqrasiya edən ölkə kimi Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq sahə üzrə həyata keçirdiyi islahatlar, keçdiyi mərhələlər və əldə etdiyi uğurlar 

keyfiyyətcə yeni mərhələnin də əsaslarının təşəkkülünə təminat yaratmaqdadır.  

 

 

 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

531 

 

TURİZM MİLLİ İGTİSADİYYATIN PERSPEKTİVlƏRİNƏ VƏ 

SOSIALLAŞMA PROSESLƏRİNƏ YENİ HƏRƏKƏTVERİCİ AMİL KİMİ 
 

2016-cı ilin dekabr ayında Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 

Fərmanın bu sahədə iqtisadi, hüquqi və məntiqi əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Özündə 12 

əsas istiqamət üzrə uzaq gələcəyi hədəfləyən mütərəqqi perspektivləri əks etdirən Yol 

xəritələrindən biri kimi İxtisaslaşmış Turizm Sənayesinin inkişafını qeyd edə bilərik. Həmin 

Yol Xəritəsində göstərilir ki, mövcud imkan və potensialdan səmərəli istifadə etməklə 

Azərbaycan 2025-ci ilədək həm regionda, həm də digər dünya ölkələri arasında cəlbedici 

turizm məkanlarından birinə çevriləcək. 2025-ci ildən sonrakı dövr üzrə perspektiv isə 

Azərbaycanı dünyada turistlərin ən çox üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından birinə 

çevirməkdir. Eyni zamanda bu tənzimlənmə, ölkəmizə gələn turistlərin sayında da artım 

dinamikasını təmin etməkdədir. Artıq statistik rəqəmlər göstərir ki, təkcə cari ilin yanvar-

noyabr ayları ərzində ölkəmizə səfər edən əcnəbilərin sayı 2017-ci ilin analoji dövrünün 

göstəricisi ilə müqayisədə 6 faiz və ya 151 min nəfər artmışdır. Belə ki, ötən 11 ayda 

Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı təxminən 2,5 milyona çatmışdır.  

 

Buradan da görünür ki, kifayət qədər potensialın olması Azərbaycanda qeyri-neft 

sektoruna təməl verir və ölkədə turizmin inkişafına stimul yaradır. Ölkə Prezidenti İlham  

Əliyev cənablarının "Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə Turizmin inkişafına 

dair Dövlət Proqramı"nı təsdiqləməsi Azərbaycanın turizm potensialının daha da 

sürətlənməsinə öz töhfələrini vermiş olur (Bingöl Z.M. Dissertasiya, s. 16). 

 

Bununla yanaşı, ölkəmizdə turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi sahəsindəki 

proseslərin gedişi göstərir ki, turizmin inkişafı nəticəsində iqtisadiyyatın 

sosialyönümlülüyünün (sosiallaşmasının) gücləndirilməsinə də çox güclü zəmin 

yaradılacaqdır. Əhalinin rifah göstəricilərinin artmasında, sosial-iqtisadi inkişafda əmək 

ehtiyatlarının rolunun daha çevik təşkilində, nəticə etibarilə məşğulluq siyasətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsində ixtisaslaşmış turizm sənayesinin çəkisinin artması mümkün 

olacaq. Bəhs edilən Yol Xəritəsində 2020-ci ilədək olan dövr üçün müəyyən edilmiş 

hədəflərin reallaşması nəticəsində Azərbaycanda 2020-ci ildə cəmi 35 min olmaqla, bilavasitə 

turizm sektorunda 25 min iş yerinin yaradılacağı proqnozlaşdırılır. Yəni məşğulluq 

imkanlarının 71 faizdən artığı turizm sektorunda reallaşacaq. Bu, təbii ki, həm də ölkəmizdə 

qəbul edilən istənilən hüquqi tənzimləmə vasitələrində iqtisadiyyatın sahələri üzrə əlaqəliliyin 

məqsəd olaraq götürüldüyünü və ona nail olunduğunu göstərir. 
 

TURİZM SAHƏSİNDƏKİ PROSESLƏRƏ MÜASİR YANAŞMA 
 

Turizm yeniləşən dövrün aktuallığını nəinki, qoruyan, hətta artıran anlayışı və müvafiq 

istiqamət üzrə proseslərin məcmusudur. Bu sahə üzrə davamlı islahatlara yer verən ölkələr öz 

milli iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirərkən elmi cəhətdən əsaslandırmalara və bu yöndəki 

mütəxəssis rəylərinə də ehtiyac duyurlar. Turizm sahəsindəki tədqiqatlar turizmi bir 

mədəniyyət kimi tədqim etməyə əsas verir, onun ideoloji mahiyyət daşıdığını bildirir, 

həmçinin innovativ və kreativ ideyaların məcmusu kimi tanıdır. Müvafiq sahə üzrə mənbələrə 

istinad edərkən aydın olur ki, bir çox alimlər turizmi müasir milli iqtisadiyyatların perspektivli 

inkişafı üçün güclü mexanizm kimi qəbul edirlər. Türkiyə Cümhuriyyətinin turizm sahəsi üzrə 

tanınmış alimlərindən olan, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Zəkəriyyə Bingöl müəllifi olduğu 

“Gelenekten evrensele Anodoluda İnanç Turizmi” əsərində bu məsələyə toxunmuşdur. 2007-

ci ildə Ankarada Detay yayınçılıq mətbəəsində işıq üzü görən və 588 səhifə həcmində 
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olmaqla dolğun  əsaslandırılan tədqiqat əsərində turizm sanki, mədəniyyətlərin güzgüsü kimi 

göstərilir və sivilzasiyaların hərəkətverici qüvvəsi kimi ifadə olunur (Bingöl, Z.M. Gelenekten 

evrensele Anodoluda İnanç Turizmi, 2007, s. 35). 

 

Azərbaycanda müasir iqtisad elminin görkəmli nümaqyəndələrindən olan professor, 

əməkdar elm xadimi Əli Əlirzayev müəllifi olduğu “Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” 

adlı əsərində turizmin milli iqtisadiyyatlar üçün səmərəsindən də bəhs etmişdir. 2011-ci ildə 

“İqtisad Universiteti” nəşriyyatında çap edilən və 494 səhifə həcmində olan bu əsərdə müəllif 

göstərir: Turizm ölkədə ümumi daxili məhsulun yaradılması mənbəyi kimi fəaliyyət göstərir. 

Bəzi ölkələrdə ümumi daxili məhsulun 7,3%-ni turizm gəlirləri təşkil edir. Turizm səmərəsi 

sosial səmərə ilə ölçülür. İş yerləri, ölkəyə valyuta axını, daxili sənaye və kənd təsərrüfatı 

bazarının genişlənməsi onun sosial səmərəsini yüksəldir. Turizmin xüsusi çəkisi Almaniyada 

4,6%, İsveçrədə 10% təşkil edir. Turizm səmərəsi birbaşa və dolayısı, “multiplikasiya” effekti 

kimi formalaşır (Əlirzayev Ə.Q, 2011, s. 46). 

 

REGİONAL SİYASƏTİN UĞURLARI: NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

TURİZM SEKTORUNDAKI İSLAHATLAR DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN YENİ 

YOLLAR AÇIR 
 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi inkişafında, sosial məqsədlərinin 

reallaşmasında və regional iqtisadi siyasətinin səmərəliliyinin artırılmasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rolu, mövqeyi və təsiri böyükdür. Müasir iqtisadi şəraitin zəruri təsisatlarının 

yaradılmasında, yeniliklərlə müşayiət edilən islahatların davamlılığında, həmçinin 

makroiqtisadi potensialın daha da gücləndirilməsində müstəsna rolu ilə seçilən muxtar 

respublika müəyyən edilən hədəf və prioritetlər baxımından da qürurverici inkişaf səhifələri 

açmaqdadır ki, burada da turizm perspektivlərini qeyd edə bilərik. 

 

Turizm sahəsində proseslərin düzgün təşkili və idarə olunması, hüquqi və iqtisadi 

tənzimləmələrin səmərəliliyinin artırılması milli iqtisadi quruculuq proseslərində turizmin 

rolunun və çəkisinin yüksəldilməsinə böyük stimul vermişdir. Tarixi, iqtisadi, mədəni, dini, 

müalicəvi və s. sahələr üzrə əhəmiyyəti yüksək olacaq məkanların, abidə və türbələrin 

öyrənilməsi, tədqiqi, qorunması və yaşadılması, əgər bir tərəfdən onları nəsillərdən nəsillərə 

ötürülməsinə təkan olacaqsa, digər tərəfdən də milli iqtisadi perspektivlər baxımından onların 

turizm əhəmiyyətinin olduqca böyüklüyünü təmin edəcəkdir. 

 

Muxtar respublikada turizm siyasəti makroiqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olmaqla 

davamlıdır, qətiyyətlidir. Turizm sahəsində mövcud potensialın dəyərləndirilməsi, yeni 

məkanların yaradılması və perspektivliyinin artırılması məsələlərinin aktuallığı özünü hər 

addımda göstərməkdədir. Belə ki, 31 yanvar 2018-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan Sərəncamla 2018-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi bu sahədəki 

prosesləri daha da sürətləndirmişdir. Məhz bu tənzimləmə ilə muxtar respublikada səmərəli 

turizm siyasətinin gələcək inkişaf səhifələri üçün sağlam hüquqi və iqtisadi mühit 

yaradılmışdır. Bəhs edilən Dövlət Proqramının səmərəli icrasının nəticəsi kimi, 29 noyabr 

2018-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı Sərəncamla 

Ağbulaq Kənd Turizm İstirahət Bölgəsi yaradılmışdır. Bu, artıq muxtar respublikanın özünün 

regionları üzrə turizm şəbəkəsinin genişlənməsini və davamlı perspektivlərini göstərməkdədir. 

Təbii ki, Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılmasında əsas məqsəd də elə məhz 

muxtar respublikada kənd turizminin bir bölgənin timsalında inkişafına nail olmaq və 
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gələcəkdə digər kəndlərdə də onu tətbiq etməkdən ibarətdir. Qeyd edək ki, bu, qarşıdakı 

dövrlərdə muxtar respublikanın uyğun ərazilərində turizm perspektivlərinin artırılmasına, 

makroiqtisadi potensialda isə turizm göstəricilərinin artan dinamikasının təmin olunmasına 

xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda bu potensial Ağbulaq kəndinin abadlaşdırılmasına, müasir 

infrastrukturun yaradılmasına yol açmaqdadır. Qeyd edək ki, kənddə 65 evin yenidən 

qurularaq müasir şəraitlə təmin edilməsi, hər şeydən əvvəl, kənd sakinlərinə diqqət və 

qayğının bariz nümunəsidir. Onların mənzil şəraitinin, rifah göstəricilərinin, kommunal 

təminatlara əlçatanlığının ifadəsidir. Ağbulağın timsalında bütün kəndlərin abadlaşmasının və 

iqtisadi inkişafının ən gerçək ifadəsidir. Burada yaşıllaşdırma tədbirlərinin də həyata 

keçirilməsi həmçinin ekoloji tarazlığın qorunmasında mühüm amildir. 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA TURİZM SEKTORUNUN 

TƏNZİMLƏNMƏSİ DÖVLƏT SİYASƏTİNİN PRİORİTETİNƏ ÇEVRİLMİŞDİR 
 

Artıq muxtar respublikamızın bütün bölgələrində turizm infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi sahəsində qətiyyətli addımlar öz bəhrəsini verməkdədir. Fikrimizi ifadə 

etmək üçün qeyd edə bilərik ki, muxtar respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində müvafiq 

perspektivlərin ortaya çıxarılması, turizm əhəmiyyətliliyinin yüksəldilməsi və dünyəviliyinin 

artırılması sahəsindəki tədbirlər özünün səmərəli nəticələri ilə seçilməkdədir. Belə ki, 

müxtəlif illərdə: 

 

- “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 26 aprel 2001-

ci il; 

- “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin 

qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 6 dekabr 2005-ci il; 

- “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi 

haqqında” 28 iyun 2006-cı il; 

- “Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında” 11 fevral 

2014-cü il; 

- “Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 7 oktyabr 2015-ci il; 

- “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 5 iyul 2016-cı 

il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən Sərəncam 

imzalanmışdır (Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q., 2017, s. 152). 

 

Bu tənzimləmələrlə yanaşı, Ağbulaq Kənd Turizm İstirahət Mərkəzinin və digər turizm 

əhəmiyyətli məkanların abadlaşdırılması muxtar respublikada zəruri turizm potensialının 

yaradılmasının gerçək ifadəsinə çevrilmişdir. Ağbulaq kəndində turizm infrastrukturunun 

inkişaf etdirilməsi burada Xizək Mərkəzinin də tikilməsinə stimul vermişdir. Qeyd edək ki, 

burada aparılan tikinti işləri yaxın zamanlarda keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcına 

çevriləcək. Ağbulaq Xizək Mərkəzinin yaradılmasına 2018-ci ilin iyul ayından başlanılmış və 

artıq tikinti işlərinin 80 faizi başa çatdırılmışdır. Mərkəzdə 1590 metr uzunluğunda 

xizəksürmə zolağı və təlim meydançası nəzərdə tutulmuşdur. Bunlarla yanaşı, Kanat 

dayaqları, 20 min kubmetr tutumu olan süni göl, qaraj binası, süni qar qurğuları üçün su və 

hava xəttinin qazma işləri də aparılmaqdadır. Göstərilənlərlə yanaşı, ərazidə texniki bina da 

inşa olunacaq və burada xizəksürmə ləvazimatlarının həm satışı, həm də kirayəsi həyata 

keçiriləcəkdir. 
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TURİZMİN İNKİŞAFI MUXTAR RESPUBLİKADA İQTİSADİ ARTIMIN MÜHÜM 

GÖSTƏRİCİSİDİR 
 

Qeyd edilənlərdən aydın olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin 

inkişafı məqsədləri keçən hər bir gün daha qətiyyətlə reallaşmaqdadır. Güclü təsisatlar, 

yaradılan bütün şərait turizmin səmərəliliyinin və turistlərin cəlbediciliyinin çox zəruri 

təminat vasitəsinə çevrildi. Artıq muxtar respublikamız çoxməqsədli turizm səfərlərinin 

gerçəkləşməsi üçün olduqca səmərəli region olmaqdadır. Bunun da nəticəsində istər rüblər, 

istər yarım il üzrə, istərsə də cari ilin sonuna doğru turizm sahəsindəki nailiyyətlər 

makroiqtisadi göstəricilərin tərkib hissəsi kimi özünü göstərməkdədir. Qeyd edək ki, 2018-ci 

ilin ötən dövründə muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən 

ümumilikdə 380 minə yaxın turist gəlmişdir ki, bu da 1995-ci ilin bütün il üzrə olan 39000 –

nəfərə yaxın turist göstəricisindən 10 dəfəyə yaxın çoxdur. Göründüyü kimi, cari ilin ötən 

dövründə gələn turistlərin sayı ölkəmizdə regional inkişaf proqramlarının III mərhələsinin 

icrasına başlandığı 2014-cü il üzrə gələn turistlərin sayını, yəni 378 min 102 turist sayına 

çatmış və hətta onu üstələmişdir. 

 

Turizmin inkişafı proseslərinin düzgün və dəqiqliklə müəyyənləşdirilməsi muxtar 

respublikanın turizm sektorunun perspektivlərini artırmışdır. Turistlərin illər üzrə gəlmə 

dinamikasına diqqət etdikdə görürük ki, 2008-ci ildə 200 min turisti keçmiş (219 min 

nəfərdən artıq), 2011-ci ildə 300 min turistdən çox olmuş (343 min 139 turist), 2016-cı ildə 

isə 400 min turisti ötmüşdür (403 mindən artıq turist). Qeyd edək ki, bu göstərici 2017-ci ilin 

nəticələrinə görə isə 414 mindən artıq turist təşkil etmişdir (Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q., 

2017, s. 153). 

 

Buradan da aydın olur ki, muxtar respublikamızda turizm sektorunun elmi əsaslara 

söykənən təşəbbüslərlə, mütərəqqi tənzimləmələrlə və çevik təşkilatlanma ilə inkişafını 

nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, cari ilin yekunlarına görə dinamik artım özünü 

göstərəcəkdir.  

 

NƏTİCƏ 
 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin mövcud potensialını və uzaq 

gələcək üzrə perspektivlərini araşdırarkən belə qənaətə gəlirik ki: 

 

- artıq muxtar respublikada turizmin inkişafı istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə 

etmişdir. Ölkədə davam etdirilən iqtisadi islahatlar və iqtisadi inkişaf tədbirləri bütün 

regionlar kimi muxtar respublikada da səmərəli turizmin inkişafı mühitinin yaradılmasını 

daha da sürətləndirmişdir; 

 

- muxtar respublikanın iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə əldə etdiyi uğurlar onun həm 

çoxşaxəliliyini artırır, həm düzgün təınzimləndiyini göstərir, həm də turizmin uzunmüddətli 

perspektivlərinə xidmət edir; 

 

-  bütün şəhər və rayonlar üzrə istehsal və istehlak münasibətlərinin inkişafı öz 

növbəsində turizmin də bu sferadakı çəkisinin artırılmasına stimul verəcəkdir. Əmək 

ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması və məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi 

kimi strateji məsələlər qarşılıqlı asılılıq şəraitində turizm üçün fəallaşdırma rolu oynayacaq; 
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- muxtar respublikanın turizmin inkişafı sahəsindəki siyasətinə diqqət edərkən aydın 

olur ki, burada yeni turizm zonalarının yaradılması sahəsində infrastruktur quruculuğu 

tədbirləri həyata keçirilməkdədir ; 

 

- muxtar respublikanın turizm potensialı çoxşaxəlidir və özündə uzunmüddətli 

perspektivləri əks etdirməkdədir; 

 

- həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikanın bütün şəhər və rayonlarının ayrılıqda 

turizm potensialına malik olmasında mühüm göstəriciyə çevrilmişdir; 

 

- 2019-cu ilin “Ailə təsərrüfatları” ili kimi elan olunması kənd turizminin inkişafı 

istiqamətində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsaslarını müəyyən edəcək, bu sahənin davamlı 

inkişafında və yerli məhsulların istehsalında özünü göstərəcək və s. 
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ABSTRACT 

 
As of 2018, there are 1092 cultural and natural assets registered to the UNESCO World Heritage List 

worldwide, of which 845 are cultural, 209 are natural and 38 are mixed (cultural / natural). As a result of the 

activities carried out under the responsibility of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums, 18 of 

our assets have been granted to UNESCO World Heritage List. There is a temporary list next to the World 

Heritage List. 3 mixed from Turkey in the provisional list of world heritage (cultural / natural), 2 natural and 72 

cultural assets, including a total of 77 units. 
 

In this study, the effects of the assets in the permanent list on the tourism movements in the regions will 

be examined. Currently on a permanent list, there are 18 total assets in Turkey. Within the scope of this research, 

8 assets which can be accessed statistical information were included in the study. As a result of the study, it was 

determined that the assets included in the list after 2000 did not have a significant effect on the tourism of the 

region. 

 

Key Words: World Heritage List, The list permanent, Turkey. 

 

UNESCO DÜNYA MĠRAS LĠSTESĠNĠN TURĠZM AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ: 

TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ  
 

ÖZET 

 
2018 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1092 kültürel ve doğal 

varlık bulunmakta olup bunların 845 tanesi kültürel, 209 tanesi doğal, 38 tanesi ise karma (kültürel/doğal) 

varlıktır. Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü 

çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 18 adet varlığımızın alınması 

sağlanmıştır. Dünya miras listesinin yanında geçici bir liste daha bulunmaktadır. Dünya mirası geçici listesinde 

Türkiye’den 3 karma (kültürel/doğal), 2 doğal ve 72 kültürel olmak üzere toplam 77 adet varlık bulunmaktadır. 

Bu araştırmada, 2018 yılı itibariyle kalıcı listede yer alan varlıkların, bulunduğu bölgelerdeki turizm 
hareketlerine etkisi incelenecektir. Şu anda kalıcı listede, Türkiye’den toplam 18 adet varlık bulunmaktadır. Bu 

araştırma kapsamında istatistik bilgilerine ulaşılabilen 8 adet varlık incelemeye alınmıştır. Araştırma sonucunda 

2000 yılından sonra listeye dahil olan varlıkların, bulundukları bölgenin turizmine belirgin bir etki yaratmadığı 

tespit edilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Dünya miras listesi, Kalıcı liste, Türkiye. 
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GĠRĠġ 

 

Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre, turizm hareketlerinin yaklaşık üçte 

birinin (%37) sanat, müzik, tarih ve dinsel vb. kültürel nedenler ile yapıldığı tahmin 

edilmektedir (Ahmad, 2013). Örneğin İngiltere’de kültürel miras turizminin toplam yıllık 

turizm geliri içerisindeki payının %28 olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik 

Devleri’nde ise diğer turizm türlerine göre kültür turizminin %50 daha fazla gelir getirdiği 

vurgulanmaktadır (Li, Wu ve Cai, 2008; Ceylan ve Somuncu, 2016). Bu veriler ışığında 

kültür turizminin ülkeler için turist sayısı ve turizm gelirlerinin arttırılmasında önemli bir 

turizm türü olduğu söylenebilir. Ülkelerin sahip olduğu kültürel değerlerin   UNESCO Dünya 

Miras Alanına dahil edilmesi ile birlikte kültür turizminden elde edilecek faydaların daha da 

artması sağlanacaktır. Çünkü bu sayade sahip olunan kültürel değerler Birleşmiş Milletler 

tarafından tescil altına alınmış olacaktır.   

 

Bir yerin UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilmesi, o yer için küresel ölçekte bir 

prestij kaynağı olup aynı ölçüde sorumluluk doğurmaktadır. Öncelikle bir yerin UNESCO 

prosedürlerini tamamlayarak dünya miras alanı ilan edilmesi, o yerde planlama ve koruma 

açısından yeterli bilimsel bilgi birikiminin bulunduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir 

(Ringbeck, 2008). Ayrıca dünya miras alanlığı, o yerin, uluslararası bilimsel çevrelerin, tur 

operatörlerinin, kültürel etkinliklerin, uluslararası fonların ilgisini çekmesini sağlamaktadır. 

Yapılan araştırmalar bir yerin dünya miras alanı ilan edilmesinin o yerde koruma bilincinin 

gelişmesine, turist sayısının artmasına, alana ilişkin olarak uluslararası fonlardan ayrılan 

kaynakların artmasına sebep olduğunu göstermektedir (Harrison ve Hitchcock, 2005). 

Özellikle Türkiye’de Dünya Miras Alanı ilan edilen alanlarda, yapılan çalışmaların yeterliliği 

tartışma konusu olmakla birlikte, dünya miras alanı ilan edilmenin olumlu gelişmeler 

sağladığı gözlenmiştir (Şahin, 2013). 

 

Ülkeler sahip oldukları doğal ve/veya kültürel değerlerin Dünya Mirası Alanları 

Listesi‟ne dahil edilmesinden kimi somut ve soyut ancak olumlu beklentileri de vardır. 

Öncelikle böylesi bir prestij listesine dahil edilmiş yerlere sahip olma ülkenin 

görünürlülüğünü olumlu etkilemekte, bu alanlara dayalı olarak geliştirilen kimi ekonomik 

faaliyetler (turizm gibi) söz konusu alanların korunması ve yönetimi için gerekli olan 

finansmanın sağlanmasında ve ülke ekonomisine katkı yapmada zaman zaman ciddi bir rol 

oynayabilmektedir (Somuncu ve Yiğit, 2010). İşte bu nedenlerden dolayıdır ki ülkeler; Dünya 

Mirası Alanları Listesi’nde kendilerine ait birçok alanın tescil edilmesini ve kaydedilmesini 

istemektedirler (Khan ve Somuncu, 2015).  

 

Şahin’e göre (2013), Türkiye’de Dünya Miras Alanı ilan edilen alanlarda, yapılan 

akademik çalışmaların yeterliliği tartışma konusudur. Ayrıca bir bölgenin Dünya miras alanı 

ilan edilmesi, o bölge için bir takım olumlu gelişmelerin olacağı düşüncesini beraberinde 

getirmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışmada, Türkiye’de dünya miras listesine 

alınan toplam 18 miras alanı içerisinde verilerine ulaşılan 8 miras alanında, yıllar itibariyle 

turist hareketleri incelenmiştir. Bu kapsamda, miras listesine girmenin bir bölge için ne gibi 

turizm gelişmeleri ortaya çıkardığı incelenmiştir.   

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
 

Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, 

anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul eden üye 

devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
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(ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) 

uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra 

aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır 

(kulturvarlıkları.gov.tr).  

 

UNESCO 17. Genel Konferansı, 17 Ekim-21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te 

toplanmış ve 16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 

Korunmasına Dair Sözleşme’yi kabul etmiştir. Türkiye Sözleşmeye 14.04.1982 tarih ve 2658 

sayılı Kanunla taraf olma kararı almış, Kanun Bakanlar Kurulu tarafından 23.05.1982 tarih ve 

8/4788 sayılı Kararla onaylanmış ve 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerekli belgelerin UNESCO Genel Merkezi’ne 

sunulmasıyla Türkiye Sözleşmeye 16.03.1983 tarihinde resmen taraf olmuştur. 1972 Dünya 

Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne göre oluşturulan ve Dünya Mirası 

Komitesi (DMK) tarafından belirlenen Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak 

ilan edilen 1092 miras yer almaktadır. Bunlardan 845’i kültürel, 209’u doğal ve 38’i karma 

(doğal ve kültürel) miraslardır. Türkiye’nin bu listede 16’sı kültürel, 2’si karma olmak üzere 

18 miras alanı bulunmaktadır (unesco.org.tr). Türkiye’nin sahip olduğu miras alanları Tablo 

1’de sunulmaktadır.  

 
   Tablo 1. UNESCO Dünya Mirası Listesi (Türkiye /2018) 

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1985)  

2. İstanbul'un Tarihi Alanları (1985)  

3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (1985) (Karma Miras Alanı)  

4. Hattuşa: -Hitit Başkenti (1986)  

5. Nemrut Dağı (1987)  

6. Hieropolis-Pamukkale (1988) (Karma Miras Alanı)  

7. Xanthos-Letoon (1988)  

8. Safranbolu Şehri(1994)  

9. Truva Arkeolojik Alanı (1998)  

10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2011)  

11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (2012)  

12. Bursa ve Cumalı Kızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (2014)  

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (2014)  

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (2015)  

15. Efes (2015)  

16. Ani Arkeolojik Alanı (2016)  

17. Aphrodisias (2017)  

18. Göbekli Tepe (2018) 

      Kaynak: Unesco.org.tr 
 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 
 

Araştırmada, turizm verilerine ulaşılan 8 kültürel miras alanı incelenmiştir. Veriler, 

Kültür ve Turizm Bakanlığının il ve ilçelere göre her yıl yayınladığı konaklama 

istatistiklerinden oluşturulmuştur. Veriler, 2019 yılı Mart ayında elde edilmiştir. Daha sonraki 

zamanlarda veriler değişikliğe uğramış olabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının il ve ilçelere 

göre yayınlamış olduğu veriler 2000 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bu 

sebeple 2000 yılından sonra dünya miras listesine giren 9 kültürel miras alanına yönelik 

incelemeler yapılabilmiştir. Bu 9 kültürel miras alanı içerisinde Göbeklitepe kültürel miras 
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alanı, 2018 yılında listeye alındığı ve henüz istatistiki veri yayınlanmadığı gerekçesiyle 

incelemeye alınmamıştır. Sonuç olarak 8 kültürel miras alanındaki değişim grafikleri 

hazırlanarak incelemeler yapılmıştır.  

 

ARAġTIRMANIN BULGULARI 

 

Yapılan çalışma kapsamında Türkiye’nin sahip olduğu UNESCO Dünya Mirası 

Listesinde yer alan tarihi alan ve eserlere yer verilmiştir. Çalışma içerisinde bu alanlara yer 

verilmesinin asıl sebebi ise, tarihi yer ve eserlerin UNESCO listesine girdikten sonra ziyaret 

edilme durumunda olumlu veya olumsuz bir değişiklik olup olmadığını gözlemlemektir. 

 

Yapılan araştırma kapsamında 2000 yılı ve öncesindeki turizm verileri eksik ve yetersiz 

görüldüğü için Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1985), İstanbul'un Tarihi Alanları 

(1985), Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (1985) (Karma Miras Alanı), Hattuşa: -Hitit 

Başkenti (1986), Nemrut Dağı (1987), Hieropolis-Pamukkale (1988) (Karma Miras 

Alanı), Xanthos-Letoon (1988), Safranbolu Şehri(1994) ve  Truva Arkeolojik Alanına (1998) 

ait verilere yer verilmemiştir. Ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde dünya mirası listesine 

giren  Göbekli Tepe’ye de (2018) gerekli verilere ulaşılamadığı için yer verilmemiştir. Sözü 

edilen bu alanlar araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmanın içeriğini oluşturan eser 

ve alanlar ise; Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2011), Çatalhöyük Neolitik Alanı (2012), 

Bursa ve Cumalıkızık (2014), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (2014), 

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı (2015), Efes (2015), Ani 

Arkeolojik Alanı (2016) ve Aphrodisias ’tır (2017).   
 
Tablo 2. Edirne Merkeze İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

   
Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 
 
 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 Edirne/Merkez  63 205  86 759 1,4 29,92

2002 Edirne/Merkez  60 615  85 460 1,4 26,55

2003 Edirne/Merkez  58 699  84 059 1,4 26,62

2004 Edirne/Merkez  68 708  83 770 1,2 26,74

2005 Edirne/Merkez  71 740  103 993 1,4 35,95

2006 Edirne/Merkez  73 232  95 501 1,3 35,31

2007 Edirne/Merkez  87 524 111 375 1,3 37,81

2008 Edirne/Merkez  91 989  127 139 1,4 36,98

2009 Edirne/Merkez  59 988  83 051 1,4 22,59

2010 Edirne/Merkez  83 669  118 629 1,4 31,93

2011 Edirne/Merkez  92 410  126 041 1,4 34,55

2012 Edirne/Merkez  76 140  103 722 1,4 29,9

2013 Edirne/Merkez  93 292  123 638 1,3 24,85

2014 Edirne/Merkez  121 898  160 321 1,3 28,11

2015 Edirne/Merkez  135 134  177 918 1,3 29,5

2016 Edirne/Merkez  94 991  132 535 1,4 22,89

2017 Edirne/Merkez  151 373  198 099 1,31 34,14

EDĠRNE SELĠMĠYE CAMĠĠ VE KÜLLĠYESĠ (2011)

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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Yapılan araştırmada Edirne Merkeze ait, 2001-2017 yılları arasında konaklayan kişi 

sayısı, geceleme sayısı, ziyaretçilerin ortalama kalış süresi ve konaklama tesislerinin doluluk 

oranlarına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler tablo haline getirilerek Tablo 2’de verilmiştir. 

Bununla birlikte, yıllar bazında bölgede konaklayan toplam kişi sayılarından bir grafik 

oluşturulmuştur. Bu grafik incelendiğinde Selimiye Camii ve Külliyesinin UNESCO Listesine 

girdiği yıl olan 2011’den sonra bölgede konaklayan kişi sayısında bir artış olduğu 

görülmektedir. Grafik detaylı bir şekilde incelendiğinde 2011 yılından sonra 2012 ve 2016 

yıllarında bir kırılma olduğu görülmektedir. Genel itibariyle bölgenin ziyaretçi sayılarında 

Selimiye Caminin kalıcı listeye alınmasının herhangi bir trend değişikliğine neden olduğunu 

söylemek zordur.   

 
Tablo 3. Konya’ya İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 
 
 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 KONYA  198 112  251 678 1,3 37,24

2002 KONYA  195 709  254 322 1,3 32,29

2003 KONYA  192 330  256 108 1,3 31,64

2004 KONYA  223 239  308 952 1,4 39,22

2005 KONYA  279 002  358 828 1,3 41,88

2006 KONYA  301 731  411 205 1,4 42,94

2007 KONYA 337 257 434 053 1,3 39,47

2008 KONYA 339 776 450 949 1,3 39,18

2009 KONYA  353 023  469 383 1,3 39,62

2010 KONYA  408 696  561 095 1,4 45,14

2011 KONYA  414 231  571 782 1,4 41,10

2012 KONYA  409 852  586 467 1,4 41,17

2013 KONYA  444 384  643 506 1,4 40,56

2014 KONYA  461 409  686 192 1,5 39,55

2015 KONYA  483 014  678 470 1,4 37,97

2016 KONYA  466 092  714 362 1,5 34,26

2017 KONYA  551 403  815 535 1,48 34,14

ÇATALHÖYÜK NEOLĠTĠK ALANI  (2012) 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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Yapılan araştırmada, Konya’ya ait, 2001-2017 yılları arasında konaklayan kişi sayısı, 

geceleme sayısı, ziyaretçilerin ortalama kalış süresi ve konaklama tesislerinin doluluk 

oranlarına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler tablo haline getirilerek Tablo 3’te verilmiştir. Aynı 

zaman da yıllar bazın da bölgede konaklayan toplam kişi sayılarından bir grafik 

oluşturulmuştur. Bu grafik incelendiğinde Çatalhöyük Neolitik Alanının UNESCO Listesine 

girdiği yıl olan 2012’den sonra bölgede konaklayan kişi sayısında bir artış olduğu 

görülmektedir. Ancak agresif bir artışın olduğunu söylemek zordur.  
 
Tablo 4. Bursa ve Cumalıkızık’a İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 
 

 
 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 BURSA  428 566  644 644 1,5 33,62

2002 BURSA  379 576  646 243 1,7 35,16

2003 BURSA  389 662  701 884 1,8 38,00

2004 BURSA  422 372  811 392 1,9 41,05

2005 BURSA  485 182  813 467 1,7 42,49

2006 BURSA  452 959  817 286 1,8 40,09

2007 BURSA 471 185 898 362 1,9 43,96

2008 BURSA  451 738 851 346 1,9 41,43

2009 BURSA  398 950  698 737 1,8 36,62

2010 BURSA  462 725  819 167 1,8 39,02

2011 BURSA  554 623 1 037 045 1,9 40,93

2012 BURSA  592 021 1 070 337 1,8 39,44

2013 BURSA  669 625 1 218 061 1,8 36,78

2014 BURSA  697 875 1 210 378 1,7 39,71

2015 BURSA  818 976 1 395 855 1,7 42,93

2016 BURSA  738 771 1 310 398 1,8 38,08

2017 BURSA  930 756 1 665 646 1,79 46,28

BURSA VE CUMALIKIZIK: OSMANLI ĠMPARATORLUĞUNUN DOĞUġU  (2014) 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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Araştırmada, Bursa’ya ait, 2001-2017 yılları arasında konaklayan kişi sayısı, geceleme 

sayısı, ziyaretçilerin ortalama kalış süresi ve konaklama tesislerinin doluluk oranlarına 

ulaşılmıştır. Elde edilen veriler tablo haline getirilerek Tablo 4’te verilmiştir. Aynı zamanda 

yıllar bazında bölgede konaklayan toplam kişi sayılarından bir grafik oluşturulmuştur. Bu 

grafik incelendiğinde Bursa ve Cumalıkızık’ın UNESCO Listesine girdiği yıl olan 2014’den 

sonra bölgede konaklayan kişi sayısında bir artış olduğu görülmektedir. Ancak grafikte, genel 

trendi yukarı yönlü etkileyecek belirgin bir değişim görülmemektedir.  
 

Tablo 5. Bergama’ya İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 
 

 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 İZMİR/BERGAMA  23 655  24 176 1,0 29,19

2002 İZMİR/BERGAMA  15 916  17 975 1,1 26,48

2003 İZMİR/BERGAMA  18 860  22 515 1,2 32,81

2004 İZMİR/BERGAMA  19 877  23 581 1,2 27,48

2005 İZMİR/BERGAMA  21 167  22 759 1,1 33,16

2006 İZMİR/BERGAMA  20 364  24 849 1,2 32,83

2007 İZMİR/BERGAMA  23 884 32 061 1,3 37,22

2008 İZMİR/BERGAMA 21 186 30 283 1,4 35,36

2009 İZMİR/BERGAMA  16 620  26 973 1,6 34,20

2010 İZMİR/BERGAMA  2 111  8 019 3,8 13,33

2011 İZMİR/BERGAMA  7 518  18 035 2,4 31,16

2012 İZMİR/BERGAMA  7 830  21 092 2,7 41,42

2013 İZMİR/BERGAMA  6 667  21 490 3,2 42,29

2014 İZMİR/BERGAMA  21 108  28 963 1,4 31,24

2015 İZMİR/BERGAMA  24 535  33 269 1,4 35,33

2016 İZMİR/BERGAMA  19 449  29 493 1,5 31,23

2017 İZMİR/BERGAMA  25 790  41 174 1,60 48,74

BERGAMA ÇOK KATMANLI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI  (2014)  

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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Bergama’ya ait, 2001-2017 yılları arasındaki veriler incelendiğinde Bergama Çok 

Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanının UNESCO Listesine girdiği yıl olan 2014 yılından sonra 

bölgede konaklayan kişi sayısında bir artış olduğu görülmektedir. Önceki yıllarda konaklayan 

kişi sayılarının yüksek olduğu bir bölge olan Bergama’da 2010 yılında ciddi bir düşüş olduğu 

görülmektedir. 2013 yılına kadar devam eden bu düşüşün Bergama Çok Katmanlı Kültürel 

Peyzaj Alanının Dünya Miras Listesine girdiği yıl olan 2014’ten sonra ortadan kalktığı 

görülmektedir.  
 
Tablo 6. Diyarbakır’a İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

 
 

 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 DİYARBAKIR/SUR  75 304  100 820 1,3 21,77

2002 DİYARBAKIR/SUR  98 465  139 553 1,4 28,52

2003 DİYARBAKIR/SUR  90 218  131 679 1,5 24,63

2004 DİYARBAKIR/SUR  134 222  187 475 1,4 27,96

2005 DİYARBAKIR/SUR  148 881  198 450 1,3 30,18

2006 DİYARBAKIR/SUR  131 897  181 023 1,4 27,53

2007 DİYARBAKIR/SUR 166 884 217 050 1,3 31,55

2008 DİYARBAKIR/SUR 179 283 231 529 1,3 35,36

2009 DİYARBAKIR/SUR  108 742  147 636 1,4 36,44

2010 DİYARBAKIR/SUR  125 159  175 792 1,4 42,70

2011 DİYARBAKIR/SUR  142 238  199 252 1,4 42,82

2012 DİYARBAKIR/SUR  129 216  170 003 1,3 39,30

2013 DİYARBAKIR/SUR  144 546  199 109 1,4 43,53

2014 DİYARBAKIR/SUR  151 572  206 162 1,4 41,10

2015 DİYARBAKIR/SUR  131 444  185 312 1,4 34,12

2016 DİYARBAKIR/SUR  83 765  121 189 1,4 22,25

2017 DİYARBAKIR/SUR  97 109  135 590 1,40 29,20

DĠYARBAKIR KALESĠ VE HEVSEL BAHÇELERĠ KÜLTÜREL PEYZAJI (2015) 
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Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 

 

Araştırmada, Diyarbakır’a ait, 2001-2017 yılları arasında Konaklayan Kişi Sayısı, 

Geceleme Sayısı, Ziyaretçilerin Ortalama Kalış Süresi ve Konaklama Tesislerinin Doluluk 

Oranlarına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler tablo haline getirilerek Tablo 6.’da verilmiştir. 

Aynı zaman da yıllar bazın da bölgede konaklayan toplam kişi sayılarından bir grafik 

oluşturulmuştur. Bu grafik incelendiğinde Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel 

Peyzaj Alanının UNESCO Listesine girdiği yıl olan 2015’ten sonra bölgede konaklayan kişi 

sayısında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni ise o yıllar da bölgede var olan 

terör olaylarıdır. Bu nedenle kalıcı listeyle turizm hareketleri arasındaki ilişki net olarak 

kurulamamaktadır.  

 
Tablo 7. İzmir -  Selçuk’a İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

 

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 

 
 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 İZMİR/SELÇUK  126 874  458 047 3,6 45,92

2002 İZMİR/SELÇUK  121 446  479 792 4,0 48,03

2003 İZMİR/SELÇUK  111 337  453 683 4,1 45,71

2004 İZMİR/SELÇUK  195 027  642 139 3,3 53,10

2005 İZMİR/SELÇUK  157 647  608 552 3,9 46,83

2006 İZMİR/SELÇUK  142 506  477 942 3,4 42,12

2007 İZMİR/SELÇUK 240 330 647 233 2,7 54,01

2008 İZMİR/SELÇUK 217 700 554 366 2,5 55,09

2009 İZMİR/SELÇUK  173 501  720 685 4,2 57,38

2010 İZMİR/SELÇUK  260 125 1 002 399 3,9 71,64

2011 İZMİR/SELÇUK  282 316  815 318 2,9 59,59

2012 İZMİR/SELÇUK  273 316  927 640 3,4 67,57

2013 İZMİR/SELÇUK  225 129  930 397 4,1 65,73

2014 İZMİR/SELÇUK  187 952  771 166 4,1 64,91

2015 İZMİR/SELÇUK  260 882  615 406 2,4 51,42

2016 İZMİR/SELÇUK  195 257  606 813 3,1 47,11

2017 İZMİR/SELÇUK  175 020  637 704 3,64 54,41

EFES  (2015) 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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Tablo 7’de yer alan İzmir - Selçuk’a ait veriler incelendiğinde Efes’in UNESCO 

Listesine girdiği yıl olan 2015’ten sonra bölgede konaklayan kişi sayısında bir düşüş olduğu 

görülmektedir.  
 
 

Tablo 8. Kars’a İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 

 
 

 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 KARS/MERKEZ  32 187  36 373 1,1 21,16

2002 KARS/MERKEZ  49 181  54 576 1,1 26,07

2003 KARS/MERKEZ  54 641  56 314 1,0 34,46

2004 KARS/MERKEZ  39 899  40 478 1,0 26,93

2005 KARS/MERKEZ  29 458  42 820 1,5 25,58

2006 KARS/MERKEZ  27 359  40 431 1,5 23,15

2007 KARS/MERKEZ 33 369 49 094 1,5 24,96

2008 KARS/MERKEZ 27 951  41 887 1,5 22,32

2009 KARS/MERKEZ  26 581  38 341 1,4 22,11

2010 KARS/MERKEZ  33 601  48 002 1,4 21,76

2011 KARS/MERKEZ  35 539  50 902 1,4 24,47

2012 KARS/MERKEZ  33 025  52 100 1,6 24,97

2013 KARS/MERKEZ  30 541  54 316 1,8 28,62

2014 KARS/MERKEZ  32 368  46 671 1,4 24,54

2015 KARS/MERKEZ  37 055  54 303 1,5 21,94

2016 KARS/MERKEZ  31 626  44 200 1,4 17,81

2017 KARS/MERKEZ  40 408  65 692 1,63 25,20

ANĠ ARKEOLOJĠK ALANI   (2016) 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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Kars’a ait, 2001-2017 yılları arasındaki veriler incelendiğinde Ani Arkeolojik Alanının 

UNESCO Listesine girdiği yıl olan 2016’dan sonra bölgede konaklayan kişi sayısında bir düşüş 

olduğu, daha sonra da bu düşüşün yerini yükselişe bıraktığı görülmektedir. 

  
 

Tablo 9. Aydın - Sultanhisar’a İlişkin Turizm Verileri (2001-2017) 

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 25.03.2019 
 

 
 

YILLAR İLLER KONAKLAYAN KĠġĠ SAYISI GECELEME SAYISI ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ DOLULUK ORANI (% )

2001 AYDIN/SULTANHİSAR  7 758  10 179 1,3 21,15

2002 AYDIN/SULTANHİSAR  7 791  12 267 1,6 26,80

2003 AYDIN/SULTANHİSAR  9 862  18 277 1,9 28,45

2004 AYDIN/SULTANHİSAR  9 499  21 133 2,2 32,81

2005 AYDIN/SULTANHİSAR  3 639  10 255 2,8 23,94

2006 AYDIN/SULTANHİSAR  9 198  14 237 1,5 34,83

2007 AYDIN/SULTANHİSAR 8 655 13 427 1,6 39,44

2008 AYDIN/SULTANHİSAR 9 977  15 729 1,6 38,37

2009 AYDIN/SULTANHİSAR  8 025  13 109 1,6 32,07

2010 AYDIN/SULTANHİSAR  7 658  10 635 1,4 26,02

2011 AYDIN/SULTANHİSAR  9 434  11 938 1,3 29,20

2012 AYDIN/SULTANHİSAR  10 055  16 475 1,6 40,19

2013 AYDIN/SULTANHİSAR  9 928  13 828 1,4 33,83

2014 AYDIN/SULTANHİSAR  11 336  15 591 1,4 38,14

2015 AYDIN/SULTANHİSAR  11 160  15 777 1,4 38,59

2016 AYDIN/SULTANHİSAR  10 425  16 625 1,6 39,37

2017 AYDIN/SULTANHİSAR  17 361  21 675 1,25 39,61

APHRODĠSĠAS   (2017) 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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Aphrodisias’ın bulunduğu Aydın-Sultanhisar’a ait, 2001-2017 yılları arasındaki veriler 

incelendiğinde Aphrodisias’ın UNESCO Listesine girdiği yıl olan 2017’de bölgede 

konaklayan kişi sayısında 2016 yılına göre bir yükseliş olduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu araştırmada, Türkiye’de dünya miras listesine alınan toplam 18 miras alanı 

içerisinde verilerine ulaşılan 8 miras alanında, yıllar itibariyle turist hareketleri incelenmiştir. 

Bu kapsamda, dünya miras listesine giren bir bölgenin turizmde yaşadığı değişimler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada incelenen 8 dünya miras alanında, bu alanların dünya 

miras listesine alınmasıyla birlikte turizm hareketleri farklılık arz etmektedir. İncelenen 8 

miras alanı içerinde 4 alanın turist sayısı azalırken 4 alanın ise yükselme göstermiştir.  

 

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, 2011 yılında listeye alınmıştır. 2011 yılından 

sonraki yıl düşüş yaşayan konaklama istatistikleri sonraki yıllarda artış göstermiştir. Ancak, 

Edirne ilinde, 2000 yılından beri devam eden yükseliş trendinde anlamlı bir artış 

görülmemektedir. 2012 yılında listeye dahil edilen Çatalhöyük Neolitik Alanının bulunduğu 

Konya iline yönelik turizm istatistiklerinde, bu yıldan sonra, düzenli bir artış gözlenmektedir. 

Bursa ve Cumalıkızık kültürel miras alanı 2014 yılında listeye alınmıştır. Bu yıldan sonraki 

yıl yaşanan düşüşün ardından sonraki yıllarda yükseliş eğilimi devam etmektedir. Türkiye’den 

2014 yılında dünya miras listesine alınan bir diğer yer Bergama Çok Katmanlı Kültürel 

Peyzaj alanıdır. 2014 yılı sonrası Bergama’ya yönelik turizm verileri incelendiğinde inişli 

çıkışlı bir trendin devam ettiği görülmektedir. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel bahçeleri 2015 

yılında listeye dahil edilmiştir. Ancak bölgede bu yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle 

turist sayıları 2015 yılından itibaren hızla düşüş göstermiştir. İzmir’de bulunan Efes Antik 

Kenti ise 2015 yılında listeye alınmıştır. Ancak bu yıldan sonra bölgedeki konaklama sayıları 

düşüş göstermiştir. 2016 yılında listeye alınan Kars ilinde bulunan Ani Arkeolojik Alanı ve 

2017 yılında listeye dahil edilen Aydın iline bağlı Aphrodisias miras alanının yer aldığı 

bölgelerde konaklama istatistiklerinde artış görülmektedir.  
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Bir alanın yada bölgenin kültürel varlıklarının dünya miras listesine alınması önemli bir 

prestij kaynağı olarak görülmektedir. Turizm açısından değerlendirildiğinde bu alanların 

bulunduğu bölgelerde turizm hareketlerinin artması beklenmektedir. Ancak, bu araştırma 

kapsamında değerlendirilen 8 miras alanında anlamlı bir turizm hareketi görülmemektedir. 

Bazı bölgelerde artış olmasına rağmen bazı bölgelerde miras alanı olarak belirlendiği yıldan 

sonra turizm hareketlerinde düşüş olduğu görülmektedir. Turizm açısından bu bölgelerde 

bulunan ve dünya miras listesine giren unsurlar önemli bir fırsat yaratmaktadır. Ancak 

Türkiye’den listeye giren alanların bu fırsatı henüz yeterince değerlendiremediği söylenebilir.  

 

Öneriler:  

 

 Kültürel miras listesinde bulunan varlıklar ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 

çalışmalar yapılmalıdır. Bakanlık tarafından 2019 turizm yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi 

buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bunun gibi uygulamaların diğer 17 varlık içinde 

uygulanması gerekmektedir.  

 

 Kültürel miras listesine alınan varlıkların bulunduğu bölgelerde yerel ve yerinden 

yönetimlerin varlıklar ile ilgili düzenleyici, geliştirici ve tanıtıcı çalışmalar yapması 

gerekmektedir. Öncelikle varlığa sahip bölgelerin bu varlıkları tanıması önem arz etmektedir.  

 

 Yerel belediyeler bünyesinde turizm komisyonları kurulmalıdır. Başkan, başkan 

yardımcıları veya danışmanlar vasıtasıyla yönlendirilen çalışmalar, kurulacak komisyonlar 

vasıtasıyla yasal bir zemine oturtulmalıdır.   
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ABSTRACT 

 
Nowadays the international market of tourist service is a great mechanism with many billion-dollar and 

fierce competition, so the priority is the definition of the tourist product, which is unique to Kazakhstan and 

features will be in demand. For the Republic of Kazakhstan the tourism industry is a top priority and here more 

attention to the development of inbound and domestic tourism was paid, development of exciting itineraries of 

cultural, environmental, equestrian and recreation areas. The new tourist brand of Kazakhstan was "At the 

crossroads of the worlds, in the center of Eurasia". The actuality of research by the fact that in the economy of 

Kazakhstan tourism is one of the most powerful factors that allow economies to develop, to introduce new 
technologies, to solve social problems is determined. That is why we often hear such features of tourism as 

"phenomenon of the twentieth century, the explosion of tourism", "tourism revolution". The purpose of the 

research is the formation of spiritual-historical, patriotic consciousness. The development of spiritual and 

educational sphere, preservation and efficient using of cultural heritage has particular significance for the history 

and culture of the region. 

 

Key Words: Tourism, regional tourism, spiritual tourism, cultural tourism, historical tourism, 

Kazakhstan  

 

 INTRODUCTION   

 

The impact of tourism on the region is through economic functions of tourism: 

recreation, employment, creation of income leveling the balance of payments. Economic 

activity in tourism to the creation of income was contributed. The tourism multiplier is 

defined as the ratio of changes in key economic indicators (production, employment or 

income) to changes in tourist spending: 

 

- the income multiplier shows the additional income (wages, fees, rents, profits etc.) 

resulting from the growth in tourist spending; 

- a sales multiplier measures the additional turnover (gross revenue) of tourism 

enterprises due to the increase in tourist spending; 

- the multiplier output determines the amount of additional products or services 

produced by increasing tourist spending. 

 

The principal difference of the multiplier and sales multiplier output is that the 

multiplier output determines the change of the amount released, but not necessarily sales.       

When calculating the multiplier of sales is necessary to consider that the majority of sales may 

be "inventory". Therefore, the size of the multiplier output can be more (part of the production 

remains in the reporting period on the "warehouses") or less (reduce stocks) multiplier sales; 

mailto:almas.kuralbayev@ayu.edu.kz
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- the employment multiplier is defined as the total number of additional jobs created due 

to the increase of tourist spending or the ratio of the number of jobs created additional costs, 

to the total number of jobs in the tourism industry. The calculation of this multiplier is the 

most complex because of the wide spread of temporal (seasonal) and part-time employment in 

tourism; 

–  the investment multiplier is defined as the impact of capital on total income. 

Increased investment in tourism influences the economy of the region, as consistently affected 

many sectors of the regional economy (Kvartalnov 2002). 

 

The impact of tourism on the stabilization of the balance of payments of the region is 

carried out through the function of leveling the balance of payments, which included the costs 

of local tourists travelling beyond the region opposed to the income received from 

consumption of goods and services arriving into the region by tourists. 

 

The region, in turn, also has an impact on tourism through the following factors:  

 

– Natural geographic (nature, climate, terrain, etc.); 

– Cultural and historical (monuments of architecture, history, etc.); 

– Demographic (age of the population of the region, increasing number of working 

women, the growing proportion of single people);  

– Socio-economical (increase of the level of education, culture, the aesthetic needs of 

the population, changing patterns of free time); 

– Material and technical (infrastructure – transport, accommodation, catering, 

recreational areas, retail, etc.); 

– Political (regional stability, economic and financial situation, the level of safety of 

travel in the region). For example in 1992-1993 Egypt had experienced a significant downturn 

in the flow of Western tourists (17 %) because of widespread terrorist attacks of the Islamic 

activists. In order to convince tourists to return, the government had decided about a 14-fold 

increase in the tourism budget (Roemheld 1990). 

 

Possibilities of tourism development and the fullness of the exercise of its functions 

connected with the concept of "tourism resources", which include natural and built features 

that create interest and motivation for the journey. Theoretically any object can be interesting 

or another to tourists and is able to use to meet their diverse objectives and therefore can be 

considered as a tourism resource. 

 

Each region as a potential area for tourism development has real features and 

differences in tourist resources and infrastructure, economic development and foreign trade 

activities, the mentality and the needs of the population, demographic and migration 

processes, etc. Therefore, the basis of the regional policy of tourism should be based on the 

specific regions in nationwide structure, level of development of local self-government, 

problems of protection and restoration of natural, historical and cultural tourism resources. 

 

The region represents a unit of communication processes of development and 

reproduction, the unit in which the process of historical development activity should "lock" on 

stable structures of reproduction of human life, cultural forms, natural and labor resources, 

material life and production and so on (Hunter 1992). 
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In the framework of the European school region is interpreted as " over the term " with 

his characteristic, according to L. Roemheld, such basic features as: shared (defined) territory; 

a defined population; a common history of natural conditions and solve problems (Henry 

1989).  

 

Being a multi-complex tourism is directly linked with a large number of sectors of the 

regional economy, therefore, from our point of view, the concept of "regional tourism" should 

be considered in three aspects: geographical, socio-economic and environmental.  

Geographical aspect reflects the spatial distribution of recreational resources recreational 

needs of the local population and the degree of satisfaction in their specific region, but also 

opportunities for attracting foreign tourist flows on the territory.  

 

Socio-economic dimension the level of recreational development of the region, 

contributing to its place on the domestic and global tourism market, as well as factors 

promoting or hindering the development of tourism was showed. 

 

UNWTO definition, "tourist region is the territory of having a large network of facilities 

and services required for recreation or rehabilitation" (Zorin, Kaverina & Kvartalnov 2001). It 

follows that tourist region, in order to be considered independent, must have a broad 

infrastructure for staying of tourists, i.e. the tourist region there is a place that has tourist 

facilities and services, which selects and acquires the tourist.  

 

THE MEASURING OF THE SPIRITUAL TOURISM IN SOUTH KAZAKHSTAN 

 

The territory of Kazakhstan is divided into regions such as South, North, West, East and 

Central and each of them has a great tourist potential with historical sites, attractive 

landscapes, natural reserves, unique lakes and monuments. 

 

South Kazakhstan includes Almaty, Zhambyl, South Kazakhstan and Kyzylorda oblasts. 

The climate in the southern region is ideal for relaxation, cure and mountain climbing, skiing 

and hunting. In addition, this region is a region of ancient culture. The largest city of the 

region is Shymkent covering “the sacred land” in the medieval Sairam district, the 

Arystanbab, the sacred place of worship, and the famous mausoleum of Kodja Ahmet 

Yassawi in ancient Turkestan. Taraz, the main sights of which are the mausoleums of Aisha 

Bibi, Karakhan and Tekturmas, is one of the centers of the Great Silk Road. South 

Kazakhstan is also famous for its Baikonur cosmodrome. Regarding unique natural resources, 

the Khan Tengri peak, the highest mountain peak in the world, is located in this region. The 

popularity of the peak is associated with the fact that it becomes red when the sun rises and 

sets.  

 

One of the most beautiful resort areas is Medeu. Medeu is located 15 km from Almaty. 

Medeu is famous for its mild climate, beautiful mountains and sports facilities. It has the 

biggest ice skating rink. Total area of ice area is 10,5 thousand m2; several world records of 

skating speeds were set here. Shymbulak, at a height of 2,200 m, is the second most popular 

ski resort near Almaty and is considered as one of the best places in Central Asia (Approved 

by the decree of the President of the Republic of Kazakhstan 2010). 
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The concept of tourism development in the Republic of Kazakhstan provides for the 

creation of five clusters in Kazakhstan. They are: Astana, Almaty, East Kazakhstan, West 

Kazakhstan and South Kazakhstan. 

 

Astana is a cluster covering Astana, the Akmola region, the south-western part of the 

North Kazakhstan region, the western part of the Pavlodar region and the northeastern part of 

the Karaganda region. Astana is a cluster center for raising tourist interest. 

 

The territory of Astana and Borovoe resort is the center of nomadic culture and Great 

Steppe. Tourism or business tourism, cultural tourism and travel, holidays in mountains and 

lakes refer to the main tourist product, MICE (Meetings, Incentives, Conferences, 

Exhibitions). 

 

Almaty is a cluster covering Almaty city and part of the Almaty region. Almaty is a 

cluster center boosting tourism interest. 

 

Almaty will be confirmed as the center of International Mountain, business and ski 

tourism, and a cluster of "City and Mountain Entertainment". The main tourist product, MICE 

is a tourism or business tourism, cultural tourism and travel, holidays in mountains and lakes 

and short-term vacations. 

 

East Kazakhstan, in its turn, covers the northern and eastern parts of the East 

Kazakhstan region. Ust-Kamenogorsk is a cluster center that boosts tourist interest. 

 

The East Kazakhstan cluster is the center of development of ecological tourism and 

stabilized as the "Mysterious world of nature." The main tourist product is active tourism and 

adventure tourism, holidays in mountains and lakes. 

 

West Kazakhstan is a cluster covering full of the Mangistau region and a part of West 

Kazakhstan Oblast. The city of Aktau is a cluster center boosting tourist interest. 

 

West-Kazakhstan cluster will be stabilized as the "Caspian Riviera". The main tourist 

product is beach tourism, cultural tourism and travel. 

 

The creation of a modern tourist infrastructure "Western Europe - Western China 

International Transit Corridor" is the creation of the "border gate" of the republic in 

accordance with the western and eastern requirements connecting the specificity of tourism 

facilities in the region. 

 

The South-Kazakhstan cluster includes the central and eastern parts of the Kyzylorda 

region, the South-Kazakhstan region and the southwestern part of Zhambyl oblast. 

 

As a center of cluster Shymkent is a key to tourist interest. The South-Kazakhstan 

cluster is clearly based as the Great Silk Road. The tourist product in the region includes 

cultural and historical tourism trips (Kuralbayev, Aubakirova & Sevim 2016). 

 

Mechanisms for the implementation of the national tourism policy should be considered 

at the establishment of targeted tourism development programs both at the national level and 

at the individual level (Kuralbayev 2017). 
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Certainly, at present, tourism has a lot of negative sides which could adversely affect 

like in the globalization process. It is worth noting that environmental issues in the tourist 

areas (pollution of natural complex and water reservoirs), social (uneven employment, 

prostitution and drug addiction), economic (loss of national economy) and many other issues 

are emerging. However, it should be noted that tourism is only a system that can effectively 

value human values. Tourism combines different worlds and promotes their free development 

(Kuralbaev, Dandaeva & Baibosynova 2017). 

 

The main emphasis is laid to the regional tourism competitiveness in implementing 

organizational and economic mechanisms for tourism development in the region (Kuralbaev 

2015). 

 

Various methodological approaches can be applied to assess the tourism 

competitiveness in the region. The choice of specific methodology depends on the nature and 

peculiarities of the object being evaluated (e.g. the whole regional tourism complex, local 

tourist center, individual tourist product, etc. can be an assessment object). Most commonly 

applied techniques of competitiveness assessment are generally based on expert or analytical 

methods of analysis. For our part, using Michael Porter's "competitive rhomb" model (the 

model of competitiveness determinants) is most advantageous as the whole regional tourist 

complex is an object of assessment. 

 

The table of competitiveness assessment is shown in Figure 3. The assessment is carried 

out in accordance with four determinants of competitiveness: 

 

- Assessment of factoring situations (development level of production factors - tourist-

recreational resources, labor resources, tourism infrastructure, capital and investments); 

- Assessment of conjunctural factors (size and potential of the consumer market, key 

features of the market, peculiarities of estimating existing inter-sectoral standards); 

- Assessment of strategies and internal competition (the structure, features and 

efficiency of the regional system of strategic management of tourism, the combination degree 

of regional, municipal and corporate strategies in tourism, and accompanying types of 

activities, competition level in the domestic market); 

- Assessment of infrastructure support (development of subsidiary industries and 

economic service types, subsidiary and accompanying infrastructure, services provided by 

these sectors). 

 

Based on the competitiveness assessment results, the competitive tendencies, which 

should be based on the creation of competitive and highly successful tourism products and 

regional tourism brands as well as the weakest potential competition that would significantly 

abstain from other regions and countries were identified. The assessment findings suggest a 

set of measures aimed at strengthening these principles or their neutralization at the expense 

of particular use of existing competitive advantages.  

 

 

 

 

 

 

Assessment of strategies and 

internal competitiveness 

Assessment of factor 

conditions 

Assessment of conjunctural 

factors 

Infrastructure support 

assessment 
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Figure 3. Schedule of competitiveness assessment of the tourist complex in the region by M. 

Porter's "competitive rhomb" model (Porter 2005). 

 

Based on the assessment results, the possibility of creating artificial competitive 

features included on the basis of the formation of a pricing chain in the region and 

competitive tourism brands was determined. Artificial competition features are formed based 

on the existing natural competitive features. 

 

FACTOR CONDİTİONS 

 

 Factor conditions are the provision level of production with factors and their condition. 

Production factors in tourism include objects and labor tools, i.e. resources, tourist 

demonstration objects and tourism infrastructure objects (Kuralbayev & Askarov 2016). Let's 

take a closer look at them:  

 

- Tourist and recreational resources including historical and cultural monuments, natural 

monuments and protected natural territories, monuments and historic sites, thermal treatment 

resorts and resort forests (1
st
  group forest), events (folklore, national holidays and events). 

- Human resources (qualitative and quantitative composition), qualification level of 

labor resources and opportunities for training and retraining for the tourism industry and 

tourism infrastructure enterprises. 

- The main production assets (MPA) of tourism companies and tourism infrastructure 

enterprises, the provision of MPA, the condition of MPA, stock returns and depreciation rate 

of MPA. 

- Providing investment resources, presence of investment platforms and investment 

projects in the region and in the country, the satisfaction level of investment needs and 

provision of working capital for tourism business objects. 

 

 

 
Table 1 . Description of the Factor conditions of Development of Spiritual-Historical Tourism in the 

Southern Kazakhstan (A complete list of sacred sites and complexes of Kazakhstan at the national 
level)        

Factors  Description   

1 2 

Spiritual  

and historical 

recreational 

resources 

In South Kazakhstan region: 

- there are highly valued 7 natural heritage monuments. They are: Kazygurt mountain 

complex, Zhylygan-Ata spring and cave, Akmeshit cave, Khan Tengri mountains, 

Tamshybulak spring. 

- There are 15 unique archeological monuments and medieval urban centers. They 

include: Tanbaly (Tamgaly) stone archeological complex, Boralday, Esik historical and 

archaeological complexes, Chirik-Rabat town, Otyrar town, Taraz town, Yassi (Kultobe, 
Turkestan), Zhankent town, Sozak town.  

- There are 19 unique religious and religious sites. They are: Mausoleum of Ukash Ata, 

Korkyt Ata memorial complex, Begim Ana tower, Baba Tukti Shashty Mausoleum, 
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Mausoleums of Aisha Bibi and Babadzha Khatun, Ibrahim Ata, Karashash Ana, 

Mausoleum of Gaukhar Ana, Baydibek Biy, Domalak Ana Mausoleum, Ismail Ata 

Architectural Complex, Mausoleum of Korassan Ata, Tolegetai-Kylyshty Ata Complex, 

Historical and Cultural Complex of "Aziret Sultan", Mausoleum of Arystan-Baba, 

Mausoleum of Karakhan, Tekturmas Complex, Mausoleum of Karabura, Mausoleum of 

Okshy Ata, Zharkent Mosque, Appak-Ishan Mosque, Voznesensk Cathedral Church, 

Christ the Savior Church. 

- There are 6 special places in connection with the sacred sites of 10 historic figures and 
sacred places connected with political and historical events. 

- 74 cultural facilities including museums, theaters, exhibitions. Health resorts, resorts 

are 149. There are 20 mineral and mineralized waters in the South Kazakhstan area (18 

fresh, mineralized and 2 mineral). About 50% of the whole country's forest resources are 

forests of recreational significance referred to the 1st group. 

Labour resources  There are 3117.1 thousand people in the region labor potential. 2962.2 thousand people 

are employed in the economy. 33.4% of the population are in Almaty region, 38.8% in 

South Kazakhstan oblast, 16.8% in Zhambyl and 11% in the Kyzylorda region. 
Unemployment rate comprises 4.8% in Almaty region, 4.9% in Zhambyl and Kyzylorda 

regions and 5.2% in South Kazakhstan region. In the South Kazakhstan more than 2.5 

thousand people are employed in the tourism industry. The existing contradictions 

between the individual layout system and the modern economy structure during the 

industrialization lead to social strain on individual territories. Reduction and aging of 

rural population are observed. At the same time, the voluntary work potential of the rural 

areas in the region is not activated, for which tourism remains the most effective branch 

of sustainable or alternative employment. 

The main production 

assets 

      In the tourism industry, real estate objects (tourist infrastructure - hotels and 

specialized installation instruments, road network, shopping mall, etc.), equipment and 

technical means (transport park and rolling stock, tourist equipment, technics) refer to 

the main production assets (MPA). 
     At present, MPA of the tourism and hotel companies are distinguished by a better 

situation than the economy in general. Average depreciation is not more than 20%. The 

situation is more complicated with housing communal services (HCS) and MPA, which 

are under the control of municipal hotels. In some cases depreciation of these facilities is 

more than 60%. There are also issues related to attracting investments in the expansion 

and upgrading of MPA of tourism companies. 

