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ÖNSÖZ
Bu çalışmada,
Beşeri Coğrafya'nın Kapsamı ve Esasları
Turizm Coğrafyası'nın Kapsamı ve Esasları
Turizm Faaliyetlerinin Gelişmesinde Etkili Olan Coğrafi Faktörler
Turizm Faaliyetleri ve Ulaşım İlişkisi
Turizm Faaliyetleri ve Nüfus İlişkisi
Turizm Faaliyetleri ve Uluslararası Nüfus Hareketleri
Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri ve Önemi
Destinasyon Alanları ve Genel Özellikleri
Akdeniz Bölgesi Destinasyon Alanları
Ege Bölgesi Destinasyon Alanları
Marmara Bölgesi Destinasyon Alanları
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Destinasyon Alanları
İç Anadolu Bölgesi Destinasyon Alanlar
Karadeniz Bölgesi Destinasyon Alanları
coğrafi bakış açısı altında değerlendirilmektedir.
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KISALTMALAR
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
Milattan Önce (MÖ)
Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED)
Avrupa Birliği (AB)
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Avrupa Birliği Eko - Yönetim ve Teknik programı (EMAS)
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
Birleşmiş Milletler (BM)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC)
Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO)
Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO)
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
Uluslararası Göç Örgütü ( IOM)
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi ( IFRC)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UN SECURITY)
Eski Ankara-İstanbul Karayolu Boğaziçi Köprüsü ile Edirne-İstanbul-Ankara Karayolu (E5)
Trans European Motorway (TEM)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization-WTO)
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YAZAR NOTU
Dinamik bir yapıya sahip olan beşeri coğrafya, insanı ve faaliyetlerini doğrudan
etkileyen, sorgulayan ve değiştiren bir yapıya sahiptir. Bu yapı dâhilinde turizm faaliyetleri
önemi hızla artan ekonomik unsurların başında gelmektedir. Bulunduğu lokasyon itibariyle
geçmişten itibaren çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Anadolu yarımadası kültürel
miras bakımından Dünya genelinde önemlidir. Aynı zamanda sahip olduğu doğal ve beşeri
coğrafya şartları itibariyle günümüzde de turizm açısından ilgi çekici destinasyon
alanlarındandır.
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1. BEŞERİ COĞRAFYA'NIN KAPSAMI VE ESASLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Beşeri Coğrafya tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisini ele alacağız. Bu kapsamda ;
Coğrafya nedir ? Beşeri Coğrafya nedir ? Coğrafyanın diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?
Sorularının cevapları araştırılacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Coğrafya nedir?
Beşeri Coğrafya nedir?
Coğrafya turizm etkileşimi nasıl olur?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Beşeri coğrafya nedir
Coğrafya- turizm ilişkisi
Doğal özellikler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Beşeri Coğrafya tanımının Beşeri coğrafyayı coğrafya
kavranması
bilimi içinde değerlendirmek
Coğrafyanın turizme etkileri Coğrafyanın
turizm
faaliyetleri
üzerindeki
etkisinin incelenmesiyle.
Doğal özelliklerin turizme Doğal özelliklerin turizme
etkisini detaylı olarak ortaya katkısını yorumlamak
koyabilmek.

4

Anahtar Kavramlar
Coğrafya, Beşeri coğrafya, Doğal özellikler, Coğrafi çevre, Turizm

5

Giriş
Bir beşeri bilim olan coğrafya insanın yaşadığı, çalıştığı, bir araya geldiği ve başta kendi
yaşama ortamı olmak üzere değiştirmekte olduğu yeryüzünü inceler. Coğrafya toplumsal ve
doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri inceleyen fakat inceleme odağında insan ve mekan
olup, insan ile mekan arasındaki etkileşimi öncelikli olarak ele alan bir sentez bilimidir.
Beşeri Coğrafyanın tanımı ve diğer bilimlerle ilişkilerinin incelenmesine geçilmeden önce
sosyal bilimlerde en önemli dallardan biri olan Coğrafyanın tanımı ve diğer bilimlerle
ilişkilerinin ele alınması gerekmektedir.

1.1.

Coğrafya Nedir

Coğrafya yeryüzü olayları arasındaki ilişkileri, bu olayların dağılışını ve bu dağılışın
nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Yeryüzü; atmosfer, litosfer ve hidrosferin temas sahası
ve diğer bütün canlılarla birlikte insanların da yaşam alanı olması nedeniyle son derece
hareketli ve karmaşık olayların gerçekleştiği mekan olarak tanımlanabilir.
Bu olayların bir kısmı örneğin iklim, topografya, akarsular, buzullar, göller, denizler, toprak,
doğal bitki örtüsü ve hayvanlar doğal olaylarken, ülkeler, şehirler, sanayi merkezleri, köyler,
tarlalar ve yollar doğal süreçlerden etkilenmelerine rağmen esas olarak insanların ortaya
çıkardığı ve insan tarafından şekillendirilen beşeri olaylardır. Bu bağlamda coğrafya belirtilen
doğal ve beşeri olayların karşılıklı etkileşimini inceleyen bir bilim dalı olarak ortaya
çıkmaktadır.
Eski Yunanca da arz’ın tasviri ( ge—arz, graphe--- tasvir) manasına gelen coğrafya bugünki
anlamında yeryüzü olayları arasındaki münasebetleri, bu olayların dağılışını ve dağılışın
nedenlerini inceleyen bir ilimdir.
Coğrafya mekanların özelliklerini ortaya koyan ve gerek bu özelliklerin, gerek muhtelif
mekanlar arasındaki benzerlik ve ayrılıkların sebeplerini ve bunlara hükmeden konuları
araştıran ve açıklayan bir ilimdir.
Bir beşeri bilim olan coğrafya insanın yaşadığı, çalıştığı, bir araya geldiği ve başta kendi
yaşama ortamı olmak üzere değiştirmekte olduğu yeryüzünü inceler.
Coğrafya toplumsal ve doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri inceleyen fakat inceleme
odağında insan ve mekan olup, insan ile mekan arasındaki etkileşimi öncelikli olarak ele alan
bir sentez bilimidir.
Coğrafya başlıca iki ana kola ayrılır.
Grafik-1 Coğrafya’nın alt dalları.
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COĞRAFYA

Beşeri
Coğrafya

Fiziki
Coğrafya

Yeryüzünün fiziksel olarak çeşitli kısımları fiziki coğrafyanın konusudur. Litosfer (karalar),
hidrosfer (sular), atmosfer (hava) ve biyosfer (bitki ve hayvan yaşamı) bunlarla bağlantılı
olarak yeryüzünün şekilleri, topraklar, maden kaynakları, su kütleleri, iklimi ve doğal bitki
örtüsü fiziki coğrafyanın araştırma konularıdır. Bunları inceleyen fiziki coğrafyanın alt
kollarıysa; jeomorfoloji, hidrografya, biyocoğrafya ve klimatoloji gibi adlar altında uzmanlık
alanları haline gelmiştir.
Beşeri coğrafya ise, yeryüzü unsurları üzerinde insan kaynaklı faaliyetleri inceler. Buna göre
beşeri