Investment resources 

and capital 

The investment potential of tourist companies in the Southern Kazakhstan is currently 

increasing. In 2016, 63 tourist infrastructure facilities were launched and 1,7 billion 

tenge investment was attracted. The number of tourist facilities increased by 4.1% 

compared to 2015. Within the framework of “Business Road Map – 2020”, 10 projects 

were approved for tourist facilities in the region with a loan portfolio of more than 630 

million tenge. For example, the health complex “Premium Spa Resort” has been 

launched in Uigur district, in the Alakol district, there is a family recreation center 
"DemAlakol" and 3 recreation zones, a children's health complex in Kapchagai and 

others. 118 tourist routes were developed in the region, 400 tourist companies were 

included in the state register.  

Note – (Statistics Department of the Zhambyl region 2015, Statistics Department of the Almaty region 

2015, Statistics Department of the South Kazakhstan region 2016) were compiled by the author through 

information sources 

   

Table 1 presents the factors of the development and functioning of the spiritual and 

historical tourist complex in South Kazakhstan. Today, there is no established management 

system that has been formed as the main problem of tourism development at the regional 

level. To say the truth, tourism, in its turn, would be one of the promising directions in the 

development of regional economics if tourist service management process were organized 

literately.   
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The gross regional products in the cluster territory and its regional per capita regional 

product are important in the regional tourism development in the Republic of Kazakhstan 

(Table 2, 3). 

 
Table 2.  Gross regional product in the South-Kazakhstan region, billion tenge 

Regions  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

The Almaty region  1236,6 1447,7 1741,9 1910,3 1976,0 1617,6 

The Zhambyl region  633,6 760,4 876,7 979,6 1014,5 1182,7 

The Kyzylorda region  1139,1 1269,9 1454,0 1380,1 1164,8 1308,3 

The South Kazakhstan region  1512,5 1868,7 2141,4 2398,7 2508,3 2789,2 

Note – (Statistics Department of the Zhambyl region 2015, Statistics Department of the Almaty region 

2015, Statistics Department of the South Kazakhstan region 2016) were compiled by the author through 

information sources 

 

Table 2 shows an annual rise of the gross regional product in South Kazakhstan. 

Particularly, in 2016, the gross regional product in South Kazakhstan and the Almaty regions 

is two times more than in 2011. 

 
Table 3.  Gross regional products per capita in South Kazakhstan, thousand tenge 

Regions  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Almaty region  654 751 886,2 1002,1 1021,3 824,7 

Zhambyl region  602,8 715,4 813,9 897,4 918,3 1060,5 

Kyzylorda region  1611,9 1764,4 1983,0 1848,9 1534,3 1692,2 

South Kazakhstan region  583 705,1 791,3 868,9 891,1 968,9 

Note – (Statistics Department of the Zhambyl region 2015, Statistics Department of the Almaty region 
2015, Statistics Department of the South Kazakhstan region 2016) were compiled by the author through 

information sources 

 

As can be seen in Table 3, the gross regional product per capita is higher in Zhambyl 

and Kyzylorda regions. This fact is due to the presence of a small number of residents in the 

two regions. 

 

CONJUNCTURAL FACTORS. 

 

 Conjunctural factors include internal and external market conjuncture features, existing 

opportunities and restrictions for the improvement and implementation of Kazakhstani 

tourism products in the markets. Assessment of conjunctural factors:   

 

- the volume of services implementation and the number of tourists; 

- Structure of tourist flow and description of target markets; 

- Description of services implementation and prices formation in markets; 

 

The brief description of the tourism conjunctural factors in the Southern Kazakhstan is 

presented in Table 4.  
 

Table 4.  Description of tourism development conjunctural factors  
Factors  Description  

1 2 

Realization volume of 

tourist and subsidiary 

The volume of (hotels) accommodation services in the implementation of tourist-

excursion services in Southern Kazakhstan comprises 9298,7 million tenge. 
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services Compared to tourist and recreational and hotel services, the share of subsidiary 

services is estimated at approximately 87% of total revenues. In 2016, the total 

amount of income from tourism in South Kazakhstan was 11.1 billion tenge (taking 

into account the multiplicative result). The share of tourism and subsidiary services 

implementation in tourism is equal to 1.2% of the republic's GRP. Using all 

tourism potential will allow increasing tourism share by 20% or more.   

The power and structure 

of the tourist flow 

In 2016, total number of visitors in South Kazakhstan makes 1774015 thousand 

people. The structure of the tourist flow is as follows: about 71% are citizens of 

CIS member states, 29% are of foreign countries. Tourism flow prospects in the 
region depend on the increase in the current flow of tourists from the CIS countries 

and the increase in the share of tourists from far-abroad countries (due to the access 

of Kazakhstani tourism products and travel agencies to international corporate 

networks). The share of tourists visiting the spiritual and historical tourism is 

24.8%. In 2016, this figure was estimated by 1 million people. 

Peculiarities of services 

implementation and 

prices formation in 

markets 

That is why the main income from tourism remains outside of South Kazakhstan. 

In South Kazakhstan, the main tours are implemented through the CIS countries 

and foreign travel agencies. However, as a rule, up to 70% of all South-Kazakhstan 

tourism flows come from outside the region and through the tours implemented by 

foreign travel companies. Therefore, the main income from tourism remains 

outside of South Kazakhstan. External companies use South-Kazakhstan 

companies only to organize their tours to the spiritual, historical and cultural sites. 

Electronic and web marketing opportunities allowing to sell major volumes of 
tours online are used very poorly. Tracking tour production promotion channel 

depends only on the development of conditional specialization in tourism and 

franchising, connecting regional tourism firms and tour operators to external 

corporate networks as well as web-marketing development. 

Restrictions on tourism 

development 

Significant limitations on the development of different kinds and forms of tourism: 

- legal limitations (foreign trade restrictions and migration policy restrictions, 

disadvantages of land laws connected with the complex structure of transferring 

land from one category to another, preparation of project-building documentation 

and allocation of investment sites for construction) 

- technical and technological constraints (inadequacy of airport buildings with 

international standards, poor quality and unsatisfactory condition of roads, 

differences in standards of cellular networks, non-certification of deployment tools, 
non-development of additional infrastructure - ATMs, rental units etc.) 

- Limitations associated with a low safety level of tourists and high criminogenicity 

- informational limitations (low information availability, lack of quality and 

accurate information on tours, products and infrastructure, lack of road signs and 

information boards, lack of navigational information.  

Note – (Statistics Department of the Zhambyl region 2015, Statistics Department of the Almaty region 

2015, Statistics Department of the South Kazakhstan region 2016) were compiled by the author through 

information sources 

 

STRATEGIES AND İNTERNAL COMPETITION.  

 

The coherence of regional, municipal and corporate strategies, the presence and 

effectiveness of the strategic management system and state regulation policies to support 

tourism development in the region as well as the scale and level of domestic competition in 

tourism are evaluated. Here, the assessment for connecting business entities and tourist 

projects to international and interregional networks in the tourism industry is also given. 

 

The assessment includes the following elements: 

 

- Availability of a strategic management system for tourism development in the region 

and their descriptions and compatibility of individual strategic documents; 
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- Efficiency of state and regional investment policy measures in tourism and tourism 

infrastructure development; 

- Presence and functioning of organizational and social structures (councils, 

associations, own government partners, funds, etc.) in the sphere of decision-making and 

coordination in the field of tourism; 

- A combination of regional and corporate strategies in the tourism industry; 

- domestic competition level of a region in the tourist market; 

- Connection to external corporate networks, dependence on external corporate and 

regional strategies and solutions. 

 

The following table presents the strategy of regional tourism development and domestic 

competitiveness promotion in South Kazakhstan (Table 5) 

 
Table 5. Strategic characterization of domestic competitiveness and tourism development 

Factors  Description   

Strategic 

management system 

of tourism 

development 

In the region, programs on strategic management of tourism development have been 

developed. They are:  

About tourist service in the Republic of Kazakhstan. Law No. 211 "Typical Structure of 

Local State Management Authorities"of the Republic of Kazakhstan dated June 13,  

2001, Resolution No. 1022 of the Government of the Republic of Kazakhstan dated 

October 4, 2004, Conception of Tourism Industry Development in the Republic of 

Kazakhstan till 2020. Resolution No. 508 of The Government of the Republic of 

Kazakhstan dated May 19, 2014, Cultural Heritage Program, 2008, Concepts of 

Development as Historical and Cultural and Tourist Centers in Regions, Strategic 

Development Programs of Republic and Regional Tourism, Investment Attraction 
projects in Development and Modernization of Tourism Complexes, Independent Expert 

Commission System. These systems will allow to carry out stages as a strategic priority 

with a real impact on tourism development.     

Effectiveness of 

regional investment 

policy 

implementation in 

tourism 

In recent years, South Kazakhstan has seen an increase in investment in tourism 

infrastructure. In 2016, 63 tourist infrastructure facilities were launched and 1.7 billion 

tenge were invested in their construction. The number of tourist facilities increased by 

4.1% compared to 2015. The volume of attracted investments in the region amounted to 

1341.3 billion tenge. 

Communication 

with the outside 

world and internal 

competitiveness 

The investment potential of tourist companies in the Southern Kazakhstan is currently 

increasing. At present, 771 tourist companies operate in South Kazakhstan. They are 

mainly small and medium-sized businesses. To attract external investment funds, small 

business representatives should be connected to the corporate network. And in its turn, it 

has developed very poorly. 

Note – (The Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Committee on Statistics 2016-
2017) were compiled by the author through information sources 

 

Infrastructure development. In the South Kazakhstan region, the development degree of 

a tourist and subsidiary infrastructure, offered services quality and the availability of unified 

infrastructural tourism complexes providing a full set of services are assessed. The key 

elements of the infrastructure development of tourism development in the region are:  

 

- the means of tourists accommodation, numbered fund power, the condition and the 

quality of offered services; 

- public catering enterprises, their development level, types of enterprises, level and 

quality of services; 

- field of tourist trade services, trade service forms (including the development level of 

modern trade enterprises forms), offered service quality and assortment; 
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- Tourists transportation service and transfer, the development level of transport 

infrastructure and its condition, availability of specialized enterprises and rolling stock, 

offered services quality; 

- additional paid services for visitors, including leisure and recreational facilities, lease 

of equipment and transportation means, development of cash-settlement and insurance 

activities, home services, quality and availability of offered services; 

- Sanatorium and resort and preventive services, presence and condition of thermal 

resources, capacity of sanatorium-resort institutions, their efficiency, quality of offered 

services (Table 6). 

 
Table 6.  Infrastructural characteristics of tourism development in South Kazakhstan 

Factors  Characteristics  

Tourists 

accommodation 

possibility 

There are 22862 numbers according to tourist accommodation in the region. The 

simultaneous accommodation is 28289. 35% of the total number of accommodation is not 

favorable, and 45% is standard and 20% is a "suite". According to region statistics, in 

recent years the number of hotel enterprises has increased. Also many hotels in the region 
did not meet international standards of accommodation.  

Public catering 

industry 

Public catering is realized by canteens, cafes, bars, hotels. An annual income from public 

catering is over 5 billion tenge. In public catering places are accompanied by 

accommodation. However, the catering quality at hotels has not yet reached a high level. 

Trade services 

sector 

Trading services (mainly self-service stores) are implemented by 475693 businesses in 

different areas of the region. According to the data of 2016, retail sales in the region 

amounted to 1254519.2 million tenge, while foreign trade amounted to $ 3766.5 million. 

The possibility of non-cash payment in the trading sector is still underdeveloped. 

Transport and 

transport services 

According to the transportation connection, airline, railroad and road transportations have 

been formed in the region. The total number of highways is 85%. The region is located 

close to neighboring Uzbekistan, Kyrgyzstan and China. As the South Kazakhstan is 

located on the "Great Silk Road", 55% of it belongs to passing trucks and non-resident 

tourists traveling through the territory of the region. 

An additional paid 

service 

Additional paid services in the region include cultural, historical and entertainment 

establishments (museums, cinemas, concert and exhibition halls, nightclubs, etc.), sports 

facilities, banks, insurance services, cash-settlement points. According to the statistical 
data for 2016, there were 74 cultural objects including museums, theaters and exhibitions. 

The number of recreation health resorts comprised 149 units. There are 245 cinemas, 

about 2300 sports complexes, over 20 Kazakhstani and foreign banks and more than 800 

ATMs. 

Note – (Statistics Department of the Zhambyl region 2015, Statistics Department of the Almaty region 

2015, Statistics Department of the South Kazakhstan region 2016) were compiled by the author through 

information sources 

 

Tourism Competitiveness Factors Assessment was carried out by applying analytical 

assessment method of the teachers-experts of the Social Sciences Faculty of Khoja Ahmed 

Yasawi International Kazakh-Turkish University, the Head of the “Tourism” Department of 

the Turkestan Administration, the Head of the Hotel "Yassi", teachers and experts of the 

“Tourism” Department of Mukhtar Auezov South-Kazakhstan State University and the 

citizens of the Republic of Turkey working in the territory of Kazakhstan. The assessment of 

factors being evaluated was realized in the conformity with the requirements of the relevant 

international standards. 

 

The assessment of each of the factors was carried out on 5-point scale: «1» - low score 

(low competitiveness factor), «5» - maximum score (this factor may be used as a basis for the 

tourism industry development in the region). The assessment results of the factors of tourism 

development in the South-Kazakhstan region are presented in Tables 7-10.  
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Table 7. Factor Condition Assessment results 

Factors  Assessment of the experts Total 

score 

A

ve

ra

ge 

sc
or

e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Number and diversity of tourist cognitive objects 
4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 46 

4,

6 

2.Availability and condition of tourist cognitive objects 
3 2 2 3 4 2 3 3 2 4 28 

2,

8 

3.Labor resources provision 
4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 32 

3,

2 

4.Professional qualification of labor resources 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 20 2 

5.Investment projects preparation and investment 

potential 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 

3,

2 

6.Funded provision of business entities, the MPA 

condition and MPA provision level  
3 2 2 1 3 2 1 3 2 3 22 

2,

2 

Total  
180 

3,

0 

 
Table 8.  Conjunctural Factors Assessment results 

Factors  Assessment of the experts Total 

score 

Ave

rage 

scor

e 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Sustainability of demand for regional tourism products 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 40 4,0 

2. Market potential (possibility of selling regional 

tourism) 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 48 4,8 

3.Market restrictions (foreign economic, legal, technical, 

social, etc.) 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2,8 

4.Satisfaction level of the international industry 

standards requirements 
2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 20 2,0 

5. Connection to the corporate network and development 
of franchising 

3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 25 2,5 

6.The solvency of the sales market 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 41 4,1 

Total  202 3,4 

Table 9. Internal competitiveness and strategy assessment results 
Factors  Assessment of the experts Total 

score 

Averag

e score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Strategic management system condition of tourism in 

the region 
5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 42 4,2 

2.Effectiveness of state measures in the tourism industry 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 38 3,8 

3. Availability of management centers for tourism 

development in the regions 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 34 3,4 

4.Compliance of regional programs with the national 

tourism development strategies 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 4,2 

5. Internal competitiveness level in the tourist market (1 

← monopolized market, 2 ← competitive market) 
3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 30 3 

6.Dependence on regional strategic decisions and 

external corporate management 
3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 38 3,8 

Total  224 3,7 

 
Table 10. Infrastructure Provision Assessment Results 

Factors  Assessment of the experts Total 

score 

Average 

score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 

1. The accommodation possibility 

- Sufficiency and condition 
2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 20 2 

2,1 

- service quality 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 22 2,2 

2. Public catering industry 

- condition and development level 
3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 22 2,2 

2,2 

- service assortment and quality 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 22 2,2 

1. Trade sector 

- condition and development level 
2 3 3 1 4 3 2 3 3 2 26 2,6 

2,6 

- service assortment and quality 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 26 2,6 

1. Transport service 

- condition and development level 
4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 28 2,8 

2,6 

-Transport service quality 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 24 2,4 

1. Additional paid services 

- availability and development 
3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 22 2,2 

2,3 

- Service quality  2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 23 2,3 

Total  235  2,4 

 

On the basis of experts' opinions, the South-Kazakhstan tourism competitiveness factors 

are characterized by average points in terms of service and service quality organization in 

terms of satisfying the requirements to international standards: 

 

1. Factor conditions - 3,0 points (average level). 

 

 Due to the number and diversity of tourist presentation, availability of labor resources 

and investment potential of tourism, unsatisfactory technical condition and accessibility of 

presentation objects, qualifications of labor resources and low availability of a tour agency are 

eliminated. 

  

2. Conjunctural conditions - 3.4 points (slightly above average).  

 

Generally, favorable conditions are created in foreign markets. The demand for 

Kazakhstani tourism products from the CIS countries and foreign tourists has a prerequisite 

for growth due to the reduction of foreign markets. At the same time, Kazakhstani tourism 

products and travel agencies are insufficiently connected to contractual relations with external 

entities and external corporate networks, thereby limiting access to foreign markets. 

 

3. Strategies and internal competitiveness - 3.7 points (over average).  

 

The condition in the area of strategic management of tourism development in the region 

and the consensus of regional and corporate strategies is acceptable. Tourism development is 

one of the most important regional projects and currently it is referred to considerably 

modified projects. This is particularly due to the investment projects that are being prepared 

for implementation and the availability of active work with economic entities that are engaged 

in their implementation. 

 

4. Infrastructure and subsidiary industries development- 2.4 points (below average). 

 

 As a result of these factors, the country is experiencing a number of unfavorable 

conditions. The bulk of the tourist and subsidiary infrastructure facilities do not meet 

international standards (primarily, standards for the offered services quality). Therefore, 
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raising competitiveness of Kazakhstani tourism products at the practical level will 

consistently improve services quality and develop tourism infrastructure.   

 

Based on these assessments, the concept of key areas of competitiveness improvement 

in the tourist complex in the South Kazakhstan region is required. 

 

CONCLUSİON 

 

Analyzing the change in major economic indicators of tourism development, it can be 

concluded that the tourism potential of Kazakhstan is not implemented fully because the 

development of tourism industry depends on creation of modern competitive tourist complex 

that includes the necessary infrastructure transport and logistics system, including the 

reconstruction of checkpoints across the State border of the Republic of Kazakhstan (road, air, 

rail), providing ample opportunities for satisfaction of requirements of Kazakhstan and 

foreign citizens in tourist services. The creation of a tourist complex will greatly contribute to 

the development of the country's economy through tax revenues, foreign exchange, increase 

employment, and provide control over the preservation and rational use of cultural and natural 

heritage. 

 

For the assessment of the tourism competitiveness in our study, a analysis technique 

was conducted in the region and Michael Porter's "competitive rhomb" model (model of 

competitiveness determinants) was used for our purpose, as the whole regional tourist 

complex is a valuation object.  

 

The result of the assessment factors based on the opinion of the experts of the South 

Kazakhstan tourism competitiveness factors in terms of satisfying the requirements to 

international standards, the service quality and services organization in this area has the 

following conclusions: 

 

1. Factor conditions - 3,0 points (average level).  

 

Due to the number and diversity of tourist presentation, availability of labor resources 

and investment potential of tourism, unsatisfactory technical condition and accessibility of 

presentation objects, qualifications of labor resources and low availability of a tour agency are 

eliminated.  

 

2. Conjunctural conditions - 3.4 points (slightly above average). 

 

 Generally, favorable conditions are created in foreign markets. The demand for 

Kazakhstani tourism products from the CIS countries and foreign tourists has a prerequisite 

for growth due to the reduction of foreign markets. At the same time, Kazakhstani tourism 

products and travel agencies are insufficiently connected to contractual relations with external 

entities and external corporate networks, thereby limiting access to foreign markets. 

 

3. Strategies and internal competitiveness - 3.7 points (over average). 
 

The condition in the area of strategic management of tourism development in the region 

and the consensus of regional and corporate strategies is acceptable. Tourism development is 

one of the most important regional projects and currently it is referred to considerably 
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modified projects. This is particularly due to the investment projects that are being prepared 

for implementation and the availability of active work with economic entities that are engaged 

in their implementation. 

 

4. Infrastructure and subsidiary industries development- 2.4 points (below average).  

 

As a result of these factors, the country is experiencing a number of unfavorable 

conditions. The bulk of the tourist and subsidiary infrastructure facilities do not meet 

international standards (primarily, standards for the offered services quality). Therefore, 

raising competitiveness of Kazakhstani tourism products at the practical level will 

consistently improve services quality and develop tourism infrastructure.   
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ABSTRACT 

 
Rural tourism defined as a type of tourism which integrates with culture and natural environment also 

could be easily integrated with other tourism types preserving natural resources and combining with nature. In 

rural settlements, the green spaces are the most suitable ones for recreational activities within the scopes of rural 

tourism. Rural green spaces are divided into categories according to the size, location, purpose and intensity. For 

this reason, each categories of green spaces are important in the context of rural tourism. In this study, the 

relation between rural tourism activities and existing green cover were established and this relation was 

examined in terms of green space categories. In this study, which was carried out in Isparta İslamköy, existing 

green spaces categories in the zoning plan were classified by means of rural tourism activities and the 

contribution of the existing green spaces categories to rural tourism were determined. The photographs of the 

study area and existing literature were utilized as study materials. At the end of the study; some suggestions were 

presented about the relation between green spaces and rural tourism.  

 
Key Words: Rural tourism, Green Spaces, İslamköy, Isparta 

 

MEVCUT YEġĠL ALAN TÜRLERĠ BAĞLAMINDA KIRSAL TURĠZM 

POTANSĠYELĠNĠN ISPARTA-ĠSLAMKÖY’DE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

ÖZET 

 
Doğa ile uyumlu ve doğayı koruyan turizm türlerinden kırsal turizm; kültür ve doğal çevre ile bütünleşen, 

ayrıca diğer turizm türleriyle de ilişkili bir turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Kırsal yerleşimde var olan 

mevcut kullanımlar içinde yeşil alanlar kırsal turizm kapsamındaki rekreasyonel aktiviteler için en uygun 
alanlardır. Kırsal alanda yeşil alanlar kullanım amacına ve yoğunluğuna, büyüklüğüne, konumuna, yakın çevre 

ilişkilerine gibi pek çok kritere göre türlere ayrılmaktadır. Bu nedenle her bir yeşil alan türü kırsal turizm 

bağlamında önemlidir. Bu çalışmada, kırsal turizm etkinlikleri ile mevcut yeşil doku arasında bir ilişki kurularak, 

bu ilişki yeşil alan türleri bağlamında irdelenmiştir. Isparta İslamköy örneğinde gerçekleştirilen bu çalışmada 

imar planında belirlenen yeşil alan kullanımları kırsal turizm temalı aktiviteler bağlamında sınıflandırılarak 

mevcut yeşil alan türlerinin kırsal turizme katkısı belirlenmiştir. Çalışmada 1/1000 ölçekli imar planı, alana ait 

fotoğraflar ve literatür verileri ışığında mevcut yeşil alan kullanımları belirlenmiş ve kırsal turizmle 

ilişkilendirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde; yeşil alan türleri ve kırsal turizm ilişkisi bağlamında öneriler 

sunulmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Kırsal turizm, Yeşil Alanlar, İslamköy, Isparta 
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GĠRĠġ 

 

Dünya Turizm Örgütü (WTO)‟nün tanımına göre turizm boş zamanın değerlendirilmesi, 

iş ve diğer amaçlarla her yıl peş peşe olmamak üzere her zamanki bulunulan çevrenin 

dışındaki yerlerde kalma ve bu yerlere seyahat etme faaliyetidir. Kentsel yerleşim alanlar ı 

dışında yapılan alternatif turizm faaliyetleri çok farklı kavramlarla ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla kırsal turizm kırsal alanlarda gerçekleştirilen rekreasyonel ve dinlenme amaçlı 

faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır. 

  

Kırsal yerleşimde var olan mevcut kullanımlar içinde yeşil alanlar kırsal turizm 

kapsamındaki rekreasyonel aktiviteler için en uygun alanlardır. Kırsal alanda yeşil alanlar 

kullanım amacına ve yoğunluğuna, büyüklüğüne, konumuna, yakın çevre ilişkilerine gibi pek 

çok kritere göre türlere ayrılmaktadır. Bu nedenle her bir yeşil alan türü kırsal turizm 

bağlamında önemlilik arz etmektedir. Isparta ili Atabey ilçesine bağlı bir köy statüsünde olan 

İslamköy örneğinde gerçekleştiren bu çalışmanın amacı, kırsal turizm etkinlikleri ile mevcut 

yeşil doku arasında bir ilişki kurmak, bu ilişkiyi İslamköy imar planında yer alan yeşil alan 

tipolojileri bağlamında irdelemek ve yeşil alanların önemini ortaya koymaktır.  Bu kapsamda 

imar planında belirlenen yeşil alan kullanımları kırsal turizm temalı aktiviteler bağlamında 

sınıflandırılarak mevcut yeşil alan tipolojilerinin kırsal turizme katkısı belirlenmiştir.  

 

AÇIK VE YEġĠL ALAN KAVRAMI 

 

Öztürk ve Özdemir (2013) nüfus artışı, göç ve plansız kentleşmenin, sosyolojik, 

ekonomik ve kültürel koşulların değişimini nedeniyle kentte yaşayan insanların yaşama 

kalitesi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekmişlerdir. Kentleşmenin ortaya çıkardığı suni 

çevreler hem insan sağlığı açısından hem de refah düzeyi bağlamında istenmeyen durumların 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  

 

Bu bağlamda kentsel alanlarda ekolojik dengelerden söz etmenin oldukça güç olduğu 

açıktır. Yetersiz ve yanlış yönetim politikaların, sosyolojik ve ekonomik problemler 

sürdürülebilir olmayan yapılaşmaya, arazinin yasal olmayan şekilde işgal edilmesine ve sonuç 

olarak doğal çevrenin bozularak yeşil alanların yok olmasına neden olduğunu söylemek 

mümkündür. (Önder ve Polat, 2012). 

 

Literatürde araştırmacılar tarafından benzer şekilde tanımlanan açık yeşil alan kavramı, 

Özbilen (1991)‟e göre, kent dokusunun önemli temel elemanlarından birisi olup, mimari yapı 

ve ulaşım alanları dışında kalan açıklıklar veya boş alanlar olarak tanımlanmaktadır.  

 

Gül ve Küçük (2001) ise yeşil alanların dış mekanda herhangi bir amaca göre 

yapılaşmanın olmadığı ve herhangi bir rekreasyonel kullanımı için uygun potansiyel imkânı 

bulunan alanlar olarak algılandığını ifade etmişlerdir.  

 

Literatürde yeşil alanlar aktif ve pasif yeşil alanlar olarak ayrılmakta ve yine bu duruma 

göre farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Pasif yeşil alanlar rekreasyonel faaliyetlerin 

yapılmadığı daha çok bitki varlığı açısından zengin olan alanlar olup, aktif yeşil alanlar ise 

kent, mahalle parkı ve çocuk oyun alanlarının toplamıdır (Anonim, 2013). 

 

Kentsel yeşil alanların bireylerin yaşam kalitesini ve üretkenliğini olumlu etkileyen 

alanlar olup bireyin sosyal fiziksel ve psikolojik durumunu da yine olumlu yönde katkı 

yapmaktadır. (Öztürk ve Özdemir, 2013). 
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Bu bağlamda yoğun kent yaşamından bunalan bireylere yönelik rekreatif ve turizm 

amaçlı faaliyetler için açık ve yeşil alanların önemi oldukça yüksektir.  

 

KIRSAL TURĠZM KAVRAMI 

 

Çalışmanın konusunu oluşturan „Kırsal Turizm‟ kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla 

bütünleşen, ayrıca diğer turizm türleriyle de uyum sağlayan bir turizm türüdür (Soykan, 

2003). Kırsal turizm kapsamı ve adlandırılması hakkında literatürde farklı görüşler 

bulunmaktadır. Özellikle dünya literatürü incelendiğinde, kırsal turizmin; çiftlik turizmi, tarım 

turizmi, ekoturizm, yayla turizmi, isimleri altında adlandırıldığı görülmektedir (Emiroğlu, 

2013). 

 

Çimen ve Abacı (2012) kırsal turizm çeşitlerin sınıflandırılması doğrultusunda Tablo 

1‟de gösterildiği üzere bir ölçüt ortaya koymuştur (Pamukçu vd. 2015). 

 

Tablo 1: Kırsal Turizm Gruplandırılması  
Spor Ġçerikli Merak Ġçerikli 

Beceri gerektiren 

Fiziki zorluğu 
yüksek 

Beceri gerektirmeyen 

Fiziki zorluğu düşük 

Özel ilgi Bireysel 

katılım 

Grup katılımı 

Bisiklet turizmi  

Av turizmi  

Trekking  
Akarsu turizmi  

Su altı dalış  

Dağcılık Yamaç 
paraşütü 

Sportif olta balıkçılığı 

Atlı doğa yürüyüşü 

Kuş gözlemciliği  

Botanik turizmi  

Kamp-karavan turizmi 

Foto safari  

Mağara turizmi  

Balon turizmi  
Tarım ve çiftlik 

turizmi  

Yayla turizmi 

 

Kırsal turizm günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan bir turizm türüdür. 

Kırsal turizmin bu kadar yaygınlaşmasında; turizmde yeni arayışlar, turistlerin 

beklentilerindeki değişmeler, yeni yerlerin ve yerel kültürlerin keşfine duyulan ilginin artışı, 

kitle turizmine tepkiler rol oynadığı gibi, özellikle de kırsal turizmin kırsal kalkınmada bir 

araç olarak görülmesi, giderek daha fazla önem kazanmasını beraberinde getirmiştir (Kutukiz 

vd. 2016).  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

 

1.  Materyal  

 

2018 yılı itibariyle Isparta ili Atabey ilçesine bağlı bir köy statüsünde olan İslamköy; 

kuzeydoğusunda Batı Torosların bir kolu olan Gelincik Dağı, güneydoğusunda Davraz Dağı, 

doğusunda ise Eğirdir İlçesi yer almaktadır. İslamköy ayrıca 9. Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel‟in doğup büyüdüğü yer olması ve Şevket Demirel Müzesi‟nin ve Süleyman Demirel 

Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟nin İslamköy‟de yer alması sebebiyle de ziyaretçilerin 

ilgisini yoğun olarak çekmektedir. 
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2. YÖNTEM 

 

Isparta İslamköy örneğinde gerçekleştirilen bu çalışmada; 1/1000 ölçekli imar planı, 

alana ait fotoğraflar ve literatür verileri ışığında ve uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen 

kriterlere göre mevcut yeşil alan kullanımları değerlendirilmiş ve kırsal turizmle 

ilişkilendirilmiştir. 

 

 BULGULAR 

 

         Çalışma kapsamında mevcut açık yeşil alanları değerlendirmek için uzman görüşleri 

doğrultusunda 4 kriter belirlenmiştir. Bu kriterler; 

 

1. Alan Büyüklüğü 

2. Alan içerisindeki birimler 

3. Kullanım durumu 

4. Bitkisel elemanlar 

 

Bu kriterlere göre İslamköy mevcut yeşil alan statüleri kapsamında, 1/1000 ölçekli imar 

planı üzerinden park ve toplanma alanlar, çocuk oyun parkı, dini yapılara ait yeşil alanlar, 

sosyal ve kültürel yapılara ait yeşil alanlar, mezarlıklar tespit edilmiştir. Aşağıda çalışmada 

değerlendirme kriterleri bağlamında incelenen açık ve yeşil alanlar listelenmiştir.  

 

1.  Parklar ve Toplanma Alanları  

 

Çalışma alanında 100. Yıl. ve Demirel Parkları olmak üzere 2 adet park yer almaktadır. 

 

100. YIL PARKI 

  

Alan Büyüklüğü 2168 m² 

Alan içerisindeki birimler 1 adet toplanma alanı bulunmaktadır. 

Kullanım durumu İslamköy halkının yoğun kullandığı bir alan 

olarak günlük peyzaj niteliği taşımaktadır 

Bitkisel elemanlar Çok yıllık otsu ve odunsu çok sayıda bitki yer 
almaktadır. 

DEMĠREL PARKI  
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Alan Büyüklüğü 2097 m² 

Alan içerisindeki birimler 1 adet toplanma alanı bulunmaktadır. 

Kullanım durumu İslamköy halkının yoğun kullandığı bir alan 
olarak günlük peyzaj niteliği taşımaktadır 

Bitkisel elemanlar Çok yıllık otsu ve odunsu çok sayıda bitki yer 

almaktadır. 

 

2.  Çocuk Oyun Parkı 

 

Çalışma alanında 1 adet çocuk oyun parkı yer almaktadır.  

 

 

Mehmet TUNA ÇOCUK PARKI 

  

Alan Büyüklüğü 1137 m² 

Alan içerisindeki birimler 1 adet çocuk oyun ekipmanı bulunmaktadır  

Kullanım durumu Park kullanılmamaktadır ve bakımsızdır.  

Bitkisel elemanlar Çok yıllık otsu ve odunsu çok sayıda bitki yer 

almaktadır ancak son derece bakımsızdır. 
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3.  Dini Yapılara Ait YeĢil Alanlar 

 

Çalışma alanında Hıdır ve Şehriban Hatun camileri bahçeleri olmak üzere 2 adet dini 

yapılara ait açık yeşil alan bulunmaktadır.  

 

HIDIR CAMĠĠ BAHÇESĠ 

  

Alan Büyüklüğü 566 m² 

Alan içerisindeki birimler 1 adet toplanma alanı bulunmaktadır 

Kullanım durumu İslamköy halkının yoğun kullandığı bir alan 

olarak günlük peyzaj niteliği taşımaktadır 

Bitkisel elemanlar Çok yıllık otsu ve odunsu çok sayıda bitki yer 

almaktadır. 

ġEHRĠBAN HATUN CAMĠĠ BAHÇESĠ  

  

Alan Büyüklüğü 393 m² 

Alan içerisindeki birimler Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma 

Müzesi içerisinde yer almaktadır. Bahçe 
içerisinde kapalı oturma alanı, bank, şadırvan ve 

tuvalet yer almaktadır.  

Kullanım durumu Müzeye gelen ziyaretçiler ve halk tarafından 

kullanılmaktadır. 

Bitkisel elemanlar Çok yıllık otsu ve odunsu çok sayıda bitki yer 

almaktadır. 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

572 

 

 

4.  Sosyal ve Kültürel Yapılara Ait YeĢil Alanlar 

 

Demirel Külliyesi İslamköy‟deki açık yeşil alan varlığı açısından oldukça önemlidir. 

Külliye bünyesinde Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi başta olmak üzere 

Demirel Ailesine ait müze ve ziyaret alanları bulunmaktadır. Bu alanların çevresinde yer alan 

külliye bünyesindeki açık yeşil alanlar ziyaretçiler için oturma-dinlenme başta olmak üzere 

dış mekanda gerçekleştirilebilecek etkinlikler bağlamında potansiyel sunmaktadır. 

 
DEMĠREL KÜLLĠYESĠ  

  

Alan Büyüklüğü 59.500 m² 

Alan içerisindeki birimler Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma 

Müzesi,  Kütüphane, Şevket Demirel Evi, Cami, 
1 adet süs havuzu, oturma birimleri yer 

almaktadır.  

Kullanım durumu Müzeye gelen ziyaretçiler yoğun olarak 

tarafından kullanılmaktadır  

Bitkisel elemanlar Çok yıllık otsu ve odunsu çok sayıda bitki yer 

almaktadır  
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5.  Mezarlıklar Ġçerisinde Yer alan YeĢil Alanlar 

 

Çalışma alanında Süleyman Demirel‟in anıt mezarı yer almaktadır. Çalca Tepe‟de yer 

alan ve inşası devam eden anıt çevresinde kurgulanacak yeşil alanlar çalışma alanındaki 

mevcut açık yeşil alan dokusuna katkıda bulunacaktır. 

 
ÇALCA TEPE ANIT MEZARI  

         

Alan Büyüklüğü 17.000 m² 

Alan içerisindeki birimler Süleyman Demirel‟in mezarı, tören alanı ve 

göletler yer almaktadır.  

Kullanım durumu Ziyaretçiler yoğun olarak tarafından 
kullanılmaktadır  

Bitkisel elemanlar Çok sayıda iğne yapraklı bitkiler yer almaktadır. 
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SONUÇ 

 

Kırsal turizmin bir yerleşme biriminde gelişebilmesi için; coğrafi konumun ve kuruluş 

yerinin uygunluğu, doğal güzelliklerin, tarihsel ve kültürel çekiciliklerin varlığı ve korunmuş 

olması, altyapı yeterliliği, konaklama olanakları, kırsal geleneksel üretim biçimlerinden en az 

birinin varlığı ve turiste sunulabilmesi, yerel halkın turizm için gönüllü olması, insan 

kaynaklarının yeni bilgi ve becerilerle donatılmış olması gerekmektedir (Karaman ve Gül, 

2015). 

 

Kırsal turizm, yılın dört mevsiminde yapılabilme özelliğinden dolayı, mevsimsel 

yoğunlaşmaya neden olmamakta ve turistik baskıyı ortadan kaldırmaktadır.  

 

İslamköy mevcut yeşil alan potansiyeli incelendiğinde park ve toplanma alanı 

niteliğinde olan 100. Yıl ve Demirel parklarının ziyaretçiler ve yerel halk tarafından yoğun 

olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. İslamköy merkezinde yer alması ve yoğun kullanımından 

dolayı parklara meydan niteliği kazandırılması uygun olacaktır. 

 

Bu alanlarda İslamköy halkının ekonomisine katkı sağlaması açısından; gül ürünleri ve 

el sanatları satış stantları yapılmalı ayrıca İslamköy tanıtımının yapıldığı merkez olmalıdır.  

 

Sonuç olarak kırsal turizm faaliyetleri için yapılması öngörülen girişimler mutlaka açık 

yeşil alan varlığı ile ilişkilendirilmeli ve bu kapsamda mevcut açık yeşil alan varlığı 

artırılmalıdır.  

 

REFERENCES 

 

 Anonim, 2013. Resmi Gazete. 28759 Sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ankara. 

 Emiroğlu, B. D., 2013. Kazdağı Yöresinde Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakış 

Açısının Değerlendirilmesi: Adatepe ve Mehmetalan Köyleri Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). 

Çanakkale: Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 Gül, A., Küçük, V., 2001. Kentsel Açık - Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde 

İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3; 27- 48. 

 Karaman, A., Gül, M., 2015. Kırsal Turizmin Sosyo – Kültürel - Ekonomik Etkileri 

Çerçevesinde Konya İli Hadim İlçesi İçin Öneriler, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik 

Araştırmalar Dergisi Sayı: 10, ss. 1-23. 

 Kutukiz, D., Uslu A., Öztürk B., Özdek E., ve Derinkök A.E., 2016. Kırsal Yoksulluğun 

Giderilmesinde Kırsal Turizmin Yeri ve Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 9(47), 899-908.  

 Önder, S., Polat, A.T., 2012. Kentsel Açık-Yeşil Alanların Kent Yaşamındaki Yeri ve 

Önemi, Kentsel Peyzaj Alanlarının Oluşumu ve Bakım Esasları Semineri 19 Mayıs 2012 / 

Konya.  

 Özbilen, A., 1991. Kentiçi Açık Alanlar ve Dağılımı, Tarihi Eserler ve Gelişen Yeni 

Yapılaşma. K.T.Ü. Orman Fakültesi, Genel Yayın No:155,F.Y.N: 17, Trabzon, 1991. 

 Öztürk, S., Özdemir, Z., 2013. Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi 

“Kastamonu Örneği”. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1): 109-116. 

 Pamukçu, H., Aydoğdu, A., Gemici, E., Samgar, B., 2015. Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür 

ve Sınıflandırma, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 

sf: 520-529, Gümüşhane. 



 

575 
 

Mevcut Yeşil Alan Türleri Bağlamında Kırsal Turizm Potansiyelinin Isparta-İslamköy’de 

Değerlendirilmesi 

 

 

 Soykan, F., 2003. Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 

12(2003), 1-11. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ecd/article/view/ 5000115545 Erişim Tarihi: 

25.02.2018. 

 



 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM S: 576- 588 

Published Online Juni  2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

1 “Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenmiştir.  Proje Numarası: BAP-19-1009-029” (“This work was supported by Scientific Research Projects 

Coordination Unit of Bandırma Onyedi Eylül University. Project Number: BAP-19-1009-029”). 

 

EFFORTS TO IMPROVE TOURISM IN THE COUNTRYSIDE OF 

ERDEK HAMAMLI VILLAGE
1
 

 
Melahat YILDIRIM SAÇILIK

*
, Samet ÇEVİK

** 

* Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu, Dr. Öğr. Üyesi., msacilik@bandirma.edu.tr 

** Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu, Dr. Öğr. Üyesi, scevik@bandirma.edu.tr 

 
Copyright © 2019 Melahat YILDIRIM SAÇILIK, Samet ÇEVİK. This is an open access article distributed 

under the Eurasian Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction 

in any medium, provided the original work is properly cited. 

 
ABSTRACT  

 
The transformation of cultural, historical and natural values on a local scale into a cultural and tourism 

product contributes to the transfer and sustainability of cultural heritage to future generations. The elements 

related to the profession or livelihoods, which are of great importance in the maintenance of life in past times, as 

well as the customs and traditions of unity and solidarity on special days, are no longer applied or not as 

important today. In this context, the subject of the study is to bring to light the various practices or cultural 

heritage elements that sunk into oblivion and to use them in the efforts of tourism development. The aim of this 

exploratory research is to determine the cultural heritage values of Erdek Hamamlı village and to identify the 

elements that can be converted into tourism products. For this purpose data were obtained from Erdek Hamamlı 

village residents in October 2018 by focus group interview method. In the light of these data, activities that can 

be done in areas such as revitalizing the forgotten livelihoods, converting local food into tourism products, 
presenting the cultural heritage elements to the tourists through organic markets and taking the village within the 

scope of tour routes are determined. The transformation of these activities into the practice by taking support 

from local administrations and various organizations will enable the tourism potential in Hamamlı village to be 

revived. 

 

Key Words: Tourism Development, Cultural Heritage, Erdek Hamamlı Village, Focus Group 

Discussion. 

 

ERDEK HAMAMLI KÖYÜ KIRSALINDA TURİZMİ GELİŞTİRME ÇABALARI 

 

ÖZET 

 
Yerel ölçekte var olan kültürel, tarihi ve doğal değerlerin bir kültür ve turizm ürününe dönüştürülmesi 

kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Geçmiş 

zamanlarda hayatın idame ettirilmesinde büyük önem taşıyan meslek ya da geçim kaynaklarıyla ilgili unsurlar, 
ayrıca birlik ve beraberliğin mihenk taşları olan özel günlerdeki örf ve adetler, günümüzde artık 

uygulanmamakta ya da eskisi kadar önem arz etmemektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusunu, unutulmaya 

başlamış çeşitli uygulamaların ya da kültürel miras unsurlarının gün yüzüne çıkarılarak turizmi geliştirme 

çabalarında kullanılması oluşturmaktadır. Keşifsel bir özellik taşıyan bu araştırmanın amacı, Erdek Hamamlı 

köyüne ait kültürel miras değerlerinin neler olduğunu açığa çıkararak turizm ürününe dönüştürülebilecek 

unsurları belirlemektir. Bu amaçla 2018 Ekim ayı içerisinde odak grup görüşme yöntemiyle Erdek Hamamlı köy 

halkından veriler elde edilmiştir. Bu veriler ışığında unutulan geçim kaynaklarının yeniden canlandırılması, yerel 

yemeklerin yapımının teşvik edilerek turizm ürününe dönüştürülmesi, kültürel miras unsurlarının organik 

pazarlar aracılığıyla turistlere sunulması ve köyün tur güzergâhları kapsamına alınması gibi konularda 

yapılabilecek faaliyetler belirlenmiştir. Belirlenen bu faaliyetlerin yerel yönetimler ve çeşitli kuruluşlardan 

destek alınarak uygulamaya dönüştürülmesi, Hamamlı köyünde var olan turizm potansiyelinin canlandırılmasını 
sağlayacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Turizmi Geliştirme, Kültürel Miras, Erdek Hamamlı Köyü, Odak Grup Görüşmesi 
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GİRİŞ 

 

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı olan ve ilçeye 14 km uzaklıkta olan Hamamlı köyü, 

Kapıdağ’ın en eski köylerinden biri olup Erdek ilçesinin yerli manav olan üç köyünden 

birisidir. Nüfusu 224 olan köyde hane sayısı ise 73’tür (http://www.erdek.gov.tr/hamamli-

mahallesi, Erişim Tarihi: 09.04.2019).Köyün sınırları içinde Belkız harabelerinin yanı sıra 

aynı döneme ait birçok tarihi yapıt bulunmaktadır. Köyün eski yapıları arasında ayrıca 

Cumhuriyet döneminden önce Rum ustalara yaptırılan bir ilkokul binası ile 1937 yılında inşa 

edilen eski kahvehanesi, 1.5.1946 tarihinde yapılan tarihi çeşme ile camii de yer 

almaktadır. Arkeolojik değeri büyük olan Harabeleri de i bu köyün sınırları içinde 

bulunmaktadır. Geçimini bir dönemde kozacılık, sebze, meyve ve hububat üretiminden 

sağlayan hamamlı köyü, şuanda yanlızca zeytincilikle geçinmektedir 

(https://www.erdek.com/sayfa/erdek-hamamli-koyu/, Erişim Tarihi: 09.04.2019).  

 

Hamamlı köyünün Erdek ilçesinin tarihi yapılarına yakın bir noktada bulunması ve 

Kapıdağ’ın doğal çekiciliğinin tam ortasında olmasına rağmen köy halkı turizm 

faaliyetlerinden önemli bir kazanım elde edememektedir. Bu nedenle bu çalışmada Hamamlı 

köyünün bulunduğu konum avantajından yararlanarak turistleri köye çekebilmek için 

uygulanabilecek ve sürdürülebilirlik özelliği kazandırılabilecek turizm faaliyetlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle kırsal turizme ilişkin bir kavramsal çerçeve 

sunulduktan sonra Hamamlı köyünde turizmi geliştirebilmek için yapılabilecek faaliyetleri 

belirlemek amacıyla köy halkıyla gerçekleştirilen odak grup görüşmesine ilişkin veriler 

sunulmuştur.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kırsal alan, 

“yaşam ortamı ve ekonomik etkilerin önemli ölçüde doğal üretim kaynaklarının kullanımına 

ve değerlendirilmesine bağlı olduğu, ekonomik-toplumsal-kültürel gelişme süreçlerinin göreli 

olarak yavaş işlediği, teknolojik gelişmenin yaşama ve üretime yansıma oranının gecikmeli 

olduğu, gelenek ve törelerin yaşam biçimlerini ve kurallarını etkileme gücünün fazla olduğu, 

yaşam biçimi ve tüketim kalıplarının görece geleneksel olduğu, insan ilişkilerinde yüz yüze 

iletişimin yaygın olduğu alan” şeklinde tanımlanmıştır (DPT, 2000: 2).  

 

Kalkınma, gelişme ve büyüme kavramları arasında büyük çaplı bir ilişki olduğu 

bilinmektedir. Yani, ülke ve bölge ekonomisinde görülen üretim artışı, istihdam oranlarının 

artması, artış ve girdi oranlarında yükselme gibi sayısal değer artışları büyüme olarak 

nitelendirilirken bu sayısal artış kalemlerinin yanında buna bağlı olarak ortaya çıkan 

büyümenin getirdiği yaşam düzeyinin yükselmesi, sosyal, kültürel vb. alanlardaki gelişmeler 

hep birlikte kalkınma olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bakış açısıyla kalkınmanın toplumun 

refah düzeyi ile ilgili bir kavram olduğu söylenebilmektedir (Kahraman ve Türkay, 2006: 75). 

Kırsal kalkınmanın temel amacı; kırsal yörelerin veya mekanların sahip oldukları kaynakların 

etkin bir şekilde kullanılması sonucunda kent ile kır arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik 

gelişmişlik farkını en aza indirmek, kırsal kesimde istihdam imkanlarını artırarak kente göçü 

önlemek ve kırsal alandaki insanların yaşam standartlarını yükseltmektir (Çeken vd., 2007: 3).  

 

Kırsal alan, kırsal kalkınmanın öncü sektörlerinden biri olan kırsal turizm açısından 

değerlendirildiğinde; “deniz turizmi merkezleri dışında kalan, kentsel yerleşimlerden uzak, 

kırsala özgü doğal ve kültürel hayatın korunduğu, oldukça tenha ve kırsal hayatla ilgili çeşitli 

http://www.erdek.gov.tr/hamamli-mahallesi
http://www.erdek.gov.tr/hamamli-mahallesi
https://www.erdek.com/sayfa/erdek-hamamli-koyu/
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aktivitelerin gerçekleştirildiği yerler” şeklinde tanımlanmaktadır (Çeken vd., 2012: 4). Kırsal 

turizmde mevcut ürünü müşteriye arz edenler o bölgelerde yaşayan insanların kendisidir. Bu 

kişiler ürünün üreticisi olmakla birlikte aynı zamanda kültürel açıdan bu ürünün bir parçasıdır. 

Kırsal turizmin talep yönünü ise emekli, orta ve yüksek gelir grubunda yer alan, kırsal turizm 

faaliyetlerine ilgi duyan ve daha çok kaçış güdüsüyle yöredeki özgün doğal ve kültürel doku 

için seyahat eden kentli kesim oluşturmaktadır (Çeken vd., 2012). Günümüz insanı, kentleşme 

ve sanayileşmenin getirdiği olumsuz sosyal ve çevresel koşullarından kaçma eğilimi 

içerisindedir. Bu açıdan kırsal turizm, tarihi ve fiziki çehresi bozulmamış yerler arayan 

insanlar için büyük önem arz etmektedir. Turist açısından hal böyle iken kırsal alanlarda 

yaşayan yerel halk için ise turizm bir kalkınma aracıdır (Baysal ve Yıldırım Saçılık, 2018: 

2429). 

 

Kırsal turizm yerel boyutta kadına istihdam sağlayan, yerel ekonomileri canlandıran ve 

göçü önleyen bir olgu olmakla birlikte sosyo-ekonomik olarak kırsal kalkınmaya katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca, kırsal turizm kırsal kültürün yok olmasını önlemekte, doğal çevrelerin 

korunmasına destek vermekte ve diğer turizm türleriyle kolaylıkla bütünleşebilmektedir. 

Değişik alanlarda turizmin yapılması, yıl içinde uzun süreli faaliyet yapılmasına ve yılın 

hemen hemen her döneminde turist çekmesine olanak vermekte ve gelir dağılımında bölgeler 

arası farkları azaltarak adalet sağlamaktadır (Torun, 2013). Kırsal kesimde yaşayan bireylere 

iş imkânı sağlayarak ekonomik olarak en basit oranla katkı sağlamanın yanında, çeşitli el 

sanatlarının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Kırsal turizm sayesinde, kırsal yörelerden 

kentsel bölgelere olan göçler de önlenebilmektedir. Kırsal alanlarda gerek tarımsal 

etkinliklerle uğraşan ve gerekse uğraşmayan ailelere kırsal turizm yoluyla ek gelir sağlamak 

mümkündür. Bunun nedeni, kırsal turizmde konaklama ve diğer hizmetlerin çoğunlukla 

küçük aile işletmelerinde ya da kır otellerinde gerçekleşmesi ve ayrıca aile bireylerinin 

hepsine iş olanağının doğmasıdır (Uçar vd., 2012; Soykan, 2001). Kırsal turizm, kırsal 

yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Tarımsal ve 

turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak hem kırsal alan hem de ülke 

ekonomisine önemli olumlu etkileri olmaktadır (Soykan, 1999). Kırsal turizm potansiyeli 

yöredeki ürün çeşitliliğine katkı sağlayıp kaynaklarının daha etkin kullanılıp korunmasıyla 

turizm gelirlerinin artmasına yol açmaktadır (Uçar vd., 2012).  
 

ÇALIŞMANIN AMACI 

 

Çalışmanın konusunu, unutulmaya başlamış çeşitli uygulamaların ve kültürel miras 

unsurlarının gün yüzüne çıkarılarak turizmi geliştirme çabalarında kullanılması 

oluşturmaktadır. Keşifsel bir özellik taşıyan bu araştırmanın amacı, Erdek Hamamlı köyüne 

ait kültürel miras değerlerinin neler olduğunu açığa çıkararak turizm ürününe 

dönüştürülebilecek unsurları belirlemektir.  

 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

 

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 

Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam 

anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmak için olgubilim deseni uygun bir araştırma 

zemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 72).  
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Araştırmanın evrenini Balıkesir ili Erdek ilçesine bağlı Hamamlı köyü oluşturmaktadır. 

Hamamlı köyü kırsalında unutulmaya yüz tutmuş kültürel miras değerlerini açığa çıkarmak 

amacıyla örnekleme yöntemine gidilmiş ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. 

Bu örnekleme yönteminde amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu 

örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede 

yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu amaçla çalışmada farklı cinsiyetlerde, farklı yaş 

aralıklarında ve farklı ikamet sürelerine sahip 9 kişi araştırmanın örneklemi olarak 

belirlenmiştir.  

 

Araştırmada veri elde etmek amacıyla Hamamlı köyü yerel halkıyla odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Odak grup; amaç, boyut, oluşum ve yöntem açısından özel bir 

grup türünü ifade etmektedir. Odak grubun amacı, insanların bir konu, fikir, ürün ya da 

hizmet hakkındaki duygularını ve düşüncelerini ortaya çıkarmaktır (Kreuger ve Casey, 2014).  

 

Erdek Hamamlı köyü halkından veri elde etmek amacıyla 14 Ekim 2018 tarihinde tek 

oturumda odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 9 katılımcının dâhil edildiği 

çalışmada veri elde etmek için Kreuger’in (1994) oluşturduğu ve Burcu’nun (2002) bir 

eklemeyle geliştirdiği odak grup bilgi formu kullanılmıştır. Bu form Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Katılımcılara belli bir sıra içinde sıralanmış 9 adet açık uçlu soru 

yöneltilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı aracılığıyla kayıt altına alınmış ve içerik analizi 

yöntemiyle çözümlenerek temalar oluşturulmuştur.  

 

Odak grup görüşme soruları şu şekilde sıralanmıştır: 

 
1. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

2. Kaç yıldır bu köydesiniz? 
3. Köyün geçim kaynakları nelerdir? Geçmişteki geçim kaynaklarından şu an sürdürülemeyen 

faaliyetler nelerdir? 

4. Köyün geleneksel giyim-kuşam özellikleri nelerdir? Bu kıyafetler hangi etkinliklerde ne şekilde 

giyilir? Kaybolan giyim kuşam adetleri var mı? 
5. Köyün geleneksel yemekleri nelerdir? Geçmişte sıkça yaptığınız ancak şu an yapılmayan yemekler 

var mı? Bu yemeklerin pişirme yöntemleri ve pişirirken kullanılan kap-kacaklar hakkında bilgi verir 

misiniz? Eskiden nasıl yapılıyordu, şimdi nasıl yapılıyor? 
6. Kına gecesi, nişan, düğün gibi özel günlerdeki adetleriniz (giyim-kuşam, yemekler, merasim 

törenleri) nelerdir?  

7. Köyde bayramlar nasıl yaşanmaktadır? 
8. Sağlıkla ilgili geçmişten günümüze gelen uygulamalar nelerdir? 

9. Kadınların kendileri için özel yapım kürleri var mıdır? 

 

Tablo 1. Odak Grup Bilgi Formu 

Odak Grup Tarihi 14.10.2018 

Odak Grup Bölgesi/Yeri Balıkesir/Erdek-Hamamlı Köyü 

Katılımcıların Sayısı/Tanımı 9/Yerel Halk 

Odak Grup Ana Konusu Hamamlı Köyünün Geleneksel Kültürel Değerleri 
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BULGULAR 

 

1. Katılımcılara İlişkin Bulgular 

 
Odak grup görüşmesine katılan 9 katılımcıya ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Katılımcı Yaş İkamet Süresi (Yıl) 

K1:Şirin GÜÇLÜ 64 47 

K2:Huriye ABA 52 35 

K3:Mahmut ABA 54 35 

K4:Latife ABA 27 27 

K5:Yusuf AY 39 18 

K6:Hilmiye AY 43 18 

K7:Gökçe SEVİNÇ 33 13 

K8:Yasemin İRKİN 43 10 

K9:Sevil HOROZ 43 10 

 

Tablo 2’den de görüldüğü gibi katılımcıların yaş aralıkları 27 ile 64 arasında değişirken 

ikamet süreleri ise 10 ile 47 yıl arasında seyretmektedir. 

 

2. Köyün Şu Anki Geçim Kaynaklarına ve Sürdürülemeyen Faaliyetlere İlişkin 

Bulgular 

 

Tablo 3, Hamamlı köyünün geçmiş ve şimdiki geçim kaynaklarına ilişkin verileri 

göstermektedir. Köy halkı eskiden bağcılık, ipekböcekçiliği, zeytincilik gibi faaliyetlerle 

geçimini sürdürürken zirai hastalık gibi tarımsal engellerden dolayı bu faaliyetleri günümüze 

kadar sürdürememiştir. Günümüzde köy halkı ancak kendine kadar üretim yapabilmekte hatta 

çoğu zaman çeşitli engellerden dolayı bunu da yapamamaktadır. 

 
Tablo 3. Hamamlı Köyü Geçim Kaynakları 

Soru Görüş Temalar 

  

Köyün geçim 

kaynakları nelerdir? 

Geçmişteki geçim 

kaynaklarından şu an 

sürdürülemeyen 

faaliyetler nelerdir? 

  

Şimdi eskiden bağcılık, ipekböcekçiliği, 

zeytincilik yapılıyordu. Bağcılıkla 
ipekböcekçiliği bitti. Meyve falan da bol 

miktarda kirazı falan varmış ama şu anda 

yok kalmadı. Bunların tekrar yapımı çok 
zor(K5).  

Zati hastalık geliyor (K1).  

Yani şimdi söyleyeyim o kadar adamın 

300-500 çotak üzümü varken kök üzümü 
varken iki tane asma ekmiş kendinin 

yiyecek kadar veya yaprağını çıkaracak 

kadar. O dahi yapmıyor hastalıktan %90’nı 
yaprak olarak satıyoz (K5). 

 

 
 Yöredeki 

sürdürülemeyen geçim 

kaynakları  
 

 Ticaretin bitmesi 

 

 Tarımın önündeki 
engeller 

 

 Yetersiz üretim 
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3. Giyim-Kuşam Özelliklerine Dair Bulgular 

Tablo 4’te Hamamlı köyü halkının giyim-kuşam özellikleriyle ilgili veriler yer 

almaktadır. Verilerden de anlaşılacağı gibi köyün kendine özgü yöresel bir kıyafeti 

bulunmamakla birlikte geleneksel kıyafetlerin çeşitli özel günlerde giyildiği anlaşılmaktadır. 

Verilere göre köy halkının günümüz ve geçmişin sentezinden oluşan bir giyim tarzı olduğunu 

söylemek mümkündür.   

 
Tablo 4. Hamamlı Köyü Giyim-Kuşam Özellikleri 

Soru Görüş Temalar 

  
Köyün geleneksel 

giyim-kuşam 

özellikleri 

nelerdir? Bu 

kıyafetler hangi 

etkinliklerde ne 

şekilde giyilir? 

Kaybolan giyim 

kuşam adetleri var 

mı? 

Eskiden de kimisi takım giyer, etek-
bluz giyer. Üç etek de vardı (K1).  

Düğünlerde gelin olsun, annesi olsun 

çok şey giyilir (K3).  
Düğünlerde modern giyiliyor. Öyle 

yöresel bir şey yok. Gece 

kıyafetinden, kadife ayriyeten kadife 
de giyiliyor (K6).  

Mesela yeni bir adet çıktı; sünnet 

annesi de bindallı giyer, giydik (K7). 

  
 

 

 Modern ve Otantik 
Kültürel Sentez 

  

  

 

4. Yöresel Yemeklere İlişkin Bulgular 

 

Çalışmada Hamamlı köy halkına yöneltilen “Köyün geleneksel yemekleri nelerdir? 

Geçmişte sıkça yaptığınız ancak şu an yapılmayan yemekler var mı? Bu yemeklerin pişirme 

yöntemleri ve pişirirken kullanılan kap-kacaklar hakkında bilgi verir misiniz? Eskiden nasıl 

yapılıyordu, şimdi nasıl yapılıyor?” sorusu çeşitli alt başlıklar açısından değerlendirilmiştir. 

Buna göre bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen veriler; geçmişten günümüze yöresel 

yemeklere ilişkin bulgular, düğün yemeklerine ilişkin bulgular, ölüm törenlerinde yapılan 

yemeklere ilişkin bulgular, doğum törenlerinde yapılan yemeklere ilişkin bulgular başlıkları 

altında gruplandırılmıştır.  

5. Geçmişten Günümüze Yöresel Yemeklere İlişkin Bulgular 

 

Tablo 5, Hamamlı köyü halkının geçmişten günümüze gelen yöresel yemekleri ile 

ilgileri verileri sunmaktadır. Verilere göre turizmin en önemli itici unsurlarından biri olan 

gastronomi turizminin köyde gerçekleştirebileceğine ilişkin bulguların yoğun olduğu ortaya 

çıkmıştır. Geçmişten günümüze sürdürülebilen gastronomik ürünlere sahip olan köy halkı, bu 

lezzetleri sıklıkla ve yardımlaşarak yapmaktadır. Örneğin, genel kabul görmüş olan aşurenin 

evde yapılarak dağıtılması ritüeli, Hamamlı köyünde dağıtılma yerine bir arada toplanıp 

birlikte yeme şeklindedir. Ayrıca geleneksel yemek pişirme gereçlerinin de halen kullanıldığı 

verilerden anlaşılmaktadır. Yemek pişirmede verdiği lezzetin daha güzel olduğu kanısıyla 

“maşinga” adı verilen sobalar kullanılmaktadır.  
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Tablo 5. Hamamlı Köyü Geçmişten Günümüze Gelen Yöresel Yemekleri 

Soru Görüş Temalar  

  

Köyün geleneksel 

yemekleri 

nelerdir? 

Geçmişte sıkça 

yaptığınız ancak 

şu an yapılmayan 

yemekler var mı? 

Bu yemeklerin 

pişirme 

yöntemleri ve 

pişirirken 

kullanılan kap-

kacaklar 

hakkında bilgi 

verir misiniz? 

Eskiden nasıl 

yapılıyordu, 

şimdi nasıl 

yapılıyor? 

Anneannem de kayınvalidem de söylerdi hayal 

meyal hatırlıyorum. Undan hamuru böyle 
pişiriyorlardı. Kaşık kaşık onu alıyor tabağa 

koyardı. Üzerine yağ gezdirirdi. Sodalı hamur. 

Muhallebiden az katı oluyordu (K6). 
Çalkalama diyorlardı. Eski mısır unuyla oluyo. 

Şimdiki mısır unuyla yaptım, ama beceremedim, 

dağıldı. Buranın yöresel yemeği (K1).  
Lorlu Çerkez haluju var. Ben güzel yaparım. 

Maşingalarda bohçalı mantı yaparız. Dızmana 

yaparız. Koca kulak hamuru yaparız. Ama 

maşingada pişecek bunlar. Buranın meşhur soğanlı 
pidesi (K7).  

Her evde özel fırın vardır (K3).  

Burada kadınlar bir araya geldiğinde soğanlı pide 
yapılır. O sırada yoldan geçen kim varsa ona da 

verilir. Tam bir sosyalleşme ortamı var burada.  

Eskiden daha sık yapılırdı şimdi bayramlardan önce 
yapılır sadece (K8).   

Mesela burada aşurenin yanına muhakkak dızmana 

olur. Ekmek gibi yani. Aşure çok tatlı olup ta 

insanın içini baymasın diye. Mutlaka bir evde 
toplanılır. Herkes gelir. Aşure evlere de gidiyor ama 

burada ayriyeten beraber yeme seremonisi var (K8).   

  

 Geçmişten 
Günümüze 

Sürdürülebilen 

Yöresel Yemekler 
 

 Özel Pişirme 

Gereçleri 
 

  Özel Günlerde 

Yapılan Yemekler 

 
  Yemeklerin 

Toplumsal İşlevi 

 
  Yeme Ritüelleri 

 

6. Düğün Yemeklerine İlişkin Bulgular 

 

Tablo 6’da Hamamlı köyünde gerçekleşen düğünlerde yapılan yemeklere ilişkin veriler 

yer almaktadır. Verilerden anlaşıldığı gibi Hamamlı köyünde özel günlerden biri olan 

düğünlerde geleneksel düğün yemeklerinin hemen hepsi pişirilmektedir. Bu durum hem 

gastronomi turizmi açısından köyün önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermekte hem 

de gastronomik mirasın sürdürülebilirliğinin sağlanarak bu değerlerin gelecek kuşaklara 

aktarılabileceğine işaret etmektedir. Hamamlı köyü düğünlerinde Anadolu düğünlerinin baş 

tacı olan pilavın tercih edilmediği görülürken Anadolu’da pek çok yerde geleneksel olarak 

yapımı gerçekleştirilen keşkek yemeğinin de Hamamlı düğünlerinin olmazsa olmazı olduğu 

anlaşılmaktadır.  
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Tablo 6. Hamamlı Köyü Düğün Yemekleri 

Soru Görüş Temalar 

 Köyün geleneksel 

yemekleri nelerdir? 

Geçmişte sıkça 

yaptığınız ancak şu an 

yapılmayan yemekler 

var mı? Bu 

yemeklerin pişirme 

yöntemleri ve 

pişirirken kullanılan 

kap-kacaklar 

hakkında bilgi verir 

misiniz? Eskiden nasıl 

yapılıyordu, şimdi 

nasıl yapılıyor? 

Köyde düğünlerde “keşkek”, “nohut” ondan sonra 
“çorba” yaparlar bizim burda. Ekseriye onu 

yaparlar. Geleneksel çorba. Başka öyle yok yani 

çorba işte terbiyeli, gömü yapıyoz gömü. Sünnette 

o zaten durumu iyi olan pide yapabiliyor, ama 
durumu iyi olmayan pilav ayran. Durumu iyi olan 

da var olmayan da. Herkesin zevkine kalmış (K1).  

Durumun varsa kesinlikle keşkeksiz düğün olmaz 
burda. Kazanla çorbası, nohutu, patates yemeği 

olur. Düğünlerde bizim burda pilav pişmez. 

Evlenme düğünlerinde de sünnet düğünlerinde de 
kesinlikle keşkek yapılır (K7). 

  
  

  

 Geleneksel Düğün 

Yemekleri 
 

 Sürdürülebilir 

Gastronomik Miras 

 

7. Ölüm Törenlerinde Yapılan Yemeklere İlişkin Bulgular 

 

Tablo 7’de Hamamlı köyünde ölüm törenlerinde yapılan yemeklere ilişkin veriler yer 

almaktadır. Hamamlı köyü ölüm törenlerinde yine birliktelik kendisini göstermektedir. Ölüm 

mevlitlerinde genellikle helva yapılıp dağıtılmasının yanında “mekik” denilen lokma türü, 

helva ve peynir poşetlenerek taziyeye gelenlere dağıtılır. Düğünlerde tercih edilmeyen pilav 

ölünün arkasından mutlaka pişirilir. 40 ve 52 mevlitlerinde poşet içerisinde şeker ikram edilir. 

 
Tablo 7. Hamamlı Köyü Ölüm Törenlerinde Yapılan Yemekler 

Soru Görüş Temalar 

 Köyün geleneksel 

yemekleri nelerdir? 

Geçmişte sıkça 

yaptığınız ancak şu an 

yapılmayan yemekler 

var mı? Bu yemeklerin 

pişirme yöntemleri ve 

pişirirken kullanılan 

kap-kacaklar hakkında 

bilgi verir misiniz? 

Eskiden nasıl 

yapılıyordu, şimdi nasıl 

yapılıyor? 

Helvası gelir, pilavı gelir ama işte şey olan yemek 

yaptırabiliyor. Ekseri pilav yapılıyor bizim burada 

ayranla beraber. Lokma yapılıyordu, lokma. Biz 
“mekik” deriz (K1). Mekik, ortası böyle oyuk, simit 

şeklindedir. İnsanlar mesajla çoğu yaptırıyordu. 

Lokma öyle tavalarda pişer, poşetlenir, pirinç 
poşetlerinde olduğu gibi. 7. günde mutlaka yapılır. 

İşte poşetlenir, yanına parmak kalınlığında peyniri, 

tekrar naylon poşetlerde kavrulmuş helvası. O 

akşam her okumaya gelen o insanın yedisinde kim 
vefat ettiyse, çıkışta en son zeytin kasalarında o 

poşetlerdeki helva, peynir herkese verilir. 40’ı 

52’sinde cami hocası mevlit okur. O zaman şeker 
dağıtılıyor poşetlerde.  Meyve suyu dağıtılıyor. 

(K7).  

  

  

 Ölüm törenlerinde 
yapılan yemeklerin 

geleneksel isimleri 

 
  Ölüm törenlerinde 

yapılan yemeklerin 

geleneksel 

özellikleri 
  

 

8. Doğum Törenlerinde Yapılan Yemeklere İlişkin Bulgular 

 

Tablo 8, Hamamlı köyü halkının doğum törenlerinde yaptıkları yemeklere ilişkin 

verileri sunmaktadır. Doğum sonrası bebek mevlitlerinde verilen gastronomik ürünler 

hakkında yerel halk, imece usulü pişirilen pide, pilav gibi yemekleri birlikte tükettiklerinden 

bahsetmiştir. Hamamlı köyünde doğum törenlerinde yapılan yemeklere ilişkin verilere 
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bakıldığında yemeğin toplumsal işlevinin bu törenlerde işlediği anlaşılmaktadır. Köy halkı bu 

törenlerde yardımseverlik ve birliktelik duygusuyla hareket etmektedir.   
 

Tablo 8. Hamamlı Köyü Doğum Törenlerinde Yapılan Yemekler 

Soru Görüş Temalar 

Köyün geleneksel yemekleri 

nelerdir? Geçmişte sıkça 

yaptığınız ancak şu an 

yapılmayan yemekler var mı? 

Bu yemeklerin pişirme 

yöntemleri ve pişirirken 

kullanılan kap-kacaklar 

hakkında bilgi verir misiniz? 

Eskiden nasıl yapılıyordu, 

şimdi nasıl yapılıyor? 

Doğum törenlerinde gücün varsa mevlit 
okutuyorsun. Durumun varsa pideli 

ayranlı, istiyorsan pilavlı. Köyümüzde 

doğum olsun düğün olsun öyle çok rahat 
yemek yapabilecek insanlar var. Hediye 

süsler yapıyorsun, köy halkını 

çağırıyorsun öylelikle bebek mevlidi 

yapıyorsun (K7).  

  
 Yardımlaşma ve 

Birliktelik 

 
  Sosyalleşme 

 

 Kültürel Aktarım 

 

9. Düğün Geleneklerine İlişkin Bulgular 

 

Tablo 9’da Hamamlı köyünün düğün geleneklerine ilişkin veriler sunulmuştur. Verilere 

göre Anadolu’daki düğün uygulamalarının farklı versiyonunun bulunduğu köyde örf-adet ve 

geleneklerin geçmişten günümüze halen uygulandığı açığa çıkmıştır. Bu durum önemli bir 

kültürel mirası yansıttığından çekici bir kültür turizmi ürünü potansiyelini barındırmaktadır 

 
Tablo 9. Hamamlı Köyü Düğün Gelenekleri 

Soru Görüş Temalar 

  

  

  
Kına gecesi, 

nişan, düğün 

gibi özel 

günlerdeki 

adetleriniz 

(giyim-kuşam, 

yemekler, 

merasim 

törenleri) 

nelerdir? 

Tatlı yapılır 2-3 tepsi kız istemeye gideriz. Baklava. Tatlı 

yiyip tatlı konuşalım diye. Kızı verince baba kahveler gelir. 

Oğlan evine giderken tepsi dizilir. Baklavası, çamaşırı, 
terliği ayakkabısı falan. Ölümlerde helvası, pilavı ayranla 

dağıtılır. Lokma dökülür okuma yapılır (K1).  

Doğumda hediyeler gelir evi süsleriz. Okuma yapılır. 

Mesela gelin dışardan gelir. Gençler karşılama yapıyor. 
Gelin alıcı diyorlar. Gençlere kocaman bir sini 

hazırlanıyor. İçinde işte tavuğu, patates kızartması, içki 

içiyorlar çünkü. Gelin arabası gelirken gelin arabasını 
durduruyorlar. Gençler siniyi arabanın önüne koyuyorlar 

yere. Davul zurna eşliğinde yiyor gençler, oynuyor. Bir 

adım gidiyor sonra yine duruyorlar. Gelini eve sokması en 
aşağı 3 saat. Düğünde kızlar ortaya çıkar. Yuvarlak 

oluşturulur. Oyalı çemberler ya da şal kızlara dağıtılıyor. 

Kına yakılacak kız tabi elini açmıyor. Kaynana geline altın 

koyuyor. Kına yakıldıktan sonra gençler sandalye ile gelini 
kaldırıyor. Gelin eşinin ismini bağırıyor. Damat gelip kızı 

kurtarıyor, duvağını açıp öpüyor.  Kınada testi kırma 

oluyor. Damat sandalyede oturuyor, önüne örtü seriliyor. 
Gelin damadın etrafında dolaşıyor. Şarkı bitince en son 

testiyi böyle yere vuruyor. Burada kesinlikle gelini hemen 

çıkaramazlar. Damat mutlaka gençlere “ayakbastı” parası 

verecek. Kesinlikle gelin çıkmaz (K7).  
“Toprak bastı” ama onu da alkolle verirler. Belli bir miktar 

para verilmez (K4).  

  

 

 
 

 

 

 
 Örf-Adet ve 

Gelenekler 

 
 Kültürel 

Miras 

 
 Ritüeller 
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Katılımcıların anlattıkları düğün ritüellerine göre gelinin baba ocağından alınması 

esnasında damat, gelinin salınmasına izin vermeyen şahıslara “ayakbastı” ya da diğer adıyla 

“toprak bastı” parası verir. Gelinin damat evine girişinin yaklaşık 3 saat sürdüğü kız alma 

töreninde “gelin alıcı” adı verilen gençlerden oluşan gruba bir sini hazırlanır ve gençler gelin 

arabasının önünde kısa aralıklarla davul zurna eşliğinde oynayarak gelini eve getirirler. Düğün 

esnasında sandalyedeki kız havaya kaldırılır ve gelin damadın adını bağırarak kendisini 

kurtarmasını ister. Damadın gelini almasıyla eğlence devam eder. Bir şarkı eşliğinde gelin 

damadın etrafında dans eder ve şarkı sonunda içinde şekerlemeler bulunan testiyi kırar.   

 

10. Bayram Geleneklerine İlişkin Bulgular 

 

Hamamlı köyünün bayram geleneklerine ilişkin veriler Tablo 10’da sunulmuştur. Ancak 

verilerden sadece Hamamlı köyüne özgü bayram geleneklerinin bulunmadığı ve geleneksel 

bayram ritüellerinin bu köyde de işlediği ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo 10. Hamamlı Köyü Bayram Gelenekleri 

Soru Görüş Temalar 

  
Köyde bayramlar nasıl 

yaşanmaktadır? 

  

  

Erkekler kalktı namaza gitti. Kadınlar ne yapacak? 
Kalkar kapını camını açarsın adam gelesiye kadar 

beklersin. Kahvaltısını hazırlarsın, başka bir şey 

yok (K1).  

Bayramlarda tek tek kapı gezilir. Herkes kendi 
evinde bayram kutlar (K3). 

  
  

 Geleneksel 

Bayram Ritüelleri  

  

 

11. Sağlıkla İlgili Geçmişten Günümüze Gelen Uygulamalara İlişkin Bulgular 

 

Hamamlı köyündeki halk hekimliği uygulamalarını açığa çıkarmak için yöneltilen 

“sağlıkla ilgili geçmişten günümüze gelen uygulamalar nelerdir?” sorusundan elde edilen 

bulgular Tablo 11’de gösterilmektedir. Hamamlı köyünde yerel halk sağlıkla ilgili doğadan 

buldukları çeşitli otları zeytinyağı ile harmanlayarak çeşitli kürler elde etmektedir. Özellikle 

her türlü yara, yanık gibi durumlarda kullanabilecekleri kantaron yağı ya da köylülerin 

deyimiyle “hava-civa” bu köyde sıklıkla yapılmaktadır. Bunun nedenini, ellerinde bulunan bol 

miktardaki zeytinyağına dayandırmaktadırlar. 
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Tablo 11. Hamamlı Köyü Sağlık Uygulamaları 

Soru Görüş Temalar 

  

  
  

   

Sağlıkla ilgili 

geçmişten günümüze 

gelen uygulamalar 

nelerdir? 

Hava-civa. Sür hiç bir iz kalmıyor (K7).  

Biz kendimiz yapıyoz hava-civayı. 
Zeytinyağında bekletiyoz kantaronu karanlık bir 

yerde. At kestanesinden kremler yapılıyor (K4).  

15 gün falan güneşe koyuyoz, kantaronu 
koparıp şişeye cam şişeye koyuyoz, üstüne 

zeytinyağı döküyoz. Bi daha güneşe koyuyoz 15 

gün. Rengini alıyor. Ama yara, bıçak kesti, 

çiban çıktı (K2). 
Burada herkesin evinde ciddi oranda zeytinyağı 

olduğu için aslında bütün bu tıbbi bitkileri 

güneşte 15-20 gün cam şişelerde beklettiğiniz 
zaman, onlar bir kimyasal tepkimeye giriyorlar. 

Ondan sonra süzüp karanlık ortamda aldığınızda 

1-1,5 sene raf ömrü var. Bunu işte kekik de 

biberiye de kantaron da lavanta da defne de çok 
uygulayabiliyorsunuz (K8). 

  

 Doğal Üretim 
Teknikleri 

 

 Organik Ürün 
 

 Doğal Sağlık Ürünleri 

  

  
  

  

 

12. Kadınların Kendileri için Yaptıkları Özel Bakım Kürlerine İlişkin Bulgular 

 

Tablo 12’de Hamamlı köyünde kadınların kendileri için yaptıkları özel bakım kürlerine 

ilişkin bulguları göstermektedir. Bu soru köyde kurulacak organik pazarlar aracılığıyla turizmi 

canlandırmak açısından önem arz etmektedir. Bu soruya verilen yanıtlardan Hamamlı 

köyünde her köyde bulunmayan ayırt edici bir özellik olarak Hamamlı köyü kadınlarının 

kendi bakım kürlerini kendilerinin ürettikleri anlaşılmıştır. Köyde yine zeytinyağının bol 

olması nedeniyle zeytinyağı içerisine konulan ve doğada var olan kekik, biberiye, 

defneyaprağı gibi otlardan sabun elde edilmektedir. Doğaya rengini veren hemen her türlü 

bitkiden Hamamlı köyü kadınları hemen hemen her tonda saç boyası yapmaktadırlar. 
  

Tablo 12. Hamamlı Köyü Özel Bakım Kürleri 

Soru Görüş Temalar 

  
  

Kadınların 

kendileri 

için özel 

yapım 

kürleri var 

mıdır? 

Sabun, zeytinyağında kostik ile eskimiş zeytinyağlarını 
bidonlarda eskiden biriktirirdik (K7).  

Külle sabun yapımı da var. Belli, dereceye kadar ısısı düşen 

külleri ıslatarak, içine zeytinyağı ya da biberiye yağını 

döküyorsun. Sonrada kalıplara dökme. Biberiyeyi sıyırıp 
zeytinyağının içine koyup 40 gün beklettin mi biberiye yağı 

oluyor. Aynı şekilde kekik de defneyaprağı da. Bütün 

otlarla yağ yapabilirsiniz. Anadolu’da kullanılan kına, 
kırmızı üzümden yaptığınız sirke ciddi bir saç boyası 

malzemesidir. Kahve, biberiye, lavanta, adaçayı, karanfil, 

kestane ve ceviz yani doğada renkli olan her şeyden saç 

boyası yapabilirsiniz (K8). 

  
 Doğal ve Şifalı 

Bitkiler 

 

 Doğala Dönüş 
 

 Kültürel miras 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Odak grup çalışması verileri göstermektedir ki Hamamlı köyü yerel halkının 

unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri, özel günlerde yapılan yemekler ve kullandıkları 

özel araç ve gereçler önemli gastronomik değerleri bulunmaktadır. Sürdürülebilir gastronomik 
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mirasa işaret eden bu değerler köy merkezli bir gastronomi turizmi rotasının 

oluşturulabileceğini göstermektedir.  

 

Bu değerlerin köy halkı tarafından birlikte gerçekleştiriliyor olması, yemeğin 

toplumsallaştırma ve sosyalleşme işlevinin de Hamamlı köyünde bulunduğunun bir 

göstergesidir. Bu kapsamda hem bu uygulamaların hem de yemeklerin yapımında kullanılan 

araç ve gereçlerin bir mutfak müzesi konseptinde sergilenmesi önemli bir gastronomi turizmi 

çekiciliği yaratabilir.  

 

Gerek sağlık amaçlı gerekse bakım ürünlerinin Hamamlı köyünde doğal olarak 

üretiliyor olması, köyde organik pazarların kurulmasını sağlayabilir. Bu pazarlarda doğal 

şekilde üretilen ürünler hem gastronomi turizmi hem de sağlık turizminin gelişmesini 

sağlayabilir. Bu tür pazarların çeşitli aralıklarla kurulması, yerel yönetimler çeşitli dernek ve 

kulüpler tarafından tanıtımın yapılmasıyla ziyaretçi sayısının artmasını kolaylaştırabilir.  

Ayrıca Erdek merkezde açılacak bir tanıtım standı da köydeki bu aktivitelerin geniş kesimlere 

ulaşmasında faydalı olabilir.  

 

Hamamlı Köyünün Kapıdağ Yarımadası’nda tarihi ve arkeolojik bakımdan zengin bir 

noktada bulunuyor olmasından dolayı köyü de kapsayan günübirlik kültür turları ya da 

trekking turları düzenlenebilir. Turun kapsamına köyde yapılacak bir kahvaltı programı ve 

kurulacak organik pazarlar alınabilir.  

 

Görüşme verilerinden geleneksel el sanatlarına ait pek çok değerin unutulmuş olduğu 

anlaşılmıştır. Köyde kadınların eskiden yaptıkları el sanatı ürünlerinin canlanmasını 

sağlayacak çeşitli çalışmaların önünün açılması sağlanabilir. Bu amaçla kadınların da aktif 

olarak görev alabilecekleri bir dernek kurulabilir.  

 

Festivaller turizmin çekici unsurlarından biridir. kırsal turizmin gelişmesi ve kültürel 

mirasın tanıtılması amacıyla yapılan festivallerde düğünler, uygulanan örf-adet ve gelenekler, 

düğün yemekleri uygulamaları görülmektedir. Bu amaçla hamamlı köyündeki geleneksel 

düğün uygulamalarının ilçedeki Erdek zamanı festivali kapsamında değerlendirilmesi hem 

köyün turizm açısından geliştirilmesi hem de tanıtımının yapılması açısından önemli bir adım 

olacaktır.  
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ABSTRACT 

 
The continuity in the nutrition process has led to the development of some rules that are appropriate for 

the structure of the society. These rules, combined with the structure and values of societies, constitute the 

culinary culture of those societies. It is one of the most important cuisines in the world with the richness of 

Turkish cuisine. But the common belief is that this potential is not sufficiently assessed. The richness and 

diversity of Turkish cuisine includes regional differences. The richness and diversity in Turkish cuisine includes 

regional differences. In this context, the subject of this research is to identify the people who know  their culinary 

culture. 

 

In order to reach this aim, Igdır Province food inventory has prepared and a qualitative research form 

has  prepared. Research data has obtained from structured survey questions directed to local people. According 
to the results of the research; they stated that the majority of the participants had a local meal in their homes and 

consumed local food very much.  

 

Key Words: Turkish Cuisine, Regional Cuisine, Food Culture, Igdır Province 

 

TÜRK MUTFAĞI KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAĞIN YÖRE 

HALKI TARAFINDAN TANINMA DURUMUNUN TESPĠT EDĠLMESĠ: 

IĞDIR ĠLĠ ÖRNEĞĠ 
 

ÖZET 

 
Beslenme sürecindeki süreklilik, yemekle ilgili toplumun yapısına uygun bazı kuralların gelişmesine 

neden olmuştur. Toplumların yapı ve değerleri ile birleşen bu kurallar, o toplumlara ait mutfak kültürünü 

oluşturmuştur. Türk mutfak zenginliği ile dünyanın önemli mutfakları arasında yer almıştır. Fakat ortak kanı bu 

potansiyelin yeterince değerlendirilemediğidir. Türk mutfağındaki zenginlik ve çeşitlilik yöresel farklılıklar 

içermektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın konusu Iğdır yöre halkının kendilerine ait mutfak kültürlerini 

tanıma/bilme durumlarının tespit edilmesidir. 

 

Bu amaca ulaşabilmek için Iğdır İli yöresel yemek envanteri çıkarılmış ve nitel araştırma formu 

hazırlanmıştır. Araştırma verileri yerel halka yöneltilen yapılandırılmış anket sorularından elde edilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; katılımcıların çoğunluğunun evlerinde yöresel yemek yaptıkları 
ve yöresel yemekleri çok beğenerek tükettiklerini ifade etmişlerdir.  

 
Anahtar Kelimeler: Türk Mutfağı, Yöresel Mutfak, Yemek Kültürü, Iğdır İli 
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GĠRĠġ 

 

Mutfak kültürü, beslenmeyi sağlayacak yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve çeşitleri ile 

beraber hazırlık, pişirme, saklama ve tüketim aşamalarının mekan, ekipman, tarihsel kimlik ve 

toplumun sosyo-ekonomik durumu ve yeme içme alışkanlıklarına göre şekillenmiş mutfağı da 

içine alan bir yapıdır (Uzel, 2018). 

 

Türk mutfağı, zengin içeriği, çeşitliliği ve taşıdığı kültür özellikleri ile dünyadaki önemli 

mutfaklardan biridir. Zengin yiyecek ve içecek kültürüne sahip olan Iğdır ilinin yöresel yemekleri, 

Türk mutfak kültürü içinde, coğrafî konumu, tarihsel gelişim ve beslenme anlayışı çerçevesinde 

şekillenmiştir. Turizm sektörünün konaklamadan sonra en önemli kolunu yiyecek ve içecek 

faaliyetleri oluşturmaktadır. Son yıllarda insanlar yöresel yemekleri tatmak, üretim biçimlerini 

görmek amacı ile kültürel turizm aktivitelerine aktif bir şekilde katılmaktadırlar. 

 

Öncelikle Türklerde mutfak kültürünün tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş, daha sonra 

Iğdır‟ın mutfak kültürü tanıtılmıştır. İlaveten Iğdır yöre halkının kendilerine ait mutfak 

kültürlerini tanıyıp tanımadıkları tespit edilmiş bu kapsamda gerçekleştirilen araştırmadan elde 

edilen bulgular değerlendirilmiştir. 

 

1. TÜRKLERDE MUTFAK KÜLTÜRÜ 

 

İnsanın varoluşuna kadar dayandırılan yeme-içme ilişkisi zamanla bir hayat tarzına 

dönüşmüştür. Bir toplumun yemek tarzını oluşturan insanların yaşam tarzı kültürüdür. İnsan 

yaşamak için yemek zorundadır. Aynı zamanda sosyal bir varlık olması ve yaşadığı toplumun 

kültürünün etkisi altında kalması, bir yemek anlayışı geliştirmesine neden olmuştur (Çetin, 

2008:27-31). Çok sayıda devlet kuran ve birçok medeniyetle etkileşim halinde olan Türklerin 

kültürel yapısı zengindir(Ertaş ve Karadağ, 2013). İslamiyet‟ten önce ve İslamiyet‟ten sonra 

Türklerin kurdukları en çok bilinen devletler özetle şunlardır. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, 

Karahanlılar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye 

Cumhuriyeti‟dir(Kanlıdere, 2013). 

 

  İç Asya, karasal iklimin hâkim olduğu 8 milyon kilometrekareden fazla büyük bir alandır. 

İklim şartlarının tarıma elverişli olmaması, halkı hayvancılık yetiştiriciliğine yöneltmiştir. Göçebe 

hayat sürdüren Türkler hayvanlarıyla, çadırlarıyla ve diğer araç-gereçleriyle sürekli yer 

değiştirirlerdi. Suyun ve otun peşinde koşan Türkler‟de yaşadıkları bölgenin şartlarından ve 

hayvan yetiştiriciliğinin fazlalığından dolayı hayvansal ürünlerin tüketimi oldukça fazladır. At, 

koyun, keçi ve diğer büyükbaş hayvanların etinden ve sütünden faydalanma ilaveten av 

hayvanlarının kullanımı Türklerin beslenme kültüründe yer almıştır. Besledikleri hayvanların 

sütünden yoğurt ve tereyağı elde ederek kullanmışlardır. Buğday, arpa ve darı gibi tahıl 

ürünlerinden faydalanmışlardır. Meyve kullanımı da fazladır. İçecek olarak kımız ve ayran çok 

kullanılmıştır. Türklerin İç Asya‟da kullandıkları ve günümüze kadar aktarılan yemek kültürü 

ürünleri mantı, yoğurt, ayran ve kımızdır. İçki olarak üzümden yapılan ürünler çeşitli tabakalar 

tarafından kullanılmıştır(Alpargu, 2008:17-25).  

 

Türkler Ortadoğu‟ya geldiklerinde bu bölgede arpa, buğday, pirinç tarımı yapılmaktaydı. 

Büyükbaş, tavuk ve balık etleri de tüketilmektedir. Hayvancılığın yaygın olarak yapılması süt ve 

süt ürünlerinin yaygın şekilde kullanılmasına neden olmuştur. Meyve, sebze ve şeker de bölgede 

yetiştirilmektedir. Türklerin geçmişlerinden getirdikleri tarımsal ürünlerle yeni öğrendikleri Türk 

mutfağında yer almaya başlamıştır(Çetin, 2008:27-31).  

 

Karahanlılar döneminde et tüketiminde çeşitlilik vardır. Etlerden elde edilen kebap 

çeşitleri, Etin haşlanarak tüketimi ve etlerin kurutularak tüketimi ve balık tüketimi de dönemin 
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mutfağında yer almıştır. Tarımsal besin ürünleri olarak buğday ve buğdaydan üretilen ürünler ön 

sıralardadır. Sütten elde edilen yağ, yoğurt, ayran, peynir ve kaymak önemli besin kaynaklarıdır. 

Bal ve yumurta tüketimi de yaygındır. Etli yemekler, buğday ürünlerinden yapılan yemekler, 

pirinç ve sebze yemekleri, tutmaç ve darı yemekleri Karahanlı mutfağının başlıca 

yemeklerindendir. Armut, elma, üzüm, şeftali, kayısı, ayva, dut, iğde, ceviz ve fıstık dönemim 

tüketilen meyvelerindendir. Bu dönemde tüketildiği bilinen içecekler, kımız, şaraplar, boza ve bal 

şarabı (kumlak )‟dır. Meyve kuruları, pekmez, meyve suları, tuz, biber bildiğimiz dönemim 

mutfağında tüketilen ürünlerdir(Çetin, 2008: 29-34). 

 

Selçuklu dönemi gıda sağlama kaynağı olarak hayvanlar ve bitkiler kullanılıyordu. 

Büyükbaş hayvanların sütlerinden, küçükbaşların ise et ve diğer malzemelerinden 

faydalanılıyordu. Av hayvanları ve kuşların etleri de kullanılıyordu. Tavuk ve balık eti tüketimi 

yapılıyordu. Sucuk ve kebaplar dönemin sofrasında yer alan etlerden elde edilen besinlerdendir. 

Yumurta, süt ve süt ürünleri bolca kullanılırdı. Bitkilerin kullanımı ya tarımsal ürünler, yabani 

otlar veya meyvelerden sağlanıyordu. Tarımsal ürün olan buğday arpa, darı dönemin önemli 

hububatlarıdır. Undan pek çok hamurişi türü yapılırdı.  Bunlara örnek bazlama, çörek, katmer, 

tutmaç, yufka ekmeği, tandır ekmeğidir. Erişte bu dönemde kullanılmış ve erişteden „ürge‟ adında 

bir çorba da yapılırdı. Pirinç biliniyordu; fakat bulgur daha çok tüketiliyordu. Sebze olarak kabak, 

sarımsak, soğan,  patlıcan, turp, havuç, soğan, kara pazı tüketimi yaygındı. Tatlı olarak sütlaç, darı 

unundan yapılan irmik helvası, ekmek tatlısı tüketiliyordu. Selçuklular dönemi sofra adabı ve 

buna verilen önem oldukça fazladır. Yazılı kaynaklarda oturuş düzeninin olması sofra adabına 

verilen önemin göstergesidir (Çetin, 2008: 31-34). 

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk mutfak kültürünün zenginleşmesini katkı 

sağlayan halk mutfağıdır. Yöresellik taşıyan halk mutfağının yemekleri daha çok et ve tahıldan 

oluşmuştur. Et ve sebzeler, taze tüketildikleri gibi kurutularak ve kavrularak saklanmıştır. 

Misafirperver bir toplum yapısına sahip olan halkın hazırladıkları tüm yemekleri beğendirmek 

için çaba göstermeleri durumu, yeni lezzetlerin ortaya çıkmasına ve Türk mutfak kültürünün 

zenginleşmesine katkıda bulunmuştur (Yar, 2008). Osmanlı kaynaklarından elde edilen bilgilere 

göre, Türk toplumunun çok zengin ve köklü bir yemek kültürüne sahip olduğu ve yapılan 

törenlerin, merasimlerin ve şenliklerde ikram edilen yiyecek ve içeklerle beraber yapılan 

sunumların bir kültür mirası olduğu ifade edilmektedir (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2008). 

Cumhuriyet dönemi Türk mutfağı, zengin geçmiş mutfak kültürü mirasıyla devam ettirilmiş ve 

önemli değişimlerinde yaşandığı bir dönemdir. Osmanlı‟nın son dönemlerinde batıyla temasın 

artması geleneksel mutfak kültüründe bazı değişimlerin başlangıcı olmuştur  (Samancı, 2016). 

 

Türk mutfak kültürünün genel özellikleri Sürücüoğlu ve Özçelik (2008) ile Solmaz ve Altıner 

(2018)‟in çalışmalarında şu şekilde belirlenmiştir. 

 

 Yoğurt Türk mutfağında en çok tüketilen besinlerden biridir. Çoğu yemekle beraber ikram 

edilmekte veya yemeğin ana malzemesini oluşturmaktadır. 

 Ekmek sofralarda kullanılan ve kutsal kabul edilen bir ana unsurdur. 

 Sebze yemeklerine genellikle et ilave edilir. 

 Kebap çeşitleri, sulu et yemekleri ve hamur işleri oldukça yaygın tüketilen yemeklerdir. 

 Zeytinyağı tüketimi daha çok Batı Anadolu‟dadır. 

 Bulgur çokça tüketilen ve birçok yemek çeşitinde kullanılan bir tahıldır. 

 Yemekleri tatlandırmak için meyve ve meyve kuruları kullanılır. 

 Yemeklerde baharat kullanımı yaygındır. En çok tercih edilen baharatlar kırmızıbiberdir. 

 Pekmez tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 



  

592 
 

Türk Mutfağı Kapsamında Yöresel Mutfağın Yöre Halkı Tarafından Tanınma Durumunun 

Tespit Edilmesi: Iğdır İli Örneği 

 
2. IĞDIR’IN MUTFAK KÜLTÜRÜ 

 

 Iğdır ili komşu olduğu iller ( Kars, Ağrı)  ile komşu olduğu ülkeler (Azerbaycan, Nahcivan, 

İran) arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Bu ilişki mutfak kültürüne de yansımış ve ortak 

yemekler ve değerler oluşmasına katkı sağlamıştır. İlde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın 

yaygın olması nedeniyle süt ve süt ürünlerinden yapılan besinler oldukça fazla tüketilmektedir. 

Iğdır ili coğrafik yapısı her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliğine oldukça uygundur. İlde pek çok 

meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Sebze ve meyvelerden yapılan yemekler ilin mutfağında 

genişçe yer edinmiştir (Acar, 2010:190).  

 

Iğdır tarım ve hayvancılık yönünden oldukça zengin bir konumundadır. Ova konumunda 

olan bu ilin toprak verimliliği oldukça fazladır. Türkiye‟nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı‟nın 

eteğinde yer alan bu ilin konumu mutfak kültürünü olumlu yönde etkilemiş ve çeşitlilik katmıştır 

(Bayat, 2018). İlin ekonomisini canlandıran en önemli faaliyetler hayvancılık ve ekip-biçmedir. 

Ekip biçme faliyetleri genellikle ovalık alanda, hayvancılık ise ilin dağlık alanında yoğunlukla 

yapılmaktadır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, 2001:107).  

 

 Iğdır yöresine ait yöresel yemekler tablo 1‟de gösterilmiştir. 

 

Tablo.1. Iğdır’ın Yöresel Yemekleri 
Yöresel Çorbalar   Gatığaşı, Keledoş, Ayranaşı,Hörre, Süt Hörresi, Sabahaşı, Helise, Perzana Soğuk 

ayranaşı, omaç aşı 

Et Yemekleri Taş köfte, Tandır şiş, Ekşili et, Tavuk Şorva, Bozbaş, İşkembe kavurma, Cızdık, Paça, 

Yağ Şorvası, Etli sarma, Saç kavurma, Tavuk şorba  

Yabani Bitki 

Yemekleri 

Cılvır, Salmanca kavurma, evelik çorbası, 

Pilavlar Ekşili Pilav, Kuru üzümlü Pilav, Sütlü pilav, mercimekli pilav, Börülceli bulgur, 

evelikli bulgur, Tereyağlı erişte 

Börekler Nazıknan, Kete, Döğmeç, Hangel, Haşıl, Fetir 

Tatlılar Omaç helvası,  Hasude, Kuymak, Kaysafa, Kavut 

Yöresel Reçeller Patlıcan reçeli, kayısı receli, vişne reçeli, gül reçeli,  

Yenilen Yabani 

Otlar 

Yemlik, Meleçöyüt, İravan yemliği, Yarpız, Kazayağı, Salmanca, Guzu gulağı, evelik, 

sarıkök, maş 

Kaynak: (Acar, Z,  2010:190-201, Şen, 2012). 
 

3. YÖNTEM 

 

Bu çalışma ile yöresel mutfağın yöre halkı tarafından tanımma durumunun tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılacak bu çalışmada Iğdır İli şehir merkezinde 

oturan 50 ev hanımı ile Aralık- Ocak 2019 aylarında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

verileri ev hanımlarına yöneltilen yapılandırılmış anket sorularından elde edilmiştir. Soru formu 

için Sormaz (2017)‟nin çalışmasından yararlanılmış ve Iğdır İli‟ne uyarlanmıştır. İlaveten 

mutfaklarında yöresel çorba, yemek, tatlı ve ürünler kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için 

kapalı uçlu sorular ev hanımlarına yöneltilmiştir.  

 

Tablo 2: GörüĢme Soruları 
1. Ev mutfaklarınızda yöresel yemek pişirilmekte midir? 

2. Ev mutfağınızda yöresel çorba pişirilmekte midir?  

3. Ev mutfağınızda hangi yöresel et yemekleri pişirilmektedir? 

4. Ev mutfağınızda hangi yöresel tatlı pişirilmektedir? 

5. Ev mutfağınızda hangi yöresel çorbalar pişirilmektedir? 

6. Ev mutfağınızda hangi yöresel pilavlar pişirilmektedir? 
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4. BULGULAR 

   

Araştırmaya katılan 50 ev hanımı bayandan 20‟si 30-40 yaş aralığında, 26‟sı 40-50 yaş 

aralığında ve 4‟ü ise 50-60 yaş aralığındadır. Katılımcılara E1-E50 kodları verilmiş ve 

kullanılmıştır.  Ev hanımlarının memleketleri Iğdır‟dır. Yani Iğdırlı olan ve Iğdır‟da yaşamış 

insanlar araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

 

Araştırma için görüşü alınan kadınlara öncelikle “ ev mutfaklarınızda yöresel yöresel 

yemek pişirilmekte midir? ” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların hepsi evet cevabını vermişlerdir.  

 

Katılımcılara yöneltilen ev mutfağınızda yöresel çorba pişirilmekte midir? Sorusuna 

verilen cevaplar Tablo 3‟de belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Ev mutfaklarınızda yöresel çorba piĢirilmekte midir? Sorusuna verilen cevaplar 
E5, E6, E9, E12, E18, E24, E32, E36, E40, E41, E42, E47, E49, Ayranaşı 

E1, E2, E8, E10, E16, E19, E20, E21,E25,  E28, E30, E37, E39, E45 Ayranaşı, sabahaş 

E3, E4, E7, E11, E13,E14, E15, E17, E22, E23, E26, E35,  E44, E48,  Ayranaşı, gatığaşı 

E27, E29, E31, E33, E34, E38, E43, E46, E50 Ayranaşı, gatığaşı, 
sabahaşı, soğuk ayranaşı 

  Tablo 3‟de verilen cevaplara göre 13 kişi yöresel çorba olarak sadece ayranaşı ev 

mutfaklarında pişirmektedir. 14 kişi ise ev mutfaklarında ayranaşı ve sabahaşı yöresel çorbasını 

pişirmektedirler. Yine 14 kişi ayranaşı ile gatığaşını ev mutfaklarında pişirmektedir. 9 kişi ise ev 

mutfaklarında hem ayranaşı, hem gatığaşı hem de sabahaşı ve soğuk ayranaşını ev mutfaklarında 

pişirmektedirler. 

 

Mutfağınızda hangi yöresel et yemekleri pişirilmektedir? Sorusuna verilen cevaplar tablo 

4 verilmiştir. 

 

Tablo 4. Ev Mutfağınızda Hangi Yöresel Et Yemekleri PiĢirilmektedir? Sorusuna verilen 

Cevaplar 
Bozbaş: Tüm ev hanımlarının evinde pişirilmektedir 

Saç Kebabı: Tüm ev hanımlarının evinde pişirilmektedir. 

Tavuk Şorba: Tüm ev hanımlarının evinde pişirilmektedir.  

Taş köfte: Tüm ev hanımlarını evinde pişirilmektedir. 

Lahana Sarması: Tüm ev hanımları tarafından pişirilmektedir. 

Tablo 4‟deki verilere göre araştırmaya katılan tüm ev hanımlarını evlerinde pişirdikleri 

yöresel et yemekleri bozbaş, saç kavurma, saç kebabı, tavuk şorba, taş köfte ve lahana sarmasıdır. 

 

Mutfağınızda hangi yöresel pilav pişirilmektedir? Sorusuna verilen cevaplar tablo 5‟de 

sunulmuştur. 
 

Tablo 5. Ev Mutfaklarınızda Hangi Yöresel Pilav PiĢirilmektedir? Sorusuna Verilen Cevaplar 
Süzme Pirinç Pilavı: Tüm ev hanımlarının mutfaklarında pişmektedir. 

Bulgur Pilavı: Tüm ev hanımları tarafından pişirilmektedir.  

Mercimekli Pirinç Pilavı: 5 ev hanımının mutfağında pişirilmektedir. 

Ekşili Pilav: Tüm ev hanımları tarafından pişirilmektedir. 

Tablo 5‟deki verilere göre süzme pirinç pilavı, bulgur pilavı, ekşili pilav tüm ev 

hanımlarının mutfaklarında pişirilmektedir. Mercimekli pirinç pilavı ise sadece sadece 5 ev 

hanımının evinde pişirilmektedir. 

 

Mutafağınızda hangi yöresel tatlılar pişirilmektedir? Sorusuna verilen cevaplar, Helva ve 

kaysafadır. Bunlar tüm ev hanımlarının mutfağında pişirilmektedir. 
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SONUÇ 

 

Araştırmaya katılan 50 ev hanımı bayandan 20‟si 30-40 yaş aralığında, 26‟sı 40-50 yaş 

aralığında ve 4‟ü ise 50-60 yaş aralığındadır. 

 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre, cevaplayanların hepsinin evinde 

yöresel yemek pişmektedir.  Katılımcılardan 13 kişi yöresel çorba olarak sadece ayranaşını ev 

mutfaklarında pişirmektedir. 14 kişi ise ev mutfaklarında ayranaşı ve sabahaşı yöresel çorbasını 

pişirmektedir. Yine 14 kişi ayranaşı ile gatığaşını ev mutfaklarında pişirmektedir. 9 kişi ise ev 

mutfaklarında hem ayranaşı, hem gatığaşı hem de sabahaşı ve soğuk ayranaşını ev mutfaklarında 

pişirmektedirler.  

 

Araştırmaya katılan tüm ev hanımlarının evlerinde pişirdikleri yöresel et yemekleri 

bozbaş, saç kavurma, saç kebabı, tavuk şorba, taş köfte ve lahana sarmasıdır. Mutfaklarda pişen 

yöresel pilavlar, süzme pirinç pilavı, bulgur pilavı ve mercimekli pirinç pilavı tüm katılımcıların 

mutfaklarında pişirilmektedir. Yöresel tatlı olarak en çok tercih edilen helva ve kaysafadır. Tüm 

bu sonuçlardan Iğdır mutfaklarında yöresel yemekler pişiriliyor diyebiliriz.  
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SUMMARY 

 
Article deals with life and creativity of prominent Azerbaijani artist Ibrahim Safi.The artist's immigration 

life in Turkey, his creativity searches, the innovations brought by the artist to the Turkish fine arts were 

investigated in article. 

 

The content, colors and techniques of some of the artist's works examined in the article. Also the place of 

Ibrahim Safi among the masters of the Turkish painting and his relations with prominent art figures of his period 

has been investigated. 

 

Key Words: Impressionizm, postimpressionism, colorist, exhibition, painter, composition, art. 

 

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏTİNİN  

ORTAQ DƏYƏRİ – İBRAHİM SAFİ 

 

 XÜLASƏ 

 
Məqalədə görkəmli Azərbaycanlı rəssam İbrahim Safinin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur. 

 

Əsasən rəssamın Türkiyədə yaşadığı mühacirət həyatı, yaradıcılıq axtarışları, rəssamın türk təsviri 

sənətinə gətirdiyi yeniliklər araşdırılmışdır. 

 

Məqalədə rəssamın bəzi əsərlərinin rəng, məzmun və texnika baxımından təhlili aparılmış, İbrahim 

Safinin türk rəssamlıq sənət aləmində ustadları arasındakı yeri və dövrünün görkəmli sənət nümayəndələri ilə 

əlaqələrinə nəzər salınmışdır.     

 

Açar sözlər: Impressionizm, postimpressionizm, kolorist, sərgi, rəssam, kompozisiya, incəsənət . 

 

GİRİŞ 

 

Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər 

biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. (12.106) 

 

1898-ci ildə Naxçıvanın Şərur rayonunda dünyaya göz açmış, üç yaşında olarkən atasını 

itirmiş, uşaqlıq illərini çətinliklər içində keçirən Rəhman (İbrahim) Səfiyev də məhz bu qəbil-

dən olan sənətkarlarımızdandır. Rəhman adını İbrahimə atası Qafar bəy qoymuşdur. 

 

Balaca İbrahim (Rəhman) kiçik yaşlarından rəsmə həvəs göstərmiş, 12 yaşında ikən 

“Araz balıqçıları” və “Anamın portreti” adlı ilk rəsimlərini çəkmişdir. Bəlkə də atası – el oza-

mailto:zbingol@mu.edu.tr
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nı, Qafar bəy Səfiyev, o dövrün savadlı, bədii ədəbiyyatı sevən, Şərq klassiklərinin əsərlərini 

oxuyan, sözü və yazdığı şeirləri ilə İbrahimin qəlbində rəssamlığa, incəsənətə qarşı ilk qığıl-

cımları oyadan insan olmuşdur. İbrahim (Rəhman) üç yaşında ikən atası vəfat etdiyinə görə, 

qohumlarının himayəsində böyümüşdür. İbrahim (Rəhman) Səfiyev ibtidai təhsilini, vaxtilə 

görkəmli ədib-dramaturqumuz Cəlil Məmmədquluzadənin müəllimlik etdiyi Baş Noraşen (in-

diki Cəlilkənd) məktəbində almışdır. 

 

Rəhman (İbrahim) Səfiyevin Kərim adında qardaşı, Qədirnisə, Xırdaxanım, Siyəmən və 

Mina adında dörd bacısı olmuşdur. Məktəbi bitirəndən sonra, öz arzularını reallaşdırmaq üçün 

təhsilini davam etdirmək qərarına gəlir. İrəvan Müəllimlər Seminariyasında oxuyarkən, onun 

rəssamlığa xüsusi meylini və istedadını seminariyanın rəsm müəllimi, rumıniyalı rəssam Kolt-

sa (soy adı bilinmir) görür və onu bu yola yönəldirdi. Seminariyada oxuduğu zaman artıq rəs-

sam olacağına qərar verən İbrahim (Rəhman) İrəvan Müəllimlər Seminariyasını bitirdikdən 

sonra iki il Moskvadakı Rəssamlıq İnstitutunun hazırlıq kursunda təhsil alır. Lakin Rusiyadakı 

1917-ci il inqilabı hadisələrindən təsirlənərək, təhsilini yarımçıq buraxıb Naxçıvana, doğma 

diyara qayıdır. Həmin illərin çətinlikləri rəssamdan da yan keçmir. O, Şərurda rəsm çəkərək, 

çörək pulu qazanmaq məcburiyyətində olur. 

 

İbrahim (Rəhman) Səfiyev əsl vətənpərvər bir gənc kimi, vətənini qorumaq üçün həmin 

dövrdə könüllü olaraq erməni işğalçılarına qarşı özü kimi igid Azərbaycan övladları və türk 

əsgərlərinin köməyi ilə Qafqaz-İslam Ordusunun tərkibində, Zəngəzur döyüşlərində ermənilə-

rə qarşı vuruşmuşdur. (Məlumat var ki, Naxçıvanın son xanı olan Nəsrullah xan-Nəso – İbra-

him Səfiyevin dayısı, 1920-1921-ci illərdə Şərurda ermənilər tərəfindən öldürülmüşdür). 

 

Bu məlumatı isə İbrahim Səfinin qardaşı  Kərim bəyin (Kərim bəy Cəlilkənddə müəllim 

işləyib. Cəlil Məmmədquluzadə Kərim bəygilin evində qalırmış) nəvəsi Neft Akademiyasının 

Elektromexanika kafedrasının dosenti Elşad Səfiyev vermişdir. 

 

İbrahim Səfi I Dünya müharibəsi illərində Zaqafqaziyadakı ordunun tərkibində Türkiyə-

yə gəlir və həyatını burada – Türkiyədə qurmalı olur. Bu andan ailəsiylə əlaqəsini itirir. 

 

İbrahim Səfinin qohumu, İstanbulda məskunlaşan tanınmış jurnalist Leyla xanım Vəki-

lovanın dediyinə görə, Vəkilovlar ailəsinin Səfiyevlərlə sıx qohumluq əlaqələri vardır. Belə ki, 

Leyla xanımın nənəsi Şirin Səfiyeva İbrahim Səfiyevin əmisi qızıdır. Leyla xanımın qeyd etdiyi 

kimi, Səfiyevlər ailəsindəki görkəmli insanların adları Türkiyədə tanınır. Onlardan biri, Tağı 

Bəxşəli oğlu Səfiyev Qars Müqaviləsinin Naxçıvan təmsilçisi idi. Qars anlaşmasında Karabə-

kir Paşanın böyük və danılmaz rolu varıydı. İbrahim Səfiyev də Karabəkir Paşanın qoşunları-

na qoşularaq Türkiyəyə gəldi. İbrahim Səfiyev Türkiyədə Səfiyevlər ailəsinin soyadının tanın-

masında böyük rol oynadı. Onun əsərlərini almaq üçün Londondan, Fransadan, Almaniyadan 

insanlar gələrdi. Biz onunla çox yaxın idik... (müsahibə materialı 06.07.2018) 

 

YÖNTEM 

 

Beləliklə, İbrahim Səfiyev (Rəhman) qürbət elin nəbzini tutmaq üçün önəmli addımlar 

atır və ilk olaraq İstanbulda Gözəl Sənətlər Akademiyasına daxil olur və 1923-cü ildə buranı 

bitirir. Qeyd edək ki, Türkiyənin məşhur rəssamı Namık İsmayıl da bu akademiyada təhsil al-

mışdır. Qismət elə gətirir ki, İbrahim təhsilini bitirdikdən sonra Namık İsmayılın emalatxana-

sında müsafir tələbə kimi çalışır. Emalatxanadan verilən “müsafir tələbə mükəlləfiyyət vərə-

qəsi”ndə Rəhman Səfiyev kimi qeyd olunur. 
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Həyatı heç də rahat olmayan İbrahim, Türkiyədə bir çox sənət adamları ilə tanış olur və 

rəssamlar arasında dəyərli dostlar əldə edir. O zaman Türkiyədə yaşayıb-yaradan tək naxçı-

vanlı rəssam deyildi İbrahim Səfi. Ana tərəfindən qohumu olan və soylu bir ailədə doğulmuş 

rəssam-heykəltəraş Əkbər Kazım Muğan (Əkbər Kazımbəyov) Türkiyədə yaşayıb-yaradırdı. 

 

1924-cü ildən etibarən sərgilərdə iştirak etməyə, tanınmağa başlayan rəssam II Dünya 

müharibəsi başlanarkən hərbi xidmətə çağırılır. Orduda qulluğunu tamamladıqdan sonra hə-

mişəlik İstanbulda məskunlaşır və həyatını sənətə bağlayır. Türkiyə vətəndaşlığına keçərkən, 

Rəhman Səfiyev adını İbrahim Safi kimi yazdırır, çünki Rəhman adı dinlə qadağan edilirdi. 

O, uzun müddətdən sonra, 1953-cü ildə – 55 yaşında olarkən, əslən yunan olan Zaxarina adlı, 

nəvələri olan bir xanımla ailə qurur. 

 

Dostu Naci Terzi bu evlilik haqqında sonralar yazırdı: “O vaxt rəssamların maddi vəziy-

yəti olmadığına görə, onlara qız verən kim idi? Zaxarina, Səfini sevən insanları xoşlamırdı, 

bizim onunla görüşməyimizə mane olmağa çalışırdı. Ancaq İbrahim Səfi həmişə mənimlə ya-

xın ünsiyyətdə olub, hara getsə, mənə məktublar yazırdı. Zaxarinayla arabir Afinaya gedərdi-

lər... Nə vaxt evinə getsəydim, görürdüm ki, Səfi rəsm çəkir...”. (3.2) 

 

İbrahim Səfinin özünəməxsus bir xüsusiyyəti də var idi. O, məktub yazarkən, ya möv-

zuya uyğun olaraq və ya da içindən gələn hər hansı bir rəsmi cızma-qara edərdi. 

 

Türkiyədə İbrahim Səfini, ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün portretini çəkən ilk rəs-

sam kimi də tanıyırlar. Türk rəsm sənətinin öncülərindən olan İbrahim Çallı və Namık İsma-

yılın emalatxanasında özünü doğruldan İbrahim Səfi rəssamların bir çoxuna nəsib olmayan, 

tarixə düşəcək hadisəyə imza atır. O, iki dəfə Atatürkün naturadan portretini çəkir. Türk tari-

xinin şanlı səhifələrini və qəhrəmanlarını öz tablolarında yaşadan rəssam, bu portretdə dahi 

şəxsiyyətin obrazını inandırıcı şəkildə ifadə edə bilib. İbrahim Səfiyev türk rəsm sənəti tari-

xində özünəməxsus tərzi ilə tanınaraq, Türkiyə rəssamlığına yeni nəfəs gətirir. İbrahim Səfi 

öz yaradıcılığında XIX əsr rus realistlərinin, “Səyyar rəssamların” ideya platformasında da-

yanmış, onların yaradıcılıq prinsipinə sadiq qalmışdır. 

 

İbrahim Səfi deyirdi: “Mənim sənət anlayışım rəssamlıqda gözəllik axtarmaq və gözəl-

lik yaratmaqdan ibarətdir, mən gözəlliyi bəyənirəmsə, başqasına da bunu bəyəndirməyə çalı-

şıram”. (2,15) 

 

Sənətşünas Süleyman Arisoyun yazdığına görə, İbrahim Səfinin əsərlərini seyr edənlər 

lirik və ya romantik hisslərə qapılır, həyacan keçirirlər... 

 

İbrahim Səfi müasir türk rəssamları Hikmət Onat, Şərəf Akdik, Vəcih Bərəkətoğlu, Naci 

Kalmıkoğlu, Zəki Qocəməm, Namık İsmayıl və başqaları kimi Türkiyə realizm məktəbinə 

mənsub olan bir rəssamdır. İbrahim Səfi türk realistlərindən Naci Kalmıkoğlu (kalmık mən-

şəlli rus rəssamı Nikolay Kalmıkov) ilə daha yaxın idi və onun sənətini sevir, yüksək qiymət-

ləndirirdi və onunla sənət cəbhəsində birgə dururdu. O, dostu ilə birgə Nişantaşı bölgəsində, 

zadəgan köşklərinin divarlarına freskalar (divar üzərində rəsmlər) işləyir, interyer dizaynı ilə 

məşğul olurdular. Qazandıqları vəsait ilə rəng və kətan alardılar. 

 

Türkiyənin qocaman kolleksiyaçılarından olan dostu Naci Tərzi öz xatirələrində İbra-

him Səfini anaraq deyirdi: “Ömrünün axırlarına yaxın mənə ağlaya-ağlaya dedi ki, Naci bəy, 

mən özümü xoşbəxt hiss etmirəm. Naci (Naci Kalmikoğlu) ilə pulumuz olmazdı, çörəyin ara-
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sında balıq yeyərdik, onda çox xoşbəxt idim. İndi maddi cəhətdən heç bir problemim yoxdur, 

xəstəliyimi də vecimə almıram, ancaq xoşbəxt deyiləm... Çünki doğulduğum torpağın həsrəti 

məni heç vaxt tərk etmiyəcək”. (3,1) 

 

1946-cı ildən sonra rəssamın yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü başlayır. Türkiyədə ta-

nınmış rəssam olmağına baxmayaraq, daim axtarışlarda olan rəssam, iki il Münhendə olmaqla 

bərabər, on bir il Avropa ölkələrində yaşamış və ərsəyə gətirdiyi əsərləri ilə bir çox sərgilər 

açaraq, öz adını ölümsüzlər sırasına yazdıra bilmişdir. Öz yaradıcılığı ilə fərqlənən rəssam, 

Türkiyə dövləti tərəfindən Roma və Vyanaya göndərilir. Görkəmli sənətkar bu ölkələrdə də 

fərdi və qarışıq sərgilərdə iştirak edir, özünün və əsərlərinin dəyərini artırır. 1967-ci ilə qədər 

sadəcə Marsiliyada səkkiz fərdi sərgi açan rəssam, klassik rəsm üslub düşüncəsini dəyişdirə-

rək, miniatür və primitivizmlikdən (qəsdən sadələşdirmə) fərqlənən, türk rəssamlığına yeni bir 

meyil gətirmiş, öz dəst-xəttini yaratmışdır. 

 

O, ilk rəsm təhsilini Rusiyada aldığından, Repin yaradıcılığından, əsərlərindən təsirlənə-

rək, güclü akademik rəsmi ilə, impressionizmin gətirdiyi boya incəliyini, özünəməxsus tərzdə 

əsərlərində tətbiq etmişdir. Onun kətan üzərinə vurduğu rənglər son dərəcə sağlam, əsərlərin-

də isə həssaslıq və lirik bir incəlik hökm sürürdü. Yaradıcılığı dövründə əsərlərində təbiəti 

müxtəlif cəhətləri ilə təsvir edən rəssam, hər an dəyişən işıq-kölgəyə diqqət yetirərək aşiqanə 

yanaşmasını gizlətmirdi. Əsərlərində çoxplanlılıq, dəqiqlik, çoxfiqurluluq, güclü kompozisiya 

rəssamın çətinlikdən qorxmadığının, əksinə, etdiyi işdən zövq aldığının göstəricisidir. 

  

1950-ci illərdən, bir çox sərgilərdə nümayiş olunan əsərlərində seçdiyi üslub, xüsusilə 

boyanın qalın tətbiqində, rənglərə olan güclü meyli Avropa və Türk rəssamlıq məktəbləri ənə-

nələrindən bəhrələnməsini göstərir. Lakin yaradıcılığında rus impressionizminə də üstünlük 

verməsi aşkar hiss olunurdu. Rəssamın qalın rəng mozaikasından yoğrulmuş portretlərində isə 

psixoloji məqamlar çox güclüdür, belə ki, hiss və duyğular, biçim və forma, rəng böyük usta-

lıqla vurğulanırdı. Əsərlərindəki təkrarsız kompozisiya biçimləri, rəng həlli və bədii şərh də 

müxtəlif məziyyətləri aşkarlamağa xidmət edir. Rəssamın tabloları, keçirdiyi hiss və duyğula-

rını dəqiq şərtləndirir. Qeyd etdiyim məqamları onun “Avtoportret”ində, “Zərrux xanım” 

(əmisi Kərim bəyin qızı) , “Zaxarina xanım” (rəssamın yoldaşı), “Küfeci Pala”, “Qara libaslı 

nəməlum qadın”, “Cümbüşcü Hafiz”, “Səyyar musiqiçi” (həmin Cümbüşcü Hafizdir), “Çin-

gənə qız “(Çingənə qız – silsilə əsərlər) və başqa portretlərdə açıq sezmək olar. 

 

Dostu Nacı Tərzi deyirdi: “Mənim kolleksiyamda İbrahim Səfinin əsərləri var idi, on-

lardan iyirmisini sataraq, özümə Beyoğluda bir ev aldım. Bir əsəri də hər daim mənimlədir 

“Çingənə qız”. Bu, yeganə tablodur ki, Səfi onun altında kiril əlifbasının hərfləri ilə Rəhman 

Səfiyev (Рахман Сафиев) kimi imza atıb”. (3,2) 

Ümumiyyətlə, Səfinin ən çox sevdiyi üç model olub: həyat yoldaşı Zaxarina xanım, Kü-

feci Pala və Cümbüşcü Hafiz. Tək Gümbüşcü Hafizin 20-dək portretini yaratmışdır. 

 

Rəssam tablolarda, əsasən fırça, tübik, şpakel yaxılarından daha çox istifadə edirdi. Sə-

finin qara qələmlə işlədiyi cızma-qaralar, eskizlər çox güclü idi. O özü ilə hər zaman müxtəlif 

ölçülü not dəftərləri gəzdirir və harada olmasına baxmayaraq, öz eskizlərini edirdi. Bir gün İb-

rahim Səfi Kasımpaşada küçə ortasında rəqs edən çingələrin (qaraçıların) ortasında oturaraq, 

havada uçuşan rəngli, güllü parçaları eskiz edirdi. Rəssam qaraçıların rəngli dünyasını bu cür 

kağıza köçürə bilmişdir. Rəqs edənləri, şən insanları, dostlarını kağıza, kətana köçürməyi xoş-

layırdı ustad. 
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O öz sənəti üçün deyirdi: “Sənət hər kəsə ayrı-ayrı xitab edən, açılması çətin yönləri 

olan, fikirlər məhsuludur. Bəlli bir ölçüsü yoxdur. Sənətdə müvəffəqiyət qazanmaqdan daha 

çox, özünü tanımaqdır. Sevdiyini bilmək, işləmə tərzinə xəyənət etməmək, işləmə tərzini və 

mövzunu tənzimləməkdir sənət. Rəssamın sadacə hiss etməyi yetərli deyil, hissləri köklü bir 

texnikayla rəsmə köçürməkdir, sağlam bir texnikada işləməkdir sənət”. (8,122) 

 

Onun palitrası rənglər buketinə bənzəyirdi. Əsərləri canlı, parlaq, saf, təmiz rənglərlə 

çəkilmişdir. 

 

“Ömrüm yetdikcə, gözəlin daha gözəlini edəcəyəm, işləyə bilmədiyim, rəsm etmədiyim 

günlərdə özümü yaşamamış hiss edirəm, xəstəliyimin yeganə dərmanı rəsm çəkməkdir, dünya-

ya yüz dəfə də gəlsəm, yenə də rəssam olaraq gəlmək istərdim”, (9.123) – deyirdi rəssam! 

 

“Ən yaxşı müəllim təbiətdir, rəssamın müəllimi təbiətin içində var”.(2.15) Bu konsepsi-

yaya söykənən rəssamın əsas mövzusu təbiət idi. İbrahim Səfiyev natürmortlarında belə, say-

sız gül və çiçək çəkmişdir. Bu çiçəklərin rəngarəngliyi, parlaq boyaları insanda ilıq, həzin xoş 

hisslər oyadır. 

 

RƏSSAM İBRAHİM SƏFİYEVİN SƏNƏT YOLU 

 

Bir çox rəngkarlıq lövhələrində rəngli cizgilərin qəribə ritmindən ortaya çıxan romantik 

ovqat seyirçini ilk baxışdan özünə cəlb edir. İbrahim Səfini türk təsviri sənətinin postimpres-

sionist janrına ən layiqli töhfə verən sənətkarlardan hesab etmək olar. Onun bir-birini təkrarla-

mayan saysız əsərlərində, həyatdan aldığı ağır zərbələrlə əlaqəli əsərlər də görmək olar. Bu 

əsərlərin xronologiyası müəllifin keçdiyi yoldur. Bunu rəssamın sənətdəki inkişafını, onun 

rəngkarlıq manerasını formalaşdıran mərhələləri ardıcıl izlədiyimiz zaman görə bilərik. 

 

Rəssam İbrahim Səfiyev sənətlə dolu ömrünü saysız hesabsız qiymətli əsərləri ilə zən-

ginləşdirmişdir. Rəssam olaraq, məlum səbəblərdən çəkdiyi sıxıntılara baxmayaraq, həyatını 

tamamən sənətə həsr etmiş, ara vermədən Türkiyədə müxtəlif fərdi sərgilər açmışdır. Hər za-

man rəssamlığın əsas qanunları içində, güclü və mənimsənmiş bir realizmə hakim olmuşdur. 

Əsərlərini bir-bir gözdən keçirdikdə, meydana gələn davamlı şəkildə yeni düşüncələr və gö-

rüntülər arasındakı bağlantı hiss olunmaqdadır. 

 

İbrahim Səfinin yaradıcılığında uşaqlıq xatirələrinə əsaslanaraq, doğma yurdun məişəti-

nə dair mövzulara da rast gəlmək olar. Onun 1898-1899 cu illərdə Baş Noraşendən Əyricə 

yaylağına gedən köçərilərin həyatından bəhs edən təsvirləri “Şərq rəqqasları dağlıq ərazidə” 

adlı silsilə əsərlərində öz əksini tapmışdır. Gözlərimiz önündə əzəmətli dağ mənzərəsi canla-

nır. Bir əsərdə, arxa planda qədim karvansara qarşısında köçərilər dəstəsinin əyləndiyini görə 

bilərik. Təsvir olunan digər əsərdə isə, epizodda dağ mənzərəsinin fərqliliyi, havanın, insan 

sayının, çalğıçılar sayının fərqliliyini görə bilərik. İbrahim Səfi dayanmadan eksperimentlər 

edir və bir əsəri fərqli rəngdə, lakin eyni rakursdan bir neçə dəfə çəkir. Məlumdur ki, “Şərq 

rəqqasları dağlıq ərazidə” freskası, Türkiyənin “Karvansara” adlanan əyləncə məkanında, rəs-

sam tərəfindən divara çəkilmiş möhtəşəm əsərdir. Əsər öz manumentallığı və orijinallığı ilə 

tamaşaçıları bu gün də heyran edir. 

 

1955-1966-cı illərdə İbrahim Qərbi Avropanın incəsənətini incələyir, Cenevrə, Zürih, 

Münhen, Köln, Frankfurt, Vena, Roma, Paris, Marsel və Afinada sərgilər keçirir. Onun yara-

dıcılığı türk incəsənətinin Qərbdə tanıdılıb və qəbul olunmasında böyük rol oynamışdır. Bunu 
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görən və bilən Türkiyə dövləti rəssamın bir çox sərgisini özü maliyyələşdirirdi.  

 

Rəssamın sərgi keçirdiyi ən böyük salonlarda belə divarlar əsərlərlə dolan kimi, qalan 

əsərlərini, tamaşaçı və qalereya sahiblərinin tələbinə görə yerə də düzürmüş. Bir sərgiyə 300 

rəsmə yaxın əsər çıxarırmış. Ona görə də, Türkiyə tarixində ən çox rəsm çəkən rəssam kimi 

tanınır Səfi. 

 

Parisdə nəşr olunan “Orient” qəzetində yazılırdı: “Səfi öz dövründə Türk rəssamları 

arasında güclü sima kimi fərqlənir. O, heç bir zaman rəssamlığı abstraksiyaya çevirən kon-

sepsiyalar ardınca getmir. Tamaşıçılar İbrahim Səfinin parlaq boyalarına, incə nüanslarına 

valeh olurlar. Rəssamın mənzərələri o qədər təsirli və canlıdır ki, onlara baxarkən istər-istə-

məz romantika haqqında düşünürlər”. (2,15) 

 

Rəssamın 1960-1970-ci illərdən sonra işlənmiş rəsmlərində daha canlı və parlaq rəngə 

üstünlük verilmişdir. Canlı və soyuq rənglərin əks etdirdiyi hərarət və işıq, bu rənglərə ağırlıq 

verən məna təzadı insanı öz təsiri altına alır. 

 

Sənətdə öz prinsipləri, mükəmməl işləmə tərzi olan sənətçinin son illərdəki əsərlərində 

olan yeni xüsusiyyətlər çeşidli mövzularda meydana çıxır. 

 

1975-1980-ci illərdə İbrahim Səfiyev görmə qabiliyyətini get-gedə itirmiş, 4 yanvar 

1983-cü ildə yüzüncü fərdi sərgisinin açılış axşamı həyata vida etmişdir. 100-cü sərgisi onsuz 

keçmişdir. İstanbuldaki Zəncirli quyu məzarlığında dəfn olunub böyük Səfi... 

 

Dostları onunla məzarlığı üzərində yazılan bu sözlərlə vidalaşmışdılar: – 

 

“Rənkdən və işıqdan bir devdi Safi 

Aramadı rütbə, şan, sənəti sevdi Safi 

Doyulmaz gözəllikdə Safini tanımağa 

Könül gözünüzlə baxmanız kafi”. (7.) 

 

Müxtəlif sənət cərəyanlarına, təzadlı rəssamlıq üslublarına yaxından bələd olan İbrahim 

Səfi yaradıcılığında realizmə üstünlük vermiş, dünya incəsənətinin mütərəqqi ənənələrini da-

vam etdirmiş, boyakarlığın müxtəlif janrlarında çoxlu tablo, o cümlədən mənzərələr, portretlər 

və sair yaratmışdır. Bəzi mənzərə və natürmortların şux, şəffaf koloriti, rənglərin oynaqlığı 

onu fransız impressionistlərinə yaxınlaşdırır, impressionizmin naturaya gətirdiyi işığa, parlaq-

lığa, kolorit gözəlliyinə aludəçiliyini göstərir. Onun “Paris”, “Münhendə Qış”, “Afinada qon-

şu həyəti”, “Rumeli hisarı”, “Afina” və s. əsərlərində bir çox ölkələrə səfər təəssüratları əksini 

tapmışdır. Türkiyədə, həmçinin Fransa, Avstriya, ABŞ, İsveçrə və s. ölkələrdə fərdi sərgiləri 

nümayiş etdirilmişdir. Mənzərə, portret və natürmortlardan ibarət bəzi əsərlərini qardaşı qızı 

Zərrux xanım (Semaşko xəstəxanasında həkim) R.Mustafayev adına Azərbaycan Milli İncəsə-

nət Muzeyinə, Abbas Zamanov tərəfindən isə 1989-cu ildə Bakıda keçirilən “Əzizim vətən 

yaxşı...” sərgisinin ekspozisiyasına daxil edilmiş əsərləri, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiy-

yat Muzeyinə verilmişdir. İbrahim Səfinin əsərləri Türkiyə və dünya muzeylərində, o cümlə-

dən şəxsi kolleksiyalarda qorunub saxlanılır. 

 

10 mindən artıq əsərin müəllifi İbrahim Səfi Türkiyədə əsəri ən çox satılan rəssam kimi 

də tanınır. Böyük ürək sahibi idi Səfi. Əsərlərini satar, pulun çox hissəsini də uşaq evlərinə və 

orduya keçirərdi. 
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İbrahim Səfinin vəfatından sonra rəssamın öz kolleksiyasında olan ən dəyərli əsərlərini 

və eskizlərini həyat yoldaşı Zaxarina xanım özü ilə Yunanıstana – Afinaya aparır. (Məlumata 

görə, Vətəninə həsr etdiyi tablolar da, həmin kolleksiyada olub). Bəzilərini isə dəyər-dəyməzə 

antikvar əşya satanlara satmışdır. 

 

1989-cu ildə Fatihdeki Horhor Antikacılar Çarşısının ilk qalereya sahiblərindən biri və 

İbrahim Səfinin əsərlərini satan Cengiz Ünlü deyirdi: “Eskidən bizə evlərdən İbrahim Safi , 

Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya tabloları gəlirdi. Üstəlik gətirənlər əllərindəki dəyərin fərqində be-

lə deyildilər”. (müsahibə materialı 02.11.2018 Amsterdam) 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İbrahim Səfi son nəfəsinə kimi onun yanında olan fərdi həkimi Ənvər Taliyə həm ucuz 

qiymətə əsər satar, bəzən də hədiyyə əsərlər verərmiş. Beləliklə, Ənvər Talinin kolleksiyasın-

dakı 350 rəsm əsəri 7 milyon dollar məbləğində dəyərləndirilmişdir. Bu gün Türkiyənin ən 

görkəmli şəxsiyyətlərində və kolleksiyonerlərində İbrahim Səfinin əsərlərinin olması ilə fəxr 

etməyə haqqımız var. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri onun yaradıcılığına və şəxsiyyətinə 

böyük ehtiram göstərərək, “Görkəmli rəssam İbrahim Səfiyevin 120 illik yubileyinin keçiril-

məsi haqqında” 2018- ci il 17 oktyabr tarixli sərəncam imzalamışdır. Həmin sərəncam Türk 

dünyasının tanınmış rəssamının həyat və yaradıcılığının daha geniş tədqiq olunmasına və öy-

rənilməsinə xidmət edir. Bu isə görkəmli sənətkarın irsinə göstərilən diqqətin və muxtar res-

publikada rəssamlıq sənətinə verilən yüksək dəyərin ifadəsidir. 

 

Azərbaycan incəsənət tarixində İbrahim Səfiyev kimi rəssamlar az deyil. Onların hər bi-

ri tanınmağa və təbliğ olunmağa layiq şəxsiyyətlərdir. 
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ABSTRACT 

 
The influence of multicultural communities on the choice of strategies for its preservation is considered, 

the issues of updating the meanings of cultural masterpieces and maintaining cultural understanding are raised. 

The symbolic consolidating role of the Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

of UNESCO is designated. 
 

Today, our perception of cultural heritage is changing under the influence of the realities of the interactive 

world, as well as the cultural heritage itself is subject to change and significantly changes under the influence of 

modern realities. At the turn of the 20th -21st centuries in the world there were changes in social, economic 

relations associated with the globalization of the information society, one of the priority directions of 

development of which is the informatization of education. 

 

In this regard, in the search for answers to questions relating to the concept of cultural heritage, as well as 

to understand and realize the processes occurring in the field of its preservation and development, many 

scientists and specialists look at the cultural heritage as an object, in which history and culture mix and interact. 

 
Key Words: UNESCO, cultural heritage, conservation strategies, international assessment standards, 

multicultural communities. 

 

INTRODUCTION  

 

Today, our perception of the cultural heritage is changing under the influence of the 

realities of the interactive world, as well as the cultural heritage itself undergoes the change 

and significantly changes under the influence of modern realities. At the turn of the 20
th
-21

st 

centuries in the world there were changes in social, economic relations associated with the 

globalization of the information society, one of the priority directions of development of 

which is informatization of education. 

 

It is also important to remember that the vectors of the development of culture and the 

system of higher humanitarian education are closely interconnected and cannot be considered 

as developing directly and independently from each other. The development of a regional 

system of higher humanitarian education is necessarily corrected and correlated with changes 

taking place in the cultural space in the widest sense of the word (Ustinina G.F., 2013). 
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Modern Value Characteristics Of Cultural Heritage 

 

 

1. THE CONCEPT OF CULTURAL HERITAGE  

 

In this regard, in the search for answers to questions relating to the concept of cultural 

heritage, as well as to understand and realize the processes occurring in the field of its 

preservation and development, many scientists and specialists look at the cultural heritage as 

an object, in which history and culture mix and interact. 

 

For comparison, in the first place, earlier, only works of art, archaeological finds, 

historical monuments were attributed to the cultural heritage, and until recently, their value 

characteristics were limited to representations of certain cultural communities or nations. 

However, today the process of evaluating cultural heritage sites is becoming international. 

 

Secondly, another feature is that these people create their own cultural communities that 

are multicultural and multinational in nature. The impact of these cultural communities on the 

cultural heritage is that they stimulate the emergence of new values and give rise to a new 

recognizable image of objects, in the end, a new historical phenomenon appears that at the 

same time embodies already known artistic and cultural and new values. 

 

Thirdly, the concept of cultural heritage continues to expand and is taking on new 

forms, such as cultural landscapes, popular cultures and oral traditions. It is becoming 

increasingly obvious that the assignment of any values to a specific cultural object may differ 

significantly depending on the time and place. 

 

So, currently there are many different approaches to the assessment of cultural heritage 

objects. When evaluating buildings, for example, it is customary, after dividing them into 

groups, to rely on «influence factors» and «pricing factors» Attention is paid to such 

characteristics as time, the author's decision, constructive embodiment and prestige, location, 

respectively. This approach, however, does not reflect the processes of globalization and, 

rather, demonstrates the economic component of the assessment. (Erica A., 2000) 

 

2.  APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF CULTURAL HERITAGE 

 

Another point of view belongs to Lourdes Arzipe, who in the article «Cultural Heritage 

and Globalization» highlighted the so-called «planetary» and «village» approaches (planetary 

and village perspectives). The main idea, emphasizing the differences of these views on 

cultural heritage, is that the old values, based solely on the territorial division of states, are 

outdated. She believes that in the context of globalization, cultural groups and national states 

are jointly creating new global cultural communities that are finding new ways to preserve 

cultural heritage. (Kaulen M.E. 2001) 

 

These processes cannot exert their influence on the development of museums. For 

example, there is a reorientation of museums from traditional to institutional forms, since 

today it is necessary to preserve, interpret and demonstrate monuments of material and 

spiritual culture. By virtue of this, eco museums, open-air museums, museums of traditions, 

museums of folklore, «museums of action», «environmental museums» have appeared. Much 

attention is paid to the development of methods for the actualization of heritage in the 

environmental museum, such as fixation, recreation, modeling and design. (Drikker A.S., 

1999) 
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It should also be noted that the emergence of virtual museums, which, firstly, are a 

natural result of the development of information technologies, and, secondly, represent a 

special form of representing diverse information, has also become a significant innovation. A 

virtual museum is «the possibility of representing the entire museum content, where objects 

from the museum collection and reconstruction of lost things can coexist in a single 

environment. And all this can be organized into an associatively connected structure, which 

can be defined as cultural memory – not in a metaphorical, but literally sense». 

(Krepkogorskaya E. 2013) 

 

3. THE SYSTEM OF EVALUATION OF CULTURAL HERITAGE 

 

In this regard, the idea of the need to create a unified planetary system for the evaluation 

of all works of art created by man, involving the reduction of the diversity of views and 

characteristics to a common, unified and whole idea of the value of a particular cultural 

heritage object, acquires great relevance. Creating a unified assessment system due to the 

processes of globalization, and should be based on the so-called "planetary" method and it is 

impossible without the use of modern technology. 

 

International strategies for the preservation and protection of cultural heritage have been 

successfully developed and implemented through the activities of organizations such as the 

UNESCO, ICOMOS, UNWTO World Tourism Organization (UNWTO) and several other 

non-profit organizations and foundations. Today, such strategies need to be used even more 

actively, as global communication encompassing more and more people in the world creates 

more and more new global cultural communities. In such a qualitatively new cultural space, 

man-made creations are assessed according to, adopting more and more distinct features, a set 

of global, world standards. 

 

The urgency of the above issues leaves no doubt, since at present some specialists are 

concerned about the system of evaluation of cultural heritage sites, which was applied in the 

process of their inclusion in the UNESCO World Heritage List. To be included in this list, an 

object must have a so-called «universal value». However, the main danger lies in the fact that 

the rich and influential participants in the process of preserving World Heritage take an active 

part in it, in contrast to the less affluent national communities. 

 

The study of cultural heritage sites, in particular monuments, ensembles, places of 

interest, traditions, customs, linguistic characteristics and cultural landscapes, of course, is 

most interesting if it takes into account both general cultural and national features. Since the 

culture of the region is the most complex education, including national, socio-economic, 

geographical and other features of the life of society in a given territory. 

 

So, the «planetary» method of evaluating cultural objects, in the first place, is a direct 

reflection of the idea of world unity. As for the «local» version, it is based on the idea of 

world diversity. Accordingly, its practical application seems impossible without daily contact 

with people speaking different languages, demonstrating other symbols of unity that is, 

having a different picture of the world, and at the same time wanting to select all the most 

significant and interesting on the cultural market. Such contacts lead to dramatic cultural 

changes, which, according to the UN International Commission on Cultural Affairs and its 

development, worry local representatives of many regional cultures. 
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RESULT 

 

Thus, the most effective is the combination of global and local strategies in carrying out 

work on the assessment and preservation of cultural heritage. I would like to note that the 

practical application of these strategies is impossible without taking them into account in the 

process of structuring the world system for evaluating cultural heritage objects 
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ABSTRACT 

 
The destination logo is an important element of the destination brand and identity. The destination logo is 

an issue that should be professionally studied in terms of affecting the permanence of destinations. The 

destination logo must include the historical, cultural and local values of the destination. In this study, the logos of 

Isparta's destination management stakeholders, which are on the way to becoming an important destination 
especially in the fields of cultural tourism and eco-tourism, are discussed. Qualitative data were used in the 

research. The data were obtained by the content analysis method and analyzed. As a result, it is revealed that the 

logos of Isparta's destination management organizations do not reflect the touristic and cultural riches of Isparta, 

they are not prepared professionally in terms of shape and design and the Provincial Culture and Tourism 

Directorate, which is the most important destination stakeholder, has no logo. 

 

Key Words:  Destination Management, Destination Logo, Isparta 

 

DESTİNASYON YÖNETİM ÖRGÜTLERİNİN LOGOLARININ İNCELENMESİ: 

ISPARTA (MERKEZ) ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 

 
Destinasyon logosu, destinasyon marka ve kimliğinin önemli bir unsurudur. Destinasyon logosu, 

destinasyonların akılda kalıcılığını etkilemesi bakımından üzerinde profesyonelce çalıĢılması gereken bir 

konudur. Destinasyon logosu, destinasyonun tarihi, kültürel ve yerel değerlerini içermelidir. Bu çalıĢmada, 

özellikle kültür turizmi ve eko-turizm alanında önemli bir destinasyon olma yolunda ilerleyen Isparta‟nın 
destinasyon yönetim paydaĢlarının logoları ele alınmıĢtır. AraĢtırmada nitel veriler kullanılmıĢtır. Veriler içerik 

analizi yöntemiyle elde edilmiĢ ve analizleri yapılmıĢtır. Sonuçta, Isparta‟nın destinasyon yönetim örgütlerinin 

logolarının Isparta‟nın sahip olduğu turistik ve kültürel zenginlikleri yansıtmadığı, Ģekil ve dizayn bakımından 

profesyonelce hazırlanmadığı ve en önemli destinasyon paydaĢı olan Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün bir 

logoya sahip olmadığı ortaya çıkmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Yönetimi, Destinasyon Logosu, Isparta 
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Destinasyon Yönetim Örgütlerinin Logolarının İncelenmesi: Isparta (Merkez) Örneği 

 
GİRİŞ 

 

Destinasyonların sahip oldukları kimlikler destinasyonların yönetiminde, 

pazarlanmasında ve markalaĢtırılmasında çok önemli bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Destinasyonların kimliği karmaĢık ve çok unsurlu bir özellik göstermektedir. Kültürel 

özellikler, kentlilerin yaĢam biçimleri ve gelenekleri, sloganlar, semboller gibi birbirinden çok 

farklı disiplinleri ilgilendiren unsurlardan bir tanesi de kentin sahip olduğu logodur. Yapılan 

çalıĢmalarda destinasyonun sahip olduğu slogan ve logonun akılda kalıcı olmasının, turistin 

ziyaret etme davranıĢını etkilediği sonuçlarının ortaya çıkması da destinasyon logosunun 

bilimsel yöntemlerle incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

 

Isparta kültür turizmi (Türkoğlu vd., 2005) ve eko-turizm (Manap Davras, 2018) 

açısından önemi giderek artan bir destinasyondur. Isparta‟nın turizm sektöründe hak ettiği 

yere gelebilmesi için marka ve kimlik çalıĢmalarının da yapılması gerekmektedir. Bu 

çalıĢmalarda, destinasyon yönetim örgütlerinin yapacağı çalıĢma ve katkılar öncü 

konumundadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmaların lideri konumunda olan destinasyon yönetim 

örgütlerinin sahip olduğu logolar daha da önemli hale gelmektedir. 

 

Bu çalıĢmada, Isparta Merkez‟de yer alan destinasyon yönetim örgütlerinin logoları 

incelenmiĢtir. Daha önce Isparta‟nın destinasyon yönetim örgütlerinin logolarını inceleyen bir 

araĢtırmaya rastlanmadığı için çalıĢmanın özgün olduğu ve literatüre katkı sağlayacağı 

söylenebilir. ÇalıĢmanın birinci bölümünde ilgili literatüre yer verilmiĢ; ikinci bölümünde 

yöntem konusu ele alınmıĢ; üçüncü bölümde bulgular sunulmuĢ ve araĢtırmadan elde edilen 

sonuçlar raporlanmıĢtır.  

 

1. LİTERATÜR 

 

Turistik kaynakların yönetimi, planlanması, geliĢtirilmesi ve etkin kullanımı, 

destinasyon yönetim örgütlerinin bir bütün olarak çalıĢması, iĢgücü planlaması, müĢteri 

memnuniyeti, destinasyonun imajı ve kimliği gibi konular destinasyon yönetimi çerçevesinde 

ele alınmaktadır (Bahar ve Kozak, 2005). Bahsedilen çeĢitli faaliyet alanları destinasyonların 

yapısını karmaĢık bir hale getirmekte; yönetimi ve pazarlanması en zor olan turistik ürün 

olarak karĢımıza çıkmasına neden olmaktadır (Özdemir, 2007). Turizm sektörünün hızlı ve 

kimi zaman sanayi sektörünün önüne geçen büyümesinden (Morçin, 2018) pay almak isteyen 

destinasyon yönetim örgütleri, pazarlama ve markalaĢma konularını logolar, semboller 

(Büyüker ĠĢler, 2018) ve sloganlara da (Erdoğan Morçin ve Büyüker ĠĢler, 2018) yer vererek 

çok geniĢ bir biçimde ele almaktadırlar.   

 

Kimlik ve imaj çalıĢmalarının yapılması önemli destinasyon geliĢtirme faaliyetlerinden 

biridir. Bu faaliyetlerin tüm paydaĢları kapsayacak Ģekilde bütüncül bir yaklaĢımla yapılması, 

destinasyonun etkin yönetimi ve pazarlanması için zorunludur (Akbaba, 2012). Bir diğer 

önemli konu da, destinasyon yönetim örgütlerinin, kolay taklit dilmeyecek, doğal, tarihi ve 

kültürel öz değerlere logo gibi kalıcı mesajlar verebilecek kimlik ve imaj unsurlarında yer 

vermesidir (Yenipınar ve Yıldırım,  2016). Destinasyon logoları, kentin marka kimliğini 

yansıtmalı ve kentin sahip olduğu turizm değerlerini içermelidir (Atılgan ve Karapınar, 2015).  

 

Destinasyona ait markanın, temel değerleri belirlendikten sonra, bu değerlerin hedef 

kitleye tutarlı bir Ģekilde iletilebilmesi için, logolar ile bu logolarda kullanılan renkler, 

Ģekiller, tipografi ve sloganlar gibi unsurlar detaylı bir Ģekilde tasarlanmalıdır (Çeken ve 
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Ersan, 2017). Buna ek olarak, turizm sektöründe yer alan paydaĢlar, kendilerini ifade eden 

sözlü ve görsel kimliklerini farklılaĢtırmak zorundadırlar. Günümüzde logo, paydaĢların 

kimliklerini ortaya koydukları sosyal medya hesaplarında profil resmi olarak kullanmaları 

sebebiyle dijital kimliğin önemli bir unsuru olarak ele alınmaktadır (SarıtaĢ ve Tilki, 2017).  

Bu nedenle, destinasyon logosu akılda kalıcı olması için renk, Ģekil ve simge bütünlüğünün 

profesyonelce ele alınmasını gerektiren bir kimlik unsuru haline gelmiĢtir. Çünkü logo, simge, 

slogan v.b. Ģehrin ismi anıldığında hemen akla gelen unsurlardır (Akdemir ve Kırmızıgül, 

2015). Park ve Petrick (2006) destinasyon yöneticilerinin markalaĢma çalıĢmalarında logo ve 

sloganı birlikte ele alma eğiliminde olduklarını ancak marka iletiĢiminde logonun slogandan 

daha değerli olduğunu düĢündüklerini ortaya koymuĢlardır. Beritelli ve Leasser (2016) ise 

yaptıkları çalıĢmada, turistlerin büyük bir çoğunluğunun (%81) ziyaret ettikleri destinasyonun 

logosunu bildiklerini ortaya koymuĢlardır. Dolayısıyla logoların destinasyonlar açısından 

öneminin hem ampirik hem de kavramsal araĢtırmalar tarafından ortaya koyulduğu 

söylenebilir.  

 

2. YÖNTEM 

 

AraĢtırmada nitel veriler kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini Isparta ilinde bulunan 

destinasyon yönetim örgütleri oluĢturmaktadır. Isparta Merkez‟de bulunan paydaĢlar 

araĢtırmanın örneklem grubunu oluĢturmaktadır. Dolayısıyla bu örgütlerin logoları 

incelemeye alınmıĢ ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiĢtir. Ġçerik analizinde, geçerlilik 

araĢtırmanın amaçları ve kullanılan araçlar arasındaki uyuma bağlıdır.  Ġçerik analizinde 

güvenirlik ise, istikrarlılık, yeniden üretilebilirlik ve doğruluk özellikleriyle ölçülmektedir. 

Ġstikrarlılık; kavramları sınıflandırma prosedürünün tutarlı olmasıdır. Yeniden üretilebilirlik; 

baĢka bir araĢtırmacı tarafından aynı sistem çerçevesinde kodlandığında kategorilerin aynı 

olmasıdır. Doğruluk ise kodlamanın yanlıĢsız yapılmasıdır (ġencan, 2005). Ġçerik analizinden 

yararlanılarak yapılan çözümlemede; logolarda kullanılan simgelerin yerel tarih, kültürel öz 

değerler, doğal çevreyi yansıtma baĢarısı ile, tasarımlardaki ustalık, Ģekil, renk, yazı, akılda 

kalıcılık ve özgünlük gibi iyi bir logoda olması gereken özellikler açısından irdelenmiĢtir. Bu 

kriterler daha önce Yenipınar ve Yıldırım (2016) tarafından Muğla örneğinde ele alınmıĢtır. 

Bu çalıĢmada aynı kriterler, Isparta örneğini incelemek için kullanılmıĢtır. 

 

3. BULGULAR ve YORUM 

 

AraĢtırma kapsamına alınan paydaĢların logoları ve logolara dair incelemeler aĢağıdaki 

gibidir. 

 
Görsel 1. Isparta Valiliği Logosu 

 

Isparta Valiliği‟nin logosu incelendiğinde, yuvarlak bir form kullanıldığı görülmektedir. 

Logoda kullanılan yuvarlak form odaklanmayı artırmaktadır. (Yılmaz ve Saymalı, 2013).  

Buna ek olarak logo da yer verilen gül simgesi Isparta‟nın sahip olduğu doğal güzelliklerle 

örtüĢmektedir. Diğer taraftan, ilin tarihi ve kültürel dokusunu vurgulayan (bedesten, halı v.s) 

herhangi bir simgeye yer verilmemiĢtir. Isparta denildiğinde akla ilk gelen ürünlerin gül ve 
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halı olası nedeniyle bu iki unsuru temsil eden sembollerin logoda kullanılmıĢ olması, kentin 

kimliğinin yansıtılması bakımından daha baĢarılı olabilecektir. 

 

 
Görsel 2. Isparta Belediyesi Logosu 

 

Isparta Belediye‟sinin logosu incelendiğinde, logonun merkezinde gül simgesinin yer 

aldığı ve logonun genel formunun halı tezgahı Ģeklinde olduğu görülmektedir. Kullanılan 

renklerin ağırlıkla Isparta ile özdeĢleĢmiĢ olan pembe-yeĢil olduğu göze çarpmaktadır. 

Logoda Isparta‟nın doğal ve kültürel güzelliği kısmen vurgulanmıĢ ancak tarihi simgeye yer 

verilmemiĢtir. Buna ek olarak logoda kullanılan formun yuvarlak olmaması logonun göz 

yorucu olmasına ve odaklanmayı azaltmasına neden olmaktadır.  

 

 
Görsel 3. Süleyman Demirel Üniversitesi Logosu 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi‟nin logosu incelendiğinde odaklanmayı artırıcı yuvarlak 

bir forma sahip olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, üniversitenin ismini aldığı Süleyman 

Demirel‟in imzası da logoda yer almaktadır. Ayrıca, logo çerçevesinde üniversitenin adı 

tekrarlanmıĢ ve bir anlam kargaĢası ortaya çıkmıĢtır (Tan, 2016). Diğer taraftan, Süleyman 

Demirel Üniversitesi logosunda da doğal güzellik teması ön plana çıkarılmıĢtır. Ancak gül 

simgesini kullanan diğer logolardan renk açısından farklılaĢmaktadır. Üniversite logosunda 

Isparta‟nın simgesi olan gül pembe değil kırmızı renk ile temsil edilmiĢtir. Kırmızı çok çarpıcı 

olması nedeniyle, insan gözünün görebildiği ilk renktir (Yağbasan ve AĢkın, 2006).  

 

 
Görsel 4. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Logosu 

 

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası‟nın logosu incelendiğinde, sanayileĢme kültürünün 

simgesi olan çark ve bobinaj gibi unsurlara yer verildiği görülmektedir. Ayrıca logodaki iplik 

bobinine mum formu verilmiĢ olması da bir anlamda Isparta‟da sanayi denilince akla ilk iplik 

fabrikalarının geldiği düĢüncesini çağrıĢtırmaktadır. Logonun tamamında kullanılan mavi 

renk gökyüzü, deniz gibi doğal güzellikleri simgelediği için rahatlatıcı ve odaklanma süresini 

arttırıcı bir renktir (Yenipınar ve Yıldırım, 2006).  
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Görsel 5. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Logosu 

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi logosunda mavi ve tonlarının rahatlatıcı ve 

odaklanmayı artırıcı gücünden faydalanmıĢtır. Ancak logonun yuvarlak formda olmaması da 

göz yoran bir etkiye sahip olmasına neden olmuĢtur. Logoda Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi‟nin baĢ harfleri ön plana çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. „B‟ harfinin bir insan figürünü 

yansıtıyor olması da bilimin insanlığa hizmet yönüne vurgu yapılmaya çalıĢıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte logoda Isparta‟yı simgeleyen belirgin unsurlara yer 

verilmediği görülmektedir. Dolayısıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi‟nin 

logosunun renk seçimi bakımından baĢarılı bir logo olduğu söylenebilir. Ancak Ģekilsel 

bakımdan incelendiğinde, logonun odak noktası olan sembolün yuvarlak bir halka içine 

alınarak, üniversitenin isminin bu yuvarlak içine yerleĢtirilmesi logonun göz yoran etkisini 

azaltabilir.  

 

SONUÇ 

 

Isparta‟da destinasyon yönetiminin paydaĢlarından olan Isparta Valiliği, Isparta 

Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve 

Isparta Ticaret ve sanayi odasının logoları incelendikten sonra Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır:  

 

-Genel olarak logolardaki renk seçimi yereli yansıtan, çok koyu olmayan renklerden 

seçilmiĢtir. 

-Isparta Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi dıĢında, tüm paydaĢların 

logosunda odaklanmayı artıran yuvarlak Ģekil tercih edilmiĢtir. 

-Süleyman Demirel Üniversitesi logosu dıĢındaki logolarda hiçbir simge tekrar 

edilmediğinden anlam kargaĢası yoktur. 

-Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi logosunda doğal 

çekiciliğe vurgu yapılmıĢtır. Hiçbir logoda tarihi ve kültürel değerlere yer verilmediği göze 

çarpmaktadır. 

-Tüm kurumların Isparta‟yı temsil eden özelliklere yer verme konusunda bilinçli 

oldukları ancak renk seçimi, imgesel açılım, yazı türünün ve Ģeklinin belirlenmesi ve tüm bu 

unsurların bütünlük sağlaması gibi teknik konuları profesyonelce ele almadıkları 

görülmektedir.  

-Turizm sektörünün kamusal yönetiminde önemli bir paydaĢ olan Ġl Kültür Turizm 

Müdürlüğü‟nün logosunun olmaması önemli bir dezavantajdır. Nitekim turizmde markalaĢmıĢ 

kentlerin Ġl Kültür Turizm Müdürlükleri‟nin Turizm Bakanlığı‟ndan bağımsız logolara sahip 

olduğu görülmektedir (Ör: Muğla). Bu nedenle, Isparta Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün 

de yerel kültürü, doğayı ve tarihi yansıtacak bir logo hazırlamasının dijital kimlik 

çalıĢmalarına katkı sağlayacağı söylenebilir.  

 

Destinasyon yönetim örgütleri logo, slogan, sembol gibi kimlik çalıĢmalarını daha 

profesyonel bir Ģekilde ele almalıdırlar. Bu çalıĢmalar için yarıĢmalar düzenlenebileceği gibi, 

profesyonel kurumlardan da hizmet alınabilir. Destinasyon yönetim örgütlerinin  kurumsal 

kimlik çalıĢmaları için bütçe ayrılmalı ve bu bütçeler etkin bir Ģekilde kullanılmalıdır. 



 

611 
 

Destinasyon Yönetim Örgütlerinin Logolarının İncelenmesi: Isparta (Merkez) Örneği 

 

Destinasyon logolarının turistlerin destinasyonu zihinlerinde konumlandırmalarında etkili 

olduğu düĢünüldüğünde, bu konuya yeterince önem verilmemesinin maliyetleri daha iyi 

anlaĢılabilecektir.  

 

Destinasyon yönetim örgütleri destinasyona ait logo, slogan ve sembol çalıĢmalarında 

aktif olarak yer almalı, görüĢ beyan etmeli ve varsa uzmanlarını görevlendirmelidir. Örneğin 

üniversiteler logo, slogan, kurumsal kimlik ve kültürel kimlik v.b konularda çalıĢan 

akademisyenlerini bu çalıĢmalarda katkı sağlamak üzere görevlendirebilir ve konunun 

bilimsel açıdan da değerlendirilmesine katkı sağlayabilirler.  Sonuç olarak, kent kimliğinin de 

bir parçası olan destinasyon logoları destinasyon yönetim örgütlerinin katkılarıyla ve ortak 

akıllarıyla belirlenmelidir.  
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ABSTRACT 

 
The aim of this article is to summarize the research on small business in Azerbaijan tourism sector. The 

article was described the importance and effectiveness of state regulation of small business. In general, the 

article was analyzed the state support for the development of the tourist field and suggested a number of 

proposals in terms of efficiency. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Сегодня основной задачей является осуществление государственного регулирования  

предпринимательства в правильном и плановом порядке для оценки богатого туристического потенциала 

с целью обеспечения развития туристического сектора страны. В этой связи в статье всесторонне 

анализируется задача государственного регулирования малого предпринимательства в туристическом 

секторе. В то же время показаны трудности, с которыми сталкивается малое предпринимательство в 

туристическом секторе, пути их преодоления и основные направления государственного регулирования.  

 

Ключевые слова: туризм, малое предпринимательство, госу-дарственное  регулирование, 

законодательные акты, финансы, налоги. 

 

AZƏRBAYCANIN TURIZM SEKTORUNDA KIÇIK SAHIBKARLIĞIN DÖVLƏT 

TƏNZIMLƏNMƏSININ ƏSAS ISTIQAMƏTLƏRI 

 

XÜLASƏ 
 

Turizm sektorunun inkişafına nail olmaq üçün ölkənin zəngin turizm potensialını qiymətləndirmək və 
sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsini düzgün və planlı şəkildə həyata keçirmək günün əsas tələbidir. Bu 

baxımdan məqalədə turizm sektorunda kiçik sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi məsələsi ətraflı şəkildə təhlil 

edilib. Eyni zamanda turizm sektorunda kiçik sahibkarlığın üzləşdiyi çətinliklər, onların həlli yolları və dövlət 

tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri qeyd olunub.  

 

Açar Sözlər: Turizm, Kiçik Sahibkarlıq, Dövlət Tənzimlənməsi, Qanunvericilik Aktları,  Maliyyə, Vergi 
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Azərbaycanin Turizm Sektorunda Kiçik Sahibkarliğin Dövlət Tənzimlənməsinin Əsas 

Istiqamətləri 

 
GĠRĠġ 

 

Turizm sahəsində kiçik sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək 

məqsədilə dövlət onun ilkin inkişaf istiqamətlərini formalaşdırır. Məlumdur ki, ölkəmizin 

əlverişli geosiyasi və coğrafi mövqeyi, təbiətinin cəlbediciliyi və landşaftının müxtəlifliyi, 

müalicəvi əhəmiyyəti olan mineral suları, palçıqları, narın qumlu çimərlikləri olan dəniz 

sahilləri, komfort iqlimi, qədim tarixi-mədəni abidələri və zəngin irsi, Azərbaycan xalqının 

milli adət-ənənələri və digər amillər turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Ancaq ölkənin 

turizm potensialının mövcud olması turizmin səmərəli təşkili və təminatı üçün əsas deyil. 

Turizm sektorunun inkişafı bilavasitə ölkədə sahikarlığa, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığa 

yaradılmış əlverişli iqtisadi mühitdən və dövlətin bu sektordakı tənzimləmə siyasətindən 

asılıdır.  

 

Turizmin inkişafında dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini regional iqtisadi-sosial 

inkişaf, yeni iş yerlərinin açılması və inteqrasiya imkanlarından istifadə etməklə ölkənin 

qeyri-neft sektorunu genişləndirmək təşkil edir. Azərbaycanda turizmin inkişafının konseptual 

əsasları, onun qanunvericilik bazası və dövlət proqramları sosial-iqtisadi inkişafın turizm 

amilini tənzimləyir. Dövlət siyasəti daxilində büdcə, maliyyə, sosial müdafiə, sahibkarlığa 

kömək məqsədilə lizinq xidməti, güzəştli kreditlər və həmçinin ünvanlı yardımlar edilir. 

Dövlətin turizmə dəstək proqramları xüsusi  və ümumi potensialın birgə istifadəsi yolları ilə 

təmin olunur [1, səh. 482]. 

 

1. Turizm Sektorunda  Dövlət Tənzimlənməsi 

 

Müasir şəraitdə turizm sferasında dövlətin başlıca vəzifəsi Azərbaycanda yüksək 

effektivli və rəqabətə davamlı müasir turizm kompleklərinin təşkili, yerli və xarici 

istehlakçıları müxtəlif turizm xidməti ilə təmin etmək üçün geniş imkanların yaradılması, 

həmçinin turizmin fəaliyyət strategiyasının işlənməsi, inkişaf istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, turizm sənayesi müəssisələrinin inkişafına kömək etmək, uyğun iqtisadi 

siyasət həyata keçirmək, xarici ölkələrlə razılıq əldə olunması və onlarla iqtisadi 

münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması məqsədilə müqavilələr bağlamaqdır [2]. 

 

 Müasir dövrdə Azərbaycan hökuməti turizm fəaliyyətini ölkə iqtisadiyyatının prioritet 

sahələrindən biri kimi elan edərək dövlət tənzimlənməsini aşağıdakı yollarla həyata keçirilir: 

 

 -  turizm fəaliyyətinə təsir göstərərək onun inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır; 

-  turizm fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini müəyyən edir və dəstəkləyir; 

- Azərbaycan respublikasının turizm üçün əlverişli ölkə olması imicini formalaşdırır; 

- Azərbaycan turistlərinin, turoperatorların, turagentlərin və onların birliklərinin  

müdafiəsini həyata keçirir və dəstəkləyir; 

- turizm sferasını hüquqi-normativ əsaslarla tənzimlənir; 

-  daxili və dünya turizm bazarında turist məhsulunu hərəkətə gətirir; 

-  turistlərin hüquq və maraqlarını qoruyur, onların təhlükəsizliyini təmin edir; 

- turizm sferasını kadrlarla təmin edir; 

- turizm sferasında elmi araşdırmaları inkişaf etdirir; 

- turizm sənayesi obyektlərinin standartlaşdırılması və təsnifatını apanr; 

-  turoperatorların vahid dövlət reyestirini formalaşdırır və həyata keçirir; 

- turizmin informasiya təminatını yaradır; 

- turizm sənayesinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır; 
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- turizm sferasında dövlət xidməti göstərir; 

- turizm sferasında xarici ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrin 

qurulması. 

 

Azərbaycan iqtisadiyyatında turizm sahəsində kiçik sahibkarlığın rolu onun iqtisadi 

artımın tərkib hissəsi, iqtisadi potensialın strukturu və ölkə iqtisadiyyatında perspektiv inkişaf 

istiqaməti olması ilə bağlıdır. Turizmdə kiçik sahibkarlığın rolu aşağıdakı istiqamətlərdə 

reallaşır: 

 

- ümumi daxili məhsulun artımına turizm gəlirlərinin formalaşmasına səbəb olur; 

- ölkə iqtisadiyyatında regionların kompleks inkişafına, iqtisadi potensialın dövriyyəyə 

cəlb olunmasına və əhalinin məskunlaşmasına səbəb olur; 

- regionda əhalinin məşğulluğu əhalinin gəlir və istehlakına təsir etməklə məskunlaşma 

problemlərini həll edir, sosial müdafiə, yoxsulluğun azaldılması yolu ilə genişlənir və 

təkmilləşir; 

- bazar tələbinə uyğun turizm məhsulunun genişlənməsi onun daxili, xarici turistlərin 

tələbinə uyğun istehsalı və istifadəsi istiqamətlərini, mexanizmlərini təkmilləşdirir; 

- əhalinin gəlirləri, pensiya və uşaqların fərdi əməyinin bazar tələbinə uyğun ev 

təsərrüfatı ilə məşğulluğu artırır.  

 

2. Turizm Sektorunda Kiçik Sahibkarliğin Dövlət Tənzimlənməsinin Əsas Istiqamətləri 

 

Bugün ölkəmizdə turizm sektorunda xeyli irəliləyişləyin olduğunu həm kəmiyyət, həm 

də keyfiyyət göstəriciləri baxımından müşahidə etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu nailiyyətlətlərin əksəriyyətini məhz bu sektor üzrə aparılan dövlət tənzimləmə siyasəti 

vasitəsilə əldə etmişik. Bütün bunlarla yanaşı, turizm sektorunda hələ də çatışmayan bir sıra 

cəhətlər var ki, bu baxımdan aşağıdakı istiqamətləri qiymətləndirmək səmərəli ola bilər  

 

- Regionlarda əl əməyinə əsaslanan və məhsuldarlığı yüksək olan turizm üzrə kiçik 

sahibkarlıq sektorunun təşviqi və əlverişli iqtisadi mühitin yaradılması. Belə ki, ölkəmizdə 

kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti fiziki şəxslərin turizm sifarişi əsasında ev təsərrüfatı üzrə istehsal 

və xidmət sektoru istiqamətində qurula bilər. Nəticədə, tarixi ənənə, milli geyimlər, milli 

əşyalar, qədim naxışlarla işlənmiş xalça və kələğayı nümunələri, dulusçuluq və misgərlik 

əşyaları, taxtadan oyma üsulu ilə hazırlanmış suvenirlər, milli üslubda düzəldilmiş zinət və 

məişət əşyaları, o cümlədən milli şirniyyatlar və s şeylər istehsal etmək və turistlərə istehlak 

etməklə gəlir əldə etmək, məşğulluğu təmin etmək mümkündür.  

 

- Turistlərin aşağı büdcə ilə qala biləcəyi hostellərin, iki və üç ulduzlu otellərin Bakı və 

regionlarda tikilməsi və istifadəyə verilməsi bir istiqamət olaraq kiçik sahibkarlığın xüsusilə, 

regionlarda inkişafına zəmin yaradar. Əslində turizm sektorunun dayanıqlı olması üçün 

əhalinin aşağı gəlirli təbəqəsinin bu sahəyə cəlb edilməsi daha əlverişlidir..  

 

- Turizmdə kiçik sahibkarlığın kreditləşdirilməsində yeniləşdirmənin aparılması və 

səmərəli istifadənin təşkili. Belə ki, respublikamızda bugün neft gəlirləri, ehtiyat fondu, ayrı-

ayrı sahibkarların maliyyə imkanları və həmçinin xarici borcların hələ ki, aşağı olması 

maliyyə resurslarının turizm üçün istifadəsinə şərait yaradır. Eyni zamanda sahibkarlıq 

sektorunda kiçik sahibkarlara kreditlərin verilməsi işinindəki çətinlikləri nəzərə alaraq bu 

sektorda güzəştlərin tətbiqi, məsələn daha aşağı faizlə uzunmüddətli kreditlərin verilməsi və 



 

616 
 

Azərbaycanin Turizm Sektorunda Kiçik Sahibkarliğin Dövlət Tənzimlənməsinin Əsas 

Istiqamətləri 

 

turizm fəaliyyətinin xərc strukturunda vergi əmələ gətirən amillərin təsirinin aşağı salınması 

yolu ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması daha məqsədəuyğun olar.  

 

- Kiçik sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi istiqamətində sığortalanma sistemində də 

dəyişikliklərin aparılmasının zəruriliyi mühüm məsələlərdəndir. Sahibkarların 

sığortalanmaları üçün innovasiya və investisiya fondları, sığorta cəmiyyətləri və vençur 

firmaları yaradılmalıdır. 

 

- Turizm sektorunda kiçik sahibkarlıq üzrə inhisarlaşmaya dövlət nəzarətinin 

gücləndirilməsi. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində inhisar daim var və təbii inhisarı 

yox etmək mümkünsüzdür. Lakin təbii inhisarın sərhədlərinin də müəyyən edilməsi, onun 

tənzimlənməsi həyata keçirilməli və demonopolizasiya islahatları aparılmalıdır. Eyni zamanda 

dövlətin antiinhisar fəaliyyəti olaraq hər bir sahibkar üçün real şərait yaradılması, kiçik 

biznesin gəlirlərin bölgüsündəki rolunun təmin edilməsini göstərmək mümkündür. 

 

- Mövcud bazar şəraitində turizm üzrə elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə təşkilatlarının 

təşkilati-hüquqi strukturunun yaradılması və yenilənməsi.  Qeyd edək ki, innovasiya fəaliyyəti 

çoxlu kapital tələb edən prosesdir və bu baxımdan maliyyələşmə variantlarının çoxluğu 

maksimum səmərəliliyə təkan verər. Odur ki, turizm biznesində texnologiyaların tətbiqi, ölkə 

üzrə ETİ-nin inkişafına ayrılan vəsaitlərin yüksəldilməsi, elmi-texniki və innovasiya 

fəaliyyətlərinin büdcədən maliyyələşdirilməsi və proqramların layihəsinin tərtibi, 

reallaşdırılması kiçik sahibkarlığa da öz töhvəsini verəcək.  

 

- Turizm sektorunda sahibkarlığın inkişafı, təşviqi istiqamətində dövlət 

istiqamətlərindən biri də dövlət-özəl tərəfdaşlığın qurulmasıdır. Hal-hazırda ölkəmizdə də 

strateji yol xəritəsi çərçivəsində bu sahədə ilkin addımlar həyata keçirilir. Beynəxalq 

təcrübədə geniş tətbiq olunan dövlət-özəl tərəfdaşlıq sisteminin nümayəndələrinin tərkibinə 

vətəndaşlarla yanaşı dövlət əməkdaşları daxil edilir. Turizm sənayesində dövlət-özəl 

tərəfdaşlıq qurumlarının (public-private organization) əməkdaşları dövlət və yerlərdə 

bələdiyyə nümayəndələri, turizm sektorundakı sahibkarlar, menecerlər və yerli vətəndaşlardır 

[4, səh. 283]. Belə ki, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin iri həcmli investisiya 

tələb etməsi və dövlətlərin  maliyyə  resurslarının  bunu  qarşılamaq  imkanının  məhdud 

olması səbəbindən həmin layihələrin icrası zamanı özəl investisiyalara üstünlük verilir. Bu 

halda özəl sektor infrastruktur layihələrini maliyyələşdirir və belə layihələri uzunmüddətli 

dövrdə idarə etməklə, tədricən öz investisiyasını geri götürərək, infrastruktur obyektini 

dövlətə təhvil  verir. 

 

- İnvestisiya fondundan turizmdə kiçik sahibkarlığın inkişafı istiqamətində maliyyə 

təminatının artırılması; Turizm daha çox investisiya bazarı ilə bağlı bir sahədir. Azərbaycan 

iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların idarəetmə səviyyələrinə, mənbəyinə, mülkiyyət 

münasibətinə görə müasir vəziyyətinin təhlilindən aydın görünür ki, xidmət sahələrinin o 

cümlədən, turizmdə də əsas kapitala vəsait qoyuluşu aşağı səviyyədədir. Respublikada 

turizmin investisiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün xarici investisiya cəlb etmək üçün 

alternativ yollar axtarılmalıdır. Digər tərəfdən turizmdə investisiya təminatının 

yaxşılaşdırılması üçün turizm obyektlərin (xüsusilə regionlarda) daxili investisiya bazarlarına 

çıxarılması, məqsədəuyğun olar [5]. Turizmi investisiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün 

bölgələlərdə iqtisadi-sosial vəziyyət, resurs, infrastruktur və s.  təminatın nəzərə alınması 

zəruridir. Turizm sektorunun inkişaf etdiyi ölkələrin əksəriyyətində kiçik sahibkarlıq 

mühitinin yaxşılaşdırılması üçün  xarici və yerli vəsaitlərdən birgə istifadə olunur. 
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Respublikamızda yaxın dövrə qədər turizm sektorunda kiçik müəssisələrə investisiya 

qoyuluşu əsasən Turizm və Mədəniyyət Naziliyi tərəfindən həyata keçirilir ki, bu qurumun 

imkanları da lazımi səviyyədə, maddi-texniki bazanın, infrastruktur şəbəkəsinin yaradılmasına 

kifayət etmirdi. Hal-hazırda kiçik sahibkarlığa maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişaf Agentliyi yaradılıb. 

Eyni zamanda 2017-ci ildə ölkədə turizm sektorunda investisiya siyasətinin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə “İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi” qaydasında dəyişikliklər olundu. Yeni 

qərara əsasən İnvestisiya təşviqi sənədi alan sahibkar 7 il ərzində gəlir və mənfəət vergisinin 

50%-dən, ƏDV, əmlak, torpaq vergisindən və idxal rüsumundan azad olunur. Statistik 

məlumatlara nəzər yetirdikdə məlum olur ki, turizm sektorunda bu sənədin alınması istənilən 

səviyyədə deyil. Qeyd edək ki, hal-hazırda bu sənəddən daha çox istifadə kənd təsərrufatı, 

qida məhsullarının istehsalı, tikinti və plastik materialların istehsalı müəssisələrinin payına 

düşür.  

 

- Turizmin inkişafında bələdiyyələrin rolunun və səlahiyyətlərinin artırılması;  Belə ki, 

dünya təcrübəsində də turizm sektorunda bələdiyyələtin fəaliyyət dairəsinin genişlənməsinə 

dövlət imkan yaradır. Belə ki, yerlərdə dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən belə qurumlar 

bələdiyyənin mülkiyyətinin, onun gəlirlərinin, digər maliyyə mənbələrinin turizm 

dövriyyəsinə cəlb edilməsinə, onun iqtisadi və sosial maraqlar üzərində qurulmasında mühüm 

rol oynaya bilər.  

 

- Turizm üzrə milli məhsulun beynəlxalq bazarda tanıdılması istiqamətində dövlət 

vəsaitlərinin artırılması; Bazar  iqtisadiyyatı baxımından inkişaf etmiş ölkələrin 

əksəriyyətində milli məhsulun beynəlxalq aləmdə tanıdılması dövlətin dəstəyi, onun 

vəsaitləri, büdcənin  hesabına baş verir. Bəzi hallarda isə bu proses həm dövlət büdcəsinin, 

həm də  turizm şirkətlərindən, özəl müəssisələrdən (məsələn,  mehmanxanaların), əldə olunan 

vergilərin hesabına formalaşır. Məsələn, İspaniya, Sinqapur, Tayland, Tunis, Polşa kimi 

ölkələrdə bu məbləğ ancaq dövlət vəsaitlərinin hesabına formalaşır. Honkonqda - 95%, 

Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) -80%, İrlandiyada - 89% və Avstraliyada isə - 78%  

dövlətin hesabına formalaşır [6, səh.122].  

 

NƏTICƏ 

 

Son illərdə Respublikada aparılan islahatlar, milli iqtisadiyyatımızın inkişafı 

istiqamətində görülən işlər, beynəlxalq əməkdaşlıqların daha yüksək səviyyədə təşkili, xarici 

bazarda turizm imicinin formalaşması turizmin zəruriliyi və inkişafına öz təsirini 

göstərmişdir. Eyni zamanda turizmdə kiçik sahibkarlıqla bağlı aparılan dövlət tənzimləmə 

siyasəti isə sərbəst, bir sıra sosial, məqsədli, qlobal və lokal meyarların əsasında formalaşır və 

genişlənir.  

 

Belə bir şəraitdə Azərbaycanda turizm sektorunun vəziyyəti ilə bağlı aparılan təhlillər 

göstərir ki, inkişaf etməkdə olan bu sektorun iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək üçün bir sıra 

yeni istiqamətlərin işlənib həyata keçirilməsi labüddür. Belə ki, kiçik sahibkarlıq baxımından 

vergi dərəcələrinin aşağı salınması, differensial vergi sisteminin tətbiqi; turizm 

infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, turizm müəssisələrində keyfiyyət və kəmiyyət 

göstəricilərinin yüksəldilməsi; turizm üzrə milli məhsulun beynəlxalq bazarda hərəkətə 

gətirilməsi istiqamətində dövlət vəsaitlərinin artırılması; turizmdə investisiya təminatının 

artırılması və s. istiqamətlərdə fəaliyyətin qurulması sektorun inkişafına öz təsirini göstərər. 

Məhz bu baxımdan, turizm sektorunda kiçik sahibkarlığın inkişafına dövlət tənzimləmə 
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mexanizmlərindən səmərəli şəkildə istifadə etməklə, daim yeni istiqamətlərin, beynəlxalq 

təcrübənin araşdırılması çərçivəsində düzgün dövlət siyasəti yeritməklə nail olmaq olar. 

Ölkədə həm turizm, həm kiçik sahibkarlıq baxımından son dövrlərdəki dövlət qayğısı, 

nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiqi ümid edirik ki, tez zamanda bu sahənin inkişafına öz 

töhvəsini ver. 
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ABSTRACT 

 
According to a survey conducted by Professor Beket and colleagues of the Khovd University in Bayan-

Ulgii, Mongolia, there are opportunities to market five tourism products in Western Mongolia. The products are 

eco-tourism, ethno-tourism, the ancient nomadic heritage, the natural landscape and the winter season. Eco-

tourists will be interested in trying to see rare wild animals and plants, unique to the region. Western Mongolia is 

also the home of ethnic groups such as the Khalkh, Kazakh, Uriankhai, Durvud and Tuva. These ethnic groups 

are descendants of Turkish-Mongolian nomads whose unique language, culture, customs and lifestyle have 
continued to the present day. In the area of ancient nomadic heritage, the petroglyphs of Tsagaan Shiveet and 

Tsagaan Salaa, showing human activity from prehistory to Turkish activity in the VI-VIII century, was added to 

the UNESCO World Heritage List in 2011. Other examples of early human activity in Western Mongolia include 

152 balbals in Ulgey, more than 1500 statues of stone, about 56 deer stones, over 6,300 tombs, 10,000 burial 

sites and other petroglyphs. These monuments to the nomadic civilization and culture have been well preserved 

over the centuries and are a celebration of the Turkish Empire that flourished with heroes such as Kultegin, Bilge 

Khagan and Tonukuk. The stunningly beautiful natural environment of mountains and steppes is also a potential 

attraction. While the winter season is very harsh, it is also a time of great beauty and activities can be promoted. 

With these outstanding tourist products, it is believed that the region has a great future as a world tourism zone, 

attracting not only Mongolians but also tourists from overseas. 

 
Key Words: Advice on developing tourism in the West  of Mongolia and placing related products on 

the market  

 

MOĞOLĠSTAN’IN BATI TURĠZMĠNĠ GELĠġTĠRME ĠMKANLARI 

 

ÖZET 

 
Sonuç olarak ülkenin batısının doğal, milli eser, göçebelerin adeti, tabiat seyahatı, kış seyahatı gibi 5 tür 

seyahatı geliştirme imkanı çok yüksektir. Buranın gidilmemiş yerleri, dünyaca azalmış hayvanı, çeşitli bitkileri 

ve milleti Halh, Kazak, Dörböt, Uryanhay, Tuva gibi milletlerin yüzyıllar önceki adeti ve kültürünü bugüne 

kadar koruyarak yaşaması ve Moğol Türk göçebelerin aynı soydan gelmesi ve akraba topluluk olması da 

turistlerin dikkatını çekmektedir.Yıl geçtikçede turist sayısı çoğalmaktadır. Burada ise UNESKO ‗ya girmiş olan 

Sagaan şivet taş adam  ‗‘galerey‘‘. 

 

Yani eşi benzeri yok kültürel miras olan 152 taş adam., 500 taş anıt,56 kadar taş mezar 6300kadar taş 
eser, 10000 kadar  taş yapıt bulunmaktadır. Bu kültürel miraslar Türk devirindeki Bilge-Kağan, Kültegün, 

Tonikök gibi göçebelik zamanının cesurlarının eserleridir. Bugüne kadar hiç bozulmadan gelmesi ve asırlar 

geçse bile hala çok iyi durumda olması da turisti çekmek için  çokta önemlidir . Buna bakınca Moğolistan‘ın 

turizm geleceğinin  parlak olması düşüncesindeyiz... 

 

Anahtar Kelime: Moğolistan batısının turizmini geliştirme, bununla ilgili ürünleri piyasaya sürme 

hakkında verilen öğüt. 

 

mailto:khtıibazar@gmail.com
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Moğolistan’in Bati Turizmini Geliştirme İmkanlar 

 

GĠRĠġ 
 

Moğolistan da turizm şubesi ilk 1954 yılında‘‘Turistlere Hizmet‘‘ ofisi adıyla sosyalist 

demokratik dönemine denk gelmekle bereber kendi başına ayrı bir kurum olarak bugüne 

kadar gelişmesini sürdürmektedir. Bu ülke 1990 yılında demokratik yönteme geçmektedir. 

Bundan sonra turizmi geliştirme işini ele almıştır ve turistik ürünleri piyasaya sürmüştür. 

Demokratla birlikte turizmin gelişmesine kapı açılmıştır. Böylece 1990 yılında resmi olarak 

‗‘Turizim ve Seyahat‗‘şubesi kuruldu. Daha sonra 2000 yılında Moğolistan turistler hakkında 

kanuna imza atmıştır. 2012 yılından itibaren‘‘Tabiat ve Çevre‗‘seyahatlarını içeren bakanlık 

çalışmaya başlamıştır. Moğolistanın batısı olarak Bayan Ulgii, Hovd, Uvs, Gobi Altay, 

Zavhan illeri içeriyor.Bu iller Moğolistan‘ın batısınını adetini, kültürünü, dilini, inancını eski 

yaşam tarzı vb. simgesi olarak gösterilebilir. En son hesaba göre 2018 yılında batı bölgeye 

gelen turist sayısı ise 15900 kadar turist seyahat etmekte ve toplam 22,1milyar (yani yıllık 

gelirin yüzde 9‘u)gelir sağlamktadır. Gelirin yüzde 5,2 milyarı Hovdaya, 3,8 milyarı UVS‘ya 

1,3 milyarı Govi -Altay 2,5 milyarı Zavhana, 9,0 milyarı ise Bayan-Ulgii iline girmektedir. 

(http://mpa.gov.mn/). Böylece ülkenin gelirine büyük katkı sağlamaktadır (U.Beket.,Ansagan 

A.2008:326-329).  

 

 
    ġekil 1.Seyahatcılar için kurum sayısı  

 

 
 

Yabancı her turisten  firmalar 100$-580$ arası gelir elde ettikleri için her ilin geliri 

farklıdır. Gelire iç sayehatçılarınki katılmamaktadır.Örnek Govı-Altay ilinin 25700 

seyahatçısının yüzde 95 ‗i ise gezginlerdir. Bu bilgiler illerin tabiat ve turizmle ilgilenen 

görevlileri tarafından verilen bilgidir. 
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ġekil 2. Seyahatçıların geldiği iller. 

 
 

ġekil 3. Yabancı ülkelerden gelen seyahatçı sayısı. 

 
 

Yabancıların Moğolistan‘ı tercih etme  nedenine  bakıldığında turisler gelmeden önce 

burayla ilgili bilgi sahibi  oluyorlar. Ülke  hakkında bilgiyi ise televizyon, internet, 

kitaplardan alıyorlar. Tecrübeli turisler  ise buranın hiç kimsenin gitmediği, ayak basmadığı 

yerlerine  gitmeyi tercih ediyorlar. Geldikten sonra buranın hiç kimse gitmemiş yerlerini 

görüp, göçebe hayatıyla tanışıp, buralı insanlarla tanışıp, misafir olarak evine gidip daha 

yakından tanımış oluyorlar. Yani daha iyi tanışınca tekrar gelme isteği artıyor. Araştırmalara 

göre burada‘‘Doğal seyahat‘‘türü gelişmektedir.‗’Doğal  seyahat’’ bu anlam 14.yüzyılın 

sonunda Avrupa‘da çıkmıştır ve ilk gönüllülerin bu kuruma kayıt edildiği anlamını taşıdı.  

1980 yıllarının sonunda ise halk tabiat ve doğal seyahat hakkında bilgi sahibi olmaya başladı.  

Bundan sonra insanlar çevreye daha çok önem ve değer vermeye başlamıştır.‘‘Doğal turizm‘‘ 

adını ilk uluslararası seyahatçıların öğütçüsü ünlü Gektar Siballos Laskurin 1983 yılı 

çıkarmıştır. Doğal seyahat dediğimiz ise; oranın hayvanı, bitkisi, tarihi eserleri, eski yaşam 

tarzı anlamına gelmektedir. Böylece Batı Avrupa büyük bir sorumlulukla bu seyahat türünü 

kullanmaya başlamıştır(Farrel,B.H. Runyan, 1991:18,26-40). Oraya gelen ve gelecek 

seyahatçıların oranın güzelliğine ve değerli eserlerinede bir zararı dokunulmayacağı 

anlamınıda kazandırdı. 
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Biz ise Moğolistanın batı tarafında 5 çeşit seyahat türünü geliştirebiliriz 

düşüncesindeyiz. 

  

1. Doğal seyahat 

2. Milli eser turizmi 

3. Göçebelik tarihi ve hayatı 

4. Tabiat turizmi 

5. Kış turizmi 

 

1. Doğal Turizm 

 

Ülkenin batı tarafının en önemli yerleri ise Moğol-Altay sıradağının Altay Tavan Bogdı 

doğa kompleksinin Proteyin buz nehridir. Hoton, Hurgan  sıradağının gösterişli kompleksi 

Sagaan şivet, dağlarına çizilmiş resimler, taş eseri, taş mezarlık, anıt ve tarihi yapılar, eski 

devre ait eserler  turistlerin çok dikkatini çekmektedir(Olonova M.V. BeketU.2010:150-175). 

Ülkenin batısında dünyaca sayısı azalan hayvanlar;irbis, Yangir, Argil gibi Moğolistan da ve 

dünyada kırmızı kitaba yazılmıs hayvan türleri ve Vansembruu, Altan hundag, Zerleg sarmis 

gibi önemli ilaçlar için kullanılan bitki türleri yetiştiği için buraya sadece doğal turizimciler 

gidebilmektedir(Beket U. 2004:52-54). Uvs, Har- us, Dörgön, Airag, Hyargas Tolbo nehri 

gibi su turizmi Bayan-Ulgii, Hobd, Uvs, ilinin Altay Tavan Bogd, Sambagarav, Sengel, 

Monh-Hayarhan, Sagaan degli, Sagaanşuvuut, Turgenii nuruu, Har haraa gibi yüksek 

dağlarda dağ sporu Hovd, Tes, Turgan, Harhara, Hangilsag, Sagaan gol gibi hızlı akışlı olan 

nehirlerde su sporu geliştirilebilir(Т.Навчаа.2012: 39-41 х).Böylece tarihi arkeoloji ve dini 

inaç türündende turistler içekebilme imkanı vardır.Şu anda gelen turistlerin çoğu 

Moğolistan‘ın hiç ayak basılmamış kimse gitmemiş(koruma altında olan) yerlerine 

gitmektedir. Oradan dünyaca sayısı çok azalan  neredeyse tükenmek üzere alarak  kırmızı 

kitaba yazılmış İrbis, Argal, Yantar, hayvanları görmeve Vansembruu, Zerleg sarmis, Altan 

gagnuur gibi bitkileri canlı görerek resimini çekip koklayıp tertemiz havada dinlenmek için 

gelmektedirler (Beket U.2009: 317page). 

 

 
ġekil 4. http://news.gogo.mn 

 

 

 

http://news.gogo.mn/


E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

623 

 
ġekil 5. Protected Areas of Mongolia (http://www.mpa.gov.mn/) 

 
 

 

Moğolistan yerininyüzde30‘unu özel koruma altına alma düşüncesindedir ve 2019yıl 

itibarıyla yüzde 17‘sini yani 91 yeri koruma altına almaktadır(U.Beket, H.D.Knapp2012: 335-

352.). 

 

 
  Fotoğraf 1.Beket Khuanish                                 Fotoğraf 2. Beket Khuanish 

 

Bir yıl içinde gelen turistlerin burda genelde 2 hafta kaldığı ve tek başına gelenlerin ise 

1526$, grup halinde gelenlerin ise 2382$ harcadığı hesaplanıyor. Gelen turistlerin yaş 

grubuna bakıldığında 45-65yaş olması da Moğolistan‘ın ekonomisine çok katkı sağlamaktadır 

sebebi ise; artık çocuğunu büyütmüş, emekli olmuştur ve gelirini kendisine harcıyor.Gezmeye  

ve kendine daha iyi bakmaya çalışmaktadırlar. Bu yaştaki yabancıların sağlığıda yerindedir 

.Bu yüzden de yeniliği görmeyi, keşfetmeyi, sağlığı için tertemiz tabiatta zaman geçirmeye  

hazırdırlar. 

 

2. Milli Eser Turizmi 

 

Batı tarafının göçebelik hayatın simgesi olarak Halhalar, Kazaklar, Tuvalar, 

Uryanhaylar, Dörbötler gibi bir sürü soy ve milletten insanlar  yaşamaktadırlar. Burada 

yaşayan insanların  yüzyıllar önceki hayatı hala hiç değişiklik yapmadan yaşamaları da 

turislerin dikkatini çekmektedir. 

 

http://www.mpa.gov.mn/


  

624 
 

Moğolistan’in Bati Turizmini Geliştirme İmkanlar 

 

 

 
   Fotoğraf 3. Ulagvan Beket, 2014 

 

Bayan-Ulgii de yaşayan kazakların milli oyunu kökpar, kız huar(kızkovmaca)at 

yarışı,deveyarışı,avlanmak,kartala tilki avlama,nevruzbayramı,süt ürünleri yapma, evlenme, 

kızı kocaya verme, dini bayramları, Moğolların ise Naadam(cumhuriyet bayramı) 

Sagaansar(beyaz ay) Dağa tapma, çadır yapma, deri işleri yapma gibi çok eski zamanın 

ürünlerini piyasaya sürme imkanı vardır(U.Beket.,Ansagan A.2008:328-329). 
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Fotoğraf 4: Ulagvan Beket, 2014 

 

3. Göçmen Milletin Eski Adet Kültürü Ġle Ġlgili Turizm 

 

Batı tarfının Moğol-Türk‘ün, dünyada eşsiz olarak bilinen,alimlerin ‗‘galerya‘‘adını 

verdiği Baga –Oygur, Sagann salagiin hadnı zurag (beş dağın taş resmi) Bugat ilçesindeki 

Harhatun taş resimi  VI-VIII asırın Türk devrindeki  Dayan kahramanın taş adamı, 

Haryamat‘ın taş adamı, Moğoyt‘ın taşadamı gibi dünyada benzeri bulunmayan 

göçebelikhayatın eserlerinden sadece Bayan-Ulgii‘de bile 152 taş adam, 1500taş anıt, 56 

kadar taş mezar 6300 kadar taş eser, 10000 kadar taş yapıt Bayan-Ulgii‘nin her köyünde 

dağılmaktadır. Bu kültürel miraslar Türk devirindeki Bilge-Kağan, Kültegün, Tonikök gibi 

göçebelik zamanının cesurlarının eserleridir ve bugüne kadar gelmiştir. Eski zamanın bunun 

gibi bir çok eseri sadece Bayan-Ulgii değil diğer illerde de çokça bulunmaktadır. İşte şuan bu 

eserler de turislerin dikkatini çeken en önemli  eser olmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 5: Ulagvan Beket, Khambar Toibazar, 2015 

 

Ulankhus ilinin Harımatın taş adamın yüksekliği  2 metr kadar.Resimde adam 

dirseklenmiş sol elinde kılıç, sağ eline bilinmedik birşey tutmuş, çizgiyle kemer takmış 

kemerden aşağıya ise kılıç ve bardak daha aşasında atın ipinen tutmuş iki kişiyi çizerek 

belirtmektir. Bu yapıtVI-VII yüz yil Türk devirne aittır(U.Beket.,Ansagan A.2008:328-329). 
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    Fotoğraf 6. Ulagvan Beket, Khambar Toibazar, 2010 

 

1.Türk devirinin taş yapıtları  
2.Bugan taş yapıtları (Sengel ilşesi Hoton, Nurgan nehri) 

3.Taştaki resimler (Sagaan salaa resimı-(U.Beket) 

 

4. Tabiat Seyahatı 

 

 Turizmi geliştirmenin ikinci yol ise‘‘Tabiat seyahatını geliştirmektir‘‘ Tabiatın 

güzeligi, dağı, su özelliği, bitkisi, hayvanı bu türü direkt etkileyen seyahat türüdür. Şu an da 

ise tabiat seyhatçıları avlanma, her türlü araçla dağlara, taşlara çıkmaktadır. Bu ise biraz 

sorumluluk taşır. Böylece çok turist giderse istediği gibi davranırsa oraya zararı dokunabilir 

ve ziyana uğrayabilir.Şuan Bayan-Ulglii de kendi başına dağa tırmanma, yürüyüş yapma, ata 

binme, kartalla an avlanmak gibi türü gelişmektedir.Gelecekte ise ;kültür seyahatı ve 

göçebeligi , şuanki hayatla tanışma, kuş gözetleme, dağa tırmanma, balık tutma, güzel 

tabiatları ve şelalelere seyahat gibi doğal seyahatı geliştirme imkanı 

bulunmaktadır.Elimizdeki imkanı daha iyi geliştirerek komşu ülke Rusya,Çin akraba ülkeler 

Türkiye, Kazahistanla v.b ile birleşerek uluslararası standarta  uyan turizm haline gelmek için 

her türlü desteğe ihtiyaç bulunmaktadır(U.Beket ,Kh.Mantai.2012:275-305). 

 

5. KıĢ Seyahat  

 

Kış seyahatı fazla gelişmemektedir. Fakat geliştirme imkanı da bulunmaktadır. Örnek 

kışın Bayan-Ulgii‘de kartala tilki avlatmak, balık tutma yarışması Açıt nuur/nehri/, Hoton 

nehri, Hurgan nehri, Tolbo nehrilerinde kış olimpiyatları olmaktadır. Hovd, Uvs, Govi Altay 

illerinde Har us, Har nuur, Dörgöön nuur,Ayrag nuur, Hyargas, Sangiindalay gibi büyük 

nehirlerde de her tür yarış olmaktadır. Birde deve ile seyahat ve deve yarışını geliştirme 

imkanıda bulunmaktadır. Yani kışın kayak yarışı, Asıh (Hayvan bilek kemiği oyunu) gibi 

oyun türleri de geliştirilebilir. 
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Fotoğraf 7.  https://www.reddit.com/r/natureismetal/comments/8xey5j/golden_eagle_attacking_a_fox/ 

 

Moğolistandaki kazakların çoğunun yaşadığı Bayan Ulgii ilinde her yıl ekim ayının ilk 

haftasındaki ―Kartal Bayramına‖  dünyanın her ülkesinden binlerce turist gelerek resim 

çekilip,film için video kayıdı yapmaktadırlar(Beket U.2009: 317page). 

 

   
Fotoğraf 8. Ulagvan Beket,  Khambar Toibazar, 2010 

 

Moğolistan batısındaUvs,Uureg,Hyargas,Harus,Har,Dörgön,Hurgan,Tolbo,Tal,Tögrög 

gibi çok çekici ve tuzlu nehirler bulunmaktadır. Bayan Ulgii‘de 35 km uzaklıktaki Tolbo 

nehrine kış sporları, balıkçılık, buz yarışları yapılıp geliştirilebilir. 
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ABSTRACT 

 
 In the article will discuss about the impact of tourism, Mongolian national handmade crafts, and 

Mongolian brand industry products. 

 

Mongolian Government`s decision of year in 2015, by the  324th resolution the "National Tourism 
Development Program" is being implemented in order to address the challenges of the tourism sector, to become 

one of the leading sectors of the economy and to enhance international competitiveness. This program has 

allowed Mongolia to develop the tourism sector with state support. 

 

Based on international tourism standards and practices, tourists come to know the country's unique 

customs, history, cultural heritage, lifestyle, beautiful nature, national brands, and to share with traveler’s natural 

products and pure organic materials that provide interesting and unique features of the nation. This is an 

opportunity for selling brand products and promotion of the national heritage and at an international level. It is 

also important for travelers to return to their home countries and with special memories, gifts, and souvenirs to 

share pieces of the country they visited and for lifelong memories. 

 

Key Words: Tourism, Tourist, Brand, and Mongolia 

 

MOĞOLĠSTAN’IN MĠLLĠ MARKALARIYLA TURĠSTLERE HĠZMET SUNMAK 

 

ÖZET  

 
Bu tezde Moğolistan’ın el işleri ve brend ürünleri ve bunun turizme katkısı hakkında yazılmıştır.  

 

Moğolistan devletinin 2015 yılındaki 324. Kararıyla Turizm sektöründe karşılaşılan problemleri çözmek, 

ekonomik açıdan verimli olan, diğer ülkelerle rekabet etme potansiyeline sahip olmak için ‘ Turizmi geliştirmeye 

yönelik milli planı hazırlayıp, yürürlüğe koymuştur. Bu planlama Moğolistan da Turizmi devletin yardımıyla 
geliştirme fırsatı sunmuştur. 

 

Yurtdışı Turizm sektörünün iş tecrübelerine bakılırsa gelen turistler gezmeye geldikleri ülkenin 

özellikleri, örf adetleri, tarihi eserleri, yaşam tarzları, hiç bozulmamış doğa güzellikleriyle tanışmakla beraber, 

milletlerin özelliklerini gösteren doğal materyallerle yapılan el işleri ürünlerini tanımak, satın almayı önemserler. 

Milli değerleri barındıran ürünleri ihracata çıkarmak, dünyaya tanıtmak fırsatı veriyor. Ayrıca turistler de 

ülkeden hatıra almış olur, yakınlarına hediyelik eşyalarla dönebilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Turist, Brend, Moğolistan 
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Moğolistan’ın Milli Markalarıyla Turistlere Hizmet Sunmak 

 

GĠRĠġ 

 

Moğolistan devletinin 2015 yılındaki 324. Kararıyla Turizm sektöründe karşılaşılan 

problemleri çözmek, ekonomik açıdan verimli olan, diğer ülkelerle rekabet etme potansiyeline 

sahip olmak için ‘ Turizmi geliştirmeye yönelik milli planı hazırlayıp, yürürlüğe koymuştur. 

Bu planlama Moğolistan da Turizmi devletin yardımıyla geliştirme fırsatı sunmuştur. 

 

Moğolistan da Turizm gelişimine artı puan kazandıran hususlar: 

 

 Göçebe hayat tarzıyla bağdaşan örf adetler, tarihi eserler, eşi benzeri olmayan kültür, 

hiç dokunulmadan korunan doğası 

 Dünyanın yarısını fetheden büyük Cengiz Han ve onun mirasçıları bıraktığı izler 

 Moğolların misafirperverliği, yardımseverlikleri(Moğolistan devletinin 2015 yılının 

324. Kararnamesi:1-2) turistlerin bir daha gelme isteklerini doğuruyor ve onların güvenilir, 

tehlikesiz gezme olanağını sunuyor, turistlerin memnuniyetini artıran en önemli şeylerden 

biridir. 

 

Eskiden Moğolistan’ın yerinde bulunan diğer ülkelerin tarihini gösteren taşlardaki 

resimler, yazılar, arkeolojik bulgular eski Türk yazıları yabancılarını dikkatini çeker, 

Turizmin genişlemesine katkıda bulunmaktadır.  

 

Moğol bankasının yaptığı araştırmaya göre turistler 9 günlük geziye geldiklerinde 

grupla gelen turistler 1788 dolar (Moğol Banka, 2017:4), tek başına gezmeye gelenler 1068 

dolarlık harcamalarda bulunurmuş. 

 

Ama hediyelik eşyaya harcanan kaynaklar hakkında araştırmada yer verilmemiştir. 

İleride turistlerin daha çok aldıkları, ilgilerini çeken eşyalar, harcanan para miktarını 

araştırmak icap eder. 

 

Şimdi bu tezimizin sonraki kısmında Moğolistan’a gelen turistlerin ilgilerini çeken, 

milli işlemlerle, gelişen son teknolojilerle yapılan eşyaları tanıtacağız: 

 

1.  EL YAPIMI EġYALAR 

 

Moğolların el işleri ilk iş için kullanılan alet, enstrümanlar yapılmaya başladığında 

dünyaya gelmiştir. Hünnü zamanından beri avcılığı geliştirerek, kunduz, samur, su samuru 

gibi hayvanların derisini işleterek, kıyafet yaparlardı, ayrıca koyun, deve yünüyle ip 

yaptıklarını arkeolojik bulgular gösteriyor.  

 

Moğol el yapımı eşyaları yıl geçtikçe gelişen, yapılışı, renk olarak milli özelliğimizi, 

yaşamımızı, kültürümüzü, örf adetlerimizi yansıtan eşi benzeri olmayan ürünlerdir. 
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Halk el yapımı eşyaları: 

 

                     
Fotoğraf  1: Nakış                                                 Fotoğraf  2: Deri 
 

      
Fotoğraf 3: Altın ve gümüş işlemeler                   Fotoğraf 4: Kemik ve ağaç oyma işleri 

 

     
Fotoğraf  5: Altın ve gümüş işlemeleri                Fotoğraf 6 : Moğol brend/ marka ürünleri 
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Bu el yapımı eşyalar günümüzde milli marka olacak kadar gelişmiştir ve almak isteyen 

turistlere geniş seçenek fırsatı sunulmaktadır.  
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2. MOĞOL BREND/ MARKA ÜRÜNLERĠ 

 

Moğolistan’ın kaşmiri, deve yünü ve yakın yünü en son gelişen teknolojiyle işlenerek 

dünya markası arasına giren, şu anda hazırlanmaya devam eden ürünlerdir. 

 

Moğolistan da yapılan, günlük ve özel günlerde giyilen kıyafetleri hakkında 

bahsedersek kıyafetleri yapıldığı hammaddelere göre aşağıdaki gibi ayırabiliriz: 

 

1. Deve yününden yapılan ürünler 

2. Yak yününden yapılan ürünler 

3. Moğol keöi ürünü olan kaşmirden yapılan ürünler 

  

Günümüzde Moğolistan da kadın-erkek günlük kıyafetleri birçok seçenekle hazırlanarak 

yurtdışı- yurtiçi satımına sunulmaktadır 

 

TEMĠZ EKOLOJĠK ÜRÜNLERĠMĠZ VE MARKALARIMIZ: 

 

 

1.‘ Gobi cashmere’ markalı erkek, kadın kıyafetleri 

 

 

 

 

 

2.‘ Goyo cashmere’ markalı erkek, kadın kıyafetleri 

 

 

 

 

 

 

                            3.‘ Yanmal’ markalı çoraplar. 

 

 

 

 

4.‘ Altay cashmere’  markalı erkek, kadın kıyafetleri 

 

 

 

 

 

5.Yünleri doğal kendi rengiyle ayırıp, natural renge boyanan kilim, halılar 

 

 

 

 

Bu ürünler dünyaya ünlü gelişen son teknolojiyle yapılmış olup, Moğolistan’ın 

özelliğini net gösterir 
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SONUÇ VE ÖNERGELER 

 

Her ülkenin gelişiminde önemli rol alan sektörlerin biri turizmdir. O yüzden devlet 

Turizmin gelişimine çok dikkat ederek, turistlerin ihtiyaçlarına cevap vermek şeklinde 

memnuniyetlerini artırmakta, Moğolistan’a gelecek olan turist sayısının artmasına katkıda 

bulunmakta, milli markalarımızı tanıtmakta, tarihi eser,  milli, kültürel özellikler, 

karakterlerini tanıtmaya yönelik etkinlikler organize etmekteler. Örneğin Devlet tarafından 

çıkarılan kararname ‘ Turizmi geliştirmeye yönelik milli planlama’ gibi önemli kararlar 

barındıran resmi işlemlerdir.  

 

Turizm bu ülkede daha yeni gelişmekte olan sektör olduğu için yapılması gereken iş 

çoktur. Biri de milli markalar aracılığıyla turistler sayısını artırmak, tanıtım yapmak, daha da 

geliştirmek için devletin vereceği kararlar çok önemlidir.  
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ABSTRACT 

 
Between the years of 1954-1990 tourism got its startin Mongolia. It was a relatively young industry at the 

time and has been developing ever since. The first tourist campwas established in Terelj in 1962 and Omnigobi 

in 1964 and 1968. 

 

During this time, the main sites to visit were Ulaanbaatar, Yoliin-Am, Khongor sand dunes, 

Orkhonwaterfall and tributary, Khujirt, Kharkhorin, Terelj, Songino, and Chougal were included. 2003 was 

declared as “year of the tourist” in order to increase the number of tourists. 2004 was "Open Mongolia”, and 

2006 was the “800 years anniversary of Mongolia” to promote foreign trade, to improve the quality of 

service.Today, the number of tourists visiting Mongolia has increased, and 92% are tourists from China, Russia, 

Republic of Korea, Japan, USA, Germany, Great Britain, Kazakhstan and Australia. 

 
Key Words: Tourism, Mongolian, Peace, Culture, Event, Nature and culture 

 

MOĞOLİSTAN TURİZMİ VE EN SEÇKİN ETKİNLİK 

 

ÖZET 

 
 Moğolistan tarihine bakınca 1954-1990 yıllar dönemi yeni bir gelişim dönemidir. Bu gelişim 

döneminde ülkenin çoğu faktör yeni adımlar atarak yeni düzeye varmıştabi bu yenilik turizm faktörünü de yeni 

bir düzeye getirmiştir. Turizm faktörün gelişim sürecinde 1962 yılı Terelci-de, 1964, 1968 yılları Ömöngobi 

ilinde ilk turizm üssü kurulmuştur.  

 

        Günümüzde ise turizm sektöründe faaliyet gösteren başta başkent olan Ulaanbaatar, Yoliin-Am, 

Hongorin kumsal kır, Orhon şelale, Hujirt, Harhorin, Terelci, Songino, Sögnögör  kır ve saire  birçok yerler 

bulunmaktadır. Son zamanlarda turistlerin Moğolistan’a gelişini artırmak için 2003 yılında “Moğolistan’a 

misafirlik yılı”, 2004 yılında “Moğolistan’ı keşif edelim yılı”, 2006 yılı ise “ Moğolistan devletin kurulduğu 800 

yıl dönemi” olarak etkinlikler düzenleyerek dünyaya Moğolistan’ı tanıtmaktadır. Böylece ülkesel olarak tarihsel 

yerler ve mülkün değerlendirerek korumak ve diğer ülkelerle ilişkisini etkinleştirmek ve küreselleşmeyi 
desteklemektedir. 

 

       Günümüzde Moğolistan’a gelen turistlerin sayısı her gün artmakta olup bu gelen turistlerin çoğunu 

başta Çin, Rusya olmakla beraber Almanya, Japonya, ABD, İngiltere, Kazakistan, Avustralya ve saire 

ülkelerdendir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Turizm,  Moğolistan,  Seyahat,  Moğol gelenek, Ulusal miras,  Etkinlik  

 

BACKGROUND:  

 

The word "Event Tourism" was first introduced in 1987 by the New Zealand Tourism 

Department's report that "Event Tourism is a rapidly growing international tourist  
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destination". In 1989, Professor Donald Keets of Canada's Clandestine University attempted 

to define the roles and responsibilities of tourism in the article "Defining Special Events and 

Products". 

  

The only country that combines nomadic and settled civilization in the world is 

Mongolia. Our country has a great advantage of nature and culture.Using this, to regularly 

organize tourism events in the country, at the provincial and village. Events are year round 

and are delegated to the season best suitable for the event. It is a good idea to and make events 

suitable for all types of climate and tourists. ( Namjil, Uranbileg, 2013: 63) 

 

In our country, there are four seasons with extreme climateand varying 

conditions. However, it is not possible to attract tourists who are partial to warm weather to 

events in the winter and tourists who like the cold to attend events in the summer.In the cold 

seasons the number of tourists visiting Mongolia is much lower than in the summer. 

Therefore, it is smarter to organizethe majority of events in the summer and warmer parts of 

seasons.(Batsukh, Chuluunbileg, 2006: 24) 

 

Major events organized in Mongolia: 

 

New First Sun: 

 

In 1206, the Mongols saw the sun rising and decided it was the first day of spring. It 

always takes place in the first month of the year.  In the morning they get up at sunrise and 

throw milk to the sky, mountains, and “golden” sun to thank and pray to them.  The Mongols 

believe that whoever sees the sun on this morning of the new moon they will have a great year 

and that life and work will bring them great success. 

 

Silver Slate - Snow and İce Festival :   

 

 Every year, in Khovdaimag and some other soums ice festivals are organized. Every 

year these are organized it is to promote the protection of nature, to honor their multi-ethnic 

heritage, to develop winter tourism and winter sports.  Some activities include:  

 

 Cultural heritage performances and cultural games 

 “Ankle Bones” competition on the icewhere ankle bones are flicked across the ice at 

targets. 

 Ice Skating Competitions, 

 Sumo wrestling on the ice, 

 Tug-of-War on the ice. 

 

Ulaanbaatar Winter Naadam:  

 

The Winter Festival in Ulaanbaatar is held annually at the SkyResort in February. The 

winter festival is aimed at promoting the development of winter tourism in Ulaanbaatorand 

promotes the local customsto foreign tourists visiting Mongolia. This is done by bringing 

tourists and locals together through games, music, and sports. 
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Included events:  

 

   Ice Skating races  

 “Ankle Bones” competition on the icewhere ankle bones are flicked across the ice at 

targets. 

 Professional archers compete against tourists in Ice Archery competitions 

 Ice performances 

 Winter fashion show 

 National Games 

 Selling of gifts and souvenirs on the ice 

 

Blue Pearl - Hövsgöl İce Celebration:   

 

Traditionally organized every year it is one of the biggest events in the tourism sector. 

Many local and foreign visitors come to participate in one of the oldest organized events in 

Mongolia. Participants and spectatorstravel to Khovsgol from:Darkhan - Erdenet - Bulgan - 

Murun – Khatgal, andKhuiTolgoi for up to 2000 km to attend. In recent years, the number of 

interested parties has risen dramatically, up to 15,000 people, and the celebration of events 

and programs is growing rapidly.    

 

Included events:  

 

 “Ankle Bones” competition on the icewhere ankle bones are flicked across the ice at     

targets. 

 Bike racing on ice   

 Skating Competition   

 “Ice City” Tours 

 Motor sports games  

 Dog Sled Competitions   

 Tug-of-War on ice 

 Horse Races on ice 

 

Tumen Camel Festival: 

 

 Starting in 1997 the Camel Festival was meant to help  breeding, and protection of the 

camels. With the purpose of enhancing environmental protection and restoration of awareness 

and participation in TumenCamel Festival has been important for all people interested in the 

camel- The Camel Festival has been organized annually as a tradition and is the first and most 

successful event in Mongolia's tourism sector. 

 

 Most beautiful camel couple-  

 Mongolian National Games Ice “Ankle Bones” Tournament 

 A Camel gambling competition 

 AnOlder camel race   

 A two-year-old camel race 

 Camel Relay Race- Team Competition (Gurgemjav, 2012: 54) 

 

Nauryz:  
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Nauryz is celebrating over 300 million people around the world in the Middle East, the 

Balkans, Central Asia, and the Caucasus. In 2010, the 64th General Assembly of the United 

Nations adopted Nauryz as an international holiday. UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) Nauryz is a non-religious holiday and is a celebration of 

mankind's birthplace.   

 

Kazakhs are nomadic peoples, so it a festive holiday marking the “Spring Equinox” and 

end of a harsh winter. The Kazakh people have been celebrating annually to promote their 

national customs, traditions, history and culture, and to preserve it for their future generations.  

 

Autumn Eaglefestival:  

 

  The eagle festival, one of Mongolia's most exciting tourism activities, has been 

organized since 2000. The main purpose is to restore the traditions of Eagle Hunters and 

traditions of ethnic minority Kazakhs, to preserve their ancestry, to promote domestic and 

foreign tourists. 

 

The eagle's hunting tradition is believed to have originated with the nomadic Asians, 

dating back to 6000 years ago, and Western Mongolia is still the best preserved region for this 

amazing tradition. Therefore, the "Eagle Festival" event will be held twice a year, every 

spring from March 4-5 in Ulaanbaatar and the first week of October in Bayan-Ulgiiaimag. 

(www. Mongolayalal.mn) 

 

Good Yak-festival:     

 

It is organized in the Gobi, with the aim of sustaining traditional herding techniques and 

protecting yaks from elimination. Encouraging breeding between the yaks and promoting yak 

byproducts. 

 

 Yak relayraces 

 Shaving the Yaks 

 Selection of best bull and yak 

 Yak racing (1 km) 

 Yak farming completion 

 

Mongolian “Deel” Naadam -: 

 

 There are a variety of events that will be included in the event of exhibitions of national 

clothing andother cultural items. 

 

 National Fashion Show 

 The Best Dressed Couple competition 

 Best Dressed Foreign Participant in Mongolian National Clothing  

 

Gobi Marathon Run:  

 

Since 2001, it has been largely organized event. It is an international long distance 

race. Mostly tourists from Germany, Holland, Austria, Canada and America attend. 

 



E 

Eurasian Education & Literature Journal                                  2019, Volume: UTKM 

 

 

639 

 

 Get acquainted with Mongolian nomadic life and customs 

 Marathon run 

 

Golden Eagle Festival:  

 

Since its inception in 1999, it is the oldest festival held annually and is held in October. 

It takes place in Bugatsoum“Саяттолгой” inthe province of Bayan-Ulgii. 

 

 Select the best horse, eagle, and hunting equipment. 

 Horse Racing Competitions 

 Select the hunters with the best trained eagles. Eagle Response competition. 

 Тенге Илу- From on top of a horse the hunter tries to grab money off of the ground 

while riding quickly.  

 Best dressed Kazakh national clothes 

 National Kyz Quar performance 

Көкбар-Two people tug-of-war for a goatskin while on horseback. ( Shagdar, 2006: 18) 

 

CONCLUSION 

 

Tourismevents of Mongolia: 

 

 Increases the value of the local, natural, and cultural values as well as 

promote national and global unity. 

 For the arts and crafts, small and medium entrepreneurs, there is a wide range of 

opportunities to earn money and make sale of products and services. 

 Most importantly, it is possible to increase the income of a country by creating, 

attracting, and developing consistent flow of visitors. 

 In the future, we will focus on business, sports, art, conferences, exhibitions, festivals, 

global tours, and events, as well as various winter events, private, public, and high-quality 

kinds of events. 
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ABSTRACT 

 
Khazakh`s traditional food consists of meat, milk and flour. Often, animals meat and milk products are 

used to cook foods and drinks. The preparation of the ancient Kazakh traditional fooda are a cultur, that is a 

model for the descendants. Beside the national calligraphy is about to make the best traveling to travelers. 

 
Key Words: National cuisine, Tourism, Food, Demand, Consumer, Meat dishes, Dairy products, Cereals, 

dishes. 

 

KAZAK HALKININ YÖRESEL YEMEKLERİ VEYA TURİZMDEKİ YERİ 

 (Bayan-Ulgey ili baz alınarak araştırma yapıldı ) 

 

ÖZET 

 
Yöresel yemek veya turistik yemekleri müşterilerin istek arayışlarına göre yapılmaktadır. Kazakların 

yemeklerinin çoğunlukla et süt hamur işlerinden yapılmaktadır. Hayvanın eti sütünü kullanarak birçok yemek 

çeşitleri veya soğuk içecekler yapılmaktadır. Kazak halkının asırlar öncesindeki yemeklerini hazırlamak, yapmak 

bile bir kültür medeniyeti yeni nesillere öğretmek bu kültürü kaybetmemektedir. Yöresel yemekler hakkında 

bilgilerin turistlerin daha rahat gezmeleri dinlenmeleri için veya bu bilgilerin turizm alanında büyük katkısı 

vardır. 

  

Anahtar Kelimeleri: Milli yemek, Turizm Talep, Müşteri, Et yemekleri Sütlü ürünler,  Tatlı çeşitleri. 

 

GİRİŞ  

 

Moğolistan‟da yaşayan Kerey Kazakları (http://www.bayanulgii.mn/mn/news/57-

monkazakh.html) yarı göçebe, yarı oturaklı yaşam tarzını devam ettiriyorlar. Her dönem ve 

her mevsimde yaşam tarzları da değişiyor. Çünkü kazanç kaynakları hala hayvancılıktır. 

 

Fotoğraf 1: Moğolistan Batı bölgesi BAyan-Ulgii  ili 

 

mailto:Aykumis0901@gmail.com
https://www.google.mn/imgres?imgurl=http://www.touristinfocenter.mn/Images/Cate/1/g1wb0vd1.jpg&imgrefurl=http://www.touristinfocenter.mn/cate13_more.aspx?ItemID=5&docid=SAdzqRSGleO7yM&tbnid=8To3ApstipnWjM:&vet=10ahUKEwi1hK2F3sXiAhXIzbwKHfvpA88QMwhIKAAwAA..i&w=500&h=300&bih=783&biw=1600&q=%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D3%A9%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9 %D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%BD %D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3&ved=0ahUKEwi1hK2F3sXiAhXIzbwKHfvpA88QMwhIKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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     Bu yüzden milli yemekler genelde hayvansal ürünlerden yapılır. Her milletin özel 

yemek türleri vardır ve Moğolistan Kazaklarının yemek menüsü turistlerin çok ilgisini 

çekmektedir. Yemeği hazırlama, yapma kültürü bile özeldir. Bu kültür milletin göçebe 

kimliğinin yansımasıdır.  

 

Kazak halkının milli yemekleri et, süt ürünleri, un mamullerinden ve tahıllardan oluşur.  

 

1. Hayvansal ürünler olan et, süt ürünlerinden yapılan yemekler sert, koyu, sıvı şekilde 

hazırlanır. ( Kazak folklor gelenekleri., 2013:184) 

 

Etli yemekler at, koyun, dana, deve, keçi etinden yapılır. Bununla birlikte etli 

yemeklerin çeşitleri çoktur. Kullanım tarihine göre taze et, bekletilmiş, kurutulmuş et diye 

ikiye ayırabiliriz.  

 

Taze et yeni kesilip pişirilen ettir. Kurutulmuş et ise tuzlayıp kuruması için bekletilen 

ettir. Kurutulmuş et göçebe hayat tarzına çok uygundur ve yılın her mevsiminde yenilebilir.  

 

Moğolistan‟da Turizm sektörü son zamanlarda daha yeni ama çok hızla gelişmekte 

olan bir alandır. Bu yüzden daha birçok ülkede tanınmıyor. Moğolistan‟a gezi planlayan 

turistler birçok hususu göz önünde bulundurmalı. Örneğin: hava durumu, yemek kültürü, 

doğası, kalınacak yerler vs.  

 

Gelen turistlerin gezisinin son derece iyi olması için o ülkenin yemeklerinin sağlıklı ve 

güvenilir olması beklenir. Yemek insanın fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan 

önemli unsurdur. 

 

Bu yüzden bizim milli yemeklerin içeriği, özelliği kalitesi, çeşitleri, yapılış şekli, 

sağlıklı olup olmaması hakkında bilgi vermeden önce, gelenler de az çok bilgi toplamış olarak 

gelirler.  

 

Bu, güvenlik açısından önlem almaktır. Ayrıca gidilecek ülkenin yemek menüsüyle 

tanışmak gezi sürecinin önemli bir parçasıdır. Ön bilgi almak daha sonra gezinin iyi 

geçmesini etkiler. Bu yüzden bu makalemde Kazak milli yemekleri hakkında temel bilgiler 

vermiş olacağım.  

 

Herhangi bir ülkenin yemek kültürüyle tanışmak yoluyla ülkenin medeniyet, kültür, 

örf adetini öğrenme fırsatı yakalanabilir. Bu yüzden Turizm sektöründe yemek kültürü ve 

menüsü en başta gelir. Elbet, insanların bulunduğu yerde yemek çeşidi de olur. „Yemek 

insana güç verir, insanın dayanağıdır‟ atasözü bu bağlantıyı net gösteren husustur.  

 

Moğolistan Kazakları kendilerine özgü yemek kültürü, örf adetleri olan bir millettir. 

Bunun bir delili yemek hazırlama şekli ve teknikleridir. Ayrıca Moğolistan Kazaklarının bir 

özelliği de Moğol kardeşlerle 160 yıldır (https://mn.wikipedia.org/wiki) aynı yurtta, aynı 

gökyüzü altında yaşamalarına rağmen her zaman „Helal‟e çok önem vermiş olmalarıdır. Her 

bir hayvanı kesmeden „Allahu Ekber‟ diyerek başlar, „Bismillah‟ der hazırlamaya, yapmaya 

başlar. Bu da onların dil, dine bağlı olma prensipleri, çok zengin örf adetlere sahip olması ve 

onlara çok önem verdiğinin delilidir.   

 

Şimdi de yemek çeşitlerini tanıtırsak: 
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1. Et Yemekleri 

 

                                                                                                        
Fotoğraf 2: Derisi yakılarak yüzülmüş koyun eti        Fotoğraf 3: Beş parmak        

 

                                                                                                                                
Fotoğraf 4:Etle doldurulmuş karın  Fotoğraf 5:Bujı                   Fotoğraf 6:Asip      
 

                               
 Fotoğraf 7:At etinden yapılmış sosis             Fotoğraf 8:Kavurma  
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Koyun kesildikten 

sonra iyice dondurulur. 

u yemek koyun sonra  

bütün hepsini iyice 

kızartılır. Piştikten 

sonra iyice yıkanıp 

temizlenir. Küçük 

küçük parçalara 

bölündükten sonra suda 

haşlanır ya da buharda 

pişirilir. 

Beş parmak Orta Asya 

ülkelerine ait bir yemek 

olsa da aslında kazak 

halkına özgü yöresel bir 

yemektir. Bu yemek hala 

eve gelen değerli misafire 

ana yemek olarak 

verilmektedir. Büyük 

restoranlarda ana yemek 

olarak sunulmaktadır. 

Bağırsak, 

işkembe karının 

içine lahana eti 

baharat çeşitleri  

koyduktan 

sonra ağzı iple 

bağlanır ve 

suda haşlanır. 

Sirine koyunun tüm eti 

küçük küçük doğranır  

ve yüksek ateşle 

pişirilir. Pişirmeye 

yakın içine az baharat 

veya sebzeler konulur. 

Sirine çok değerli 

misafirler için yapılır. 

Şimdi restoranlarda ana 

yemek olarak  

sunulmaktadır.  

 

İlk olarak yilik etin insan 

sayına göre konulur. bu 

yemek çoğunlukla düğün 

ya da başka bir özel 

kutlamalarda gelen 

misafirlere koyu kesilir. 

koyu etin on üçe bölerek 

kesilir. her bir kemikin 

kedine ayıt bir isimi vardır. 
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Fotoğraf 10:Kapalı bir şekilde pişirilmiş et                  Fotoğraf 11:Böbrek atıştırmalık 

 
 

                                     
Fotoğraf 12:Dilden yapılmış atıştırmalık                     Fotoğraf 13:Ciğerden yapılmış atıştırmalık  
 

 

  
Fotoğraf 14:Karından yapılmış atıştırmalık  

 

Kazaklar genelde at ve koyun etlerini misafirlere ikram ederler. 

 

2. Tahıllardan Yapılan Yemek Çeşitleri 

 

Kazak milletinin yemekleri genelde et ürünlerinden oluşsa da, hamur işi yemekleri de 

çoktur. Günümüzde de menüde ilk sırada yer alır(Kazak folklor gelenekleri., 2013:192 ).  

Unlu mamuller çok çeşittir. 

 

    
Fotoğraf 15:1.Bauırsak 2.kızartılmış hamur         3.Kızartılmış yağlı          4. Tandır ekmek  

                        hamur 
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Fotoğraf 15: 1.Talkan   2. Buğday çorbası          3. Mercimek çorbası       4. Yağlı tatlı türü 
                (kızartılmış un) 

 

    
Fotoğraf 16: 1.Buharda 2. İnce ekmek türü        3. Doğalatpa-tatlı türü     4. Omlet 

pişirilmiş hamur işi   

 

3. Süt Ürünleri 

 

    
Fotoğraf 16:1.Ayran      2. At sütü                       3. Deve sütü                  4. Beyaz peynir 

 

    
Fotoğraf 17:1.Kurutulmuş 2. Yaş peynir           3. Kurt- sert peynir türü  4. Beyaz uız 
peynir  

 

     
Fotoğraf 18: 1.Tuzlu      2. Koyu uız                  3. Kaymak                      4. Yaş kurt- peynirin  
tereyağı                                                                                                          hazırlanma aşaması   
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Kazak Halkının Yöresel Yemekleri Veya Turizmdeki Yeri 

 

           
Fotoğraf 19: 1.Korıktık               2. Kımıran- bekletilmiş at sütü   3. Sütlü çay 

 

Kazak milli yemekleri içinde hem yiyecek, hem de içecek sayılan yemek türleri de 

vardır. Bunlar: deve sütü, kefir, süzme yoğurt, peynir çeşitleri (Ata mura - Ulusal miras 

Shynay, 1991:36).  

 

2005 yılından itibaren milli yemek yapımı endüstriyel bir iş olarak tanınmaya başladı.  

Turizmin daha gelişime uydurmadığı dönemlerde milli yemeklerin tanıtımı söz konusu 

bile değildi. Günümüzde Turizm sektörünün gelişimi ile beraber milli yemek kültürü de 

gelişmektedir.  

 

Gelen turistlerin çoğu milli yemeklere, özelliklere, hayvansal gıdalara çok ilgi 

göstermekteler. Bu yüzden milli yemek kültürü daha da gelişmeye başladı. 

  

Eskiden süt ürünleri hiç satılmazdı, her aile günlük kendi ihtiyacına kullanırdı, 

yakınlarına dağıtırdı. Şimdi ise süt ürünleri satan küçük kurumlar açılmaya başladı, dinlenme 

tesisatları, dükkan marketlerde de satılıma çıkmaya başladı. 

 

Buna bir delil de Bayan-Ölgii‟de kurumlar açılıp, 4 mevsimde de atlar yetiştirilmeye, 

sütü satılmaya başladı. Marketlerde, Pazar çarşılarda peynir türleri, tuzlu tereyağı, deve sütü, 

süzme yoğurt satılıma çıktı.  

 

2-3, 4-5 kişilik etli yemek türleri, sebzeli kavurma, hamurlu kavurma, beş parmak gibi 

yemek çeşitleriyle hizmet sunuyorlar.  

 

Birinciye etli çorba, etsiz çorba, buğday ya da pilavlı çorba, karın çorbası sunuluyor. 

Ayrıca et ürünlerinden her türlü atıştırmalık çeşitleri hazırlanıyor.  

 

Son zamanlarda milli yemek tüketen müşterilere, ilgilenenlere, milli yemeğin şu andaki 

rolünü, gelişimini, Turizm sektöründeki yerini öğrenmek için anket uyguladık. Anket soruları 

aşağıdadır: 

 

 

1. Restoranlarda menünün kaç fayzında hangi ülkenin milli yemeği yer alıyor? 

 

Bu soruya cevap olarak turistik şirket ve restorantlarda %100de %70 Kazak milli 

yemeklerini sunduklarını görebildik. Bu da yurtiçi, yurtdışından gelen turistlere milli 

yemekleri tanıtmanın bir yoludur.  

 

 

 

 

 

https://www.google.mn/imgres?imgurl=https://baribar.kz/wp-content/uploads/2018/09/db22fa7afdac99dc42b789e07ea58695.jpg&imgrefurl=https://baribar.kz/79163/qoryqtyq-malshynynh-taghamy/&docid=CUxihrQsgX5fmM&tbnid=KbJ0w57eAyDBjM:&vet=10ahUKEwjllLrr39fhAhUEat4KHVAUAYMQMwg_KAEwAQ..i&w=999&h=666&bih=783&biw=1600&q=%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B&ved=0ahUKEwjllLrr39fhAhUEat4KHVAUAYMQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.mn/imgres?imgurl=https://baribar.kz/wp-content/uploads/2018/09/db22fa7afdac99dc42b789e07ea58695.jpg&imgrefurl=https://baribar.kz/79163/qoryqtyq-malshynynh-taghamy/&docid=CUxihrQsgX5fmM&tbnid=KbJ0w57eAyDBjM:&vet=10ahUKEwjllLrr39fhAhUEat4KHVAUAYMQMwg_KAEwAQ..i&w=999&h=666&bih=783&biw=1600&q=%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B&ved=0ahUKEwjllLrr39fhAhUEat4KHVAUAYMQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.mn/imgres?imgurl=https://baribar.kz/wp-content/uploads/2018/09/db22fa7afdac99dc42b789e07ea58695.jpg&imgrefurl=https://baribar.kz/79163/qoryqtyq-malshynynh-taghamy/&docid=CUxihrQsgX5fmM&tbnid=KbJ0w57eAyDBjM:&vet=10ahUKEwjllLrr39fhAhUEat4KHVAUAYMQMwg_KAEwAQ..i&w=999&h=666&bih=783&biw=1600&q=%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B&ved=0ahUKEwjllLrr39fhAhUEat4KHVAUAYMQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Şekil 1: Yöresel yemeğin menüdeki ismi 

 
 

2. Gelen turistlerin kaçı, hangi ülkenin milli yemeklerine sipariş veriyorlar? 

 

Bu sorunun cevabından yurtiçi, yurtdışından gelen turistlerin milli yemeklere olan 

ilgisini görebiliyoruz.  

 
Şekil 2: Turistlerin dikkatini  daha çok yöresel yemek çekmektedir 

 
 

 

3. Aşağıdaki grafikten milli yemeklerin içerikleri, hangi yemek çeşidi ikram edildiğini 

görebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

11% 

10% 3% 

Kazak milli yemekleri Moğol milli yemekleri Türk milli yemekleri Diğer milletin yemekleri
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[YÜZDE] 
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            Şekil 3: Yöresel yemek hizmeti sunan restoranlar 

 
 

Ankete katılan milli yemek çeşitleriyle ikram sunan yerler, kurumlar et ve süt 

ürünleriyle ikram hazırlıyorlar.  

 

Moğolistan‟ın sert hava şartlarına uygun olarak yemek çeşitleri ve insanların beslenme 

fonksiyonunu anlayabiliyoruz. Hava ısısının düşüklüğü, dağlı ülkenin serinliğine bağlı olarak 

genelde etli yemeklerle beslenmesi icap eder. Kazaklar mevsim ve hava durumuna göre 

beslenme medeniyeti eskiden gelişmiş bir millettir.  

 

MİLLİ YEMEKLERLE İKRAM SUNAN KURUMLAR: 

 

  https://www.drom.ru/reviews/ford/expedition/78439/ 

 

      https://www.yp.mn/detail/altay-tur-hhk-altai-tour-llc-lgiy-sum-40914    

 

       https://www.bluewolftrable.com 
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        dosjan@kazakhtour.com 
 

       https://mongolia-altai-adventure.com/  

 
           

       https://grand-altai.com/  

 

 

SONUÇ 

 

Moğolistan‟ın Kerey Kazaklarının yarı göçebe yarı oturaklı yaşam tarz, medeniyetlerine 

uygun milli yemek yapım şekil ve teknikleri Turizm sektöründe büyük etkisini gösteren 

faktördür ve belli bir düzeyde gelişmekte olan bir alandır. Genelde hayvancılıkla uğraşan bu 

millet hayvan eti ve sütünü helal bir şekilde hazırlayıp, tüketicilerine sunmaya devam ediyor. 

Sert hava şartlarına, her mevsimin özelliğine göre yemek hazırlama tekniğini modern yemek 

hazırlama teknikleriyle bağdaştırmayı başarıyorlar. Bu yüzden Turizm sektöründe yemek 

hazırlayış tekniği çok önemli bir yere sahiptir. 10 sene öncesiyle karşılaştırdığımızda milli 

yemek çeşitlerini modern bir şekil alıp, turistlerin talebine uygun bir şekilde sunulmaktadır.  

 

Aynı zamanda bu ülkenin ekonomik durumuna belli bir düzeyde katkı sağlamaktadır. 

Gelen her bir turistin milli yemeklerimize olan ilgisi yemeklerimizi daha da paha biçilmez ve 

çok talep edilen önemli bir unsur yapıyor.  
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ABSTRACT 

 
           Tourists come to any country with a specific purpose to gain knowledge about the country's natural, 

historical, cultural heritage and customs. Located in the country’s western most region, Bayan Ulgii with its 

unique history, culture and custom of ethnic minority Kazakhs- has been considered as one of the most tourist 

attractive places in Mongolia. The main purpose of this report is to 1) assess the potentialities of tourism 
development in Bayan Ulgii,  2) identify the ways to promote tourism industry for sustainable development of 

the region and 3) propose policy recommendations for promoting tourism industry for the region’s economic 

betterment.  The following issues will be addressed in the context of this research. 

 

           To identify the potentialities of tourism in Bayan-Olgii, we conducted a comparative survey among 

western provinces of Mongolia in collaboration with local tourist companies and agencies. We recommend that  

the Kazak, Tuva and Mongolian national minority groups to develop a region-specific tourism policy that 

emphasizes unique features of their ethnic cultural heritage, historical and cultural advantages, such us eagle 

hunting, ethnic arts and music.  

 

           Today’s globalized world, it is becoming a trend to promote the tourist industry that is environmentally, 

socially and culturally appropriate as well as with rational use of cultural resources. Because the main 
characteristic of any country and nation is its history, culture and customs. In case of Mongolia, culture and 

heritage associated with the nomadic life style has been attractive to the tourists of western industrialized society. 

Thus, we aimed to explore opportunities to develop tourism based on nomadic culture. 
 

Кey Words: Tourism, Bayan-Ulgii, Tourists 

 

MOĞOLİSTAN’IN BAYAN-ÖLGEY VİLAYETİNDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN 

ŞİMDİKİ GELİŞME DURUMU  

                                                             

ÖZET 

 
           Herhangi bir ülkeye seyahat edenlerin önceden belli hedefi ve planı vardır. O ülkenin tabiatı, tarihi, 

kültürü, gelenekleri ile tanışmak ve onları başka insanlara anlatmak. Bu araştırmanın amacı Bayan-Ölgei 

bölgesinde turizmi geliştirmek, ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak, turizm alanında geliştirilecek yönler ve 
sorunları bulmak, Bayan-Ölgei bölgesinde turizmi geliştirme imkanlarını araştırmak ve analiz etmektir. Ayrıca 

bölgesel çerçevede karşılaştırmalı yöntemlere dayanarak turistik firmalar ile araştırma yürüttük. 

 

Anahtar Kelimeler: Bayan-Ölgei, turizm, Turistler 
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THE DEVELOPMENT OF TOURİSM İN MONGOLİA 
 

         In 1999, the "Master Plan" to develop National Travel Tourism in Mongolia, and the 

Law on Tourism in 2000 was approved by the Parliament and created a legal environment. 
 

         In 2003, "Year to visit Mongolia", "Year of opening Mongolia" in 2004, "Year of the 

800th anniversary of the Great Mongol Empire" respectively announced to promote Mongolia 

abroad, to improve quality of services, to create a favorable environment for tourism 

development, and a great deal of work has been done to protecting historical and monuments. 

(Buyanbadrakh, Ch. 2012) 

 

         Today, tourists from China, Russia, Republic of Korea, Japan, USA, Germany, Great 

Britain, Kazakhstan, and Australia make up 92 percent of visitors to Mongolia. 

 

         Despite the fact that Mongolia's tourism season is relatively short, the number of tourists 

visiting Mongolia has grown steadily over the last five years. It’s illustrated in the table down 

below(Tourism association report of Bayan-Ulgii, 2018):  

 
Table 1. Number of tourists arriving in Mongolia 

№ Year Tourists  Income (in USD) 

1 2014 392 844  

2 2015 386 204 277 212 511 

3 2016 404 156 312 873 514 

4 2017 471 094  400 791 920 

5 2018 529 370 561 542 966 
 

         International tourists’ interest in traveling to more than two places in one trip is showing 

the possibility of developing tourism in the future with the neighboring countries. 

According to the "Tourism 2020" study by the World Tourism Organization, five types of 

travel are expected to dominate in the 21st century. These are: 

 

 Adventure travel 

 Ecotourism 

 Special interest tourism 

 Round trip 

 Cultural understanding  

 

         The number of tourists traveling around the world in 2020 will reach 1.6 billion, and the 

number of tourists in the Asia-Pacific region will increase faster than in other parts of the 

world. 

 

         Government of Mongolia has passed a national resolution to develop tourism from 2016 

to 2025. The resolution is proposed to be executed in the following 6 phases. 

 

 Improving tourism infrastructure and increasing the capacity of hosting tourists 

 To develop tourism in provincial level based on the network of protected parks and local 

residents.  

 Researching on tourism sector, development of information systems, quality of information 

for tourists, and the availability of information  
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 Ensuring human resource development in the tourism sector 

 Strengthen  international cooperation and promotion of the tourism sector 

 Development of domestic tourism(Current situation of Tourism, 2017) 

         In other words, in Bayan-Ulgii province in the far western part of Mongolia lives in 

Kazakhs, Uriankhai, Durvud and Tuva, but majority are Kazakhs. Mongolian Kazakhs are 

unique in terms of their history, culture, heritage, customs and traditions as from the other 

ethnic groups. The history of Kazaks living in Bayan-Ulgii province goes very early in time. 

The tourism sector in the province has been sought from the beginning of the 1990's, making 

it more than 2,500 tourists a year from many different countries contributing to the province’s 

development. Tourists travel to these five areas: Altai Tavan Bogd, Khoton, Hurran, Dayan 

Lake, Toby, Achit Lake, Sakehams, Khukh Serkhhiin Ridge, Bayannuur and Tsambagarav 

Mountains. 

 

         Visitors are interested in the snowy mountains, the world’s rare and beautiful nature, 

rare animals, rock paintings, statues and monasteries, nomadic lifestyles of Kazakhs, 

Uriankhai, Tuva, and Durvud, travelling by horse and camel, and hiking.. 

 

         One of the ethnic groups that are living in Mongolia is Kazakhs people who are Turkic 

descent. Mongolian Kazakhs are the people who have kept their ancestral nomadic lifestyle 

up to now. The best example is: the Kazakh people who raise livestock in Bayan-Ulgii keep 

migrating each winter, summer, spring, and autumn, depending on the change of weather by 

living in gers  in autumn and summer time. Up to this day, they are living by spending the 

four seasons of a year in the nature pasturing their livestock by natural wild grass.  

 

         In our province, the perseverance of cultural heritages such as hunting with the golden 

eagle, art of falconry, Kokpar / considered to be a kind of polo/, pick up the coin , traditional 

robes, hats, boots, and trousers, the main spirit of nomadic civilization, pastoralism, 

traditional horse training, traditional technology for dairy products processing, the traditional 

way of processing leather, etcetera is our pride.  

 

         Hence, one of those who carry on Turkic culture is Mongolian Kazakhs. 

 

         Therefore, we need to promote this heritage to others and to develop cultural tourism 

opportunities. Through our "Eagle Festival", our province is well-known all over the world.  

 

         The Nauryz festival is celebrated as a celebration of nomadic culture, attracting tourists 

in spring, migrating by family in summer, home-riding, horses, dairy processing, spouses,  

asking bride,  wedding, children’s first hair cutting ceremony, traditional sports games, horse 

riding competition. It is possible to invest in tourism through traditional sports games, horse 

racing, and other ceremonies that we  mentioned above.  

 

         The culture of any country is classified as a material, non-material or intellectual 

culture.Cultural  researcher G.R. Ogborn concludes that "intellectual culture is more than a 

culture, it can last for a long time." (Textbook ” Knowledge on  society”, 2017) In other words, 

the material culture of peoples and nations changes in social development, and that mental 

culture is less susceptible to globalization. 

 

         It is important to study the types of tourism in Bayan-Ulgii. Despite limited 

opportunities for attracting a wider range of markets, ecotourism, cultural tourism, adventure 
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tourism (riding horses, hiking, wildlife photography, etc.) and certain tourism interests 

(fishing, hunting and sailing) can be considered. 

 

         Research section consider the results of surveys from Western aimags.(Tourism 

association report of Bayan-Ulgii, 2018) 

 
Table 2.Comparison of organizations in the Tourism Cluster  

 Tour 

guides 

Hotels Guest 

houses 

Tour 

camp 

Restaurants Coffe

e 

shops 

Internet 

cafes 

Museu

m 

Theatres 

Western 

region 
32 44 4 33 46 14 22 10 5 

Bayan-

Ulgii 
24 8 2 7 14 4 10 1 1 

Govi-

Altai 
3 9 0 2 5 2 3 1 1 

Zavkhan 2 7 0 8 7 3 3 5 1 
Uvs 1 12 2 13 10 4 5 2 1 
Khovd 2 8 0 3 10 1 1 1 1 

 
Table 3. Number of foreign tourists arriving in western province  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Western region 8006 8635 11861 13800 15900 

Bayan-Ulgii 4000 4500 5500 6000 6500 

Govi- Altai 257 357 300 800 1000 

Zavkhan 278 950 1200 1500 1800 

Uvs 1511 1680 2230 2500 2800 

Khovd 1960 1148 2631 3000 3800 

 

 
 

CONCLUSION 

 

  In Bayan-Ulgii aimag, if tourism is expected to increase the economy and continue 

growing at this rapid pace, natural and cultural heritage needs to be protected. 

 The living habits of the nomadic people and great wilderness in Mongolia are hard to find 

anywhere in the rest of the world today as it has modernized quickly. 

 Kazakhs living in Mongolia have retained their unique language and culture from the 

ancient ways of their ancestors. Therefore, there is a great opportunity to promote cultural 
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tourism through the promotion and teaching importance of cultural values such as folklore, 

sewing embroidery, and music. 

 Tourism will generate new sources of income for rural people who have been directly 

dependent on livestock and other agricultural activities. The sustainable development of a 

well-planned and well-managed tourism company will provide and benefit to rural citizens, 

preserving their traditional culture and lifestyle, and additional revenues can become a new 

source. 

 

WHAT’S NEXT: 

 

 Air transport is a major problem. Particularly in summer, they rarely travel with low levels 

of consistency and high levels of delays/cancellations, and by car/bus/van the non-paved 

roads make it quite difficult to drive. 

  Improve the facilities and services of tourist camps to meet the standards of tourists. 

 The provision of social services to tourists. Health, medical services, and safety is 

inadequate for travelers. If tourism is to development in Bayan-Ulgii, it must be developed in 

the following ways, adequate facility building, training of drivers, and improving health 

services that are essential. 

 Consider paying attention to the culture of tourists and service providers. Private 

businesses are culturally friendly to tourists and not only in consideration of their companies 

reputation in order to make the tourists happy. 

  To develop the travel and tourism sector, staff needs to be prepared wel 
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 ABSTARCT 

  
             The organization of tourism has led to changes in the likings of tourists. The customary “sea, sand and 

sun” notion has been changed with more stimulating and appealing unconventional tourism choices. One of the 

leading of these choices is called cultural heritage tourism, regarded as cultural tourism, too. With Venice 
Charters, “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage”, conservation 

procedures and endorsements were set by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) and International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). In Turkey, there were 3 cultural 

heritage properties registered by UNESCO and in 2018, this number stretched to 18. In 2012, tourist guiding 

became an authorized and obligatory component of tourism system and as cultural brokers, in elevating the 

experiences tourists are looking for and in the assessment of cultural heritage, there are significant roles tourist 

guides play. In this regard, the main objective of this paper is to evaluate cultural tourist and cultural heritage 

tourism as perceived by tourist guides. Specifically, the themes of common characteristics of cultural tourists, 

awareness of cultural heritage properties, sustainability, and public-private sector collaboration are the chief 

themes of the study. Using an interpretative approach, a “focus group” technique has been used with tourist 

guides. According to the result of the study, the sustainability, public-private sector collaboration are cases that 

need improving. Under the lights of the findings, suggestions have been made related to the themes that 
emerged. 

 

Key words: Cultural Heritage Tourism, Cultural Tourist, Tourist Guides, Turkey  

 

KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ VE KÜLTÜR TURİSTİ: TURİST REHBERLERİNİN 

ALGILAMALARI 

 

ÖZ 

 
            Turizm endüstrisinin dinamik yapısı turist tercihlerinde değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Geleneksel 
“deniz, kum ve güneş” tatil kavramı yerini daha çekici ve merak uyandıran alternatif turizm tecrübelerine 

bırakmaktadır.  Bu tür tecrübelerin başta geleni kültürel turizm olarak da değerlendirilen kültürel miras 

turizmidir.  1964 yılında Venedik Tüzüğü ve 1972 yılında Paris‟te kabul edilen “Dünya Kültürel ve Doğal 

Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” sayesinde Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü 

(UNESCO) ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS)  gibi uluslararası örgütler tarafından belirlenen 

genel koruma ilkeleri ve tavsiye kararları bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye‟de 1985 yılında UNESCO 

tarafında kayıt altına alınan üç kültürel miras varlığıyla bu sayı en son 2018 yılında 18‟e ulaşmıştır. Türkiye‟de 

2012 itibariyle turist rehberliği turizm sisteminin yasal bir unsuru haline gelmiştir ve kültür elçileri olarak bu 

tecrübenin zenginleştirilmesinde ve kültürel miras potansiyelini değerlendirmede turist rehberlerine önemli roller 

düşmektedir. Bu bağlamda, çalışma turist rehberliği gözünden kültür turisti ve kültürel miras turizmini 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Daha özel bağlamda, kültür turizmine katılan turistlerin ortak özellikleri, 
kültürel miras listesinde yer alan varlıkların farkındalığı, bunlarla ilgili sürdürülebilirlik konuları, tanıtım ve 

kamu-özel sektör işbirliği ana temaları oluşturmaktadır. Yorumlayıcı araştırma yöntemi benimsenmek suretiyle 

tecrübeli rehberlerden oluşan bir “odak grup” çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları genel olarak 
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değerlendirildiğinde sürdürülebilirlik, tanıtım ve kamu-özel sektör işbirliği konularının geliştirilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler:  Kültürel Miras Turizmi, Kültür Turisti, Turist Rehberleri, Türkiye 

 

1. INTRODUCTION 

It is a well-established fact that tourism has been one of the significant wheels in the 

economies of countries, especially when it comes to international arrivals. To illustrate, 

according to UNWTO (United Nations World Tourism Organization) International tourist 

arrivals increased from 25 million globally in 1950 to 278 million in 1980, 674 million in 

2000, and 1,235 million in 2016 and in 2017 1,323 million. In a similar manner, international 

tourism receipts surged from US$ 2 billion in 1950 to US$ 104 billion in 1980, US$ 495 

billion in 2000, and US$ 1,220 billion in 2016 and finally in 2017 US$ 1,340 billion , 

accounting for 7% of the world‟s exports in goods and services (UNWTO, 2017). 

  

The dynamic structure of tourism has brought about changes in the preferences of 

tourists alongside. The traditional “sea, sand and sun” concept has been substituted with more 

interesting and engaging alternative tourism experiences. One of the foremost of such 

experiences is cultural heritage tourism, also considered cultural tourism. Cultural heritage is 

regarded as a whole that encompasses any works, values and practices produced by people 

and passing on from generation to generation in a tangible and intangible manner. Thanks to 

the Venice Charter in 1964 and 1972 “Convention Concerning the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage” in Paris, there are general conservation guidelines and 

recommendations set by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) and International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Within this 

scope, in Turkey, there used to be 3 cultural heritage assets registered by UNESCO in 1985 

and as of 2018, this number reached to 18. Countries make use of the cultural heritage assets 

in tourism activities in the best possible manner. The pursuit of different experiences has 

made cultural tourism as the sought-after tourism alternative.  Countries that were home to a 

variety of civilisations utilize their cultural heritage richness at the optimum. In the integration 

of the cultural richness into tourism, tourist guides, called “perigetai”, “exegetai”, and 

“proxemos” throughout the history and “cultural ambassadors” nowadays, have a significant 

role in utilizing the cultural richness in tourism context. Owing to the cultural richness of the 

countries located in the Mediterranean Region, where there is fierce touristic competition, the 

significance of tourist guide education goes up. It was in 2012 that tourist guiding became a 

legal and mandatory element of tourism system and as cultural ambassadors, in enriching the 

experiences tourists are seeking and in the appreciation of cultural heritage potential, there are 

crucial roles tourist guides play.  

 

In this context, this paper sets out to evaluate cultural tourist and cultural heritage 

tourism through the eyes of tourist guides. In a more specific context, such issues as common 

characteristics of cultural tourists, awareness of assets registered in cultural heritage list, 

sustainability, promotion and publicity and public-private sector cooperation make up the 

main themes of the study.   

 

2. LITERATURE REWIEV 

         In the last decade of the 20
th

 century, cultural heritage was regarded as a “buzz” 

expression Palmer (1999, 315).  From an economic point of view, According to Fyall and 

Garrod (1998), heritage assets are not only natural ones but also social and cultural assets in 
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order to  have more tourists in the destinations where the assets are located.  On the other 

hand, Such authors as Poria, Butler, and Airey (2003) consider heritage tourism as “a 

subgroup of tourism, in which the main motivation for visiting a site is based on the place‟s 

heritage characteristics according to the tourists‟ perception of their own heritage” p. 1048. It 

is put forward that heritage tourism has basically been dealt with at four distinct stage, which 

are  (1) world; (2) national; (3) local and; (4) personal (Timothy, 1997). Heritage sites are 

considered important attraction and in terms of the literature are within “pull” factors. What‟s 

more, the difference should be noted that, as stated before, the World Heritage Sites are 

registered within UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) subsequent to a rigorous selection and review of the sites or natural assets 

offered by the country under consideration and respected across the world. However, local 

heritage attractions are regarded within a national perspective. This being the case, World 

Heritage Sites registered by UNESCO might be thought that they are likely to pull more 

tourists compared to the local ones. Besides, it can be held that tourists during their visits to 

the UNESCO heritage sites will pay much more attention and devotion, since the assets they 

visit and see are listed and world-wide famous, thus causing a profound interests on the side 

of the tourists and making their stay longer. For example, as stated by de Rojas and Camarero 

(2008), there is a relationship between the visits to heritage sites and the effect of the sites on 

tourists and their interest. This feature of heritage sites, that is to say, their strong 

characteristics and role in acting as the “pull” factor could be of great advantage to the 

tourism systems of the countries with abundant natural and cultural heritage sites. In a similar 

manner, researchers like Moscardo (1996), McIntosh (1999) and Apostolakis and Jaffry 

(2005) concluded that heritage sites play an outstanding role in increasing the experience of 

the tourists as well as playing an important motivational role.  

 

 It should be noted that the drift from the traditional sand, sea, and sun configuration of 

tourism along with its highly volatile and sensitive structure is likely to cause new outlets and 

pursuits for the potential tourism customers. As a result of this new kind of tourism 

movement, it is the experience that counts for the customers, hence contributing to the new 

experiential type of tourism (Chen and Chen 2010). It is not the supply side that offer goods 

and services at the disposal of customers this time when there is a mention of experiential 

tourism but the role of tourists or customers in forming, structuring and adjusting their 

involvement in tourism events and activities. Therefore, a new model is likely to emerge 

combining the features and the structures of the tourism products, involvement of customers 

and the community, where tourism activities take place.  (Richards, 2012). Prahalad and 

Ramaswamy (2004) take this approach to a further step and suggest that by the involvement 

of the tourists under consideration, the co-creation of the experience, rather than staging it, is 

emphasized thanks to the collaboration between the supply and demand side, that is, the 

business and the tourists.  

 

HERITAGE GUIDING  

 

Registered by UNESCO, there are 18 cultural assets available in Turkey as of 2018. 

Given this, it could be ordinary to hold that the heritage sites will attract more tourists and be 

managed much more efficiently and effectively owing to the well-deserved title they have. 

Contrary to what is thought, as claimed by Yan & Morrison (2007), the UNESCO entitlement 

is not a guarantee that these heritage sites are managed well and attract more tourists 

compared to non-UNESCO sites. In  order to increase the efficient management and tourist 

flows in heritage sites, Beeho and Prentice (1997) emphasized the tasks that tourists guides 
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have to take on. Poria et al. (2009) highlighted that the heritage-type tourists have different 

characteristics unlike the mass-type ones and their needs should be carefully and meticulously 

taken into consideration, underpinning the need for different type of approach to every 

individual heritage sites that are located in a given destination. Within the scope of 

experiential tourism, it is apparent that the tasks of tourist guides is not just an information-

giver but the one appealing to the feelings and adding to experience of the tourists (Poria, 

Butler, & Airey, 2006). In other words, the way a heritage site is reflected through the 

interpretation of tourist guides is of great significance in augmenting the satisfaction of 

experience-seeking tourists. 

 

Given the importance of the performance of tourist guides, Randalla and Robbins 

(2008) in their study attributes to tourist guides five fundamental roles, which are 

instrumental, social, interaction, motivator of responsible behaviour and finally environmental 

interpreter. With the roles in mind, tourist guides do have the authority in observing the 

behaviour of tourists, their attitude towards heritage sites and the extent the heritage sites are 

managed by local or central authorities. All in all, tourists taking part in package tours are 

very much dependent on the information given by the guide and their aptitude to appreciate a 

heritage site is very much affected by the way tourist guides perform.  

 

WHY CULTURAL HERITAGE? 

 

When it comes to the importance and the place of cultural heritage in tourism sector, 

there are numerous items that can be listed. To start with, as its name suggest, cultural 

heritage assets hold an important place in the history of human kind and these assets are 

independent of nations and ages. They belong to communities and societies all around the 

world, holding a universal value. Besides, by way of cultural heritage, they are the focus of 

intercultural interaction since they are shared by the humanity in general. No heritage site is 

more valuable than others. Each one of them is distinct and invaluable in terms of the mutual 

and shared perspective of the humanity. Cultural heritage accounts for 35 – 40% of all 

tourism movements across the world (UNWTO, 2013). As it has already been mentioned, 

their significance extends the boundaries of countries and continents alike, due to “their 

merits as the best possible examples of the world‟s cultural and natural heritage” (UNESCO, 

2015). Tourism holds an important place in the projections of UNESCO‟s global society and 

for this reason UNESCO does it share to enhance the international tourism movements for the 

cultural heritage sites on their locations (Di Giovine, 2009).  

 

3. METHOD 

 

In this paper, qualitative approach was employed. In brief, qualitative research makes 

use of a variety of techniques different from those of the quantitative ones. According to Riley 

and Love (2000) in many fields of social sciences, ranging from education, sociology to 

anthropology and marketing and law, qualitative research is regarded as an alternative 

methodological line that gained acceptance in social sciences primarily and scientists have 

developed an inclination to leave the major paradigm of positivism for the purpose of  

offering  and adding new perspectives in their fields of study.  Denzin and Lincoln (2011) 

argue that; 

 
 Qualitative research …turns the world into a series of representations including field notes, 

interviews, conversations, photographs, recordings…qualitative research involves an interpretive, 

naturalistic approach to the world. This means that qualitative researchers study things in their 
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natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people 

bring to them (p.3) 

 

As a research approach, qualitative research is inductivist, and interpretivist with the 

key foucus on understanding the social world through an examination of the interpretation of 

that world by its participants (Bryman, 2004).   

 

Adopting an interpretative approach, a “focus group” has been formed with experienced 

tourist guides. Focus group can be defined as “in-depth group interviews in which participants 

are selected because they are a purposive, although not necessarily representative, sampling of 

a specific population, this group being „focused‟ on a given topic” (Thomas et al. 1995). 

According to Morgan (1998), the typical group size for focused group is six to ten and in this 

study participants were given information on the topic of the study and they agreed to 

participate on their will. In other words, the issue of informed consent has been dealt with 

carefully.  

 
Table 1: Basic Demographics on the Participants of the Study 

# Experience Language of Guiding Gender Age 

G1 16 yrs English Male 45 

G2 19 yrs Greek and English Female 42 

G3 13yrs  English Male 38 

G4 13 yrs English Female 33 

G5 26 yrs French Male 56 

G6 20 yrs French Male 52 

 

As it can be seen from the table, there are 6 participants with years of experience 

ranging from minimum 13 to maximum 26, the oldest being 56 while the youngest being 33. 

The whole interview was tape-recorded and then deciphered. Content analysis was carried out 

along with the pre-selected themes aligned with the objective of the study. This paper sets out 

to evaluate cultural tourist and cultural heritage tourism through the eyes of tourist guides. In 

a more specific context, such issues as common characteristics of cultural tourists, awareness 

of assets registered in cultural heritage list, sustainability, promotion and publicity and public-

private sector cooperation make up the main themes of the study. 

 

FINDINGS 

 

Upon the deciphering of the tape-recording, under the pre-selected themes, the 

following highlighted expression of the guides deemed most relevant to the theme chosen 

have been provided. 

  

Theme # 1 Common Characteristics 

G5 „… usually around their 50s and many have some background information….‟ 

G6 „… have financial flexibility and wealth…‟ 

G3 „… demanding, but easy to manage, foreigners especially …‟ 

 

Theme # 2 Awareness 

G1 „… feel more comfortable with foreign tourist…‟ 

G2 „… incoming groups more attentive…‟ 

G4 „… domestic groups are easy-listeners and easily-distracted…‟ 
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G6 „… foreigners are more interactive, asking questions…‟ 

 

Theme # 3  Sustainability 

G2 „ … overcrowding in some popular sites, especially at St. Sophie…‟ 

G4 „… difficult to find a place for interpretation in peak season, Ephesus  for example. I 

usually have to wait for other guides to finish their  interpretation.‟ 

G5 „ …  Xanthos, for example, to many tourist, suffer from environmental issues like 

littering…‟ 

G6 „ …at Topkapı Palace, it is indispensable you have to wait in a line…‟ 

 

Theme # 4  Promotion and publicity  

G1 „… impossible to cover all the heritage sites at one tour, hence not all the sites are 

popular.‟ 

G2 „… agencies are profit-oriented, for example Divrigi Mosque. I have been a tourist guide 

for 19 years. Of the 18 heritage sites, it is the place where I guided the least.‟ 

G4 „… local administrations are aware of the benefits of heritage tourism, I think they are 

doing their own share.‟ 

G5 „… signs and posts showing directions are enough and motorways are safe to…‟ 

 

 4. CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

 

Based on the focus group interview, the summary of the summary can be stated as the 

followings. To start with, cultural tourist are more purposeful due to their interest in heritage 

sites unlike the masss-type tourists and for this reason another conclusion of this paper is that 

incoming groups have a higher degree of awareness.  

 

Despite the measures taken by the Ministry of Culture and Tourism and the local 

authorities like municipalities, sustainability issues still persist. Besides, local administrations 

are doing their best but some sites do not enjoy the same popularity as other sites do. The 

results of the study, on the whole, conclude that there is a need to improve the sustainability, 

public-private sector cooperation and promotion and specifically to publicity in terms of 

language effectiveness.  

 

As for the implications part, the question of what should be done to enhance the 

integration of cultural heritage assets into tourism flow should be answered in a very clear 

manner. An appropriate model to provide a satisfactory answer that will please all sides can 

be said to be hidden in the model proposed by Thurley (2005).  
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Resource: (Thurley, 2005) 

 

Under the model of Heritage Cycle, Everything starts with the understanding what 

heritage is in tourism subsequently, people will value the heritage assets and they will occupy 

more in tourism activities. When they value, they will take care of them, since heritage sites 

have an added value in tourism sector. When they care for the assets a new phase will be 

opened and the sense of enjoyment will come over the sense of heritage assets. As long as 

people enjoy, their will to sustain this state will persist and they will ask for more, causing a 

kind of thirst for the heritage assets in tourism flows and activities. Finally, the cycle will 

reset itself and the importance of cultural assets will be enhanced.  
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ABSTRACT  

 
Everyday growth and increasing share of tourism in the global economy adds a new trend to the 

fundamental mechanism of tourism industry. In order to succeed in the tourism industry, having potentials for 

attracting tourist is not enough. Societies should seek plans for tourism destination which help them attract more 

tourists and presenting themselves to global markets. The deficit of regard to the proper functioning of 

advertising and the utilization of advertising opportunities has caused the tourism industry in Tabriz to continue 

to be aimless and without any brand. This study proposes to answer the following fundamental questions: How 

much Social Medias affect tourists to choose Tabriz as their destination? Will the advertisement and the media 

solve the challenges of tourism in Tabriz? 
 

This study has the descriptive-analytical approach and statistical sample estimated 384 tourists by 

Cochran model within tourists who visited Tabriz in 2016 (840348 tourists). the statistical methods including 

one-sample, Pearson test, correlation coefficients and T-tests were used for analysis in SPSS software. 

According to the results, the role of modern media in attracting tourists to Tabriz unlike other major tourist 

destinations is less than what expected. Results estimate traditional methods and media is more effective. 

Traditional media have a positive and direct correlation with attracting tourists. Regarding coefficient t=86.035, 

acceptable significance level (0.000) and high correlation coefficient (r=0.696) upon correlation coefficient of 

new media (r=152.0), it seems that traditional methods of advertisement like word of mouth are the most 

effective method of advertising to attract more tourist to Tabriz. 

 
Key Word: Social Media, Advertising, Tourism Destination, Tabriz Problem Statement 

 

INTRODUCTION 

 

Tourism is the sum of aspects and relations that arise from the interaction between 

tourists, resources, governments, host societies, universities and NGOs in the process of 

attracting, transporting, hosting and managing tourists and other visitors. Social networks can 

affect attracting tourists to destinations by influencing behavioral variables (Kolb, 2011). 

Social media users share their experience from traveling to various parts of the world to 

encourage or relieve potential tourists for choosing specific destinations. The number of 

tourists is one of the most important indicators of success in performing tourism policies. On 

the other hand, the effect of tourism development on the increase of foreign exchange 

earnings is another important criterion for success in tourism policies. Therefore, social 

networks such as television, radio, newspapers, magazines, and cyberspace have notable 

potential in defining the success or defeat of tourism policies (Serdi, 2001).  

 

The last century and the current century are the centuries of media; societies have now 

entered the period of the image after the transition from two periods of speech and writing. 
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The images and media are stronger than speech and writing because they put and most 

effective impact on the audience. Media have an intense and powerful influence on the 

formation of the host community image (Karoobi, 2010). Mass media can use inventive and 

artistic techniques to express the greatness, strengths, and potentials of a tourism destination 

in the best way or cause a negative and obsessive outlook. In other words, the media, through 

their persuasion and perception into the thoughts of people, are embracing, absorbing and 

accepting images of their own. Tourism is a social phenomenon, and typically any social 

phenomenon, whether positive or helpful or negative and without benefit, needs to have 

sufficient hospitalization for its incident in society. According to its capacity, media performs 

an important role in fixing the foundation for the growth or slowdown of activities in this 

sector. Media is able to formulate thoughts of people in society by thoughtfully planning and 

guiding their behavior, as well as expanding their viewpoints. Nowadays, mass media with 

their diversity and popularity are the biggest and the most effective tools for making content, 

concepts and social relations. It is inferred, mass media are their societies culture messenger. 

Radio, television, publications, the Internet, and the satellite are indirect communication 

devices that have the power of control, promoting attitude, subjectivity, and can be very 

effective in the area of tourism. Mass media and their quantitative and qualitative advances in 

all aspects of life and the development of communication from different perspectives are 

leaders of recent changes. Image creation, needs assessment, encouraging, convincing, 

informing, effectively communicating and using modern technology in the media has made 

many countries the world's top tourist attraction destinations. Obviously, Iran and Tabriz have 

many tourist attractions, historical and cultural heritage, and ecotourism; with a little effort, 

the tourism industry in Iran could be highly developed, but why tourism in Iran is not 

growing? Why have some Middle Eastern and Western Asian countries succeeded in 

developing their tourism industry and Iran has not succeeded in spite of its abilities? It seems 

that one of the most important reasons for the doubt of tourists to travel to Iran is an 

unrealistic and incorrect image of the conditions in Iran. The idea of people, especially 

Europeans, of Iran is related to political events like Iran’s revolution and war between Iran 

and Iraq; this point demonstrates the major gaps in the advertising and information industry. 

Many people in the world do not even know where Iran is. Therefore, Iran needs a strong 

advertising industry to make a better image of Iran quickly (Heidary, 2005).  

 

This unrealistic and negative mindset has been formed by media influences, reducing 

this negative view will only be achievable through the targeted use of the media. Tourism in 

Tabriz city has also been affected by this unrealistic negative mindset and reduced the role of 

tourism in the development of this city.  Despite, Tabriz is one of the top cities in Iran in 

terms of tourist attractions, cities like Isfahan, Shiraz and even little cities like Kashan host 

more tourists than Tabriz every year. If we consider Nowruz and summer as the high season 

of Tabriz tourism, time for advertisement limits to a 9-month opportunity. An important 9-

month opportunity to encourage tourists to visit Tabriz has always been missed due to the lack 

of attention paid by the tourism administrations of Tabriz and the absence of a correct 

advertisement strategy. The tourism industry based on advertisement and it is not possible, 

that Tabriz city could have a competition with dominant national and international tourism 

centers without advertising. Revenue of tourism industry can solve many economic issues in 

Tabriz and East Azerbaijan. Tabriz’s potential for tourism is enough to attract tourists but 

inactivity of government in advertisement and limiting tourism activities to 3 months in 

Tabriz by holding few handicraft exhibitions makes Tabriz uncompetitive. Despite, the 

importance of tourism and the high potential of tourism in East Azerbaijan, there is no 

practical program for tourism development in Tabriz and East Azerbaijan yet, and the main 
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shortage of every program that exists is advertising. The deficit of regard to the proper 

functioning of advertising and the utilization of advertising opportunities has caused the 

tourism industry in Tabriz to continue to be aimless and without any brand. Regarding 

advertisement in the tourism industry is like an invitation that can encourage tourists to visit 

Tabriz. This study proposes to answer the following fundamental questions: How much Social 

Medias affect tourists to choose Tabriz as their destination? Will the advertisement and the 

media solve the challenges of tourism in Tabriz? 

 

RESEARCH QUESTİONS 

 

What is the role of social media in choosing Tabriz as a tourism destination? What is 

the role of traditional mass media like radio, television, and publications as a tourism 

destination? 

 

BACKGROUND RESEARCH 

 

It is essential to notice several previous types of research which analyzed effective 

determinants in the tourism industry and advertising. There are several studies which have 

been done on the impacts of advertisement and mass media in attracting tourists. On the other 

hand, there are few papers concerning the effects of social media on choosing the tourism 

destination by domestic and international tourists. Review of some of these studies is 

mentioned in the below division: 

 

Saadat and Mozaffari (2009) studied the rate of the acquaintance of advertisement 

experts in Kish free zone with the internet, short messages and digital billboards and rate of 

using these tools during 2003-2008 in Kish Island. The result shows that the use rates of 

modern advertisement tools by advertisement experts in Kish Island is affected by the rate of 

the acquaintance of these experts of these tools. Also, the rate of the acquaintance is related to 

education and English language knowledge. Regularly, the rate of the acquaintance with these 

tools and using rates is mediocre in the statistical sample. Meanwhile, the rapid growth of data 

and interface technologies has provided the path to new markets of tourism. If new 

communication tools in the field of advertisement, with their particular roles and functions, 

would be used accurately, they can perform a significant function in promoting this revenue-

generating industry. 

 

Farhoodi et Al. (2009) have analyzed the impacts of seasonal changes on tourism 

revenue in the Anahita Temple. The study determines income status and the most important 

Intervening variables in tourism revenue in Kangavar city and Anahita Temple and income 

elasticity of tourists and its relationship within variables by Quantitative and Statistical 

Analysis (Regression Analysis). Comparison between attracting domestic and international 

tourists in this study shows most of the tourists of Anahita Temple are domestic.   

 

Ebrahimi et al. (2010) analyzed the effect of advertisement on attracting tourists in 

Isfahan and described the effect of used tools in tourism advertisement of Isfahan. Also, 

effective tools for tourism advertisement identified in the tourism industry in this research. 

Results note used tools for Isfahan tourism industries advertisements are not effective and 

using the guidebook, digital marketing, television, newspaper, and catalogs are more 

effective. Also, the effective scale of these tools is changeable by region, sex, age, and 

education. 



 

665 
 

Impact Of Socıal Medıa In Choosıng Tourısm Destınatıon, Case Study: Tabrız Cıty 

 

Karoubi (2010) analyzed the effectiveness of advertising media with a scientific 

approach and choosing effective advertisement media for travel agencies from the perspective 

of experts with AIDA pattern. Results estimate that by considering attention draw dimension 

and considering accessibility and attractiveness indicators, newspapers are the most effective 

tools. By considering buying incitement index, the internet is most effective and by 

considering buying encouraging index word of mouth is the most effective advertisement 

media. 

 

Nouri et al. (2012) analyzed oral advertisements (word of mouth) and its impacts on 

attracting tourists to tourism villages of Paveh province. Results explain most of the tourists 

in Paveh province used oral advertisements as their main data source. According to the 

findings of this study, attention to oral advertisements and factors influencing its effectiveness 

have been suggested to attract more tourists to Paveh province. 

 

Moursan (2008) analyzed websites and their complementary role in media for tourism 

advertisement; he studied the parallel role of advertisement trough websites along with other 

advertisement tools. The results of his research show that users of these sites are more likely 

to be influenced than other people who have not seen them. 

 

Mounze and Martin (2007) studied tourism demand in Iceland using a dynamic model 

and panel data (longitudinal/transverse) between 1997 and 2003 in relation to 14 countries. 

The results of their research showed that tourism demand is significantly dependent on the 

economic situation of countries. 

 

Definitions Advertising: Applies to a combination of public affairs that an 

organization or company uses in a particular direction and purpose (Lumsdon, 1997). The first 

definition of the term in French exposed to the description of a person, event or something for 

the people.  The second definition of the word which is more regular applies to identify 

something. Commercial advertising includes the use of several ways to identify the product or 

the service to the people and to appreciate it and eventually tend to it (Biro, 1998). The aim of 

the advertisement is to influence and manage people's beliefs and behavior by using 

secondary words or symbols. Advertising is a message sponsored by a sponsor paying for it 

through an advertising agency and mass communication to the audience. An advertisement is 

encouraging and biased, and its purpose is to sell goods and services. An advertisement is the 

presentation and promotion of an idea, product or service through media such as radio, 

television, newspapers, magazines, posters, billboards, the Internet, short messages and post, 

which are paid by business owners. Television advertisements are one of the most used tools 

by companies to convey the consumers and stimulation to targeted markets. Advertising 

involves all the steps needed to convey a promotional message about a product to a specific 

group. Transferring this message may be not in person, visual or audible; such a message is 

called an advertisement which is published through the mass media and paid out by the 

sponsoring organization (Zahedi & Ranjbarian, 2008). Advertising is the use of written, audio 

and visual media to provide a large number of connections or customers with a message to 

encourage them to take specific action that has designed. 

 

Social media: Social media like Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, Bing and etc. 

let their users generate a list of their friends, and add or delete their friends. Message sending 

and sharing content, agreeing or disagreeing with the content by liking or disliking is another 
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feature of these media. These networks have the highest growth rates compared to other mass 

media (Ebrahimi, 2010).  

 

Social Media Marketing (SMM) in Iran’s tourism industry: 81% of all trips in the 

world are chosen through online searches. This number indicates the growth of marketing 

through social media which is also known as SMM. These statistics indicate that social media 

marketing, known as SMM, is getting more important for the tourism and travel industry. 

Social Media Marketing (SMM) is a name for all the activities that enhance the popularity and 

interaction of websites and businesses with different websites and by several social networks 

in the Web (Ghazayarian, 2008).  

 

Social Media Features: Unlike common conception that there is no specific rule and 

principal in Social Media, these networks have main features and structure. 14 The 

characteristics of social media are summarized below: 

1. Two-sided dialogue: the base of social media is dialog. 

2. Starting dialogs by audiences: users are always forming a conversation. 

3. Making involvement: engaging users in social media is one way of returning them to 

these media. 

4. Encouraging participation: In the social media, users are always encouraged to participate 

in the process. 

5. Facilitating Collaboration: Helping audiences to each other is one of the factors causes 

the increase of social media users. 

6. Incite personality: user identity becomes stronger in social media. 

7. Moderate or even free: Content generation in social media is cheaper than mass media, in 

other terms, content generation is free. 

8. From small tasks to more significant responsibilities: the responsibilities of users in social 

media become big and professional tasks. 

9. Promoting brands: Social media is a platform to expand a brand and identity for 

individuals, companies, and organizations. 

10. Equity and Equality: The facilities of social media are the same for all users. 

11. Creating content by users: The principal basis of social media is generating content by 

users. 

12. Content Ownership: Creating content by users creates a sense of ownership. 

13. Increasing honesty: Creating honesty in profiles enhances intelligent communication. 

14. A space for first-hand content distribution: the important content of mass media and other 

media first publishes in the social media (Mehrani, 1995).  

 

The distinction between social media and mass media: There are significant 

inequalities between social media and mass media, following table summarizes these 

inequalities, followed by explanations of each difference. 

 

Table 1. The difference between social media and mass media 
Social Media Mass Media 

Extensible domain Limited domain 

Accessible Less Accessible or non-accessible 

Easy to create and use Limited creation and usage 

Immediate Delayed 

Editable Not editable 

Interactive One way 

Unlimited limited 
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Unofficial Official 

Multimedia Mono-media 

Without writing team With writing team 

Clear number on contact Unknown number of contact 

Less censorable Censored 

Contact need based Not based on the need of contacts 

cheap Expensive 

Following definitions help to distinguish differences between social and mass media: 

 

Media functions: the main characteristic of media is being everywhere.  Despite 

school and other humanitarian organizations, media are limitless, and we can consider that a 

classroom without walls and billion audiences. Media is responsible for the protection of the 

environment. Media must create a general correspondence within the segments of the society 

in regard to environmental needs and has the responsibility to convey the social heritage from 

one generation to another. Stuart Hall defines society as a closed loop, where mass media play 

a leading role in the process of identification in society. The media also reinforces and 

contributes movement and intensity, both passion and indifference. Media excites feelings of 

emotion excuse love and honesty on the one hand and; on the other hand, media can promote 

disgust, hostility, distrust, lies, and violence. This function naturally leads to the rise of an 

internal-behavioral conflict on the individual and social scale. News and education 

responsibilities are other functions of media. For example, watching movies about young 

people’s life could change our idea about morality and life condition of young people and 

even tending to live like them is possible. For example, watching movies about young 

people’s lives could change our idea about virtue and life condition of young people and even 

tending to live like them is possible. Mass communication media generally refers to devices 

used by people in a society to convey messages and ideas and transfer thoughts to one 

another. These devices refer to radio, television and news agencies. The appearance of 

newspapers, radio, television, and cinema has made more satisfaction in human’s life than any 

other scientific and industrial phenomena. Concerning technology development, mass media 

are more important than any other time in history. 

 

Mass Media Philosophy: "Mass Media Philosophy” is the term used by most people 

who deal with mass media, but scholars of this domain avoid using it. Any TV or radio 

vendor, any director or any program host or showman, and any spokesperson for himself have 

a mass media philosophy. Main sections of the advertisement and staff of large organizations 

also have a philosophy of mass media, as well as filmmakers and directors, but there is 

nothing remarkable about politicians. We can refer to Peter Sloterdijk and Norbert Bolz and 

even Ulrich Wickert and Harald Schmidt as mass media philosophers.  Christoph 

Schlingensief, Friedrich Küppersbusch and Alexander Kluge are communicating 

philosophers. Undoubtedly, mass media philosophy is an inseparable part of today's culture 

industry. 

 

Audience and Media: “Media audience’s relations” is a well-known theory which 

emphasis on audience instead of message and considers audience as start point despite the 

theory of media strengthening. This approach considers audience active people who use 

concept and content of media not passive and affected audience. This approach believes that 

audience does not consider direct relations between messages and their effects and audience 

chooses informed and motivated on base of certain criterion. This approach assumes that the 

audience does not consider direct relations between messages and their consequences and 

audience chooses informed and motivated on the base of a certain criterion. It is noticeable; 
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keeping audience active is directly related to how much audience chooses informed and 

motivated. In this approach despite all hypotheses which review the impacts of media on the 

audience, emphasis on the effect of people on media and points origin and social dynamics of 

the psychological needs of people. This theory indicates the opposite of the inactive point of 

view and evaluates the influence of the media on active audiences. An active audience 

consists of people actively involved in exploring satisfaction through the range of media 

outlets that are selected and used. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

 

The process of research in the social sciences, as well as other sciences, requires the 

researcher to seek a systematic research method to explain the causes of the occurrence of 

particular events or behavior. Therefore, the method is an organization of activities that take 

place to gain a particular object. Therefore, the research method can be considered as a set of 

actions that the researcher is exploring to determine the response to the research questions or 

to verify and validate their hypotheses. Research methodology selection depends on the 

essence of the subject, the research intentions, the hypotheses or theories, the ethical and 

human considerations regarding the subject of the research, its scope and the means of its 

implementation. At this stage, the researcher should know what research method is proper for 

the selected question (Naderi,Seyf Naraghi, 1999). Scaling is chosen method for this research. 

By this method, the researcher asks a limited statistical sample to get familiar with the view of 

society. This research is intended to have practical results. Statistical society of this research 

includes 465000 tourists who visited Tabriz during 2016. The sampling method for this 

research is a random sampling method. Based on Cochran test and 95% confidence interval, 

384 people were selected to complete the questionnaire. Tourists who were interested and had 

knowledge about Tabriz and tourism were selected to complete the questionnaire. 

 

Findings Age of participants 

 

Table 2. Frequency distribution table of participants by age 
 Frequency Percent Cumulative percent 

valid 15-25 65 16.9 16.9 

 26-35 88 22.9 39.8 

 36-45 140 36.5 76.3 

 46-55 68 17.7 94.0 

 +56 23 6.0 100.0 

 Total 384 100.0  

Source: current study findings 

 

According to the above table, the highest figure for interviewed tourists is 36-45 years 

old which are 36.5%. On the next level tourist with age 26-35 form 22.9% of the statistical 

sample. The third position belongs to 45-55 years old tourists with 16.9 percentage. Tourists 

with more than 56 years old have the minimum share in the statistical sample with 6 percent. 

 

Sex of participants 

Table 3. Distribution of respondents by gender 
 Frequency Percent Cumulative percent 

valid Male 226 58.9 58.9 

 Female 158 41.1 100.0 

 Total 384 100.0  

Source: current study findings 
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According to the above table, 158 female participants and 226 of them are male. Women constitute 

41.1% of all participants and men 58.9%. 

 

Education of participants 

 

Table 4. Distribution of respondents by degree 

 Frequency Percent Cumulative percent 

valid Diploma 47 12.2 12.2 

 Associate 64 16.7 28.9 

 Bachelor 139 36.2 65.1 

 Master 90 23.4 88.5 

 Ph. D. 44 11.5 100.0 

 Total 384 100.0  

Source: current study findings 

 

According to the above table, 139 participants (36.2 percent) have a bachelor’s degree 

and 47 of them (12.2 percent) have a diploma. 64 (7.16 percent) of tourists have an associate 

degree and 90 (23.4 percent) of them graduated master. 44 participants (11.5 percent) 

graduated Ph.D. 

 

Occupation of the participants 

 

Table 5. Distribution of participants by occupation 
 Frequency Percent Cumulative percent 

valid Tourism related 67 17.4 17.4 

 Not related to tourism 317 82.6 28.9 

 Total 384 100.0  

Source: current study findings 

 

According to the results achieved from questionnaires about the occupation of the 

participants, 317 tourists (82.6 percent) have jobs which are not related to the tourism industry 

and 67 participants (17.4 percent) have tourism-related jobs. 

 

Table 6. Frequency distribution of participants based on the most efficient device in 

presenting destination attractions 
 Frequency Percent Cumulative percent 

valid Radio 50 13.0 13.0 

 Television 103 26.8 39.8 

 Satellite 70 18.2 58.1 

 Billboard 22 5.7 63.8 

 Publications 23 6.0 69.8 

 Word of mouth 49 12.8 82.6 

 Internet  67 17.4 100.0 

 Total 384 100.0  

Source: current study findings 

 

According to above table, television with 103 responses and 26.8 percent has the first 

priority. Satellite, internet, and radio have the next positions with 70, 65 and 50 response 

(18.2%, 17.4%, and 13%) in line. Advertising methods including word of mouth, 

publications, and billboards with 49, 23, and 22 responses (12.8%, 6%, and 5.7%) have less 

priority for tourists. 

 

The most important methods of gathering data about tourist attractions of Tabriz 
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Table 7. Frequency distribution of participants based on the most significant methods of 

getting data about attractions 
 Frequency Percent Cumulative percent 

valid Radio 22 5.7 5.7 

 Television 46 12.0 17.7 

 Satellite 24 6.3 24.0 

 Billboard 44 11.5 35.4 

 Word of mouth 182 47.4 82.8 

 Internet  66 17.2 100.0 

 Total 384 100.0  

Source: current study findings 

 

According to table7, the frequency distribution of participants based on most 

important methods of getting data about tourist attractions of Tabriz shows, 47.4 percent of 

tourists (182 participants) used word of mouth despite the result concluded from the previous 

question. Internet, television, billboard, satellite and radio have fewer score with 66, 46, 44, 

24 and 22 responses (17.2%, 12%, 11.5%, 6.3% and 5.7%). 

 

Evaluation of the correlation within advertisements made in social media and attracting 

tourists to visit Tabriz 

 

In order to estimate correlation within advertisements made in social media and 

attracting tourists to visit Tabriz in tourist’s perspective, questions 6-14 and 21-28 of the 

questionnaire are designed and evaluated. The responses offered by tourists grouped and then 

they evaluated in 5 points (very low, low, average, high, and very high). According to table 7, 

the most frequent response is option 4 (low) with average 142 point (39%) and the least 

frequent response is option 1(very high) with 36 point and 9 percent. Standard deviation is 

0.86839 for evaluating ideas of participants which represents comparative indicator focus.  

Chart1. Frequency distribution of participants ideas based on the relationship within social 

media advertising and attracting tourists 

 

 
Source: current study findings 

 

Table 8. Frequency distribution of participants ideas based on the relationship within social 

media advertising and attracting tourists to visit Tabriz 
 Frequency Percent Cumulative percent 

valid Very high 36 9 9 

 High  41 10 19 

 Average  69 17 36 

 Low  142 39 75 

 Very low  96 25 100.0 

 Total 384 100.0  

Source: current study findings 
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Based on the outcomes of the analysis of the influence of social media advertisements 

on attracting tourists to Tabriz city, a cross-sectional data analysis table was generated based 

on T-test. As a result actions on advertisement trough media and tourist attracting elements 

score 152 (58.39%) in Low option which is highest coefficient.  

 

Table 9. Relation with in advertisement and attracting tourists, cross-sectional data analysis 

table  

  
Advertisements in Media 

Total 
Average Low Very low 

 

Attracting 

tourists to visit 

Tabriz 

Average 
Count 40 45 26 111 

% of Total 41.10 71.11 77.6 89.28 

Low 
Count 36 152 53 241 

% of Total 37.9 58.39 8.13 77.62 

Very low 
Count 5 16 11 32 

% of Total 3.1 16.4 86.2 34.8 

Total 
Count 81 213 90 384 

% of Total 22 55 23 100.0% 

Source: current study findings 

 

Table 10. Mean and standard deviation of the relation between advertisements and attracting 

tourists to Tabriz city 

Group  Statistics 
Advertisements in 

Media 
N Mean Std/ Deviation 

Std/ Error 

Mean 

Attracting tourists to 

visit Tabriz 

>= 29.80 190 37.5333 4.99258 526226/ 

< 29.80 194 35.0806 4.78145 60724/ 

Source: current study findings 

 

Table 11.  Participants frequency distribution based on Independent Sample Test 

 
 t-test for Equality of Means 

t Df Sig/ (2-tailed) Mean Difference 

Equal variances assumed 3.028 150 0.003 3.45269 

Equal variances not assumed 3.052 134.888 0.003 3.35829 

Source: current study findings 

 

Table 12. Correlation coefficient within advertisement and attracting tourists to Tabriz city 
Correlations Attracting tourists to visit Tabriz Advertisements in Media 

Pearson Correlation 1 0.285 

Sig/ (1-tailed) - 0.0000 

N 384 384 

Pearson Correlation 0.285 1 

Sig/ (1-tailed) 0.000 - 

N 384 384 

Source: current study findings 

 

Obtained coefficients and the interactions between the factors of attracting tourists to 

Tabriz city and advertising carried out in the media notes the strong relation within 

advertising and its influence on attracting tourists is not observed in Tabriz tourism. 

According to obtained coefficients T=3.028, acceptable significance level (0.000) and low 

correlation coefficient r=0.285, it is concluded there is a relation between advertisements on 

media and attracting tourism to Tabriz city; however, the correlation coefficient is weak. 
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Evaluating the impact of traditional media on attracting domestic tourists to the city of 

Tabriz upon new media 

 

It is difficult to measure the effects of various effects of advertisement, but its result 

would be useful for modifying advertising activities. It is possible to make changes in 

advertisement budgets, form and content messages, channels, and type of media, time and 

conditions of advertising by studying the effects of advertising.  

 

Questions number 7-19, 20-23, 25 and 27 are intended to estimate impacts of 

traditional media in the questionnaire and questions number 6, 8, 10, 13, 24 and 26 are 

intended to estimate impacts of new media. Both groups of question aim to determine the 

effects of media on attracting national tourists segmented into traditional and modern media. 

 

Table 13. Traditional media influence on attracting domestic tourists to Tabriz city, upon 

modern media 
 Paired Samples Statistics  

  Mean N Std/ Deviati  on Std/ Error Mean 

Pair Traditional media 12.0356 384 10.2653 1.17458 

1 Modern media 25.759. 384 3.36214 0.963254 

Source: current study findings 

 

Table 14. The correlation coefficient for traditional and modern media and attracting domestic 

tourists 
Paired Samples Correlations  

 N Correlation Sig. 

Traditional media and attracting tourists 384 0.696 0.012 

Modern media and attracting tourists 384 0.152 0.036 

Source: current study findings 

 

Table 15. T-test between attracting tourists, social and other criterions 
 Paired Differences t df Sig. (2- tailed) 

Mean 
Std.  

Deviation 

Std. 
Error 

Mean 

319 Confidence Interval  of 

the Difference    

Lower Upper 

7.75422 8.21109 0.98531 75.74923 79.33511 86.035 82 0.000 

Source: current study findings 

 

According to obtained coefficients and the interaction between the elements of 

traditional and new media, it is established that traditional media has the most effect on 

attracting domestic tourists. Regarding coefficient t=86.035, acceptable significance level 

(0.000) and high correlation coefficient (r=0.696) upon correlation coefficient of new media 

(r=152.0), it seems that traditional methods of advertisement like word of mouth are the most 

effective method of advertising to attract more tourist to Tabriz. 

 

CONCLUSİON 

 

The number of tourist visiting Tabriz city is much less than the amount it deserves; 

due to the fact that the Tabriz city has a rich history and various cultural and historical 

attractions. This research conducted on the relationship between advertising in the social 

media and attracting tourists to Tabriz, it was concluded that in Tabriz, there is an ineffective 

relationship between the advertisements in several media and choosing Tabriz as a 
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destination. 141 people, 39% of the statistical sample, have stated that there is a small 

correlation between advertising on social networks and their choice of destination, while 36 

people, 9% of them believe that the impact of advertising has been high on the choice of 

destination. Regarding the viewpoints of the participants in the survey, the standard deviation 

coefficient with the value of 0/86839 indicates the relative concentration of indicators. The 

mode indicator also indicates the focus of responses on option 4 (low). There is a competitive 

impact between the traditional and the new media. It is concluded that traditional media have 

the most impact on attracting tourists to Tabriz and have a positive and direct relationship 

with attracting tourists. Concerning coefficient t=86/035, an acceptable significance level 

(0/00) and high rate of correlation coefficient (r=0/696) compared to the rate of the correlation 

coefficient for new media (r=0/152), it can be assumed traditional methods of advertisement 

including word of mouth advertising are the most effective form of advertising for the tourism 

industry in Tabriz city. The result of this study agrees with previous researches including 

Ebrahimi et al. (2010), Karubi (2010), Noori et al. (2012), Morissan (2008), Kim et al. (2006), 

Tumas (2006), Mehrani (1995) and RahChamani (2004). It is proved that all sort of 

advertisements affects attracting tourists, but the method of advertisement can be modified 

based on the host society’s characters. Advertising through mass media including Iran's TV 

and radio could be very useful, but it is not regarded up to now. Documentary film and the 

short film are indeed significant for presenting city and attracting tourists and have been 

dismissed in Tabriz city. Participants evaluate the importance of sending text messages 

moderate. They also believe new actions are needed to develop infrastructure for new media. 

Tourism-related organizations also have a minor impact on attracting tourists. Participants 

consider the cooperation between the government and private sectors is effective to promote 

Tabriz tourism. Tourism of Tabriz city should improve its advertising and information 

industry in order to play role in the national and international tourism market. 

 

SUGGESTİONS 

 

 It is submitted, tourism administrations should create effective interaction between travel 

agencies and hotels in order to obtain promotional advertising programs. 

 Using modern advertising techniques in the tourism sector, such as small media including 

social media, the Internet, e-mail, fax and etc. is effective.  

 Operating modern advertisement methods in the tourism sector including small media 

such as social media, Internet, e-mail, fax, etc. could be effective. 

 Using tourism and advertising professionals to make television teaser.  

 Using radio, television, Internet and satellite more to attract tourists could be effective. 

 Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Tabriz and Tourism 

Development Organization of Tabriz Municipality should assign more authority. 

 Contents that exist on travel agencies websites should be updated.  

 Using means for holding exhibitions and workshops as well as tourism conferences for 

direct interaction between people and awareness with attractions, particularly in spring 

and summer. 

 Tabriz Tourism Institutions should broadcast more advertisement through mass media 

including radio, television and the Internet to influence a widespread audience. 

 All age groups should be considered in tourism promotion especially the elderly and 

children.  

 It is suggested, native tourism educated managers get involved in tourism-related areas. 
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 Employing all traditional and modern advertisement devices and methods based on the 

psychological conditions and interests of the people and utilizing all public and private 

facilities to improve tourism attraction is suggested. 

 It is recommended to identify, evaluate and classify tourism attraction of East Azerbaijan 

and advertise based on collected information. It’s necessary to study three form of 

advertisement including written, audible and visual form. 

 Identifying and classifying tourist’s attitude and designing marketing plan based on three 

form of advertisement.  

 Designing support and oversight strategy for the private sector for active participation in 

target markets should be considered. 

 Arrange and distribute of written advertisement including brochures, posters, maps, 

postcards, books, and manuals wildly. 

 Using written, visual and audio advertising such as CD, Internet, film and other 

promotional items in meetings, exhibitions, seminars and congresses is recommended. 

 Advertising in the press, mass media, newspapers, journals, radio and television, also 

advertising in tourism journals to attract tourists and the tourism industry authorities are 

effective. 
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ABSTRACT 

 
             Mongolians are  people with a history of tradition  many years conducts nomadic lives, used  animal 

productivity.  One of the example,early on many times   smart enough to get the technique  by sheep wool did  the 

felt,use felt as a  variety of products, spinning the wool,knit, stitching. 

 

However,development  of felt crafts was stagnation, nowadays is changing  the type and  style. By hand 
and by industrial methods they are produce  the variety of products as a  carpet, car seat, sofa cushion, 

souvenirs,babie’s shoes etc.  

 

In our country  tourism is developing rapidly, especially growing tourists to the west of Bayan-Olgii 

province. Therefore, in this article, we are studying how interested in felt crafts foreigners. In the future, the 

details of the merchandise are carefully examined household felt, consumer goods and souvenirs and needs to be 

expanded. 

 

Key words: Felt, Felt crafts, Demand, Exports, Supply, Tourists. 

 

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜN DEĞERLİ BİR PARÇASI OLAN KEÇE 

EL SANATLARININ İHTİYAÇ VE TALEBİNİN ARAŞTIRILMASI 

(Bayan-Ulgey İli baz alınarak araştırma yapıldı ) 
 

ÖZET 
 

Moğolistan halkı yüzyıllar boyunca göçebe yaşamında hayvancılıkla uğraşmakla birlikte geçim 

kaynaklarını hayvanlarıyla sağlamış tarihi geleneğe sahip bir halktır. Bunun net bir örneği de eski zamanlardan 

beri çiftlik hayvanların yünü ile keçe yapımı, keçe ile çeşitli ürünler üreterek kullanma, yün ile iplik yapma, 

dokuma, nakış gibi teknikleri keşfederek yaşamlarında kullanmalarıdır. 

 
Bir süre keçe el sanatları üretim ve kullanımı durma noktasına kadar gelmiş fakat değerini geri kazanarak 

tür, şekil ve kullanım alanı modern zamana uygun olarak gelişerek devam etmektedir. Keçenin geleneksel 

kullanımı dışında zaman akışına göre insanların yaşam tarzı, günlük kullanımına uyum sağlayarak ev kilimlerinin 

yeni modelleri, araba koltuk minderi, kanepe ve sandalye petleri, hediye ve hatıra eşyaları, çeşitli ayak giysileri, 

şapka ve benzeri çeşitli giysiler, ev ve yaşam ürünleri el işi ile ve fabrika yolu ile üretiliyor.   

 
Moğolistan’da turizm sektörü son derece hızla gelişmekte ve bunun içinde ülkemizin Batı eyaletinde yer 

alan Bayan-Ulgey iline ziyaret eden ve ziyaret etmek isteyen turist sayısı her geçen sene daha da artmaktadır. Bu 

nedenle yabancı turistlerin kültürümüzün kopmaz bir parçası olan keçe el sanatlarına ne kadar ilgi duydukları 

konusunda araştırma çalışması yaptım. 

 

Anahtar Kelimeler: Keçe, Keçe el sanatları, İhtiyaç, Talep, İhracat, Besleme, Turistler. 
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GİRİŞ  
 

İleride keçe ile üretilmiş ev ve yaşam ürünleri, hediye hatıralık eşyalarına olan talep ve 

tedarik durumu araştırma çalışmasını analiz ederek bu sektörün geliştirilmesi gereklidir. 
 

Hayvan yününü iyice yıkadıktan sonra sert bir şekilde bastırarak bekletme yoluyla keçe 

yapılır.  
 

Hayvanın yün ve kaşmiri hava şartlarına göre ağustos ve eylül aylarında hazırlanır ve 

kullanım alanına göre ikiye ayrılıp işlenir. (https://mn.wikipedia.org/wiki) 

 

Keçe ürünlerinin kullanım kültürü yere serilen kilimden ev içi malzemeleri, çorap ve 

saygı duyduğumuz giysilerden olan şapkaya kadar çok çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan 

eşsiz bir sanata dönüştü(Tsyend-Ayush,Gundegmaa, 2016: 19). 

 

Moğol halkı keçeyi çadır, çadır yapımında kullanılacak her şeyde, çeşitli minder, torba, 

çanta, ayakkabılar, çorap ve benzeri çeşitli giysiler gibi nerdeyse her şeyin yapımında 

kullanıyordu, dolayısıyla Moğol halkının yaşamını keresiz düşünmek mümkün değildi. 

 

Keçe ürünleri soğuk hava şartlarında sıcak tutması, sıcak havalarda serin tutması, 

nemlenmemesi, sağlamlığı, hafiflik özellikleriyle her mevsimlik ihtiyaçlara uygun ürünler 

üreterek kullanmaya elverişlidir ve 100% doğal olmasının yanı sıra sağlık üzerinde olumsuz 

etkisinin olmayışı hatta yararlarının bulunması da insanları şaşırtmıyor değil.  

 

Örneğin: Keçeyi yatak olarak kullanan dönemlerde böbrek ve bel hastalıklarının 

nerdeyse olmadığı söylenir.  

 

Moğol halkı keçeyi beyaz sütün sembolü, iyilik ve güzelliğe işaret olarak görür. Bu 

nedenle yeni gelin eve girmeden önce beyaz keçe üzerine yürütür ardından hep birlikte keçe 

üzerine oturarak Tanrı’ya dua ediyorlardı (Şimdilerde bu gelenek tekrar canlanmaktadır). 

Bundan Moğol halkının keçeyi ne kadar kutsadıkları hayatlarında ne kadar yaygın 

kullandıklarını anlayabiliriz (Tsyend-Ayush,Gundegmaa, 2016: 19).  

 

Son zamanlarda aileler evinin bir odasını tek keçe ile milli desenlerle döşemekte, araba 

koltuk ve kanepelerine keçe ile yapılmış minderler koymaktadırlar. Kanepeler çoğunluk suni 

deri ile yapılmış olduğu için nemlenmesini önlemek amaçlı keçe minder ve petler döşeme 

durumları da çoğalmaktadır. 
 

Yabancılar ve turistler keçenin özünü ve öneminin farkındalar ve çeşitli desenli veya 

tarihi resim ve detaylı keçe kilimler, keçe ile yapılmış hediye, hatıralık eşyalar, resimler, keçe 

terlikler gibi ürünleri sipariş etmektedir. 

 

Artık tüm dünya giderek kimyasal ve yeni teknoloji ürünleri kullanmak yerine doğal 

ürünleri kullanmayı tercih ediyor. 

 

Dolayısıyla turistler ve ülke vatandaşlarının keçe el sanatlarına ne kadar ilgili olduğunu 

araştırdık. Araştırmamızda ülkemizin Batısındaki el sanatları satışı yapan 42 mağaza, el 

sanatları üretimi yapan 20 fabrikayı kapsayan araştırma soruşturma ve görüşme yöntemleriyle 

yapıldı. 
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1. Sizin şirketiniz el sanatları ürünleri içinde 
en çok hangisini üretiyor?                                                                                                                       

2. Fabrikanız keçe ürünleri içinde en  
en çok hangisini üretiyor? 

 
  

 
3. Ev ve yaşam keçe ürünleri içinde en çok 

hangisini üretiyorsunuz?  

4. Keçe ile yapılmış hatıra ve hediye eşya 

içerisinde en çok hangisini üretiyorsunuz? 

 
 

5. Keçe ile yapılmış giysilerden en çok 
hangisini üretiyorsunuz?    

 

6.  Yabancı ülkelerden keçe ürünlerine sipariş 
alarak üretiyor musunuz?   

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 7.Siz keçe ürünlerinizi hangi müşteriye  

göre üretiyorsunuz? 
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8. Sizin mağazanız çoğunlukla hangi tür el sanatları satışı yapıyor?

 
 

9.Turistlerden en çok talep gelen 

 ürün hangisidir?   

  

10.Turistler keçe ürünlerinden en çok  

hangisisatınalıyor? 

 
 

11.Ev ve yaşam keçe ürünlerinden en çok   12. Keçe ürünlerinin asıl müşterileri kimlerdir? 

hangi türünü satıyorsunuz?  
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Moğolistan kültürel miraslarının maddi olmayan temsili kayıtları 96 kültürel mirası 

kapsıyor ve maddi olmayan kültürel mirasın kayıtlarında keçe yapımındaki geleneksel 

yöntem, teknikler, geleneksel keçe ürünleri yer alıyor(http://www.hiub.mn). Bu nedenle 

Moğol halkı bu mirasımız önem ve bilincinde olmalı, sevmeli, korumalı, gelecek nesle 

aktarmalıdır.  

 

Göçebe insanların yaşam tarzı, özellikleri tim dünya halkının ilgisini her zaman 

çekmektedir ve tarihi geleneğe sahip çoğu ülkeler artık geleneksel yaşam biçimini bırakarak 

yerleşik hayata çoktan geçti. Şimdilerde göçebe yaşam biçimini devam ettiren halk sadece 

Moğolistan da vardır diyebiliriz. 

 

Halkımız göçebe yaşamı sırasında sürdüre gelmiş kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası 

da hayvanların yünü ile ürünler işleyerek kullanma durumudur.  

 

Keçe ürünlerinin talebi artık kendi ülke vatandaşlarımızdan ziyade yabancı ülke 

vatandaşların ilgisini çok çeker olmuş ve keçe ile yapılmış ürünlerin ihtiyaç, talep, tedarik 

durumu, dağıtımı konusunda araştırma yapma ihtiyacı yüksek seviyede olduğu bu araştırma 

çalışmasını hazırladım. 

 

Keçe el sanatlarını 3 ana maddede sınıflayabiliriz. Bunlar: 

1- Ev ve yaşam ürünleri, 

2- Giyim kuşamlar,  

3- Hediye hatıralık eşyalardır. 

 

TALEP VE İHTİYAÇ: 
 

Keçeye olan talebi yine 3 maddede gösterirsek: 

1-Kendi ülke vatandaşlarımız talep ve ihtiyacı 

2-Yabancı turistlerin talebi 

3-Yurtdışı ihracat talepleri 

 

Kendi ülke vatandaşlarımız olan Moğolistan halkı talebi çoğunlukla ev yaşam ürünleri, 

keçe kıyafetler ve göçebelik sırasında gerekli çadır, kilim, minderler, hayvancılıkta kullanılan 

bazı ürünleri ve benzeri ürünleri kapsıyor. 

 

Giyim kuşam ürünler içine ise kışın soğuk havalarda kullanılacak geleneksel milli sıcak 

giysiler, modern zamana uygun kışlık kıyafetler, şapkaları söyleyebiliriz. Hediye hatıralık 

eşya kapsamına ise ev içi duvar süslemeleri, ev döşemeleridir. 

 

Araştırmama göre bunun gibi kendi vatandaşlarımızın keçe ürünlerine olan talebi 

toplam talebin 43% ünü alıyor.   

 

Araştırma çalışması sonucunda yabancı turistler ev ve yaşam ürünleri, giysiler, hediye 

ve hatıralık eşyalara ortalama eşit talep göstermektedir. Bunda: 

 

Ev içi keçe ürünlerden kilim, keçe halılar, araba, kanepe ve sandalye döşemeleri.  

 

Keçe kıyafetlerden ise: daha çok geleneksel nakışlı şapkalar, yelek ve keçe terlikler ve 

çorapları söyleyebiliriz. 
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Hediye hatıra ürünlerinden ziyaretçi turistlerin nerdeyse hepsi satın almasına rağmen el 

sanatları üreten fabrikalar keçe ile yapılmış hediyelik eşyaları fazla üretmemekte, azınlık 

birey fabrikalar üretiyor ve hatıralık eşyaları çoğunlukla Kırgızistan’dan ithalat yoluyla 

getirdiği araştırmada belirlendi. 

 

Son zamanlarda yabancı turistler ve yabancı şirketler bahsettiğimiz el sanatları üreten 

fabrikalarla sipariş (abonelik) sözleşmesi yaparak el işleri ürünlerini, onun içinde keçe ile 

yapılmış çadır, ev döşeme malzemelerini siparişle yaptırma talep ve ihtiyacı her geçen gün 

artmaktadır.  

 

Ülkemizde el işi üreten ve satan fabrikalar Japonya, Avustralya, İsviçre, Almanya, 

Amerika ve Kazakistan gibi ülkelerden devamlı sipariş aldıklarını söyleyebiliriz. 
 

Tedarik Durumu: 
 

Göçebe yaşamının özelliği kendi ihtiyaç ve gereksinimlerini kendileri sağlayan 

bağımsız bir hayata sahip oluşları ve göçebe hayvancılığın gereksinimleri dolayısıyla 

serbestçe göç etme zamanında her hane üretici durumundayken 20.Yüz yıldan sanayileşme, 

yerleşik yaşam tarzı, kentleşmeye geçiş ağır bastığı için çoğunluk haneler keçe üretimini 

durdurmuş ve belli vatandaşlar, belli kurumlar satış ve üretim yapma durumuna geçmiş.  

 

Günümüzde keçe el sanatları üretimini ev fabrikası şeklinde el işi ile bireyler ve bazı 

kurumlar fabrika yolu ile üretmektedir. Bunun yanı sıra tüccarlar Çin, Kazakistan, Kırgızistan 

gibi ülkelere keçe ürünleri ithalat yolu ile satışını yapmaktadır. 

 

DEĞERLEME 
 

Keçe ürünlerine olan talebin yüksek olduğu araştırma sonucunda kanıtlandı ve yurtiçi 

fabrikaların piyasadaki tedariklik durumu talebi karşılayamadığı sonucuna varıldı. Dolayısıyla 

aşağıdaki önerilerde bulunuyorum. 
 

1- Her geçen gün artmakta olan nüfus, devlet politikası ile desteklenen turizm sektörünün 

gelişimi ve ihracat siparişlerinin artmasına bağlı olarak bahsedilen sektördeki fabrikaları 

destekleyerek geliştirmek, fabrika işletenlerin (çalışanlar) yetenek, beceri, geleneksel 

yöntem, tekniklerini izleyerek öğrenmeye odaklanmak, geliştirmek, Bu sektör 

çalışanlarını destekleyerek çalışan sayısını artırmak. 

2- Üretim ve satışlarda gerekli denetimleri uygulayarak kalite standartlarına uygunluğu, 

geleneksel yöntem ve teknikleri uygulayışı ve milli kültürün gelecek kuşaklara devretme 

yolunda karşılaşabilecek olumsuz etkileri dikkat ederek uygun önlemleri almak, ürünlerin 

itibarını korumak, artan ürün standardını oluşturmak. 

3- Yurtdışı ve yurtiçi müşterileri sahte ve kalitesiz ürünü satın almaktan önleyerek kullanıcı 

haklarını koruma. 
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ABSTRACT 
 

Cultural heritage reflects the historical assets of a society, and these assets, together with tourism, can be 

transformed into economic value, facilitating their protection and transfer to future generations. The study aims 

to determine how ethnic cultural heritage assets belonging to Bosnian immigrants who escaped from genocide 

and massacres during the Balkan Wars and settled in Küçükköy were evaluated in tourism. The study focuses on 

the characteristics of Küçükköy's ethnic cultural heritage, the development of cultural tourism and attracting 

more visitors at the destination. Qualitative research method was used in this study. The data were obtained by 

face-to-face interviews by using semi-structured questionnaire in August 2018 with a total of eight participants, 

including a museum officer, two local tradesmen, two local journalists, one association manager, one boutique 

hotel owner and one art gallery owner. Research results show that the development of tourism revitalizes the 

local economy at the destination, and with this revival, ethnic food and beverage management, boutique hotel 
management, hostel management, art dealership, souvenir sales and artisanship have also been developed. It has 

also been revealed that Küçükköy's ethnic cultural heritage assets can be marketed as an Artist Village to the 

world and may also be an attraction for the film industry. 

 

Key words: Tourism, Cultural Heritage, Ethnic Cultural Heritage, Ethnic Culture, Migration 

 

ETNĠK VE GÖÇSEL KÜLTÜREL MĠRASIN TURĠZMDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

AYVALIK-KÜÇÜKKÖY ÖRNEĞĠ 

 

ÖZET  
 

Kültürel miras, bir toplumun tarihi birikimlerini yansıtan varlıklar olup, bu varlıkların turizm ile birlikte 

ekonomik değere dönüştürülmesi, onların korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Bu yaklaşımdan hareketle çalışmada, Balkan Savaşları döneminde ülkelerinde maruz kaldıkları soykırım ve 

katliamlardan kaçarak Küçükköy'e yerleşen Boşnak göçmenlerine ait etnik kültürel miras varlıklarının turizmde 

nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Küçükköy'ün sahip olduğu etnik kültürel 

miras varlıklarına dikkat çekerek, bu yörede kültür turizminin geliştirilebilmesi ve daha fazla ziyaretçi 

çekilebilmesi için neler yapılması gerektiği konusuna odaklanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu ile toplanan veriler, 2018 Ağustos ayı içerisinde Ayvalık 

Küçükköy'de bir müze görevlisi, iki yerel esnaf, iki yerel gazeteci, bir dernek yöneticisi, bir butik otelci ve birde 

sanat galerisi sahibi olmak üzere toplam sekiz kişi ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, 

köyde turizmin gelişmesiyle birlikte yerel halka ve yerleşimcilere ekonomik katkı sağlayan etnik yiyecek içecek 
işletmeciliğinin, butik otelciliğin, pansiyon işletmeciliğinin, sanat galericiliğinin, hediyelik eşya satıcılığı ve 

esnaflığın da geliştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Küçükköy‟ün etnik kültürel miras varlıklarının doğru 

kullanılması halinde dünyaya bir Sanatçı Köyü olarak pazarlanabileceği ve film endüstrisi içinde bir çekicilik 

unsuru olabileceği ortaya çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kültürel Miras, Etnik Kültürel Miras, Etnik Kültür, Göç  
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GĠRĠġ  

 

         Son yıllarda turistik ürün çeşitlendirilmesi kapsamında etnik ve göç turizminin önemi 

giderek artmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak da dünya turizminde etnik turizm 

gelirlerinin payı her geçen yıl artmaktadır. Jamontaite (2015: 3) son yıllarda çoğu ülkenin 

kendi kültür çeşitliliğini bir avantaj olarak gördüğünü ve bu çeşitliliği yerel ekonomiyi 

canlandırmada bir araç olarak kullanmaya başladığını belirtmektedir. Diğer taraftan son 

yıllarda iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle insanların diğer toplumlara ait 

kültürleri tanıma isteği giderek artmaktadır.  Açıcı vd. (2017: 53) turistlerin bu farklı 

kültürleri görüp tanımak için yaptıkları seyahat ve konaklamaları “kültür turizmi” olarak 

adlandırılmaktadırlar. Kültür turizmi vasıtasıyla karşı karşıya gelen kültürler zaman içerisinde 

birbirini etkilemekte ve birbirinden etkilenmektedir. Roney‟e göre (2011: 105) Bu süreçte bir 

toplumun kültürü ve kuşaktan kuşağa aktardığı kültürel varlıkları yeni sentezlerle başkalaşım 

geçirmektedir.  

 

         Etnik turizm, tarihsel süreç içinde zayıflatılan etnik grupların farkındalığı 

arttırılabilmekte, marjinal azınlıkların kültürel miraslarını koruma bilincini arttırabilmekte ve 

yok olmaya yüz tutmuş etnik nitelikleri destekleyebilmektedir (Yang ve Wall, 2009: 560).  

Jamontaite‟ye göre (2015: 13) her türlü ulusal ve bölgesel etnik kültür turizm öğesi olarak 

pazarlanabildiği takdirde; korunmuş, tecrübe edilmiş ve küresel hale gelebilmektedir. Picard 

ve Wood‟a göre ise (1997: 8) bazı niteliklerini ticari bir öğeye veya ürüne çevirmeyi 

başaramayan kültürler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer taraftan kültür 

turizmi kapsamında etnik turizm ile iç içe giren bir kavramlardan biri de göç turizmidir. 

Nitekim bir bireyin, ailenin, grubun veya azınlık mensuplarının politik ve sosyo-ekonomik 

nedenlerle doğdukları toprakları terk etme kararı uzun vadeli etkileri olan oldukça karmaşık 

bir karardır. Bu karar bazen mülteci ve sığınmacılar için tehlikeli veya olumsuz yaşam 

koşullarından kurtulmak, bazen de yeni fırsatlar için başka ülkelere yönelen zorunlu veya 

gönüllü yer değiştirmeler biçiminde gerçekleşebilmektedir. Bir ülkeye göç etme kararı, 

kültürel amaçlı geçici bir turistik seyahatten oldukça farklı ve etkileri daha derin olan bir 

süreçtir. Villiers (2015: 394) göçmenler anavatanlarına dönme özlemi içinde olsalar bile 

ekonomik, sosyo-kültürel, politik, dinsel ve psikolojik nedenlerle kesin dönüş 

yapamadıklarını veya daha iyi bir ortamda yaşama isteğinden dolayı da geri dönmede isteksiz 

davrandıklarını belirtmektedir. İşte bu kesin dönüş özlemi ve hayatın gerçekleri üzerine 

kurulu diyalektik, dünya genelinde seyahat motivasyonu göçe dayalı otonom bir turizm türü 

ortaya çıkarmaktadır.   

 

         Her toplumun geçmişten gelen tarihi ve kültürel mirası bulunmaktadır. Gerek taşınır 

gerek taşınmaz gerek somut gerekse de somut olmayan değerleri yansıtan bu mirasa sahip 

çıkılması ve korunması toplumların devamlılığı için oldukça önemlidir (Açıcı vd., 2017: 55). 

Günümüzde giderek gücünü arttıran küreselleşme, yereli tehdit etmekte ve kültürel miras 

kapsamında değerlendirilecek birçok unsurun kaybolmasına neden olmaktadır. Ancak son 

yıllarda bu sürece yönelik tepkiler, yerele özgü kültür unsurlarına yönelik bilinçlenme ve bu 

değerlerin korunmasına ilişkin politikalar kültürel miras kavramına ilgiyi arttırmaktadır 

(Arslan vd., 2017: 212).  

 

KÜLTÜREL MĠRAS VE KÜLTÜREL MĠRAS TURĠZMĠ  

 

         Kültürel miras; geçmişten günümüze kalan somut ve somut olmayan değerler olup, bir 

toplumun tarihsel birikimlerini yansıtır (Akça, 2017: 579). Toplumlara mal olmuş kültürel 
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mirasın korunması bir bakıma insanlık tarihinin korunması anlamına da gelmektedir. 

Dolayısıyla kültürel miras bir toplumun yaratıcı gücünü ve o toplumun yaşam tarzını yansıtan 

bir kavram olarak ifade edilmektedir. Köroğlu vd. (2018: 99) ise kültürel mirası geçmişte ve 

günümüzde yaşayan bir halkın varoluşunun yaratıcı ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

niteliği ile kültürel mirasın, bir ülkenin veya o ülke insanlarının başarılarını, inançlarını ve 

geleneklerini yansıttığını ileri sürmektedirler.  Aynı zamanda kültürel miras, geçmiş, bugün 

ve gelecek arasında bir köprü görevi gören, kuşaklararası iletişime olanak sağlayan, bir yer, 

bir ulus ve bir kültür açısından bireye aitlik duygusu kazandıran ve bireyin kimlik problemini 

çözen yenilenemez değerler toplamı şeklinde de tanımlanmaktadır (Kiper, 2014: 14). 

 

         Kültürel mirasların korunması ve gelecek kuşaklara aktarma çabası, Türkiye ile sınırlı 

bir hareket değildir. Hatta uluslararası toplum, bu konuda daha organize ve daha güçlü bir 

eylem ortaya koyma çabasını UNESCO çatısı altında yaklaşık 40 yıldır sürdürmektedir 

(Oğuz, 2009: 8). 1972 tarihli „Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 

Sözleşme‟ ile kültürel miras; tarihi, sanatsal ya da bilimsel açıdan istisnai değere sahip anıtlar, 

yapı toplulukları ve sit alanlarını kapsamaktadır (Çokişler vd., 2016: 16). ). Bu sözleşme 

kapsamında binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan coğrafyamızdaki zengin 

kültürel mirasın korunması ciddi bir birikim ve sorumluluk gerektirmektedir (Külcü, 2015: 

31).  

 

         Kültürel miras turizmi, çoğu zaman kültür turizmi ile aynı anlama gelecek şekilde, tarihi 

binaların ve alanların, müzelerin, sanat galerilerinin ziyaret edilmesi ve aynı zamanda çağdaş 

resim, heykel ve gösteri sanatları için farklı destinasyonlara seyahat edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Hughes, 1996: 708). Bir diğer tanıma göre de kültürel miras turizmi,  

geçmişten günümüze toplumların ekonomik, sosyal ve politik yönleri ile ilgili kültürel 

değerlerinin tümü olarak ifade edilmektedir (Khakzad, 2015:111). Bu tür faaliyetler için 

seyahat etmenin kökeni çok eskilere gitmekle birlikte, bu alanın turizm pazarı içinde özel bir 

yerinin olduğu son zamanlarda anlaşılmıştır (Richards, 2006: 270). Bu noktada kültür mirası 

kaynakları veya değerleri ile turizm arasındaki ilişki dinamiktir ve sürdürülebilir olmalıdır 

(Açıcı vd., 2017: 53).  

 

         Katılımcılar açısından bakıldığında ise turistlerin farklı kültürlere ait kültürel varlıkları 

tanıma arzuları, bir taraftan bu konudaki deneyimlerini arttırırken diğer taraftan da kültür 

turizminin gelişmesine katkı sağlamaktadır (Karapınar ve Barakazı, 2017: 10). Barrere de 

(2015:1) kültürel miras turizminin, bu potansiyele sahip destinasyonların ekonomisine ve 

sosyal yaşamına önemli katkı sağladığını ileri sürmektedir. İleri sürülen bu görüşlerden, 

kültürel miras turizminin tüm paydaşlara önemli katkı sağladığı ortaya çıkmaktadır. Kültürel 

miras turizmi ile destinasyonlar ve yerel ekonomiler ekonomik açıdan fayda sağlarken, 

kültürel miras sahipleri bu varlıklarının korunması yönünde ve katılımcılar da bu mirası 

tecrübe etme ve deneyim kazanma yönünde katkı sağlamaktadır.   

  

GÖÇ VE ETNĠK TURĠZMĠ  

 

         Alan yazın incelendiğinde kültür turizmi, kültürel miras turizmi, etnik turizm ve göç 

turizmi kavramlarının iç içe kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kültür turizmi daha geniş kapsamlı 

bir kavram olup, diğer üç turizm türünü de kapsamaktadır. Kültürel miras turizminde çekicilik 

unsuru kültürel miras varlıkları iken, kültür turizminde varlıkların yanında her türlü kültürel 

değerler ve etkinlikler de bir çekicilik unsuru olabilmektedir. Etnik turizm ile kültür turizmi 
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arasındaki ayrımın anlaşılabilmesi için ise etnik kavramının etimolojisinin bilinmesi 

gerekmektedir. 

  

         Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğe göre etnik sözcüğü, Fransızca “ethnique” 

sözcüğünden dilimize geçmiş olup, “kavimle ilgili, kavmi, budunsal” anlamında kullanılan bir 

sözcüktür. Erbil ve Yılmaz (2018: 277) ise etnikliği, bir grup insanın kendilerinin müşterek 

bir atadan geldikleri inancıyla duygusal bağlarla birleşerek çoğunluktan ayrılması olarak tarif 

etmektedir. Bu tanımlardan etnik bir grubun, kök ve kültür açısından diğerlerinden önemli 

farklılıklara sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan bakıldığında, tarihi ipek ve baharat 

yolları ile göç yolları üzerinde bulunan ve uygarlıkların beşiği olan Anadolu toprakları içinde 

çok çeşitli etnik grupları ve zengin bir kültürel mirası barındırmaktadır (Aktaş, 2011: 12; 

Açıcı vd., 2017: 65).  

 

         Konuya kavramsal açıdan bakıldığında, Linnekin ve Poyer (1990: 559) etnik turizm 

kavramını, turist tarafından tüketilen, etnik unsurlara ilişkin lokanta, mahalle, pazar yeri, 

müze, konu parkı ve turistik köyler gibi yerel kültürle desteklenen turizm ürünlerinin bir 

bütünü olarak ele almaktadır. Jamontaite (2015: 15) ise etnik turizmi, bir bölgede yaşayan, 

yerel veya yerel olmayan, ortak tarihi, kültürü, dini ve dili paylaşan etnik azınlık gruplarının 

otantik kültürünü yakından tanıma ve tecrübe etme amaçlı seyahatleri içeren bir turizm türü 

olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlar doğrultusunda etnik turizmin,  etnik değerlerin 

çekiciliğine dayalı her türlü turizm faaliyetlerinin bütünü olarak adlandırılabilmesi 

mümkündür.  

   

         Etnik turizminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de, etnik turizm faaliyetlerinin 

etnik halk üzerindeki etkisidir.  Jamontaite (2015: 29) etnik turizminde paydaşların 

hükümetler, turizm girişimcileri, turistler ve yerliler olmak üzere dörde ayrılabileceğini ve bu 

paydaşlar arasında; doğa ve ev sahibi kültürünün metalaşma derecesi, doğal ve kültürel 

kaynakların kullanımı ve ev sahibi topluluğun turizme ekonomik bağımlılığının derecesi 

konularında sosyal çatışmalar yaşanabileceğini ileri sürmektedir. Yang (2000: 128) ise etnik 

turizm ile ilgili plan ve politikalarda başarı için bütün paydaşların katılımının sağlanması 

gerektiğini belirtmektedir. Brunt ve Courtney‟e (1999: 507) göre de yerli halkın turizmin 

etkileri üzerindeki bakış açısı, kalkınma, pazarlama ve gelecekteki projelerin işleyişi için 

oldukça önemlidir. Çünkü yerel etnik insanlar, genellikle kendilerini marjinalleşmiş veya 

ekonomik ve politik olarak dezavantajlı hissetmektedirler. (Zhang vd., 2013: 87). Bu nedenle, 

etnik turizm, etnik grubun kendisini, tarihini ve kültürünü tanıtabilmesine ve tehdit altında 

olan azınlık mirasının korunmasına olanak sağlamalıdır (Jamontaite, 2015: 31). 

  

         Etnik turizm, kültürler arası etkileşimi ve her kültürün dünya kültürel mirasına katkısını 

arttıran bir olgudur. Wall (2017: 196) kültürlerarası bu etkileşimin bilgi alışverişini, karşılıklı 

hoşgörü ve anlayışı teşvik ettiğini, ancak bazı durumlarda da rahatsız edici ve önyargıları 

tetikleyebildiğini ileri sürmektedir. Ayrıca yazar günümüzde hem geleneksel hem de sosyal 

medyada göç, terörizm, ırkçılık, cinsiyetçilik, din, kimlik, eşitsizlik ve güç ilişkilerine ilişkin 

artan endişelerin, turizmin de etkisi ile etnik ve azınlıklara ilişkin ilgiyi canlandırdığını 

savunmaktadır. Benzer bir yaklaşımla Miller-Davenport (2017: 817) Hawai‟de turizm 

endüstrisinin sosyal bir uyum vizyonu olan Aloha Ruhu ile soyut bir unsur olan etnik 

hoşgörünün pozitif deneyimler yolu ile satılabilen bir ürüne dönüştüğünü vurgulamaktadır. 

Polukhina ise (2018: 360) Rusya Federasyonu‟nda etnik turizmin ülke sınırları içinde 

geçmişte yaşayan eski uygarlıklara ilişkin kültürel, dinsel, geleneksel ve dil açısından zengin 

tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine yönelik eylem planlarını içerdiğini 
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vurgulamaktadır. Bu kapsamda etnik turizm, ziyaret edilen bölgede yaşayan veya yaşayan 

insanların kültür, mimari ve geleneklerini öğrenmek için etnografik objeleri ziyaret etmeyi 

amaçlayan bilişsel bir turizm türü olarak ele alınmaktadır. Gotham‟a göre de (2011: 109) 

etnik miras turizmi, insanların geçmiş hatıralar üzerine kurdukları, etnik ve ırksal ayrımcılık 

algısı veya etnik bir ayrımcılığı marjinalleştirmek ya da moda haline getirmek amacıyla 

oluşturdukları bir kültürel üretim biçimidir. Bu kapsamda Afrika kökenli Amerikalılar 

arasında etnik turizmin, Afrika kökenli Amerikalı kimliğini ve ırksal bilincini oluşturmada bir 

araç olarak kullanıldığı rapor edilmektedir. Ayrıca etnik turizm, bir taraftan ekonominin ve 

pazarın canlanmasına, diğer taraftan da kazançların ve kaynakların etnik gruplar arasında 

dağılımına katkı sağlamaktadır (Gilli ve Ferrari, 2018: 154; Maruyama vd., 2017: 265; Yang, 

2013: 718). Yang (2007) ise etnik turizmin gelişmesi ile birlikte azınlıkların daha fazla 

modernleşme eğilimi göstermeye başladığını, bu bölgelerde geleneksel evler yok olurken, 

beton evlerin hızla arttığını ve sonuçta iç içe geçen eski ve yeni mimarinin bir zıtlık 

oluşturduğunu vurgulamaktadır.  

 

         Christian (2015: 157) ise Costa Rika turizminde etnik neoliberalizm etkilerine yönelik 

yaptığı çalışmada; turizmin küreselleşmesi ile birlikte neoliberal ağlar ile ulusal turizm 

yapılarının uluslararası oligarşik oyunculara bağlandığı ve turizmde arazi-kıyı koruma 

politikaları ile de özel girişimciliğin ve gelecekteki olası etnik göç hareketlerinin güvence 

altına alındığı sonucuna ulaşmıştır.  

    

         Son yıllarda dünya genelinde daha da hızlanan ülkelerarası nüfus hareketleri her ülkede 

ekonomik, toplumsal ve sosyo-kültürel yapıda önemli değişimlere neden olmaktadır. Başta 

savaş, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel nedenlerle artan bu nüfus hareketleri zamanla 

“Göç Turizmini” ortaya çıkarmaktadır. Capistrano ve Weaver (2017: 406) göçmen ve göçmen 

kuşakları ile akrabalar arası devam eden ilişkilerin akrabalık bağlarını güçlendirdiğini 

belirtmektedir. Griffin ve Dimanche (2017: 103) artan göç hareketlerinin yerel kültürü ve 

toplumu yeniden şekillendirdiğini, anavatana yönelik akraba ve arkadaş ziyaretlerini arttırarak 

yeni çekim merkezleri oluşturduğunu ileri sürmektedirler. Yazarlara göre artan göç 

hareketlerinin turizm ile ilgili tarafı ise göç ile birbirinden ayrılmak zorunda kalan aile üyeleri 

ve eski arkadaşlar arasındaki artan ziyaret talebidir. Ayrıca göçmenlerin gittikleri yerlerdeki 

kolektif faaliyetleri, mevcut kültürleri, festivalleri, mahalleleri ve restoranları hem kendi 

soydaşları hem de diğerleri için turistik birer çekim merkezine dönüşebilmektedir. Benzer bir 

yaklaşımla Lee vd. (2012: 34) ziyaretçiler için çok kültürlü festivallere katılmanın en önemli 

nedeninin kültürel keşif ve merak olduğunu belirtmektedirler. Capistrano ve Bernardo (2018: 

232) ise göçmenler arasındaki akraba ve arkadaş ziyaretlerinin anavatan ile karşılıklı nesiller 

arası iletişimi sürdürmede katalizör işlevi gördüğünü belirtmektedir. Gamage ve King‟e göre 

(1999: 312) göçmenler tipik olarak ülkelerine ya da doğum yerlerine ilişkin duygusal bağlar 

kurarlar ve birçoğu da ilk fırsatta anavatanlarına ziyaret etmektedirler. Ancak göçmenlerin, 

çocuklarının ve torunlarının anavatanlarına yönelik yaptıkları seyahatler ise zamanla akrabalık 

bağları zayıfladığından, etnik bağlantının bir seyahat nedeni olma gerekçesi giderek ortadan 

kalkmaktadır.   

 

         Villiers (2015: 394) göçmenler üzerine yaptığı bir araştırmada, göç edilen ülkelerde 

yaşanılan yalnızlık hissi, uyum sağlayamama ve izole edilme sorunun çözümünde anavatana 

geri dönmenin de bir seçenek olmadığı ve göçmenlerin anavatana yaptıkları ziyaretlerde de 

benzer biçimde izole edilme duygusu yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Nitekim Maruyama da 

(2017: 309) ABD‟de yaşayan Çinli göçmenler üzerine yaptığı bir araştırmada, göçmen Çinli 

Amerikalıların yerel Çinli olarak nitelendirilmekten hoşnut olmadığı, yerellik vurgusunun 
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diaspora ve yerel halk arasında dilde, politik sadakat ve ekonomik statüde farklılığa işaret 

ederek “Biz” ve “Onlar”  olarak ayrımcılığa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Göçmenler 

gittikleri yerlere sadece kültürlerini değil, aynı zamanda yeme-içme alışkanlıklarını da 

taşımaktadırlar. Kuhn vd. (2018) yaptıkları bir çalışmada Avusturya‟dan Brezilya‟ya göç eden 

Tirollerin yiyecek alışkanlıklarını zamanla yerleştikleri Treze Tilias yöresinde yerel yemek 

kültürü gelişimine çok önemli bir katkı sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. 

   

         Thanopoulos ve Walle (1988) ABD‟de yaşayan Yunan göçmenlerine yönelik yaptıkları 

bir araştırmada, bu göçmen arasındaki Yunanistan‟ı ziyaret etme potansiyelinin %30 olduğu 

ortaya çıkmıştır. Türkiye‟de ise 2017 yılı itibari ile yurt dışı ikametli vatandaşların Türkiye‟ye 

gelen toplam ziyaretçilere oranı %14,6‟dır (yigm.kulturturizm.gov.tr). İstatistiklere 

yansımayan ancak Türk kökenli olup da yabancı ülke pasaportlu göçmenler de dikkate 

alındığında, bu oranın daha da yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bir başka araştırmada ise 

yurt dışından gelen Türk kökenli göçmen turistlerin yerli ziyaretçilere kıyasla daha fazla 

doğrudan ve dolaylı gelir yarattığı tespit edilmiştir (Liu vd., 1984:281). Gamage and King‟de 

(1999: 312) benzer bir araştırmada göçmen turistlerin yaptığı harcamaların yerlilere kıyasla 

daha fazla olduğu ve bu harcamaların perakende, toptan satış ve yerel ulaşımda yoğunlaştığı, 

buna karşın yerli turistik harcamaların ise yiyecek ve içecek harcamalarında yoğunlaştığı 

sonucuna ulaşmışlardır.  

 

         Son yıllarda dünya genelinde yurtdışında vatandaşlık ve göçmenlik hakkı elde etmeye 

yönelik doğum yapma eğilimi de artmaktadır. Rodriguez‟e göre (2018: 103) çapa bebekleri 

olarak adlandırılan bu doğumlar, dünya genelinde “Annelik Turizmi” olarak adlandırılan 

önemli bir turizm hareketliliğine neden olmaktadır. Dünya genelinde artan göç hareketlerinin 

turizm ile ilgili bir diğer tarafı da, sektördeki göçmen istihdamı ve girişimciliği ile ilgilidir. 

Pechlaner (2012: 11) giriş engellerin daha düşük olması ve kültürlerarası bağların sektörde 

azınlıklara bir rekabet üstünlüğü sağlamasından dolayı, turizm sektörünün azınlık çalışanları 

ve girişimcileri için daha elverişli istihdam olanakları sağladığını belirtmektedir. Diğer 

taraftan, Ray ve McCain (2009: 299) günümüzde bazı ülkelerin turizm gelirlerinin önemli bir 

kısmını tarihsel süreç içinde yaşanan göç hareketleri ile ilişkili “Ata Turizmden” elde 

ettiklerini vurgulamaktadırlar. Yazarlar ABD ve İngiltere vatandaşları arasındaki ata turizmi 

seyahat güdüsü farklılığını belirlemeye yönelik yaptıkları araştırmada kimliğin, yere ilişkin 

tarihsel bağların, atalara saygının, entelektüel merakın ve soyağacını takip etmenin en önemli 

seyahat güdüleri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca ata turizmine katılan ziyaretçilerin 

ataları ile ilgili izleri bulmak için evleri, köyleri, mahalleleri, kayıtları ve kendi soyları ile 

ilgili en küçük işaretleri araştırdığını ve bu beklentilere yönelik seyahat güdülerinin pazar 

bölümlemede dikkate alınması gerektiğini de ileri sürmektedirler. 

  

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ  

 

         Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında, Boşnak 

göçmenlerinin yaşadığı Ayvalık Küçük Köy‟de bulunan bir müze yetkilisi, bir dernek 

yöneticisi, bir sanat galerisi sahibi, bir otel sahibi, göçmenlerin tarihini çok iyi bilen yerel 

halktan iki esnaf ve yerel basından da iki temsilci olmak üzere toplam sekiz kişi ile yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

toplanmıştır. Görüşmeler 2018 yılının Ağustos ve Eylül aylarında, katılımcılarla önceden 

belirlenen gün ve saatlerde randevu alınarak gerçekleştirilmiştir. Bulguların yorumlanmasında 

diğer yerel halk unsurlarından elde edilen bilgilerden ve gözlemlerden de yararlanılmıştır. 
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Çalışmanın amacı, Boşnak göçmenlerin yaşadığı Ayvalık Küçükköy‟de etnik ve göçsel 

kültürel mirasın turizm amaçlı nasıl değerlendirildiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik 

olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 

1) Katılımcılara göre Küçükköy‟de turistik amaçlı kullanılabilecek göçsel ve etnik kültürel 

miras varlıkları nelerdir?  

2) Katılımcılara göre Küçükköy‟deki kültürel miras varlıklarının turizm amaçlı kullanımı 

için neler yapılmaktadır?  

3) Katılımcılara göre Küçükköy‟deki kültürel miras varlıklarının korunması için neler 

yapılmaktadır?  

4) Katılımcılara göre Küçükköy‟deki kültür turizmini geliştirebilmek ve daha fazla 

ziyaretçi çekebilmek için neler yapılmalıdır? 

Araştırmada yukarıda belirtilen amacı ölçmeye olanak sağlayacak şekilde yarı 

yapılandırılmış 4 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler 

betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Görüşme sorularının her biri ayrı bir tema olarak 

kabul edilmiştir. Bazı görüşmeler katılımcılardan izin alınarak ses kaydı da alınmıştır. 

Görüşmecilerin sorulara verdikleri yanıtlar her bir temanın altına girebilecek şekilde 

kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca doğrudan alıntı yapılarak bulgular desteklenmiştir. İnanılırlığı 

sağlamak amacıyla analiz sürecinin tüm aşamaları iki yazar tarafından ayrı ayrı kontrol 

edilmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIġMA  

 

         Çalışmada ilk olarak katılımcılarla ilgili genel bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda katılımcılardan elde edilen genel bilgiler tablo 1‟de görülebilmektedir. 

 

Tablo 1. Katılımcılar İle İlgili Veriler 
Katılımcı Cinsiyeti YaĢı Mesleği  

Müze Yetkilisi Erkek 31-40 Arası Müzeci  

Dernek Yöneticisi Erkek 31-40 Arası Esnaf ve Dernek Başkanı 

Özel Sanat Galerisi Sahibi Erkek 51-60 Arası Heykeltıraş Sanatçısı  

Otel Sahibi Erkek 51-60 Arası Butik Otelci 

Yerel Halk Temsilcisi Erkek 61 Yaş ve Üstü Esnaf, İşyeri Sahibi ve Emekli 

Yerel Halk Temsilcisi Erkek 41-50 Arası Esnaf ve İşyeri Sahibi 

Yerel Gazeteci Erkek 41-50 Arası Gazeteci 

Yerel Gazeteci Erkek 61 Yaş ve Üstü Gazeteci 

 

         Görüşmede katılımcılar, Küçükköy‟deki en önemli turistik kültürel miras varlıklarını 

kiliseden camiye dönüştürülen bir yapı, yıkılmış durumda ve sadece 4 duvarı kalmış bir şapel, 

yıkık değirmen kalıntıları, eski bir zeytinyağı fabrikası, 150‟ye yakın eski Rum evi ve konak, 

nostaljik eski sokaklar, müze, eski sarnıç ve su kuyuları olarak sıralamaktadırlar. Ayrıca son 

yıllarda açılan resim, heykel ve geçici sergilerin sergilendiği sanat galerilerin de yörenin 

turistik çekiciliğini arttırdığı vurgulanmaktadır. Katılımcılar Küçükköy‟ün son 5 yıl içinde 

özellikle iç turizmde önemli bir gelişme gösterdiği konusunda hemfikirdirler. Yörenin turistik 

çekiciliğinin daha da arttırılabilmesi için Küçükköy‟ün turistik bir kültür merkezi olarak 

planlanması gereği özellikle vurgulanmaktadır. Bu noktada Boşnak kültürünün, göç 

gerçeğinin ve tarihinin, Boşnak yemeklerinin ve eski Rum evlerinin restore edilerek turizme 

kazandırılması üzerinde durulmaktadır.  
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         Katılımcılar Küçükköy‟deki kültürel miras varlıklarının turizm amaçlı kullanımının 

yeterli olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahiptir. Küçükköy Kent Müzesi yetkilisi 

görüşmede, Boşnakların 1911‟deki göç kültürü ve yaşamı konulu bir müzeye sahip 

olduklarını, yörede butik otel ve pansiyon işletmeciliği yapıldığını, restore edilen eski Rum 

evlerinde daimi ve geçici statüde sanat galericiliği yapıldığını, köyde ikamet eden önemli bir 

kesiminde hediyelik eşya satıcılığı ve esnaflık yaptığını belirtmiştir. Köydeki kiliseden 

camiye çevrilen yapının da bir çekicilik unsuru olduğunu eklemiştir. Dernek yetkilisi ise 

kırma taştan yapılan tarihi evlerin, köylülerin yaptığı zeytin, zeytinyağı ve Boşnak 

yemeklerinin ziyaretçiler için bir çekim unsuru olduğunu düşünmektedir. Sanat galerisi sahibi 

ise Küçükköy‟ün bir Antik Çağ ve Sanatçı Köyü olarak tasarlanması gerektiğini 

düşünmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak sınırlı sayıda restore edilen tarihi taş evlerin 

yanında, köydeki tüm tarihi evlerin restore edilmesini ve bunun için de mülk sahibi köylülerin 

finansal açıdan desteklenmesini önermektedir. Otel işletmecisi turistik çekiciliği sağlamada 

resim atölyelerini, sanat galerilerini ve özgün Boşnak yemeklerini önemli görürken, esnaflar 

restore edilen tarihi evlerin turistik amaçlı kullanımını, Boşnak yemeklerini ve ev yapımı 

ürünleri ile Teferiç Şenliklerini önemli görmektedirler. Gazeteciler ise Küçükköy‟ün gerçek 

turizm hikayesinin eski belediye başkanının düzenlediği bir çalıştay ile başladığını, bu 

çalıştayda Küçükköy için Alaçatı modelinin benimsendiğini ve çalıştay sonrası tarihi taş 

binaların turizme kazandırılmaya başlandığını belirtmişlerdir. 

   

         Katılımcılar Küçükköy‟deki kültürel miras varlıkların korunması açısından eski Rum 

evlerinin restore edilip turizme kazandırılması noktasında uzlaşmaktadırlar. Nitekim yıllarca 

bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan çok sayıdaki eski taş evlerin, yörede turizmin canlanmaya 

başlamasıyla birlikte değerlendiğini ve bu binaların yeniden kullanılabilir hale geldiğini 

belirtmektedirler. Bunda Küçükköy‟ün Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından “Tarihi 

ve Kentsel Sit” alanı olarak ilan edilmesinin önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır. Bu 

kapsamda bazı banka ve özel şirketlerin finansal desteği ile 150 kadar eski taş yapının restore 

edilip işyeri ve ev olarak kullanılmaya başlandığı ifade edilmiştir.  Ayrıca restorasyon 

konusunda kamusal desteğin şart olduğu, bu konuda yerel halkın bilinçlendirilmesi gerektiği, 

eski taş binalara sonradan yapılan sıvaların kaldırılıp derz yapılması, bu evlerin yaşanılabilir 

hale getirilmesi, mülklerdeki parçalı miras sorununa bir çözüm bulunması ve bu varlıkların 

korunması noktasında sıkı denetimin şart olduğu ileri sürülmüştür. Yerel gazetecilerden biri 

ise Küçükköy‟deki kültürel miras varlıklarının korunmasına yönelik şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: 

   

Boşnak göçmenleri kendi özgün kültürlerinin korunmasını istiyor. Ancak yörede 

turizmin gelişmesiyle birlikte gelenler kar peşinde koşuyor. Bunların kültürel etkinlik adı 

altında düzenledikleri bazı etkinliklerin Boşnakların kültürü ile hiçbir ilgisi yok. Bunlar 

tepeden bakma, yerel halkı küçümseme, entel takılma, tarihi eserleri çıkar için pazarlama ve 

tarihi eser kaçakçılığı gibi amaçlar taşıyabiliyor. Bu da yerel halkta huzursuzluğa neden 

oluyor. 

 

         Katılımcılara son olarak yörede kültür turizminin geliştirilmesi ve daha fazla ziyaretçi 

çekilebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan müze 

yetkilisi Teferiç Şenliği‟nin Küçükköy‟ün turistik çekiciliğini arttırmada ve tanıtımında son 

derece etkili olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüşünü desteklemek için de çevre illerden bu 

şenliğe katılan çok sayıdaki Boşnak ve Balkan göçmeni ile yerli ziyaretçilerin ilgisini kanıt 

olarak sunmuştur. Yerel esnafla yapılan görüşmelerde, Yunanistan vatandaşlarının da 

(özellikle adalardan) bu şenliğe yoğun ilgi gösterdiği belirlenmiştir. Dernek yöneticisi ise 
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şenliğe uluslararası boyut kazandırılmasını, esnafın etik davranmasını, sanatsal ve kültürel 

faaliyetlerde Boşnak kültürünün tema alınmasını, sanatçıların dernek ve yerel halk ile 

işbirliğine girerek kültürel dokunun korunmasında duyarlılık göstermelerini istemektedir. 

Araştırmada yörenin turistik çekiciliğinin arttırılması konusundaki en geniş kapsamlı önerileri 

sanat galerisi sahibi sunmuştur. Katılımcı Küçükköy‟de faaliyet gösteren sanatçılar olarak 

AB‟den meslektaşları ve ilgili kurumlarla yoğun bir işbirliği içinde olduklarını, bu kapsamda 

beş yıldır AB‟den çeşitli alanlardan sanatçılar, sanat galerileri ve müzeler ile birlikte 

uluslararası etkinlikler düzenlediklerini beyan etmiştir. Küçükköy‟ün tarihi Yeniçeri Köyü 

statüsünün yeniden canlandırılarak AB‟de antik çağ köyü olarak tanıtılması yönünde 

çalışmalar yürüttüklerini ifade etmiştir. Esnafın kullandığı malzemelerde, tabelalarda ve 

işyerlerinde plastik yerine doğal malzemeler kullanılması yönünde girişimlerde 

bulunduklarını ve bu yaklaşımın, yerel halk arasında özgünlüğü ve tarihi eserleri koruma 

bilincini arttırdığını vurgulamıştır. Katılımcı Ayvalık ve Küçükköy‟ün turistik çekiciliğinde 

Boşnak, Girit, Pomak, Yunan ve diğer Balkan uluslarına ait etnik yemeklerin önemli bir rol 

oynadığı görüşündedir. Sanat galerisi sahibi bir yörenin turistik çekiciliğinde kültürel ve sanat 

faaliyetlerinin en etkili rolü oynadığını düşünmektedir. Bu noktadan hareketle yörenin turistik 

çekiciliğinin arttırılmasına yönelik şu değerlendirmeleri yapmaktadır. 

   

Yöreye daha fazla ziyaretçi çekebilmek için sanat galerilerinde ziyaretçilere yönelik 

eğitim veriliyor. Bilgilendirme yapılıyor. Amacımız insanlar arasında sanat bilincini ve 

sevgisini yaymak. Çünkü sanat sadece turizm gelişmesi için değil, aynı zamanda toplumda 

bilimin, teknolojinin, kültürün ve yaşam kalitesinin gelişmesi için de gerekli. Kalkınma için 

gerekli, insanların bakış açısını geliştirmek için gerekli. Bir yörede turizmin gelişebilmesi için 

çatı sanat olmalı. Biz bu noktadan hareketle Küçükköy’de resim, heykel, çini, ahşap baskı, 

ipek baskı, sulu boya ve dijital sanatları geliştirmeye çalışıyoruz. Yöredeki sanat galerileri bu 

değişimin öncü rolünü üstleniyor. Yöreye edebiyatçıları, şairleri, müzisyenleri, tiyatrocuları 

ve sinemacıları da çekmeye çalışıyoruz. Tarihi dokusundan dolayı yöremiz özellikle 

sinemacılar için oldukça cazip. Bazı sinema çekimleri şimdiden yapıldı bile. Tarihi Yeniçeri 

Köyü sloganı ile dünyaya imaj yaymak istiyoruz. Sanatı öne çıkardığınızda yerel halk size 

gerçekten destek veriyor. Ancak sanatta siyasete girmemek gerekiyor, yoksa fikir farklılıkları 

çatışmaya, çatışmalarda enerji kaybına ve amacınızdan uzaklaşmaya neden oluyor.   

        

         Sanat galerisi sahibi yörenin turistik potansiyelinin çok yüksek olduğunu 

düşünmektedir. Nitekim bu potansiyeli gören bir vakıf üniversitesinin, bu yıl Küçükköy‟de 

“Yaratıcı Fikirler ve Teknoloji Kampüsü” açtığını ve bu girişimin yörede turizmin 

gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağı görüşündedir. Katılımcı, Küçükköy‟de 2020 yılında 

düzenlenmesi planlanan sanat bienalinin de büyük ses getireceği görüşündedir. Otelci 

otoparkın köy dışına çıkarılmasını ve ziyaretçi gezinti alanlarının arttırılmasını, yerel esnaf 

temsilcileri ise ziyaretçi memnuniyetine önem verilmesini, tarihi dokunun korunmasını ve 

köyün bir sanat köyü tanıtılmasını istemektedirler. Yerel gazeteciler ise yörede turizmin 

gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan rant ekonomisinin tehlikelerine vurgu yapmaktadır. Yöreye 

yeni gelen bazı işletmecilerin rant elde etme ve kar amaçlı yaklaşımlarının yerel halkta 

huzursuzluğa neden olduğunu, bunların kültürel ve çevre tahribatını arttığını ileri 

sürmektedirler. Bu olumsuzlukların önlenebilmesi için yerel yönetimin, anıtlar kurulunun, 

çevrecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesini ve denetimlerin arttırılması 

düşüncesindedirler. Yerel yönetimin kültürel etkinlikler ve tanıtım için ayırdığı fonları doğru 

kullanamadığı ve koordinasyon eksiklilerinin bulunduğu belirtilmektedir. Dahası yerel 

yönetimin güçlü rant sahipleri ile başa çıkamadığı, sorunların çözümüne yönelik görüş 

farklılıklarının da durumu daha da zorlaştırdığını ileri sürmektedirler. Destinasyonun hali 
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hazırda emekliler için bir tatil merkezi olarak algılandığı, bu durumun ise profesyonel turizm 

işletmelerinin gelişmesini olumsuz etkilediği de vurgulanmaktadır. Bu nedenle destinasyona 

yönelik emekli cenneti ve üçüncü konut algısının değiştirilmesinin zorunluluğu üzerinde 

durulmuştur. Yerel gazeteciler Ayvalık ve Küçükköy‟ün tanıtımının birlikte yapılması, imaj 

oluşturmada Ayvalık için tatil ve eğlence temasının, Küçükköy için ise kültür temasının 

işlenmesi gerektiği görüşündedirler.  

                 

SONUÇ VE ÖNERĠLER  

 

         Son yıllarda bazı ülkelerin sahip oldukları kültürel çeşitliliği ve etnik kültürel mirası 

turizmde bir arz kaynağı olarak kullanmaya başladığı ve bu kaynağı, yerel ekonomileri 

canlandırmada bir araç olarak kullanabildiği görülmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle 

çalışmada, Ayvalık Küçükköy‟de 1911 yılı Boşnak göçmenlerinin etnik kültürel mirasının 

turizmde nasıl değerlendirildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada Küçükköy‟ün 

dünyaya bir Antik Çağ ve Sanatçı Köyü olarak pazarlanabileceği ortaya çıkmıştır. Bu 

kapsamda kullanılabilecek kültürel miras varlıklarının kiliseden dönüştürülen bir cami, restore 

ihtiyacı olan bir şapel, değirmen kalıntıları, eski bir zeytinyağı fabrikası, 150‟ye yakın eski 

Rum evi ve konak, nostaljik eski sokaklar, müze, eski sarnıç ve su kuyuları olarak 

sıralanabilmesi mümkündür. Ayrıca müzede korunan göç dönemi giysileri, yaşam 

malzemeleri, araç ve gereçler ile Boşnak kültürüne ait diğer soyut kültürel miras unsurları ve 

etnik yiyecekler de yörenin son derece değerli kültürel miras varlıkları arasındadır. 

Küçükköy‟ün bu kültürel miras varlıkları sadece turizm için değil, film endüstrisi içinde bir 

çekicilik unsurudur. Nitekim bu zenginliği keşfeden sinema yapımcılarının son dönemlerde 

bazı dizi ve film çekimlerini burada yapmaya başladığı tespit edilmiştir. Tüm bu gelişmeler 

Küçükköy‟ün özellikle iç turizmde markalaşma yolunda hızla ilerlediğini ortaya koymaktadır.   

Küçükköy‟de butik otelcilik ve pansiyon işletmeciliği yapılmaktadır. Restore edilen bazı eski 

taş evlerde sanat galericiliği, yiyecek içecek işletmeciliği, hediyelik eşya satıcılığı ve esnaflık 

yapılmaktadır. Köydeki bazı tarihi evlerde köylülerin yaptığı zeytin, zeytinyağı ve Boşnak 

yemekleri ziyaretçiler için önemli bir çekim unsurudur. Bu olanakların gelişmesi yerel halkın 

turizmden sağladığı ekonomik faydaları, dolayısıyla memnuniyeti arttırmaktadır. Ancak köye 

sonradan gelen bazı yatırımcıların rant peşinde koşması ve etnik Boşnak kültürüne karşı 

duyarsızlıkları, yerel halk ve esnaf arasında ciddi huzursuzluğa neden olmaktadır. Bu noktada 

yerel halk, özellikle yerel değerlerin ve etnik kültürün korunması noktasında hassasiyet 

gösterirken,  sanat galerisi ve resim atölyesi sahiplerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerde 

dünyaya açılma girişimleri ciddi çatışmaya neden olmaktadır. Bu sorunun ilerleyen yıllarda 

daha da derinleşeceği, tanıtımda, markalaşmada ve imaj oluşturmada “yerel-evrensel” 

ikilemini daha da arttıracağı düşünülmektedir.  

  

         Araştırmada Küçükköy‟de turizmin gelişmeye başlamasıyla birlikte yıllarca 

bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan çok sayıdaki tarihi taş evlerin değer kazandığı ve bu 

binaların yeniden kullanılabilir hale geldiği ortaya çıkmıştır. Bunda köyün “Tarihi ve Kentsel 

Sit” alanı olarak ilan edilmesinin de önemli bir rol oynadığı tespit edilmiştir. Yerel halk 

bundan memnuniyet duymakla birlikte, tarihi taş evlerin restorasyonu için gerekli finansal 

destek sağlanmamasından şikayet etmektedirler.  Mülklerdeki parçalı miras sorunu da tarihi 

evlerin turizme kazandırılmasındaki en önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Diğer 

taraftan yerel halk, sonradan gelenlerin etnik Boşnak kültürüne hassasiyet göstermemesinden, 

rant için koruma önlemlerine duyarsız kalmalarından ve yerel halkı tepeden bakan 

küçümseyici yaklaşımlarından rahatsızlık duymaktadırlar. Bu bulgular Güngör‟ün (2016:219) 

turistik alanların koruma statüsüne alınmasının turistik çekiciliği ve turizm potansiyelini 
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arttırdığı, ancak ilerleyen yıllarda çıkar kaybına maruz kaldığını düşünen yerel halkın koruma 

statülerine karşı tepki geliştirebildiği yönündeki araştırma bulguları ile örtüşmektedir. 

  

         Küçükköy‟de düzenlenen Teferiç Şenliği çevre illerde yaşayan çok sayıdaki Boşnak ve 

Balkan göçmeni ile yerli ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Şenliğe uluslararası boyut 

kazandırılmasının, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde Boşnak kültürünün tema alınmasının, 

sanatçıların dernek ve yerel halk ile işbirliğine girmesinin daha fazla ziyaretçi çekmede etkili 

olacağı düşünülmektedir. Köyde sanat galericiliği yapan katılımcı ise AB‟den çeşitli 

alanlardan sanatçılar, sanat galerileri ve müzeler ile birlikte düzenlenen etkinliklerin tanıtımda 

ve ziyaretçi çekmede etkili olduğu görüşündedir. Ayrıca işyerlerinde plastik ürünler yerine 

çevre duyarlı doğal malzeme kullanımının önemine işaret etmektedir. Bu katılımcı bir yörenin 

turistik çekiciliğini arttırmada kültürel ve sanat faaliyetlerin birinci derecede etkili olduğu 

görüşündedir. Bu noktadan hareketle bir taraftan yöreye gelen ziyaretçilerde resim, heykel, 

çini, ahşap ve ipek baskı, sulu boya ve dijital sanat dallarında sanat bilinci oluşturulmaya, 

diğer taraftan da başta sinemacılar olmak üzere her alandan sanatçılar yöreye çekilmeye 

çalışılmaktadır. 

 

         Araştırmada katılımcıların genel olarak Küçükköy‟ün turistik gelişim sürecinden 

memnun oldukları tespit edilmiştir. Bu memnuniyetin yerel halk arasında da olumlu olduğu 

gözlenmiştir. Sanat galerisi sahibi bu sürecin olumlu bir yansıması olarak bir vakıf 

üniversitesinin köyde bölüm açtığını ve gelecek yıl düzenlenmesi planlanan ulusal sanat 

bienalinin süreci daha da olumlu etkileyeceği görüşündedir. Yerel gazeteciler ise 

markalaşmaya dikkat çekmektedirler. Ayvalık ve Küçükköy‟ün tanıtımının birlikte 

yapılmasını, imaj oluşturmada Ayvalık için tatil ve eğlence temasının, Küçükköy için ise 

kültür temasının işlenmesini önermektedirler.  

  

         Çalışmada zaman ve kaynak kısıtı nedeniyle yerel halktan ve esnaftan daha fazla kişiye 

ulaşılamaması, çalışmanın en önemli sınırlılığını oluşturmaktadır. Bunda bazı yerel halk 

unsurlarının görüşme talebini geri çevirmesi de etkili olmuştur. Araştırma sürecinde 

karşılaşılan bir diğer sorunda katılımcıların etnik kültür kavramı konusunda gösterdikleri 

hassasiyet olmuştur. Farklı etnik gruplara yönelik ileride yapılacak benzer çalışmalarda elde 

edilecek bulguların araştırma sonuçları ile kıyaslanması, çalışmanın alan yazına olan katkısını 

arttırabilecektir.                       
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ABSTRACT 

 
One of the elements of intangible cultural heritage in Turkey "bar until" forms of culture. This tradition, 

especially for young people and adults, is an entertainment tool in Barana, which provides social solidarity and is 

an organization where young people educate themselves. in different regions of Turkey is being referred to by 

the same name shows small differences. Barana meetings, which have been carried out for decades especially for 

chat and entertainment purposes, have a 200-year history in Dursunbey district of Balıkesir province. Barana  

The constitutional rules, which have been made in the past, are not written in themselves; disciplined, moral, to 

teach respectful; who loves to love each other; an entertainment, finishing, culture quarry; With the number of 

members ranging from 12 to 24 people gathered in the winter months, meet the same idea of friends came 

together and established food community. Detailed information obtained from Balıkesir Provincial Directorate of 

Culture and Tourism, local people and people who took part in this night is given about the Baraya tradition 

which has been going on for 2 centuries in Dursunbey district. The aim of the study is to reveal the existing 

awareness of Barana tradition, to create new awareness about this tradition and to give suggestions about what 

can be done as a tourist attraction element. 

 

Key Words: Barana Nights, Dursunbey, UNESCO. 

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURU OLARAK BARANA 

GECELERİ: DURSUNBEY ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 

 
Türkiye’de somut olmayan kültürel mirasın unsurlarından birini de “barana” kültürü oluşturmaktadır. 

Özellikle gençlerin ve yetişkinlerin yer aldığı bu gelenek sosyal dayanışmayı sağlayan ve gençlerin kendilerini 

eğittikleri bir örgütlenme olan Barana’da eğlence bir araçtır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı adla anılmakta 

olup küçük farklılıklar göstermektedir. Onlarca yıldır özellikle sohbet ve eğlence amaçlı icra edilen barana 

toplantıları günümüzde de, Balıkesir ili Dursunbey ilçesinde 200 yıllık bir geçmişe sahiptir.  

 

Barana “Eskiden beri yapılıp gelen, kendi içerisinde yazılı olmayan anayasa kuralları olan; disiplinli, 

ahlaklı, saygılı olmayı öğreten; birbirini sevmeyi, saymayı öğütleyen; bir eğlence, terbiye, kültür ocağı olan; 12 

ile 24 kişi arasında değişen üye sayısıyla kış aylarında toplanan, aynı düşünceye uygun arkadaşların bir araya 

gelerek kurdukları yemekli cemiyettir.” 

 

Çalışma kapsamında, Dursunbey ilçesinde 2 asırdır devam eden barana geleneğini hakkında Balıkesir İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden, yerel halktan ve bu gece içerisinde yer alan kişilerden elde edilen detaylı 

bilgilere yer verilmektedir. Çalışmanın amacı ise, bilgiler dahilin de, Barana geleneğinin var olan farkındalığını 

ortaya sermek, bu gelenek ile ilgili yeni farkındalıklar yaratmak ve turistik çekicilik unsuru olarak neler 

yapılabileceği ile ilgili olarak önerilere yer vermektir. 
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ABSTRACT 

 

In the beginning, tourism is not only limited to holiday kind of tourism, but also starts with cultural trips 

with learning instances of unknown places, sight-seeing and learning instinct. In tourism sector, it is possible to 

compete with sea, sand and sun trio, to make tourists more entertain, to make more accommodation and to spend 

more. Cultural tourism, which is one of the tourism products, is of great importance especially in solving 

seasonality problem in tourism. Festivals that contribute to the recognition of the region or the country in the 

national or international context, have a significant impact in promoting the regions by improving the tourism 

product variety through diversity. At the same time, festivals reinforce the friendship between people from 

different parts of the world, while encouraging people to see new places by increasing their curiosity and interest 

in new cultures and lifestyles. In this context, the culturally rooted, rich culture and values of a Balkan country, 

in Macedonia and the cities of the festival of folk dances in their own unique '' Migrant Games and Culture '' has 

recently managed to attract the attention of tourists. It is a tradition that hosts the whole historical processes. The 

purpose of this study is to aim to increase the recognition of the region, its cultures and increase its recognition 

due to the fact that the folk-dance festivals within the scope of cultural tourism have an international character. 

 

Key Words: Festivals, Cultural Heritage, Cultural Tourism, Macedonia  

 

KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TURİSTİK ÜRÜN OLARAK 

FESTİVALLERİN YERİ: MAKEDONYA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

ÖZET 

 
Turizmin başlangıcı sadece tatil turizmi ile sınırlı olmamakla birlikte bilinmeyen yerleri öğrenme, 

görülmeyeni görme ve öğrenme içgüdüsü ile birlikte gerçekleşen kültürel geziler ile başlamaktadır. Turizm 

sektöründe deniz, kum, güneş üçlüsü ile rekabet etmenin yetersiz kaldığı, turistlerin daha fazla eğlenmesi, daha 

fazla konaklama yapması ve daha fazla harcama yapılmasının sağlanması turistik ürün çeşitlendirmesiyle 

mümkündür. Özellikle turizmdeki mevsimsellik sorunun çözülmesinde turistik ürün çeşitlerinden biri olan kültür 

turizminin önemi büyüktür. Bölgelerin tanıtılmasında ve bilinirliğinin arttırılmasında oldukça önemli bir etkiye 

sahip olan bölgenin veya ülkenin ulusal ya da uluslararası bağlamda bilinirliğine katkı sağlayan festivaller, 

turizm faaliyetlerini de destekleyen önemli etkinlikler arasındadır. Aynı zamanda Festivaller, dünya insanları 

arasındaki dostluğu pekiştirirken, tanışılan yeni kültürlere ve yaşam tarzlarına duyulan merak ve ilgiyi arttırarak 

insanları yeni yerler görmeye teşvik etmektedir. Bu bağlamda kültür turizmi potansiyeli yüksek, son derece 

köklü, zengin kültüre ve değerlere sahip bir Balkan ülkesi olan Makedonya ve şehirlerinde gerçekleşen halk 

oyunları festivalinin kendilerine özgü ‘’ Göçmen Oyunları ve Kültürü ‘’ son zamanlarda oldukça turistlerin 

dikkatini çekmeyi başarmıştır. Halk oyunları bir toplumun yaşadığı bütün tarihsel süreci içerisinde barındıran bir 

gelenektir.   Yapılan bu çalışmanın amacı ise kültür turizmi kapsamında yer alan halk oyunu festivallerinin 

uluslararası bir niteliğe de sahip olması nedeniyle bölgenin, yörenin kendi kültürlerini yansıtması ve 

tanınırlığının arttırmasını amaçlamaktır.   
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ABSTRACT 

 
Today, Kazakhstan’s tourism is a demanded and actively developing holiday destination that is popular 

with people in Russia, Belarus and many other countries.Cultural, historical, event, health, extreme, ecological 

tourism flourishes in Kazakhstan. Guests from all over the world travel with their entire families to admire 

nature, important sights, to improve their health and enjoy their holidays. Kazakhstan is a great alternative to 

European countries and exotic destinations.Just take the national parks of Kazakhstan, national holidays in 

Kazakhstan, the Baikonur cosmodrome, which is located in southern Kazakhstan, Lake Balkhash in the Western 

part and much more. Holiday in Kazakhstan is suitable for extremes who have long wanted to warm their bones. 

Kazakhstan is, without exaggeration, two elements that are peacefully neighboring on the territory of one 

country. These are endless steppes, rocky mountains, fast rivers and full-flowing lakes. These are megacities 

with skyscrapers, architectural monuments, modern stadiums and all the benefits of civilization. The 

development of tourism in Kazakhstan is inextricably linked with the achievement of independence by this 

country - the largest republic in the former USSR, which is developing rapidly. A demanding traveler has a wide 

range of entertainment. 

 

Key Words: Kazakistan’ın turizmi, ekstrem, Baykonur Uzay Üssü, Balkaş Gölü, ekolojik turizm 

  

KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TURİSTİK ÜRÜN OLARAK 

FESTİVALLERİN YERİ: MAKEDONYA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

ÖZET 

 
Bugün Kazakistan’ın turizmi, Rusya, Beyaz Rusya ve diğer birçok ülke insanları arasında popüler olan, 

aranan ve aktif olarak gelişen bir tatil beldesidir. Kazakistan’da kültürel, tarihi, etkinlik, sağlık, ekstrem ve 

ekolojik turizm gelişiyor. Dünyanın her yerinden tüm aileleriyle birlikte turistler, doğa manzaralarını izlemek, 

önemli gezilecek yerlerini gezmek, sağlıklarını iyileştirmek ve tatillerinin tadını çıkarmak için seyahat ederler. 

Ayrıca Kazakistan; Avrupa ülkelerine ve egzotik yerlere harika bir alternatiftir. Örneğin, Kazakistan’ın milli 

parkları, Kazakistan’ın ulusal bayramları, Kazakistan’ın güneyinde bulunan Baykonur Uzay Üssü, Doğu 

kesimindeki Balkaş Gölü vb. Kazakistan’da tatil yapmak, uzun süre kemiklerini ısıtmak isteyen ekstremaller için 

uygundur. Kazakistan; bir ülkenin topraklarında barışçıl bir şekilde komşu olan iki unsura sahiptir. Bunlar 

sonsuz bozkırlar, kayalık dağlar, hızlı nehirler ve göllerdir. Bunlar gökdelene sahip büyük şehirler, mimari 

anıtlar, modern stadyumlar vb. Kazakistan’da turizmin gelişmesi, eski SSCB’nin en büyük cumhuriyeti olan bu 

ülkenin bağımsızlığını elde edilmesiyle bağlantılıdır ve hızla gelişmektedir. Gezginler içim çok çeşitli 

eğlencelere sahiptir. 
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ABSTRACT 

 
Gaziantep has hosted many civilizations throughout history, and during this time it has adopted and 

influenced various rituals, beliefs and practices within itself, as influenced by the various cultures of all 

civilizations. The beliefs and practices about the firsts of the child such as the child's first teething (hedik) and 

walking (kostek kırma), which still continues in very few places of Gaziantep and surroundings with a rapid 

process of cultural change due to its immigration, are included in the study. The data were obtained from the 

written sources which were found in the literature and verbally from persons living in Gaziantep at least two 

generations. According to the results of the research, it is determined that the practices which are the subject of 

the research are not applied widely. This study is important in terms of remembering the cultural values that have 

been forgotten in time and transferring them to the next generations.     

  

 

Key Words: Gaziantep, breaking shackles, boiled wheat, culture, child's firsts  

 

 

GAZİANTEP’TE ÇOCUĞUN İLKLERİ KÜLTÜRÜNDE YER ALAN ‘KÖSTEK 

KIRMA VE HEDİK’ UYGULAMALARI  

 

ÖZET 

 
Gaziantep tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu süre zarfında tüm medeniyetlerin 

çeşitli kültürlerinden etkilendikleri gibi kendi içinde birbirinden farklı çeşitli ritüelleri, inanışları ve uygulamaları 

da benimsemiş ve yaşatmıştır. Araştırmada çok fazla göç alması nedeniyle kültürel anlamda hızlı bir değişim 

süreci yaşayan Gaziantep ve çevresinde bugün halen çok az yerde de olsa devam eden çocuğun ilki ile ilgili 

inanış ve uygulamalardan ‘çocuğun ilk diş çıkarması (hedik) ve yürümesi (köstek kırma)’ ile ilgili yapılan 

ritüellere yer verilmiştir. Araştırmada konu ile ilgili veriler Gaziantep’te ikamet eden ve en az iki kuşak 

Gaziantep’te yaşayan kişilerden sözlü olarak ve literatürde tespit edilen yazılı kaynaklardan elde edilmiştir. 

Araştırma sonucuna göre araştırmaya konu olan uygulamaların yaygın olarak yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu 

çalışma zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuş olan kültürel değerlerin tekrar hatırlanması ve gelecek nesillere 

aktarılması bakımından önem arz etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, köstek kırma, hedik, kültür, çocuğun ilkleri   
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ABSTRACT  
 

The varieties of the products offered by the Central Asian and Anatolian lands, the richness of the 
culinary culture developed through interaction with many different cultures over a long historical process, The 

new tastes developed in the palaces of the empires such as Seljuk and Ottoman, and the eating and drinking 

habits changing region by region with their traditions and customs are the main factors that play a role in gaining 

the structure of Turkish Culinary Culture. However, the loss of these existing values, knowledge, experience and 

habits due to industrialization does not enable the sustainability of our important historical wealth. In Turkish 

culinary culture, hot or cold drinkable sherbets, which are made from flowers, spices and almost all fruits and 

have different colors and aromas, have an important place.  

 

The aim of this study is to examine the place in Turkish culinary culture, history, variety, importance in 

special days and the changing until today of sherbets with the intention of drawing attention sustainability as a 

cultural heritage.  

 
Key words: Culture, Cultural Heritage, Sherbet, Turkish Culinary, Turkish Culinary Culture 

 

TÜRK MUTFAĞI’NDA ġERBETLERĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
 

ÖZET 
 

Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeĢitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca 

birbirinden farklı birçok kültürle yaĢanan etkileĢimle geliĢen yemek kültüründeki zenginliği, Selçuklu ve 

Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında geliĢen yeni tatlar, gelenek ve görenekleriyle yöreden yöreye 

değiĢen yeme içme alıĢkanlıkları Türk Mutfak kültürümüzün yapısını kazanmasında rol oynayan baĢlıca 

faktörlerdir. Ancak günümüzde bu var olan değerlerin, bilginin, tecrübenin ve alıĢkanlıkların her toplumda 

olduğu gibi ülkemiz için de sanayileĢmeye bağlı olarak kaybolması önemli tarihsel zenginliğimizin 

sürdürülebilirliğini mümkün kılmamaktadır. Türk Mutfak kültüründe içecekler konusu altında, çiçek, baharat ve 
hemen hemen her meyveden yapılan besleyici özellikte, hoĢ kokulu, farklı renk ve aromaya sahip sıcak ya da 

soğuk içilebilen Ģerbetler önemli bir yere sahiptir.  

 

Bu çalıĢmanın amacı, Ģerbetlerin kültürel miras olarak sürdürebilirliğine dikkat çekmek amacıyla 

mutfak kültürümüzdeki yeri, tarihçesi, çeĢitliliği, özel günlerdeki önemi ve günümüze gelene kadar oluĢan 

değiĢiklikler incelenmiĢtir.  
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ABSTRACT 

 
Museums; it can be defined as public places where art, science and history are the only body. The 

museums, which have a significant share in the preservation and conservation of cultural heritage, have 

developed and changed from past to present and come across with different concepts and different 

purposes.Clustering; It is formed by the concentration of geographically close enterprises in an environment 

which will facilitate the cooperation of each other and in a competitive environment. Based on this, the museum 

cluster is a grouping that is gathered and cooperated in geographically close places. In this study, which we 

prepared based on the fact that the museums in Bursa are close to each other, expert opinion was used. Bursa's 

kitchen culture is home to many civilizations due to its location and natural resources.“İskender Kebap, Cantık 

Pide, Candied Chestnut, İnegöl Meatball, Pideli Meatball, Tahinli Pide and Kemalpaşa Dessert” these are just a 

few.This study aims to see the size of the food and beverage establishments where local cuisine is located in the 

destinations where local and foreign tourists are preferred by local and foreign tourists. It is hoped that this study 

will be the source of future studies by evaluating the suggestions for academicians, municipalities and museum 

directors. 

  

Key Word: Museum, Clustering, Bursa Cuisine, Museum Cluster, Culture 

 

MÜZE KÜMELENMESİ İLE GASTRONOMİK DEĞER İLİŞKİSİ 

 

ÖZET 
 

Müzeler; sanatın, bilimin ve tarihin tek vücut olduğu halka açık yerler olarak tanımlanabilir. Kültürel 

mirasların korunmasında ve saklanmasında önemli bir paya sahip olan müzeler geçmişten günümüze gelişerek 

ve değişerek farklı konseptlerle ve değişik amaçlarla karşımıza çıkmaktadır. Kümelenme; coğrafi olarak yakın 

işletmelerin-kurumların birbiriyle iş birliği yapmasını kolaylaştıracak ve rekabet edebilecek bir ortamda 

yoğunlaşmasıyla oluşmaktadır. Buradan yola çıkarak müze kümelenmesi birbirine coğrafi olarak yakın yerlerde 

toplanan ve işbirliği içinde olan bir gruplaşmadır. Bursa’daki müzelerin birbirine yakın olmasından yola çıkarak 

hazırladığımız bu çalışmada uzman görüşünden faydalanılmıştır. Gerek konumu itibariyle gerek doğal 

kaynakları itibariyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’nın mutfak kültürü de azımsanmayacak 

derecede gelişmiştir. “İskender Kebap, Cantık Pide, Kestane Şekeri, İnegöl Köfte, Pideli Köfte, Tahinli Pide ve 

Kemalpaşa Tatlısı” bunlardan sadece birkaçıdır. Bu çalışma günümüzde yerli ve yabancı turistlerin sıkça tercih 

ettiği ve kültür turizmini canlı kılan müzelerin bulunduğu destinasyonlarda yerel mutfağın yer aldığı yiyecek ve 

içecek işletmelerinin hangi boyutta olduğunu görme amacını taşımaktadır.  Akademisyenlere, belediyelere ve 

müze müdürlerine yönelik önerilerin değerlendirilmesiyle bu çalışmanın bundan sonraki çalışmalara kaynak 

teşkil etmesi umulmaktadır. 
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ABSTRACT 

 
Tourism as a major source of economic growth of a country has social, economic, cultural, and 

environmental impacts on local residents. Besides providing a source of employment for the locals, tourism also 

ensures social and cultural development. Tourism gives local residents the opportunity to interact with tourists 

which in turn enables them to understand different cultures. The development of a tourism destination is closely 

linked to its natural beauty. Mount Nemrut, which was inscribed on the UNESCO world heritage list in 1987, 

plays a vital role for Adiyaman as it has attracted a large number of visitors in recent years. Mount Nemrut, 

located in the Kahta district of Adiyaman province, is a national park as well as a monumental site belonging to 

the ancient Commagene Kingdom.This study aims to identify tourist attractions in Adiyaman and to assess 

promotional activities in Mount Nemrut National Park. Hotel owners and managers were interviewed to figure 

out the most visited places by tourists in Adiyaman and to understand the main purpose of their visit. This study 

also aims to determine if the visits for religious purposes can be within the scope of religious tourism. The 

results of this study will be shared with the public enterprises and nongovernmental organisations operating in 

the region to increase the tourism potential of Adiyaman province and Mount Nemrut. Furthermore, it is 

expected that the results can be utilised to adopt a planned approach for the development of tourism in Mount 

Nemrut National Park and to overcome current challenges.  

 

Key Words: Adiyaman, Mount Nemrut National Park, Menzil, Tourism potential 

 

ADIYAMAN BÖLGESİ VE NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI TURİZM 

POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

 

ÖZET 

 
Ülkelerin kalkınmasında ekonomik bir kaynak olması nedeniyle büyük paya sahip olan turizm, bir 

bölgenin barındırdığı yerel halkın sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve diğer birçok etmenlerini de 

etkilemektedir. Turizm gelir getirici etkisinin yanı sıra bölgede yaşayan insanların sosyal ve kültürel açıdan 

gelişmesini de sağlamaktadır. Bölgeye gelen turistlerle karşılıklı etkileşime giren yerel halk turizm sayesinde 

farklı kültürler tanıma fırsatı bulmaktadır. Bir bölgenin turizm açısından gelişmesi o bölgenin sahip olduğu doğal 

güzellikleriyle doğru orantılıdır. 1987 yılından itibaren UNESCO tarafından Dünya mirası alanı olarak ilan 

edilen Nemrut Dağı son yıllarda Adıyaman’a yapılan turistik ziyaretlerin artışında önemli bir rol oynamaktadır. 

Nemrut Dağı Milli Parkı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde konuşlanmış ve içinde Kommagene Krallığı’nın antik 

kentini barındıran bir milli park ve aynı zamanda ören yeridir. Bu araştırmanın amacı Adıyaman ilinin turistik 

çekim merkezlerini değerlendirilmek ve Nemrut Dağı Milli Parkının tanıtım açısından ne derece yeterli 

olduğunu belirlemektir. Bölgede hizmet veren otel yöneticileri ve sahipleri ile nitel araştırma yöntemlerinden 

görüşme tekniği kullanarak yapılan bu çalışmada Adıyaman bölgesine yönelik yapılan ziyaretlerin sıklıkla hangi 

bölgede yoğunlaştığı ve ziyaretlerin hangi amaçla yapıldığı sorusuna yanıt aranmaktadır. Ayrıca bölgeye dini 

amaçla yapılan ziyaretlerin inanç turizmi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de çalışmanın alt 

amaçları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, bölgede hizmet veren kamu kuruluşları ve sivil 

toplum örgütleri ile paylaşılarak, Adıyaman bölgesinin ve Nemrut Dağı’nın turizm potansiyelinin planlı bir 

mailto:dogan.salar@outlook.com


E 

Eurasian Education & Literature Journal                                        2019, Volume: UTKM 

 

 

701 

 
şekilde kuvvetlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.  Ayrıca araştırma sonuçlarının Nemrut Dağı Milli Parkına 

yönelik turizm hareketinin şekillendirilmesinde, mevcut eksikliklerin giderilmesinde ve rekreasyon amaçlı 

kullanımının artmasında,  yol gösterici olması beklenmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, Nemrut Dağı Milli Parkı, Menzil, Turizm Potansiyeli.   
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ABSTRACT 

 
Tourism is a concept closely related to the environment and sustainability. Natural charm is one of the 

elements that make up tourism, but this can be transferred further thanks to sustainable tourism. Nowadays 

businesses no longer profit without giving importance to social responsibility and green practices, Green star 

project is one of these practices. Inspections of the Ministry of Culture and Tourism have made people to raise 

awareness and as a result, businesses with the environmental-friendly are given a certificate in their effort to 

protect the environment. In this study, five-star hotels with green star applications in Istanbul’s advantages were 

analyzed. First of all, the relationship between sustainable tourism and the environment is mentioned. 

Furthermore, green hotel management and green marketing are defined. In the scope of the research, five-star 

hotels in Istanbul were examined. Face to face in-depth interview technique was applied to 11 hotel managers in 

the working scope. According to the results of the study, all the 11 participating managers stated that green-star 

hotel management has great advantages. 

 

Key Words: Environment, Sustainability, Tourism, Green Star  

 

İSTANBUL’DA BEŞ YILDIZLI OTELLER DE YEŞİL YILDIZ UYGULAMASININ 

OTEL İŞLETMECİLİĞİNE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN ANALİZİ 

 

ÖZET 

 
Turizm çevre ve sürdürülebilirlikle yakından ilişkisi olan bir kavramdır. Turizmi oluşturan unsurlardan 

biri olan doğal çekicilik ancak sürdürülebilir turizm sayesinde daha ileriki zamanlara taşınabilir. Günümüzde 

artık işletmeler kar etmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ve yeşil uygulamalara önem vererek 

hedeflerine ulaşmayı seçmişlerdir. Yeşil yıldız projesi de bunlardan biridir. Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan 

beş yıldızlı otellerin yeşil yıldız uygulamasıyla elde ettikleri avantajları analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle, 

sürdürülebilir turizm ve çevre arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Daha sonrasında ise yeşil otelcilik ile yeşil 

pazarlama kavramları tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmeleri 

incelenmiştir. Araştırma için İstanbul’da bulunan 11 otel ile yüz yüze görüşülerek derinlemesine mülakat tekniği 

uygulanmıştır. Çalışma kapsamın da incelenen beş yıldızlı otellerin yöneticileri ile görüşme sağlanarak 

kendilerine yeşil yıldız uygulamasıyla ilgili sorular yöneltilmiştir. Çalışma sonucuna göre ise, 11 katılımcının 

verdiği cevaplar doğrultusunda yeşil yıldızın otel işletmeciliğine çok büyük avantajlar sağladığı saptanmıştır.  
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ABSTRACT 

 
Nowadays, local foods, which are one of the travel reasons, have become an important part of 

gastronomic tourism. İzmir's Çeşme district frequently makes mention of the festivals, slow food practices, 

vineyards and sightseeing routes that are being organized in recent years and is making considerable progress in 

getting a share from gastronomic tourism. The main purpose of the study is to reveal the local food consumption 

motivation of tourists visiting Çeşme. Similar researches that will be the basis of the study were examined and 

tested on a different sample by survey. This study will be able to form an infrastructure for other studies in which 

the effects of gastronomy tourism are analysed in the same destination.According to the results of the study, 

significant differences were found between local food consumption motivations According to demographic 

variables (p<0.05). Local food can be a driving force in planning trips for tourists visiting Çeşme district in terms 

of offering a cultural experience. 

 

Key Words: Local food, Tourist Motivation, Çeşme, Gastronomy Tourism 

 

YEREL YEMEK VE TURİST MOTİVASYONUNUN ANALİZİ 

 

ÖZET 

 
Günümüzde seyahat sebeplerinin arasında yer almaya başlayan yerel yiyecekler, gastronomi turizminin 

önemli bir parçası haline gelmiştir. İzmir’in Çeşme ilçesi son yıllarda yapılmakta olan festivaller, slow food 

(yavaş yemek) uygulamaları, bağ ve gezi rotaları ile adından sıklıkla söz ettirmekte, gastronomi turizminden pay 

alma konusunda önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Çalışmanın temel amacı Çeşme’yi ziyaret eden turistlerin 

yerel yemek tüketim motivasyonlarının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmaya temel olacak benzer araştırmalar 

incelenerek farklı bir örneklem üzerinde anket yolu ile test edilmiştir. Bu çalışma aynı destinasyonda gastronomi 

turizminin etkilerinin incelendiği başka çalışmalara alt yapı oluşturabilecektir. Çalışma sonucunda kimi 

demografik değişkenlere göre yerel yemek tüketim motivasyonları arasında anlamlı farklar bulunmuştur 

(p<0.05). Çeşme’nin yerel yiyeceklerinin, özellikle kültürel bir deneyim sunmaları açısından ilçeyi ziyaret eden 

turistlerin seyahatlerini planlamada itici bir güç olabildiği ortaya konmuştur.   
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ABSTRACT 

 
Today the generalized nature of the tourist complex often leads to the estimation of the place and share of 

tourism in the national and regional economy. In fact,  influencing on many sectors of the economy such as hotel 

industry, transport, communications, construction, agriculture, retail and wholesale trade, catering, banking and 

insurance, tourism is the driving force and catalyst of economic growth in these sectors. The article deals with 

the ways in which tourism income can be determined by calculating the tourism income and the use of multiplier 

methodsto increase the tourism income. 

 

Key Words: Tourism, aggregate income in tourism, tourism multiplier 
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ABSTRACT 

 
One of the most important components of cultural heritage, architectural buildings, are very valuable and 

important as they represent social structure of societies, perceptible documents of lifestyle and architectural 

traditions. Transferring these structures to the next generations without losing their original characteristics is a 

very important phenomenon in terms of keeping cultural continuity alive.The most effective way of protection is 

the reuse of these structures with different functions, especially for structures that are out of use because of the 

loss of original function and that are in danger of extinction in time. However, the new function to be selected in 

reuse studies and the interventions to which the structure will be exposed in line with this function are extremely 

important. The principles developed for the deliberate implementation of these practices are subject to many 

scientific researches as well as in architecture and interior architecture education. In this sense, the aim of this 

study was to transfer this consciousness to the students in the Interior Restoration course at the Interior 

Architecture and Environmental Design Department of Avrasya University.In the study, “Kızlar Monastery” 

which consists of multiple structures in Trabzon city, has been given as project area. The students were asked to 

determine appropriate functions for these structures and to develop project proposals in line with the chosen 

function. At the end of the study, a re-use suggestions were developed for the structure, which is an important 

value for the city, and awareness was created in terms of the continuity of our cultural heritage and contributed 

to raising awareness for students about protection. 

 

Key words: Conservation Awareness, Restoration Education, Cultural heritage, Kızlar Monastery 

 

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE İÇ MEKAN RESTORASYONU ÜZERİNE BİR 

STÜDYO DENEYİMİ:  TRABZON KIZLAR MANASTIRI İÇİN YENİDEN 

KULLANIM ÖNERİLERİ 

 

ÖZET 

 
Kültürel mirasın en önemli bileşenlerinden biri olan mimari yapılar, toplumların geçmişteki sosyal yapısı, 

yaşam biçimi ve mimari geleneklerinin somut belgeleri olmaları nedeniyle oldukça değerlidir. Bu özellikleriyle 

geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüş bu yapıların özgün niteliklerini kaybetmeden gelecek nesillere 

aktarılması kültürel sürekliliği yaşatmak açısından son derece önemli bir olgudur. Bu anlamda bu yapılar için 

koruma çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle özgün işlevini kaybettiği için kullanım dışı kalan ve 

zamanla yok olma tehlikesi taşıyan yapılar için en etkin koruma biçimi bu yapıların farklı işlevlerle yeniden 

kullanımlarıdır. Fakat yeniden kullanım çalışmalarında seçilecek yeni işlev ve bu işlev doğrultusunda yapının 

maruz kalacağı müdahaleler son derece önemlidir. Bu uygulamaların bilinçli bir şekilde yapılması için 

geliştirilen ilkeler bir çok bilimsel araştırmaya konu olmasının yanı sıra mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde de 

yerini almıştır. Bu anlamda Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mekan 

Restorasyonu dersinde de öğrencilere bu bilincin aktarılması çalışmanın amacını oluşturmuştur.Çalışmada 

Trabzon kentinde bulunan ve bir çok yapıdan oluşan “Kızlar Manastırı” proje alanı olarak verilmiş, 

öğrencilerden bu yapılar için uygun işlevler belirlemeleri istenmiş ve seçilen işlev doğrultusunda proje önerileri 



  

706 
 

 

KÜLTÜREL MİRAS KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

 

 
geliştirmeleri sağlanmıştır. Çalışma sonunda hem kent açısından önemli bir değer olan yapı için yeniden 

kullanım önerileri geliştirilerek kültürel mirasımızın devamlılığı açısından farkındalık yaratılmış hem de 

öğrencilerin koruma konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Koruma Bilinci, Koruma Eğitimi, Kültürel Miras, Kızlar Manastırı 
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ABSTRACT 
 

People's agricultural activities play an important role in transferring them to future generations depending 

on their cultural needs and traditions. The cultural value perceptions of people are among the factors that are 

effective in the sustainability and diversification of the products produced especially with natural methods and 

local seeds. In this direction, concepts such as agricultural culture, cultural wealth, cultural identity and cultural 

heritage draw attention to local seeds versus globalization. The aim of the study is to reveal the activity areas and 

activity process of an event that supports local seed production through swap. For this purpose, a face to face 

interview was held with a member of the Non-Governmental Organization (NGO) responsible for the event. As a 

result of the research, it is determined that no significant problems have been encountered since the first 

application in the scope of Local Seed Swap Festival in Fethiye and comparison (benchmarking) with similar 

types of activities has been used, an area was allocated by the local administration, and announcing from 

loudspeaker, visual advertisement were made from the billboards, and social media was widely used in publicity.  

Among the other activities carried out, the seed sowing project containing students, the sale of products such as 

potatoes, tomatoes and bread obtained from the local seed in the peasant market and in a different area 

periodically, and any of these activities are conducted without supporting such as funding, grants, and also they 

are explained by the keywords such ''national struggle '', ''entrust '' and ''women maintaining seeds'' are among 

the other important results of the study. Another result is that primary motivation of the visitors who participates 

to event, is ‘‘healthy nutrition’’. 

 

Key Words: Cultural Heritage, Efficiency, Event, Local Seed, Entrust 

 

KÜLTÜREL MİRASTA YER ALAN BİRKAÇ ANAHTAR KELİME: YEREL 

TOHUM, EMANET, ETKİN(LİK!) 

 

ÖZET 

 
İnsanların tarımsal faaliyetleri, kültürel ihtiyaçlarına ve geleneklerine bağlı olarak gelecek nesillere 

aktarımı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların kültürel değer algıları, özellikle doğal yöntemlerle ve 

yerel tohumlarla üretilen ürünlerin sürdürülebilirliği ve çeşitlendirilmesinde etkili olan faktörler arasında yer 

almaktadır. Bu doğrultuda tarım kültürü, kültürel zenginlik, kültürel kimlik ve kültürel miras gibi kavramlar, 

küreselleşmeye karşın yerel tohumlara dikkat çekmektedir. Çalışmanın amacı, yerel tohum üretimini takas 

yoluyla destekleyen bir etkinliğin faaliyet alanlarının ve faaliyet sürecinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaca 

yönelik etkinliği düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) etkinlikten sorumlu bir üyesiyle yüz yüze 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Fethiye’de Yerel Tohum Takas Şenliği kapsamında ilk 

uygulamadan bu yana herhangi önemli bir sorunla karşılaşılmadığı, benzer etkinlik türleriyle kıyaslama 

yöntemine başvurulduğu, yerel yönetimden yer tahsis edildiği, ilan panolarından görsel ve hoparlörden sesli 

duyuruların yapıldığı, yaygın bir şekilde sosyal medyanın tanıtımda kullanıldığı belirlenmiştir. Yürütülen diğer 

faaliyetler arasında öğrencileri içeren tohum ekme projesi, köylü pazarında ve farklı bir alanda belli aralıklarla 

yerel tohumdan elde edilen patates, domates ve ekmek gibi ürünlerin satılması ve bu faaliyetlerin herhangi bir 

fon, hibe gibi destek olmaksızın ‘‘milli mücadele’’, ‘‘emanet’’ ve ‘‘tohumu saklayan kadın’’ anahtar 
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kelimeleriyle açıklanması araştırmanın diğer önemli sonuçları arasındadır. Ortaya çıkan bir diğer sonuç ise 

etkinliğe katılan ziyaretçilerin öncelikli motivasyonunun ‘‘sağlıklı beslenme’’ olduğu yönündedir.  

 

Anahtar Kelime: Kültürel Miras, Etkinlik, Yerel Tohum, Emanet 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this scientific article is to show the huge opportunities of the historic center of Kazakhstan 

of the city of Turkestan on involvement of tourists  and this work proves the urgency of the research. Since 

ancient times the cities, the centers of culture and spirituality have been built in this region, in the center of 

Eurasia, in the steppe where the Great Silk way passed. There are a lot of cities which became the capitals of the 

Kazakh khanate, the Kipchak state, the Turkic khaganate. The set of monuments, the cultural centers, ancient 

buildings and constructions – creations of architecture remained in the history. The urgency of the research is to 

look for ways of development of tourism in Turkestan. Also traditions of all Turkic nationalities are 

propagandized here. For this purpose they form “ Etnoaul”. For example, Azerbaijan aul, Uzbek aul, Turkish aul, 

etc.The purpose of this scientific article is to acquaint the world with Turkestan, the city of all Turkic world, to 

acquaint with the help of our unique historical values and heritage in the 21st century, the century of information 

and technical competition on the basis of our tradition. The city attracts tourists not only within historical 

tourism, but also for knowledge of social culture, a travel, ethnotourism.The involvement of the people of the 

whole world to the city of Turkestan, situated in the Silk way, must be the result of the work and it develops 

thereby National tourism of Kazakhstan. For this purpose different ways of the decision are considered - to build, 

organize the historian ethnographic complexes, mobile museum expositions, exhibitions of crafts fair, 

competitions of national games, the playgrounds arranged with products of national contents, to hold Folklore 

events narrating and propagandizing the national traditions, national values and heritages. These works serve as 

an argument of the proof of uniqueness, originality of tradition and the culture of our people.The funds of the 

museums, monuments, statistical documents of historical nature with travel destination serve as the methodology 

of scientific work.  

 

Key words: tourism, Turkic world, Turkestan, traditions, national values, Great Silk way 

 

21. YÜZYIL TÜRK DÜNYASININ BAŞKENTİ SAYILAN VE BÜYÜK İPEK YOLU 

ÜZERİNDE BULUNANTÜRKİSTAN TURİZMİ 

 

ÖZET 

 
Kazakistan’da tarihi turizmin merkezi olan Türkistan şehrinin turistlerin ilgisini çekme potansiyelinin 

yüksek olduğunu gösterme, yazımızın önemini vurgulamaktadır. Avrasya'nın kalbinde bulunan Büyük İpek Yolu 

Bozkırlarında antik bir şehir inşa edildi, kültür merkezleri meydana geldi. Kazak Hanlığı, Kıpçak halkı ve Türk 

Hakanlığı'nın başkenti olan birçok şehir de vardır. Bu şehirlerdeki anıtlar, kültürel siteler ve eski binalar aşırı 

tarihin izlerini taşımaktadır. Konunun önemi, Türkistan şehri turizmini geliştirme yollarını belirlemektir. Bu 

amaçla, "Etno köyler" kurulacaktır. Tüm Türk halklarının gelenekleri orada terfi edilecektir. Örneğin, 

Azerbaycan köyü, Özbek köyü, Türk köyü vb. Makalenin amacı ve görevi, teknik rekabet çağı olan XXI. 

Yüzyılda geleneklerimizi dünyaya tanıtmak, Türk dünyasına ortak olan Türkistan şehrini tanıtmak,  Türk 

dünyasını temsil eden değerlerimiz sayesinde tanıtmak bilimsel çalışmamızın temelidir. Sadece tarihi turizm 

alanında değil, sosyo-kültürel seyahat alanında da, etnoturizm bağlamında turist çekmek mümkündür. Araştırma 

neticesinde, Büyük İpek Yolu üzerindeki Ulusal turizmin gelişmesi için dünya halklarını Türkistan'a çekmek 
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amacıyla ilk tarihsel etnografik kompleks yapılacak, hareketli müze eşyalarının sergileri, Ulusal uygulamalı 

sanat sergileri, fuarlar, milli oyunlar, çocuk parkları, Kazak geleneklerini anlatan ulusal folklor etkinlikleri 

Türkistan merkezlerinde düzenlenecektir.Bu çalışmalar halkımızın geleneklerini canlandırmayı hedeflemekte 

olup, onun eşsiz ve benzersiz olduğunu göstermektedir.Araştırma yöntemi olarak müze fonları, anıtlar, turizm ve 

sektörle ilgili istatistiksel belgeler esas alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: turizm, Türk dünyası, Türkistan, gelenekler, ulusal değerler, Büyük İpek Yolu.  
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ABSTRACT 

 
With the influence of globalization and technology in national and international terms, the economy is the 

weapon of the state. Conscious spending of people is gradually decreasing and borrowing method, credit and 

credit card usage are becoming widespread. This expansion is caused by economic constrictions, false 

impressions of individuals in spending policies, ear information they received, and deficiencies in financial 

literacy.  Financial literacy is generally referred to as the ability of people to be informed about financial issues 

such as budget, savings, investment and credit and to make the right decisions. In the increasingly complex 

financial world, the low level of financial literacy affects not only the individuals but also the country's 

economy. Tourism, which is one of the most important sectors of the developing world, has been a sector which 

has been increasing its current and new innovations with each passing day. This phenomenon, which increases 

the international interaction which has great returns in the national economy with various alternatives of tourism, 

also takes an active role in our country. The maritime sector, which has a wide market share, brings economic 

returns and vitality to other sectors and creates employment. In the marine labor market, especially those 

working in yacht enterprises, it is observed that those who work as seafarers are subjected to serious training and 

have physical, social and psychological difficulties.In this study, it has been tried to determine whether the level 

of financial literacy of maritime sector workers with high income level is effective or not. The study was 

conducted using face to face and questionnaire management with the personnel working in yacht enterprises in 

Muğla Marmaris and the data were analyzed with the help of SPSS program. 

 

Key words: Yacht tourism, financial literacy, business preferences. 

 

YAT TURİZMİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ TERCİHLERİNDE FİNANSAL 

OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA 

 

ÖZET 

 
Ulusal ve uluslararası anlamda küreselleşme ve teknolojinin de etkisiyle ekonomi, devletin silahı 

konumundadır. İnsanların bilinçli olarak harcama yapmaları giderek azalmakta ve borçlanma yöntemi, kredi ve 

kredi kartı kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşma ekonomik daralmalar, bireylerin harcama 

politikalarındaki yanlış izlenimleri, aldıkları kulaktan dolma bilgiler ve finansal okuryazarlıklarındaki eksiklikler 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Finansal okuryazarlık, genel olarak insanların bütçe, tasarruf, yatırım, kredi gibi 

finansal konularda bilgi sahibi olmaları ve doğru karar vermeleri olarak ifade edilmektedir.  Giderek 

karmaşıklaşan finans dünyasında finansal okuryazarlığın düşük olması sadece bireyleri değil ülke ekonomisini 

de etki altına almaktadır. Dünyanın gelişen en önemli sektörlerinden biri olan turizm, güncelliğini ve yeniliğini 

her geçen gün arttıran bir sektör olmuştur. Turizm çeşitli alternatifleri ile ülke ekonomisinde büyük getirileri 

olan uluslararası etkileşimi arttıran bu olgu ülkemizde de aktif bir görev almaktadır. Geniş pazar payına sahip 

olan denizcilik sektörü ekonomik getirilerinin yanı sıra diğer sektörlere de canlılık kazandırmakta ve istihdam 

yaratmaktadır. Özellikle yat işletmelerinde çalışanların deniz iş gücü piyasasına bakıldığında gemi adamı olarak 

görev yapanların ciddi eğitimlere tabi tutulduğu, fiziki, sosyal ve psikolojik zorlukları olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada yüksek gelir seviyesine sahip deniz sektörü çalışanlarından gemi adamlarının finansal okuryazarlık 

düzeylerinin iş yeri tercihinde etkili olup olmadığı veya ne ölçüde etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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Çalışma Muğla Marmaris bölgesinde yat işletmelerinde çalışan personel ile yüz yüze ve anket yönetimi 

kullanılarak yapılmış ve veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yat turizmi, finansal okuryazarlık, iş tercihleri. 
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ABSTRACT 

 
Special Environmental Protection Areas are declared on the basis of Article 9 (d) of Environment Law 

No. 2872. Currently, it has been identified and declared in Turkey sixteen special environmental protection areas 

(SEPA) are available. The four of these sixteen special environmental protection areas are located within the 

borders of Mugla Province. These are Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area, Fethiye-Göcek 

Special Environmental Protection Area, Gökova Special Environmental Protection Area and Köyceğiz-Dalyan 

Special Environmental Protection Area. In 1989, with 383 numbered Decree Law (Decree Law) were established 

EPC Agency in order to manage the SPA. However, with the Decree Law No. 648 adopted by the Council of 

Ministers in 2011, this institution was closed down, and it was stipulated that the works and procedures specified 

by departments of the Ministry of Environment and Urbanization in the Decree Law no. 383. After the transition 

to the Presidential Government System, the ministerial structures were rearranged with the Presidential Decree 

No. 1, and with the article 103 (p) the responsibility for carrying out the duties given by the Decree Law No. 383 

on the Establishment of the Special Environmental Protection Agency is given to Ministry of Environment and 

Urbanization General Directorate of Environmental Management. Thus, the management of the SEP areas have 

been transferred to Provincial Directorates of Environment and Urbanization. However, the extent to which they 

are effective in the management of SEP areas is a matter of debate. In this study, after the introduction of SEP 

areas in Muğla province, evaluation and determination of the situation will be made after the closure of the 

Presidency of SEPA and the problems about the management of SEPAs will be emphasized. The main method 

will be the legislation and literature information and individual observations and determinations. 

 

Key Words: Special Environmental Protection Area, Mugla, Ministry of Environment and Urbanization, 

Presidential Government System 

 

MUĞLA İLİNDEKİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ VE YAŞANILAN 

SORUNLAR 

 

ÖZET 
 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak ilan 

edilmektedir. Halen Türkiye genelinde tespit ve ilan edilmiş 16 özel çevre koruma bölgesi  (ÖÇK) 

bulunmaktadır. Bu 16 özel özel çevre koruma bölgesinin 4 tanesi Muğla İli sınırları içinde yer almaktadır. 

Bunlar; Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Gökova 

Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’dir. ÖÇK bölgelerinin yönetimini 

gerçekleştirmek üzere 1989 yılında 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) ile ÖÇK Kurumu 

Başkanlığı kurulmuştur. Ancak 2011 yılında Bakanlar Kurulunca kabul edilen 648 sayılı KHK ile bu kurum 

kapatılmış, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen iş ve işlemlerin, Bakan tarafından uygun 

görülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birimlerince yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemine geçildikten sonra da, bakanlık yapıları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden 

düzenlenmiş ve anılan Kararnamenin 103. maddesinin (p) fıkrası ile 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu 

Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK ile verilen görevleri yapma sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Böylece fiilen ÖÇK bölgelerinin yönetimi Çevre ve Şehircilik İl 
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müdürlüklerine geçmiştir. Ancak bunların ne derecede ÖÇK bölgelerinin yönetiminde etkin oldukları tartışılan 

bir konudur. Bu çalışmada Muğla ilindeki ÖÇK bölgeleri tanıtıldıktan sonra, ÖÇK Kurumu Başkanlığının 

kapatılması sonrası duruma dair değerlendirme ve tespitler yapılacak ve ÖÇK Bölgelerinin yönetimi konusunda 

yaşanılan sorunlar üzerinde durulacaktır. Çalışmada temel yöntem olarak mevzuat ve literatür bilgisinden ve 

bireysel gözlem ve tespitlerden yararlanılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.    
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ABSTRACT 

 
Destination branding is the process of developing brand identity in the center, providing the destination 

with characteristics and providing additional attractiveness. Activities to create a successful destination image 

can be used as a marketing element. The purpose of the study prepared by this point is to examine the destiny 

branding and to determine the level of perception of Iznik as a destination brand by the domestic tourists visiting 

İznik which is one of the most important destinations of tourism in Bursa and to determine the role of marketing 

the event on this perception. With this study, efficiency marketing activities, which are among the requirements 

of the branding studies of the destination regions, will be evaluated and the benefits that they can achieve will be 

determined. However, it will be determined whether Iznik has a good image as a destination brand for local 

tourists with statistical data to be obtained as a result of research and the role of event marketing of local tourists 

in İznik's perception of brand image will be revealed. For this purpose, a questionnaire was applied to a group of 

408 participants.According to the findings obtained from the research, efficiency marketing; awareness about the 

city, expectations from the city administration, attitudes and behaviors of the people of the city, and city order. 

While the social costs from the elements of event marketing and the benefits for collecting decrease the 

expectations from the city administration, the city increases the perception of the organization. Entertainment 

and socialization opportunities as well as social growth and development factors increase awareness about the 

city, expectations from the city administration, attitudes and behaviors of the people of the city. 

 

Key Words: Event marketing, destination branding, Iznik 

 

ETKİNLİK PAZARLAMASININ DESTİNASYON MARKALAŞMA SÜRECİNE 

ETKİSİ: İZNİK ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 

 

Destinasyon markalaştırması, merkezinde marka kimliğinin geliştirilmesi olan, 

destinasyona, karakteristik özelliklerini kazandırma ve ek çekicilikler sağlama süreci olarak 

adlandırılmaktadır. Başarılı bir destinasyon imajı oluşturmada etkinlikler, birer pazarlama unsuru olarak 

kullanılabilmektedir. Bu noktadan hareketle hazırlanan çalışmanın amacı, destinasyon markalaşmasının 

incelenmesi ve Bursa’nın turizm açısından en önemli destinasyonlarından biri olan İznik’i ziyaret eden yerli 

turistlerin, İznik’i bir destinasyon markası olarak algılama düzeylerinin tespit edilmesi ve bu algı üzerinde 

etkinlik pazarlamasının rolünün belirlenmesidir. Çalışma ile destinasyon bölgelerinin markalaşma çalışmalarının 

gerekliliklerinden olan etkinlik pazarlaması faaliyetleri değerlendirilerek, elde edebilecekleri faydalar 

belirlenmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte araştırma sonucunda elde edilecek istatistiki veriler ile yerli turistler 

açısından İznik’in destinasyon markası olarak iyi bir imaja sahip olup olmadığı tespit edilecek ve yerli turistlerin 

İznik’in marka imajı algılarında etkinlik pazarlamasının rolü ortaya konulacaktır. Bu amaç doğrultusunda 408 

kişilik katılımcı grubuna anket uygulanmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre etkinlik pazarlaması; şehir 

ile ilgili farkındalıklar, şehir yönetiminden beklentiler, şehir halkının tutum ve davranışları, ile şehir düzenini 

yordamaktadır. Etkinlik pazarlaması unsurlarından sosyal maliyetler ve topluma yönelik yararlar şehir 

yönetiminden beklentileri azaltırken, şehir düzeni algısını artırmaktadır. Eğlence ve sosyalleşme fırsatları ile 
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toplumun büyümesi ve gelişmesi faktörleri ise, şehir ile ilgili farkındalıkları, şehir yönetiminden beklentileri, 

şehir halkının tutum ve davranışlarını artırmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik pazarlaması, destinasyon markalaşması, İznik 
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ABSTRACT 

 
Entrepreneurship in culture is the activity of the owner or persons authorized by him to organize the 

development, production and sale of services and products of cultural and informational purposes in order to 

achieve social effect and increase income from various activities. The sphere of culture is the sphere of mainly 

non-commercial activity. The main feature of cultural management is that money in this area appears primarily 

not on the basis of commerce, but on the basis of attracting funds, involving the interests of various forces and 

institutions: government bodies in charge of budget funds, sponsors, charitable organizations and other donors. 

.Entrepreneurial activity in culture has features depending on the industry sector (theaters, film studios, 

publishing houses, television), on the status of the organization (commercial or non-commercial) and, finally, on 

the development of market relations.Cultural entrepreneurship has great potential. However, there are a number 

of negative factors hindering the development of entrepreneurship, such as, lack of tax incentives, the 

complexity of the tax system, difficulties with the material and technical equipment of enterprises in the sphere 

of culture and other factors. 

 

Key Words: Cultural entrepreneurship, The sphere of culture 
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ABSTRACT 

 
The archaeoparks are seen as recreative areas that provide information about the culture and life of the 

past civilizations and enable people to experience the old cultures on the spot. The main reason for the formation 

of the archeoparks is to protect the cultural heritage. The sustainability of these areas can only be ensured by 

informing the indigenous people on this issue and opening them to the world at international level. The 

archaeoparks, which are taken into account in the context of cultural heritage, gain not only a cultural value but 

also an economic value with the protection and use consciousness thanks to tourism. In Turkey this area is 

assessed as more archaeological sites are converted to ARCHAEOPARKS in recent years.  One of these 

archeoparks is the Küçükyalı Archaeological Park, which is located in the living area of the Anatolian side of 

Istanbul.The main aim of the study is to evaluate the perception of the indigenous people towards the cultural 

heritage in the region. Another aims of the study are to determine the national and international recognition for 

archaeoparks and how the archaeopars are evaluated in terms of tourism. Achieve the desired objectives 

Arkeoparks in Turkey were examined and the focus is on Küçükyalı Archaeological Park. 10 open-ended 

questions for the local people in the region of Küçükyalı Archaeological Park were prepared and one-to-one 

interview method was applied. The answers were evaluated and recommendations were presented. 

 

Key Words: Cultural Heritage, Tourism, Turkey, Küçükyalı ArcheoPark 

 

KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA ARKEOPARKLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KÜÇÜKYALI ARKEOPARK ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 

 
Arkeoparklar, geçmiş uygarlıkların kültürü ve yaşantısı hakkında bilgi veren ve insanların eski kültürleri 

yerinde deneyimlemesini sağlayan rekreatif alanlar olarak görülmektedir.  Arkeoparkların oluşturulmasındaki 

ana neden kültürel mirası korumaktır. Bu alanların sürdürülebilirliğini sağlamak, yerli halkın bu konuda 

bilgilendirilmesi ve uluslararası boyutta dünyaya açılması ile sağlanabilmektedir. Kültürel miras kapsamında ele 

alınan arkeoparklar, koruma ve kullanma bilinci ile turizmde sadece bir kültür değeri değil aynı zamanda 

ekonomik bir değer kazanmaktadır. Türkiye’de bu alanlar daha çok arkeolojik alanlar, antik kentler olarak 

değerlendirilmekte olup son yıllarda arkeoparklara dönüştürülmektedir. Bu arkeoparklardan biri de İstanbul 

Anadolu yakasındaki şehrin yaşam alanı içinde bulunan ve canlı bir ziyaret alanı olarak tasarlanan Küçükyalı 

Arkeoparkı’dır. Çalışmanın temel amacı Türkiye’de yerli halkın yaşadığı bölgedeki kültürel mirasa yönelik 

algısını değerlendirmektir. Türkiye’deki arkeoparkların ulusal ve uluslararası düzeydeki bilinirliği, turizm 

açısından nasıl değerlendirildiğinin ortaya çıkarılması diğer amaçlar olarak belirlenmiştir. İstenilen amaçlara 

ulaşabilmek öncelikle Türkiye’deki arkeoparklar incelenmiş ve Küçükyalı Arkeoparkı üzerine yöğunlaşılmıştır. 

Küçükyalı Arkeoparkının bulunduğu bölgedeki yerel halka yönelik 10 adet açık uçlu soru hazırlanmış ve birebir 

görüşme yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen cevaplar değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.  
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ABSTRACT 

 
The creation of a systematic and comprehensive regulations for the protection of cultural heritage in 

Turkey took into account during the Ottoman era with “Asar-ı Atika Nizamnamesi” (1869-1874) and pursued 

Antiquities Act of 1710 in 1973 in republic period. With the act of 2863 in 1983, on the Protection of Cultural 

and Natural Assets, the issue of protection of cultural heritage with a more comprehensive approach had 

contemporary basis.It is seen that some regulations have been made in line with the new needs enacted with the 

act of 2863. The act of 2863 delegates the authority and responsibility of the protection of cultural heritage to 

centralized management. Local government reform held in 2004 and 2005 in Turkey equipped local government 

with the authorization on the protection of “Cultural and natural assets” and “historical wealth”. With the act of 

6360 in 2012, the boundaries of the metropolitan municipalities equalized to provincial border and boundaries of 

district municipalities equalized to district border. Thus, by the way of expanding borders, municipalities, 

located in 30 provinces, obtained sufficient statutory authority in the issue of on the protection of “Cultural and 

natural assets” and “historical wealth”. In this study, the development of regulations on the protection of cultural 

heritage in Turkey will be discussed briefly and the authorities and responsibilities of municipalities on the 

protection of cultural heritage will be discussed and criticized in terms of the new metropolitan municipal system 

regulated by the act of 6360. 

Key Words: Cultural Heritage Conservation, Local Government, Heritage Conservation 

 

YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI: 6360 SAYILI 

KANUN İLE OLUŞTURULAN YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİ 

BAĞLAMINDA BİR İNCELEME 

 

ÖZET 

 
Türkiye’de kültürel mirasın korunması konusunda sistematik ve kapsamlı hukuki düzenleme oluşturma 

Osmanlı döneminde “Asar-ı Atika Nizamnamesi” (1869-1874) ile başlamış ve Cumhuriyet döneminde 1973 

tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile devam etmiştir.  1983 yılında çıkarılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ile günümüzün anlayışına uygun, daha kapsamlı bir yaklaşım ile kültürel mirasın 

korunması hususu hukuki bir zemine sahip olmuştur. 2863 sayılı Kanun’da ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar 

doğrultusunda günümüze kadar bazı değişikliklerin de yapıldığı görülmektedir. 2863 sayılı Kanun kültürel 

mirasın korunması konusundaki temel yetki ve sorumluluğu merkezi yönetime vermektedir. Ancak 2004 ve 

2005 yıllarında Türkiye’de gerçekleştirilen yerel yönetim reformu ile “kültür ve tabiat varlıklarının” ve “tarihi 

dokunun” koruması konusunda belediyelere de yetki verilmiştir. 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı Kanun ile 

büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırına, ilçe belediyelerinin sınırları ise ilçe sınırına eşitlenmiştir. Böylece 

Büyükşehir belediyesinin olduğu 30 ilde “kültür ve tabiat varlıkları” ile “tarihi dokunun” korunması konusunda 

belediyelerin genişleyen sınırlarına paralel olarak, yetki sahaları da genişlemiştir. Bu çalışmada Türkiye’de 

kültürel mirasın korunması konusunda mevzuatın gelişimi özetle ele alınıp değerlendirdikten sonra, 6360 sayılı 

Kanunun ile oluşturulan yeni büyükşehir belediye sistemi açısından belediyelerin kültürel mirasın korunması 

konusundaki yetki ve sorumlulukları ele alınacak ve değerlendirilecektir.     
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ABSTRACT 

 
The geographical location and the influence of various societies that have lived on from the past to the 

present have ensured that the Turkish culinary culture has a very rich content. Turkish culinary culture, which 

includes Mediterranean culinary culture, Black Sea culinary culture, Mezapotamia and Anatolian culinary 

cultures, is as important as the desserts. Although the fame of sorghum desserts in the Turkish culinary culture is 

known to the world, noteworthy varieties of milk desserts have been ignored. 

 

The aim of this study is to reveal the place and importance of dairy desserts in Turkish culture. This 

study consists of two parts. The first part of the study consisted of the history and development of Turkish 

desserts of milk (kashkul-u fukara, rice pudding, bakery rice pudding, chicken breast, pudding) and the second 

part gave information about production techniques. As a result of this study, it is aimed to create awareness 

about the dairy desserts we consume in daily life and to preserve the cultural characteristics of the dairy desserts 

used in the establishments. 

 
Key words: Turkish Culinary Culture, Milky Desserts, Turkish Desserts 
 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ÖĞESİ OLARAK: TÜRK MUTFAK 

KÜLTÜRÜNDE SÜTLÜ TATLILAR 

 

ÖZET 

 
Bulunduğu coğrafi konum ve geçmişten günümüze üzerinde yaşayan çeşitli toplumların etkisi Türk 

mutfak kültürünün çok zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlamıştır. Akdeniz mutfak kültürü, Karadeniz mutfak 

kültürü, Mezapotamya ve Anadolu mutfak kültürlerini kapsayan Türk mutfak kültüründe yemekler kadar tatlılar 

da büyük önem arz etmektedir. Türk mutfak kültüründe şerbetli tatlıların ünü dünyaca bilinmesine rağmen kayda 

değer derece çeşitlilik arz eden sütlü tatlılar göz ardı edilmiştir.  

 

Bu çalışmanın amacı sütlü tatlıların Türk kültüründeki yerini ve önemini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma 

iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci kısmı sütlü Türk tatlılarının (keşkül-ü fukara, sütlaç, fırın sütlaç, 

kazandibi, tavuk göğüsü, muhallebi gibi) tarihi ve gelişiminden oluşmakla birlikte, ikinci kısımda üretim 

teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışma sonucunda günlük hayatta sürekli tükettiğimiz sütlü tatlılar 

hakkında farkındalık yaratılması ve işletmelerde kullanılan sütlü Türk tatlılarının aslına uygun olarak 

yapılmasıyla kültürel özelliklerinin korunması amaçlanmıştır.  
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ABSTRACT 

 

Urban space is the main tool integrating a city. Urban spaces are shared by the city-dwellers and various 

users, and serve as the environment in which they convey and relearn cultural accumulation. Moreover, in the 

context of defining the urban environment (the formation of the image regarding that city), city-dwellers acquire 

the experience of being a city-dweller as a consequence of their cultural identities, individual development and 

interaction with each other in these spaces.  

 

Squares that take part in urban open spaces, have different structures and functions according to natural, 

cultural, social and economical characteristics of every country and of every city. Changes in social, economical 

and cultural values, also at population and technology can be observed in urban places. As a result of this, 

functional and physical characteristics and situation of squares differentiate in themselves. Urban squares are 

authentic urban elements, which determine and define cities identity and culture. However, today in our country 

urban square’s original forms began to lose. In cities or urban places, the practical and theoretical problems 

experienced with respect to public spaces are mostly methodological. 

 

The main hypothesis of this study is that there is a relations between the form of the city square and 

social relations and identity. The subjects of this study are hate; interracting civic sites characters and the effects 

of the site on the character and identity. 

 

Key words: Urban open space, Square, Urban design, Local identity, Isparta-İslamköy 

 

 

TOPLUM KİMLİĞİNDE MEYDANLARIN ROLÜ: ISPARTA-İSLAMKÖY ÖRNEĞİ 
 

ÖZET 

 

Kentsel mekân bir şehrin/kentin ana bütünleşme aracıdır. Kentsel mekânlar kentlilerin ya da değişik 

kullanıcılarının kültürel birikimlerini paylaştığı, aktardığı, tekrar öğrendiği yerlerdir. Aynı zamanda kentin 

tanımlanması (o kente dair imaj oluşumu) bağlamında kullanıcıların; kültürel kimlikleri, kişisel gelişimleri ve 

insanların birbirleriyle etkileşimleri sonucu kentli olma deneyimini elde etmesi de bu mekânlarda olmaktadır.  

 

Meydanlar, her ülkenin hatta her kentin doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre farklı 

içerik ve fonksiyonlara sahiptir. Sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerde, nüfus ve teknolojide görülen 

değişimler kentsel mekanlara da yansımaktadır. Bunun sonucu olarak günümüzde meydanların konumu, 

fonksiyonel ve fiziksel özelliklerinin farklılaştığı gözlenmektedir. Kentsel meydanlar, kentlerin kimliğini ve 

kültürünü belirleyen ve tanımlayan özgün kent unsurlarıdır. Ancak günümüzde ülkemizde kentsel meydanın 

orijinal halleri kaybolmaya başlamıştır. Kentlerde ya da şehirlerde kamusal mekânla ilgili karşılaştığımız pratik 

ve kavramsal problemlerin birçoğu metodolojiktir. 
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Çalışmanın temel varsayımı kent meydanı formu ile toplumsal ilişkiler ve kimlik arasında bir ilişkinin 

var olduğuna yöneliktir. Birbirleri ile iletişim içinde olan kentsel mekan karakterleri, mekanın karakter ve kimlik 

üzerindeki etkileri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Kelime: Kentsel açık alan, Meydan, Kentsel tasarım, Yerel kimlik, Isparta-İslamköy 
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ABSTRACT 

 
Mugam is foundas an improvised music genre in all Eastern countries, including the common music of 

Turkic peoples. Mugham, makom, magham, makam is interpreted in the cultural-historical context in scientific 

researches. A serious modal structure, a system of magham-makam constitutes the basis of developed Eastern 

oral traditional music genres. Although it is named differently in separate regions (mugam, makom, magham, 

makam, mukam), essentially, it has the same meaning. 

 

They form the basis of Eastern music in general while being fed from a common root. At the same time, 

each of them has a particular history of development and performance-style features. As a result of the mutual 

relationship and intertwining amongvarious Turkic peoples, existing from the Middle Ages, a common language 

of music, belonging to the Islamic culture, was created and it is alsoassociatedwith mugam improvisation.  

The basis of Mugham is built on the aruz syllable. The aruz syllable, used in Persian and Turkish 

poetry, differs according to the language style of these peoples.  

 

The basis of each mugham is made up of special voice lines. The structure of voice lines of maghams, 

the music system of each nation is related to the use of colorful softvoices,belonging to the Turkish people. 

There are some differences between them in the music of these peoples as well as similarities. Traditional 

professional music of the Turkish peoples, created on the basis of maghams and mughams forming the basis of 

this music have survived to our days orally. 

 

In every nation oral traditional professional music is protected and transmitted to future generations. It 

should be noted that Azerbaijani mugham, Uzbek and Tajik sashmakomu, Arabic, Turkish makams, Iranianradif, 

Uighur mukhamare included into the UNESCO's list of "Oral and Intangible Cultural Heritage Works". This also 

leads to the protection, propagation and research of the peoples’ separate cultural heritage as well as common 

traditions and values of Easterm music. 

 

Key words: Music, Mugham, Cultural Heritage, People, Tradition 

 

TÜRK HALKLARININ ORTAK KÜLTÜREL MIRASI MUĞAM 

 

ÖZET 

 
Muğam improvizasion müzik türü olarak tüm Doğu ülkelerinde aynı zamanda Türk halklarının ortak 

müziğinde de rastlanmaktadır. Bilimsel araştırmalarda muğam, meqam, makam, makom isimleriyle kültürel-

tarihsel bağlamda yorumlanır. Doğu'da gelişmiş sözlü geleneksel müzik türlerinin temelini düzgün modal yapı, 

meqam-makam sistemi oluşturmaktadır. Ayrı ayrı bölgelerde farklı adlandırılsa da (muğam, makam, meqam, 

makom, mukam), aslında, aynı anlam taşımaktadır.  

 

Ortak bir kökden beslenen ve genel olarak Doğu müziğinin temelini oluşturur. Aynı zamanda, her 

birinin kendine özgü bir gelişim tarihi ve icra özellikleri vardır. Ortaçağ'dan mevcut olan Türk halklarının 
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karşılıklı yaklaşımı ve birbirine karışması sonucunda İslam kültüründe olan genel müzik dili oluşmuştur ki, bu 

da muğam improvizasiyası ile ilgilidir.  

 

Muğamın esası aruz vezni üzerinde kuruluyor. Farsça ve Türkçe şiirlerde kullanılan aruz vezni, bu 

halkların dil tarzlarına göre farklılık göstermektedir. 

 

Her bir muğamın temeli ses dizisinden oluşur. Makamın ses dizi yapısı, her halka özgü müzik sistemi 

Türk halklarına ait koloritli ince seslerin kullanımı ile ilgilidir. Bu halkların müziğinde ortak yönler olduğu gibi 

onlar arasında farklılıklarda mevcuttur. Makamlar esasında oluşmuş geleneksel profesyonel Türk halklarının 

müziği ve bu müziğin temelini oluşturan muğamlar bizim günümüze sözlü olarak gelmiştir. Her bir Türk 

halkının sözlü profesyonel müzik geleneği korunmakta ve gelecek nesillere aktarılmaktadır. Azerbaycan 

muğamı, Özbek ve Tacik şaşmakomu, Arap, Türk makamı, İran redifi, Uygur mukamı UNESCO tarafından 

"Somut Olmayan Kültürel Mirasın şah eserleri" listesine dahil edilmiştir.  

 

Bu aynı zamanda Türk halklarının ayrı ayrı kültürel mirası, Doğu müziğinin ortak geleneklerinin ve 

değerlerinin korunması, duyurulması ve araştırılmasına yol açmaktadır. 
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ABSTRACT 

 
Zonguldak, the first city of the Republic, has a rich cultural heritage with its history dating back to the 

Phrygians. Food culture, beliefs, traditions, traditions, folk music and games, as well as traditional handicrafts 

and unique cultural values make this heritage more valuable. 

 

Zonguldak has a variety of traditional handicrafts related to mining, weaving and woodworking. Devrek 

cane (Devrek), wire breaking, Çekmen cloth weaving (Alapli), basketry (Caycuma), Blacksmithing, Tin-making, 

Brooming (Devrek), Elpek cloth weaving (Eregli), Pelement cloth weaving (Gokcebey), woodwork and ship 

model making Crafts such as (Eregli) are the most known and prominent among them. 

 

The aim of this study is to give information about the traditional handicrafts of Zonguldak and to 

evaluate their relationship with local tourism and to offer suggestions for their development as a tourist product. 

In the scope of the study, handcrafts that have been done in Zonguldak and its districts in the past have been 

investigated and primary data, face to face interviews and secondary data have been collected through face to 

face interviews. The data were evaluated and suggestions for the evaluation of traditional handicrafts as touristic 

products were presented. 

 

Key words: Cultural heritage, traditional crafts, tourism, rural tourism 

 
ZONGULDAK’IN KÜLTÜREL MİRAS YELPAZESİNDE GELENEKSEL EL 

SANATLARI VE BÖLGE TURİZMİYLE İLİŞKİSİ 

 

ÖZET 

 
Cumhuriyetin ilk şehri ünvanına sahip Zonguldak, Friglere kadar uzanan tarihi ile zengin bir kültürel 

mirasa sahiptir. Yemek kültürü, inanışları, örf ve adetleri, gelenekleri, halk müziği ve oyunlarının yanı sıra 

geleneksel el sanatları ile kendine özgü kültürel değerler bu mirası daha kıymetli yapmaktadır. 

 

Zonguldak’ta geçmişten günümüze kadar sürdürülmüş madencilik, dokumacılık ve ahşap işlemeciliği 

ile ilgili çeşitli geleneksel el sanatları mevcuttur. Devrek bastonu (Devrek), tel kırma, çekmen bezi dokumacılığı 

(Alaplı), sepetçilik (Çaycuma), Demircilik, Kalaycılık, Süpürgecilik (Devrek), Elpek bezi dokumacılığı (Ereğli), 

Pelement bezi dokumacılığı (Gökçebey), ağaç işleri ve gemi maketi yapımı (Ereğli) gibi el sanatları bunların 

içinde en çok bilinen ve ön plana çıkanlardır. 

 

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak’ın sahip olduğu geleneksel el sanatları hakkında bilgi vererek bunların 

yöre turizmi ile ilişkisini değerlendirmek ve turistik ürün olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. 

Çalışma kapsamında Zonguldak ve ilçelerinde geçmişte yapılmış ve günümüzde yapılmakta olan el sanatları 

araştırılmış, yüz yüze görüşmeler yolu ile birincil veriler, literatür taraması ile ikincil veriler toplanmıştır. Veriler 

değerlendirilerek geleneksel el sanatlarının turistik ürün olarak değerlendirilmesine ilişkin öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, geleneksel el sanatları, turizm, kırsal turizm 
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ABSTRACT 

 
Dalaman Basin is a geographical region that consists of the Dalaman Delta, silted up by Dalaman River, 

and the surrounding hills. The basin encompasses the whole Dalaman and Ortaca counties and Köyceğiz in part. 

These three counties display an intersecting and an integrated view in geographical, historical and tourism 

aspects. In the archaeological perspective, Dalaman(Indus) river, which also created the basin, formed the exact 

border between Lycia and Caria regions. The ancient cities, that were located in this basin, had their share of the 

cultural values from both regions and created the unique cultural structure of the region. 

 

Today, archaeological excavations have only been carried out in Kaunos, among all the ancient 

settlements within the aforementioned area. This site has been arranged as an archaeological open-air museum, 

while no such work has been carried out in the others, so far. Hence, the lack of such work causes the basin to be 

overshadowed by such important tourism destinations as Marmaris and Fethiye, that are both border neighbours 

to the basin. 

 

Dalaman basin, today, is seen as a border between Marmaris and Fethiye, just as it was seen as a buffer 

zone between Caria and Lycia in the antiquity. In the case of the basin’s ancient settlements’ being brought into 

tourism, the region will have the chance to reflect its own character and potential value. This study aims to bring 

out the tourism potential of the ancient settlements in Dalaman basin by using SWOT analysis.  

 
Key Words: Dalaman Basin, Caria, Lycia, Tourism, Swot Analysis 

 

DALAMAN HAVZASI’NDA YER ALAN ANTİK KENTLERİN TURİZM 

POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ 

 

ÖZET 
 

Dalaman Havzası, Dalaman Çayı’nın doldurduğu Dalaman Ovası ve civarındaki tepelik alanların dâhil 

olduğu bir coğrafi bölgedir. Havza, Dalaman ve Ortaca’nın tamamını Köyceğiz’in ise bir kısmını kapsamaktadır. 

Bu üç ilçe gerek coğrafi gerek tarihsel gerekse de turizm faaliyetleri açısından kısmen kesişen kısmen de 

bütünleşmiş bir görüntü vermektedir. Arkeolojik açıdan bakıldığında antik dönemdeki adlarıyla Karia ve Likya 

bölgelerinin sınırını havzanın da varlığını sağlayan Dalaman Çayı (İndus) oluşturmuştur. Tam olarak Karia-

Likya sınırı belirleyen havza içerisinde bulunan antik yerleşimler, her iki bölgenin kültürel değerlerinden de 

nasibini almış ve bu durum kendine has bölgesel bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştır.  

 

Günümüzde söz konusu alan içerisinde bulunan antik yerleşimlerden yalnızca Kaunos’ta arkeolojik kazı 

çalışmaları yapılmış olup bu alan düzenlenerek ören yerine dönüştürülmüş diğer kentler ise henüz turizme 

kazandırılmamıştır. Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm bölgeleri havzanın sınır komşusu konumundadır ve 

bu durum havzanın söz konusu iki turizm bölgesinin gölgesinde kalmasına sebep olmaktadır.  
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Antik Çağ’da Karia ve Likya arasında tampon bölge olarak görülen Dalaman Havzası, günümüzde de 

Marmaris ve Fethiye arasındaki sınır olarak görülmektedir. Havzadaki antik yerleşimlerin turizme 

kazandırılması durumunda, bu bölgenin kendi karakterini ve potansiyel değerini yansıtma imkânı olacaktır. Bu 

çalışmanın amacı, Dalaman havzasında yer alan antik kentlerin turizm potansiyelinin swot analizi yöntemi 

kullanılarak ortaya konulmasıdır. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to determine the problem of treasure hunting and in this problem 

understanding the role of social identity in this research. The research was conducted in Bergama Region. The 

study took a qualitative research approach in which semi-structured interviews and document analysis were 

employed as major data collection techniques whereas thematic analysis was the primary method of analyzing 

the qualitative data. The interviews were conducted with 50 local people in region. The findings of the study 

indicated local people in region lost their cultural identity. The study also revealed that local people are losing 

their intangible cultural heritage values. 

 
Key Words: Cultural Heritage, Social Identity, Treasure Hunting, Bergama 

 

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA TOPLUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ İLE 

İLGİLİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

 

ÖZET 

 
Araştırmada kültürel mirasın korunmasında, günümüzde yaşanan definecilik sorununun belirlenmesi ve 

bunda toplumsal kimliğin nasıl bir rol oynadığının anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın alanı Bergama 

olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel yaklaşım çerçevesinde veri toplama tekniği olarak doküman incelenmesi 

ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş, veri analiz yöntemi olarak da tematik analizinden 

faydalanılmıştır. Görüşmeler Bergama yerel halkıyla yapılmış olup, bu görüşme 50 kişi ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular Bergama yerel halkının kendi kültürel kimlikleri kaybettiğini göstermiştir. Bu çalışma aynı zamanda 

Bergama yerel halkının somut olmayan kültürel miras değerlerini yavaşça yitirildiğini göstermiştir. 
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ABSTRACT 
 

Considered as an important activity of cultural tourism in the past, the festivals nowadays appear to be a 

different type of tourism as they reach the market size expressed by millions of dollars. If the festivals are 

properly managed and marketed, they contribute to the economic development of the region, the promotion of 

local products, the promotion and marketing of the region. Issues such as content preparation, content 

registration, effective sponsorship, ticket sale, effective use of digital platforms and right theme selection are the 

most important issues in the proper management and marketing of festivals. Citta slows have recently become 

the focus of attention of cultural tourists. The necessity of the citta slows to protect the cultural structure is one of 

the important factors attracting cultural tourists. In this study, festivals, which is an important element of the 

cultural heritage will be discussed in the case of Turkey’s citta slows. Qualitative data will be used in the study. 

Obtained data will be analyzed and interpreted by content analysis. As a result, it is expected to obtain detailed 

information about the themes, contents, periods of acting and use of digital platforms. 

 

Key Words: Citta Slow, Festival, Tourism 

 

TÜRKİYE’DEKİ SAKİN ŞEHİRLERDE DÜZENLENEN FESTİVALLER 

 

ÖZET 
 

Önceden kültür turizminin önemli bir faaliyeti olarak ele alınan festivaller, günümüzde milyon 

dolarlarla ifade edilen pazar büyüklüğüne ulaşmaları nedeniyle, ayrı bir turizm çeşidi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Festivaller doğru yönetildiğinde ve pazarladığında, yörenin ekonomik kalkınmasına, yöresel 

ürünlerin tanıtımına, yörenin turistik açıdan tanıtımına ve pazarlanmasına katkı sağlamaktadırlar. Festivallerin 

doğru yönetiminde ve pazarlanmasında içerik hazırlama, içerik tescilleme, etkili sponsorluk, bilet satışı, dijital 

platformların etkili kullanımı ve doğru tema seçimi gibi konular ön plana çıkmaktadır. Sakin şehirler, son 

zamanlarda özellikle kültür turistlerinin ilgi odağı haline gelmiştir. Sakin şehirlerin kültürel yapının korunması 

yönündeki zorunluluğu kültür turistlerini cezbeden önemli etkenlerdendir. Bu çalışmada, kültürel mirasın önemli 

bir unsuru olan festivaller Türkiye’nin sakin şehirleri örneğinde ele alınacaktır. Çalışmada nitel veriler 

kullanılacaktır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenip yorumlanacaktır. Sonuçta tespit edilen 

festivallerin temalarına, içeriklerine, düzenlenme dönemlerine ve dijital platformları kullanma düzeylerine ilişkin 

detaylı bilgiler elde edilmesi beklenmektedir. 
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ABSTRACT 

 
The structure of the tourism sector, which is considered as a chimney-free industry, has made 

significant improvements over the years, especially in terms of volume. According to UNWTO (United Nations 

World Tourism Organization) data, international arrivals starting with 25 million people in 1950, have reached 1 

billion 326 million people in 2017. In the same way, the revenue also has increased from USD 2 billion in 1950 

to USD 1 trillion 340 billion in 2017. In this sense, tourism attracts an important role in increasing the volume of 

tourism. The main elements of this attraction are the cultural heritage of the countries, which reveal the cultural 

richness and attractiveness of the countries. Organizations such as UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization), ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), ICCROM 

(International Centre for Study of the Presevation and Restoration of Cultural Property) play an important role in 

the protection and promotion of cultural assets.  
 
As of 2018 in Turkey, 18 assets are in the list of World Heritage, as well as 78 assets are in Temporary 

List of World Heritage. The city of Ankara has many cultural assets that continue their existence from past to 

present. One of them is Hacı Bayram Mosque, one of the most important structures of the city, which was built 

on behalf of Hacı Bayram Veli, the founder of the Bayrami sect. One of them is Hacı Bayram Mosque, one of 

the most important structures of the city, which was built on behalf of Hacı Bayram Veli, the founder of the 

Bayram sect. In this context, Hacı Bayram Mosque, which is a structure belonging to the first Turkish sect of 

Anatolia, is mentioned in the Temporary List of World Heritage. 

 
Key Words: Cultural Heritage, UNESCO, ICOMOS, Hacı Bayram  Mosque. 

 

DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE BİR TÜRK TARİKATI MEKÂNI: 

“HACI BAYRAM CAMİ” 

 

ÖZET 

 
Bacasız sanayi olarak değerlendirilen turizm sektörünün yapısı yıllar boyunca, özellikle hacim açısından 

kayda değer gelişmeler göstermiştir. UNWTO (United Nations World Tourism Organization - Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü) verilerine göre 1950 yılında 25 milyon kişi ile başlayan uluslararası varışlar, 

2017 yılında 1 milyar 326 milyon kişiye ulaşmıştır. Benzer şekilde gelir de 1950 yılında 2 milyar dolardan 2017 

yılında 1 trilyon 340 milyar dolara ulaşmıştır. Bu anlamda turizm çekicilikleri ortaya çıkan hacmin artmasında 

önemli rol oynamaktadır. Bu çekicilik unsurlarının başında, ülkelerin kültürel zenginliğini ve çekiciliğini ortaya 

koyan kültürel mirasları gelmektedir. Kültürel varlıkların korunmasında ve tanıtılmasında UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), 

ICOMOS (International Council of Monuments and Sites - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi), ICCROM 

(International Centre for Study of the Presevation and Restoration of Cultural Property  - Kültür Varlıklarının 

Korunması ve Onarım Çalışmaları Uluslararası Merkezi) gibi kuruluşlar önemli rol oynamaktadır. 
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KÜLTÜREL MİRAS KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

 

 
2018 yılı itibari ile Türkiye’de 18 adet varlık Dünya Miras Listesi’nde yer alırken, 78 adet varlık ise 

Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer almaktadır. Ankara ili de geçmişten bugüne dek devamlılığını sürdüren 

birçok kültürel eser barındırmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise; şehrin en önemli yapılarından olan, Bayrami 

tarikatının kurucusu Hacı Bayram Veli adına yaptırılan Hacı Bayram Cami’dir. Bu bağlamda, bu çalışmada 

Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Anadolu’nun ilk Türk Tarikatına ait bir yapısı olan Hacı Bayram Cami 

konu edilmiştir.  
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ABSTRACT 

 
Cittaslows are the new tourism areas which attract tourists. However, it is not to say that all the 

cittaslows in Turkey are also a tourism destination. Eğirdir, the district of Isparta, is a tourism destination in 

terms of the characteristics. Besides destination’s natural beauties, the quality levels of destinations in terms of 

management, price, cultural features, transportation, image, publicity, brand etc. are also the factors which affect 

their preferability and revisiting. In this study, destination quality perceptions of the subjects who visited Eğirdir 

which has cittaslow title were researched. The population of this research is composed of  individuals who have 

visited Eğirdir before. The sample of the study was selected by the method of judgement sampling. There are 

386 respondents in the sample group. The data were obtained with questionnaire technique. SPSS package 

program was used in the analysis of the obtained data. Descriptive statistics, factor analysis, reliability analysis 

and variance analysis were used. As a result, it has been found out that the perceptions of visitors to Eğirdir 

regarding the ‘natural beauties’ dimension are significantly higher than other dimensions. 

 

Keywords: Destination Quality, Cittaslow, Tourism, Eğirdir 

 

DESTİNASYON KALİTESİ ALGISININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE 

İNCELENMESİ: SAKİN ŞEHİR EĞİRDİR ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 

 
Sakin şehirler turistlerin ilgilerini çeken yeni turizm alanlarıdır. Bununla birlikte Türkiye’de bulunan 

tüm sakin şehirlerin aynı zamanda bir turizm destinasyonu olduğu söylenemez. Isparta’nın ilçesi olan Eğirdir 

taşıdığı özellikler bakımından bir turizm destinasyonu özelliği taşımaktadır. Destinasyonların doğal 

güzelliklerinin yanı sıra yönetim, fiyat, kültürel özellikler, ulaşım, imaj, tanıtım, marka v.b unsurlar açısından 

sahip olduğu kalite düzeyleri de tercih edilmelerini ve tekrar ziyaret edilmelerini etkileyen unsurlardandır. Bu 

çalışmada sakin şehir ünvanını taşıyan Eğirdir’i daha önce ziyaret etmiş olan deneklerin destinasyon kalite 

algıları araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini daha önce Eğirdir’i ziyaret etmiş bireyler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi yargısal örnekleme metodu ile seçilmiştir. Örneklem grubunda 386 denek 

bulunmaktadır. Veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı 

kullanılmıştır. Analizlerde, betimleyici istatistikler, faktör analizi, güvenirlik analizi ve varyans analizleri 

kullanılmıştır. Sonuçta, Eğirdir’i ziyaret edenlerin ‘doğal çekicilikler’ boyutuna ilişkin algılarının diğer 

boyutlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  
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ABSTRACT 

 
Cultural tourism, which provides tourists with the opportunity to see the works of the past civilizations 

and one of the aims of which is to visit the archaeological sites, has great importance in bringing a destination in 

tourism. Although Antandros Antique City, located in the foothills of Kazdağı in the province of Balıkesir, is 

considered to be one of the most important cultural assets of the region, it is not recognized and visited in the 

context of cultural tourism. In this context, the purpose of this study is to evaluate the opinions of stakeholders in 

bringing Antandros Antique City in cultural tourism. Within the scope of this aim, qualitative method was 

preferred in the research and content analysis was carried out. Stakeholders were selected according to the 

maximum diversity sampling method. In the light of the results, implementation oriented concrete suggestions 

are presented. 

 
Key Words: Antandros, Antique City, Balıkesir, Cultural Tourism 

 

ANTANDROS ANTİK KENTİ’NİN KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILMASINDA 

PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ     

 

ÖZET 

 
Turistlere geçmiş dönem uygarlıklarına ait eserleri görme fırsatı sunan ve amaçlarından biri de 

arkeolojik alanları ziyaret etmek olan kültür turizmi, bir bölgenin turizme kazandırılmasında oldukça büyük bir 

öneme sahiptir. Balıkesir ilinde bulunan ve Kazdağı eteklerinde yer alan Antandros Antik Kenti, bölgenin en 

önemli kültürel varlıklarından biri olarak görülmesine rağmen, kültür turizmi kapsamında yeterince 

tanınmamakta ve ziyaret edilmemektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Antandros Antik Kenti’nin kültür 

turizmine kazandırılmasında paydaş görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında, araştırmada nitel 

yöntem tercih edilmiş ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, azami (maksimum) çeşitlilik örnekleme 

yöntemine göre seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamaya yönelik somut öneriler sunulmuştur.   
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ABSTRACT 

 
The concepts of museum or museology are associated by a majority of people with a building 

containing a number of objects worth seeing and people working therein. However, museology is a profession 

whereby instructions by the Ministry of Culture and Tourism are followed and museum experts are mostly on 

outside duty rather than inside the museums. There are currently 197 museums and 139 restructured ruins under 

jurisdiction of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums of the Ministry of Culture and 

Tourism. There are 9 museums and 20 ruins within the provincial borders of Muğla city.  

 

There is 1 museum and 8 restructured ruins under Fethiye Museum’s jurisdiction. However, the duties 

and responsibilities of museum experts at Fethiye Museum cover a variety of tasks including monitoring illegal 

excavations, carrying out protected area regulations, construction inspections, collector inspections and recovery 

excavations within district borders of Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer. While there are 5 

museum directorates within the provincial borders of Muğla city, %41 of Muğla’s area falls under Fethiye 

Museum’s jurisdiction. Aside from 8 sites, archaeological works have either not been conducted or incomplete in 

terms of existence of unregulated areas. This study aims at promoting the ancient settlements and evaluates 

potential positive or negative outcome in case the said areas are converted into touristic attractions.   

 
Key Words: Fethiye Museum, ancient city, ruins, museology 

 

FETHİYE MÜZESİ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN TURİZME 

KAZANDIRILMAMIŞ ANTİK KENTLER 

 

ÖZET 

 
Müze ve müzeci denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak içerisinde görülecek çeşitli nesneler 

barındıran bir bina ve bu binada çalışan kimseler gelir. Buna karşın müzecilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

verdiği görevlerin uygulandığı, uzmanların müze binasından çok dış görevlerle günlerini geçirdiği bir meslektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 197 müze ve 139 

düzenlenmiş örenyeri bulunmaktadır. Muğla il sınırlarında 9 müze 20 ören yeri bulunmaktadır. 

 

 Fethiye Müzesi’ne bağlı 1 müze ve 8 düzenlenmiş ören yeri vardır. Buna karşın Fethiye Müzesi’nde 

çalışan müzecilerin görev ve sorumlulukları Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçe sınırları 

içerisinde yer alan kaçak kazı takibi, sit düzenlemeleri, inşaat denetlemeleri, koleksiyoner denetlemeleri ve 

kurtarma kazıları gibi çok çeşitli farklı eylemleri de kapsamaktadır. Muğla il sınırları içerisinde toplam 5 müze 

müdürlüğü bulunmakta olup Muğla ilinin toplamda %41’lik kısmı Fethiye Müzesi sorumluluk alanındadır. 

Sorumluluk alanı içindeki düzenlenmiş 8 ören yerinin dışında henüz arkeolojik çalışmaları yapılmamış veya 

yapılsa da düzenlenmemiş çok sayıda yerleşim de bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu antik yerleşimlerin 

tanıtımı yapılarak turizm alanlarına dönüştürülmeleri halinde ortaya çıkacak olası olumlu ve olumsuz sonuçlar 

üzerinde durulacaktır. 
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ABSTRACT 

 
 When “nutrition” has been an indispensable need for socio-cultural, political, economic, emotional and 

health since ancient times, “eating” has been an action beyond the basic physiological dimensions. Actions such 

as obtaining, preparing, consuming and storing food have covered a very important part of human life. 

Previously fed only for survival, the human being laid the foundations of the culinary culture as a result of the 

presence of fire in the Paleolithic period and the introduction of the wheat with the Neolithic Revolution and the 

domestication of some animals. In thousands of years Anatolia influenced by many different cultures from 

ancient times until the present day Republic of Turkey, is also one of the richest geographies for culinary culture. 

  

The aim of this study is to reveal the cultural development of nutrition in Anatolia, to determine its effects on 

today's culinary culture and to contribute to the development of cultural heritage tourism. For this purpose foods 

prepared in ancient Anatolia, especially in Hittite, Greek and Roman cuisines were scanned in the literature and 

their relationship with the present culinary culture were determined and successful studies that have been 

resurrected by experimental cuisine studies have been examined and new proposals have been introduced to 

increase such studies. It is expected that the results of the research will contribute to the preservation of our 

cultural heritage and the transfer to future generations, as well as to the cultural-based touristic products. 

 

 Key Words: Experimental Cuisine, Anatolian Culinary Culture, Cultural Heritage 

 

“DENEYSEL MUTFAK” KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINDA BİR ARAÇ 

OLABİLİR Mİ? 

 

ÖZET 

 
“Beslenme” eski zamanlardan beri sosyo-kültürel, siyasal, ekonomik, duygusal ve sağlık açısından 

vazgeçilmez bir ihtiyaç iken, “yemek yeme” temel fizyolojik boyutların ötesinde bir eylem olmuştur. Yiyecek 

maddelerini elde etme, hazırlama, tüketme ve depolama gibi eylemler insanoğlunun hayatının çok önemli bir 

bölümünü kapsamıştır. Önceleri sadece hayatta kalabilmek amacıyla beslenen insanoğlu, Paleolitik dönemde 

ateşin bulunması ve Neolitik Devrim ile birlikte buğdayın tarıma alınması ve bazı hayvanları evcilleştirmesi 

sonucunda mutfak kültürünün temellerini atmıştır. Binlerce yıl içerisinde Eskiçağlardan günümüz Türkiye 

Cumhuriyeti’ne kadar birçok farklı kültürün etkisi altında kalan Anadolu, mutfak kültürünün de en zengin 

olduğu coğrafyalardan birisidir.  

 

Bu çalışmanın amacı, Anadolu’da beslenmenin kültürel gelişimini ortaya koyarak, günümüz mutfak 

kültürüne olan etkilerini belirlemek ve kültürel miras turizminin gelişimine katkı sunmaktır. Bu amaçla; 

Eskiçağlarda Anadolu’da yaşamış olan özellikle Hitit, Yunan ve Roma mutfaklarında hazırlanan yiyecekler 

literatürde taranmış, günümüz mutfak kültürüyle olan ilişkisi tespit edilmiş, bunlardan “deneysel mutfak” 

çalışmalarıyla yeniden hayat bulan başarılı çalışmalar incelenmiş ve bu tür çalışmaların arttırılabilmesi için yeni 

öneriler getirilmiştir. Araştırma sonuçlarının kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
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konusunda önemli yararlarının yanı sıra kültürel temelli hazırlanan turistik ürünlere de katkılar sunacağı 

beklenmektedir.  
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ABSTRACT 

 
Tourism is one of the leading and fastest growing sectors of the global economy. Thanks to the rapid 

growth pace, it is considered an economic phenomenon of the last century and is predicted to have a bright 

future in the next century. All this explains that tourism plays an important role in the global economy and is 

now one of the most profitable types of business in the world. As a result, tourism is currently one of the fastest 

growing international business areas. For this reason, entrepreneurs' interests in this field of work are clear and 

depend from a number of factors: First, starting the tourism business doesn’t require much investment. Second, 

large, medium and small companies interact successfully in the tourism market. 

 

Of course, the high efficiency and profitability of this kind of work, requires the professionalisms of 

employees in that area and a great understanding of international tourism.  In order to be successful in the tourism 

business, it is necessary to have good knowledge about legal regulations, tourism management, marketing and 

tourism market. Most importantly, a professional organization is needed for the production and sales of touristic 

products that can meet the needs of the tourist service consumer. In addition, full and comprehensive information 

is needed about the customer who is the consumer of the services. That is why, at the turn of the century, the 

questions about the future of tourism and the demand for tourist services are actual and exciting. Who are the 

future tourists, what are their characteristics, what are the factors and trends in the development of demand in the 

tourism market?  

 

In this work I will try to share with my own thoughts about future tourists. The aim of the study is to 

evaluate the basic characteristics and motivation of future tourists. 

 

Key words: International tourism, Tourism management, Tourism marketing, Modern tourist. 

 

MODERN TURISTIK HIZMET TUKETICILERININ TEMEL OZELLIKLERI 

 

ÖZET 

 
Turizm, küresel ekonominin önde gelen ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Hızlı büyüme 

temposu sayesinde geçen yüzyılın ekonomik bir fenomeni olarak kabul edilir ve gelecek yüzyılda parlak bir 

geleceği olduğu tahmin edilir. Tüm bunlar, turizmin küresel ekonomide önemli bir rol oynadığı ve şu anda 

dünyadaki en kârlı iş alanların biri olduğu söylenmektedir. Neticede, turizm şu anda en hızlı büyüyen 

uluslararası iş alanlarından biridir. Bu nedenle, girişimcilerin bu alana olan ilgileri belli ve bir takım faktörlerden 

kaynaklanmaktadır: Birinciden, turizm işini başlamak çok fazla yatırım gerektirmez. İkinci olarak, büyük, orta 

ve küçük şirketler turizm pazarında başarılı bir şekilde etkileşim içindedirler. 
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Elbette, bu tür bir işin yüksek etkinliği ve kârlılığı, o alanda çalışanların uzmanlığını ve derin bir 

uluslararası turizm anlayışını gerektirir. Turizm işinde başarılı olabilmek için yasal düzenlemeleri, turizmdeki 

yönetim, pazarlama ve turizm pazarı hakkında iyi bilgiye sahip olması istenmektedir. En önemlisi, turistik 

hizmet tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayabilen, turistik ürün üretimi ve satışı konusunda profesyonel bir 

organizasyon lazımdır. Birde, turistik hizmetlerin tüketicisi olan müşteri ile ilgili tam ve kapsamlı bilgilere 

ihtiyaç vardır. İşte bu nedenle, yüzyılın başında, turizmin geleceği ve turistik hizmetlere olan talep hakkındaki 

sorular aktuyel ve heyecan vericidir. Gelecek turisti kimdir, özellikleri nelerdir, turizm piyasasında talebin 

gelişmesindeki faktörler ve eğilimler nelerdir?  Kuşkusuz, bu sorular artık çoğunu endişelendirmekte ve elbette 

dikkat edilmeden bırakılmamıştır.  

 

Bende bu çalışmada gelecek turisti hakkında kendi düşüncelerimle paylaşmaya çalışacağım. Çalışmanın 

amacı, gelecek turistin temel özellikleri ile motivasyonun değerlendirilmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası turizm, Turizm yönetimi, Turizm pazarlaması, Modern turist. 

 

 



 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM     S: 739 

Published Online Juni 2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

CULTURAL AND ARCHITECTURAL HERITAGE AS A TOURIST ATTRACTION 

ELEMENT: OTTOMAN BUILDINGS İN KAYSERİ’S CITY CENTER 

 

Filiz SÖNMEZ*, Hatice DOĞAN** 
* ERÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Doç. Dr., fsonmez@erciyes.edu.tr  

** ERÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Y. L. Öğr., haticedogaan38@gmail.com 

 
Copyright © 2019 Filiz Sönmez, Hatice Doğan. This is an open access article distributed under the Eurasian 

Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. 

 

ABSTRACT 

 
Architectural and cultural heritage are very valuable cultural assets which have survived throughout 

history, even though they have been subject to destruction over time.  Kayseri, which has its own characteristics, 

including historical, geographical, architectural, cultural, and economic features, possesses some buildings from 

the Ottoman period which exemplify the historical and cultural heritage of that period. The Grand Bazaar, 

Bedesten, Pamukhanı, and Vezirhan, located in the city center and actively used in this context, are among our 

rare cultural legacies that exemplify the beauty of Ottoman city life, culture, and building art.  

 

Accordingly, examining and discussing the related buildings also raise the issue of the preservation of 

cultural heritage and its relationship with urban cultural tourism.In this study, the cultural and architectural 

heritage belonging to the Ottoman period in Kayseri’s city center has necessitated the development of cultural 

tourism projects by local administrations.  The trend towards a weakening foreign tourism industry resulting in 

fewer visitors each year has made such a tourism project necessary. If local governments can effectively consider 

the important and distinctive features of these historical buildings for tourism purposes—operating within the 

idea that the best protection is achieved by using it—it will be possible to obtain both economic input and the 

transfer of cultural values to this generation for generations to come. 

 

This study aims to reveal what can be done to make the Grand Bazaar, Bedesten, Pamukhanı, and 

Vezirhani more interesting for both domestic and foreign visitors. 

 

Key words: The Architectural and Cultural Heritage, Cultural Tourism, Kayseri, The Grand Bazaar, 

Bedesten, Pamukhanı, and Vezirhan. 

 

BİR TURİSTİK CAZİBE UNSURU OLARAK “KÜLTÜREL VE MİMARİ MİRAS”: 

KAYSERİ KENT MERKEZİNDE OSMANLI DÖNEMİ YAPILARI 

 

ÖZET 

 
Mimari ve kültürel miras, tarih boyunca yaşam sürmüş medeniyetlerin, zamanın olanca tahrip 

ediciliğine rağmen günümüze kadar ulaşmış çok değerli kültür varlıklarıdır. Tarihi, coğrafi, mimari, kültürel ve 

ekonomik olarak kendine has özellikleri bulunan Kayseri’nin, tarihi ve kültürel mirasını örnekleyen yapılarından 

bazıları Osmanlı Dönemi’nden kalmadır. Bu bağlamda aktif olarak kullanımı devam eden ve kent merkezinde 

bulunan Kapalı Çarşı, Bedesten, Pamukhanı ve Vezirhan’ı, kent yaşantısının, kültürünün ve yapı sanatının 

güzelliklerini örnekleyen ender kültürel miraslarımızdandır. Buna göre ilgili yapıları incelemek ve tartışmak aynı 

zamanda bölgenin kültürel mirasının korunması ve kent kültür turizmi ile ilişkisi konusunu da gündeme 

getirmektedir. 

 

Son dönemlerde farklı kültürlere olan merak, onları öğrenme arzusu, kendininkinden farklı bir kültürel 

çevrede bulunma ve bundan hoşlanma gibi hususlar bir cazibe unsuru olarak seyahat motivasyonu 

oluşturabilmektedir. Çalışmada, Kayseri kent merkezindeki Osmanlı Dönemine ait kültürel ve mimari mirasın 

son zamanlarda özellikle yabancı turistleri güdüleyen özelliklerinin zayıflaması ve daha az sayıda ziyaretçi 
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tarafından gezilmesi nedeniyle yerel yönetimlerin kültür turizmi ile ilgili projeler geliştirmesini zorunlu 

kılmaktadır. Yerel yönetimler, bu tarihi yapıların önemli ve ayırt edici özelliklerini etkili bir şekilde turizm 

amaçlı olarak değerlendirebilirse, “en iyi korumanın kullanma ile sağlanabileceği” düşüncesi çerçevesinde hem 

iktisadi girdi elde etmek söz konusu olurken hem de kültürel değerlerin korunması ile birlikte nesilsen nesile 

aktarılması ve farkındalık oluşturulması söz konusu olabilecektir.  

 

Buna göre, bu çalışmada, Kapalı Çarşı, Bedesten, Pamukhanı ve Vezirhanı’nın yerli ve yabancı 

ziyaretçiler için, daha ilgi çekici olabilmesi konusunda neler yapılabileceğinin ortaya konulması ile ilgili alan 

yazındaki bilgi birikimine katkılar oluşturmayı amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mimari ve Kültürel Miras, Kültürel Turizm, Kayseri, “Kapalı Çarşı, Bedesten, 

Pamukhanı ve Vezirhanı.” 
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ABSTRACT 
 

Folk dance, as being one of the elements of intangible cultural heritage and basing on a very old history, 

is a phenomenon that both nourishes culture and is nourished by culture. In addition, folk dance is a part of an 

intangible cultural heritage that is accepted and intergenerationally transmitted by the society. This heritage is 

still kept alive in many parts of Anatolia. The Pamukçu Town Folk Dance is one of the elements of intangible 

cultural heritage in the Balıkesir province inventory. In this direction, the aim of the study is contributing to the 

increase of awareness and thus transfering to future generations by drawing attention to the Pamukçu Town Folk 

Dance of the province of Balıkesir. Within this scope, detailed information about Pamukçu Town Folk Dance 

has been obtained by using interview technique. In the light of this information, suggestions have been made 

regarding to keep alive and sustain intangible cultural heritage elements. 

 

Key Words: Balıkesir, Folk Dances, Cultural Heritage, Municipality of Pamukçu 

 

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURU OLARAK “PAMUKÇU 

BELDESİ OYUNLARI” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

 

ÖZET 
 

Somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan ve tarihi çok eskilere dayanan yöresel halk 

oyunları hem kültürü besleyen hem de kültürden beslenen bir olgudur. Ayrıca halk oyunları, toplum tarafından 

kabul gören ve kuşaklararası aktarımı sağlanan somut olmayan kültürel mirasın bir parçasıdır. Bu miras, 

günümüzde Anadolu’nun birçok köşesinde yaşatılmaya devam etmektedir. Pamukçu Beldesi Oyunları, Balıkesir 

il envanterinde yer alan ve korunmaya çalışılan somut olmayan kültürel miras unsurlarındandır. Bu doğrultuda, 

araştırmanın amacı Balıkesir ili Pamukçu Beldesi Oyunlarına dikkat çekerek farkındalığın arttırılmasına ve 

böylece gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaç kapsamında, görüşme tekniği kullanılarak 

Pamukçu Beldesi Oyunları hakkında detaylı bilgiler edinilmiştir. Elde edilen bu bilgiler ışığında, somut olmayan 

kültürel miras unsurlarının yaşatılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Halk Oyunları, Kültürel Miras, Pamukçu Beldesi 
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ABSTRACT 

 
Lots of countries in the world have heritages revelaing their cultural substantiality and attractiveness. 

Turkey is one of those countries including many cultural heritages which are very rich and fascinating. 

Additionally Turkey has a very special and seperate position because of her both geographical, jeopolitical 

location and ground and underground treasures.  Because Turkey hosts many civilisations from prehistoric 

period to present, heritages belonging especially to Islam, Christianity and Judaism increases her value much 

more. So that; all the heritages mentioned above have been able to survive till the present time as monuments. 

These monuments which have a chance to live up to date are widely used as religious sites in most of the times. 

If it is taken into consideration as this point of wiev, these common heritages show importance for Islam and 

Christianity. The Hagia Sophia Museum which is located in Istanbul Historical Peninsula and accepted as the 

center of Christianity, Molla Zeyrek Mosque (Pantacrator Monastry Church) which is used as a church in the 

past and Little Hagia Sophia Mosque are some of the heritages that hat a chance to survive up to date. In order to 

keep value and to guard these heritages, lots of international organisations, like UNESCO, have been established. 

These organisations have been preparing permanent and tentative World Cultural Heritage Lists. In this article, 

the monuments taking place in World Heritage List in historical areas of Istanbul, Molla Zeyrek Mosque in 

Zeyrek Conservation Area, Hagia Sophia Museum in Sultanahmet Urban Archeological Site and Little Hagia 

Sophia are entrated in the frame of a sample of a cultural heritage from Christianity to Islam. 

Key Words: Cultural Heritage, Christianity, Islam, Istanbul. 

 
HRİSTİYANLIKTAN İSLAM’A BİR KÜLTÜREL MİRAS ÖRNEĞİ: İSTANBUL  

 

ÖZET 
Dünyada çok sayıda ülkenin kültürel zenginliğini ve çekiciliğini ortaya koyan mirasları vardır. Türkiye 

de kültür zenginliği ve çekiciliği sebebiyle bünyesinde önemli miraslar barındıran ülkelerden biridir. Ayrıca 

Türkiye, hem coğrafî ve jeopolitik konumu, hem de yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bakımından ayrı yere ve 

konuma sahiptir. Tarih öncesinden sonrasına ait birçok medeniyete, hatta İslam başta olmak üzere Yahudiliğe ve 

Hıristiyanlığa ait miraslara ev sahipliği yapmış olması onun kıymetini daha da arttırmaktadır. Dolayısıyla hem 

tarih öncesinden sonrasına hem de İslam başta olmak üzere Yahudiliğe ve Hristiyanlığa ait miraslar günümüze 

kadar gelebilmiştir. Günümüze kadar ulaşabilen bu eserler zaman içerisinde İslam ve Hristiyanlık için ibadet 

mekânı olarak kullanılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Hristiyanlık ve İslam için ortak olan bu miraslar önem arz 

etmektedir. İstanbul tarihi yarımada içerisinde yer alan ve Hristiyanlık için merkez konumda sayılan Ayasofya 

Müzesi, geçmiş dönemlerde kilise olarak kullanılmış Molla Zeyrek Cami (Pantokrator Manastırı Kilisesi) ve 

Küçük Ayasofya Cami günümüze kadar ulaşabilen miraslardan bazılarıdır. Bu mirasların değerini korumak ve 

muhafaza etmek amacıyla UNESCO başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşlar kurulmuştur. Söz 

konusu kuruluşlar, Dünya Miras Listesi ve Geçici Listeler hazırlamaktadır. Bu bağlamda, makalede Dünya 

Mirası Listesi’nde yer alan İstanbul’un Tarihi Alanlarından, Zeyrek Koruma Alanı içerisinde yer alan Molla 

Zeyrek Cami, Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Ayasofya Müzesi ve Küçük 

Ayasofya Cami Hristiyanlıktan İslam’a bir kültürel miras örneği çerçevesinde konu edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Hristiyanlık, İslam, İstanbul. 



 

Eurasian Academy of Sciences 

Eurasian Education & Literature Journal 

2019       Volume: Özel Sayı. UTKM      S: 743 

Published Online Juni 2019 (http://edulit.eurasianacademy.org) 

ISSN: 2149-3510 

 

COMPARISON OF EXPECTATIONS OF TOURISM STUDENTS AND 

EXECUTIVES OF THE SECTOR ON VOCATIONAL ENGLISH COURSE 

 

Perihan Korkut* , Cemre Taşkın Eskici** 
* MSKÜ Eğitim Fakültesi, Dr. Öğr. Üy. 

 **MSKÜ Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksek Okulu, Öğr. Gör.  

 

Copyright © 2019 Perihan Korkut, Cemre Taşkın Eskici. This is an open access article distributed under the 

Eurasian Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any 

medium, provided the original work is properly cited. 

 

ABSTRACT 

 
Today, tourism sector is one of the major areas where English is widely used. It is a necessity for 

everyone in the sector, from waiter to the hotel manager to know English. Although we give great importance to 

language education as a country, most of the students who started language education in primary school ages do 

not reach the desired level when they become university students. For these reasons, English language education 

takes place as a compulsory course in tourism programs in junior colleges and faculties. Vocational English 

courses are also part of language training. Although English is a common subject, the vocational English courses 

in universities do not have a common curriculum. The purpose of this study is to find out what the students 

expect from the vocational English course and what executives of the sector expect from an employee to be 

recruited in the sector in terms of English, to compare whether their expectations overlap and to discuss the role 

of the school if there is a conflict between expectations. In this context, a questionnaire was applied to a group of 

vocational school students and the managers from a resort were interviewed. According to preliminary results 

the expectations of the students and managers are mostly overlapping, the managers also give importance to the 

general English skills, they seem to be insistent on the fluency in speaking. Therefore, it is probable to reach the 

conclusion that general English subjects should be included in the preparation of the vocational English 

curriculum.  

 Key Words: Tourism, vocational English, student and manager expectations 

 

TURİZM ÖĞRENCİLERİ İLE SEKTÖRÜN YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ 

İNGİLİZCE DERSİ ÜZERİNE BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

 

ÖZET 

 
Günümüzde turizm sektörü İngilizcenin yaygın olarak kullanıldığı başta gelen alanlardan biridir. 

Garson olarak hizmet veren çalışandan otel müdürüne kadar sektörde bulunan herkesin işinin bir parçası olarak 

İngilizce bilmesi bir gerekliliktir. Ülke olarak dil eğitimine büyük önem atfetmekle beraber ilkokul çağlarında dil 

eğitimine başlayan öğrencilerin birçoğu üniversite düzeyine ulaştıklarında istenilen seviyeye ulaşamamaktadır. 

Bu sebeplerden ötürü, İngilizce dil eğitimi yüksek okul ve fakültelerde bulunan turizm programlarda zorunlu dil 

eğitimi olarak yer almaktadır. Mesleki İngilizce dersleri de dil eğitiminin bir parçasıdır. İngilizce ortak zorunlu 

ders olmasına rağmen üniversitelerde okutulan mesleki İngilizce derslerinin ortak bir müfredatı 

bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin mesleki İngilizce dersinden beklentileri ve sektörde 

yönetici pozisyonunda bulunanların yeni işe alacakları bir çalışandan bekledikleri İngilizce bilgisinin ne 

olduğunu bulmak, beklentilerinin örtüşüp örtüşmediğini karşılaştırmak ve beklentiler arasında uyuşmazlık 

doğarsa okulun bu uyuşmazlık karşısındaki rolünü tartışmaktır. Bu kapsamda bir grup yüksekokul öğrencisine 

anket uygulanmış ve resort turizminde yönetici pozisyonunda bulananlarla ile görüşülmüştür. İlk bulgular 

Öğrencilerin ve yöneticilerin İngilizce konusunda beklentilerinin çoğunlukla örtüştüğünü, yöneticilerin mesleki 

İngilizce dışında genel İngilizce bilgisine de önem verdikleri, özellikle akıcı konuşma konusunda ısrarcı 

oldukları yönündedir. Bu sebeple mesleki İngilizce müfredatı hazırlanırken genel İngilizce konularına da yer 

verilmesi gerektiği sonucu ağır basmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Turizm, mesleki İngilizce, öğrenci ve yönetici beklentisi 




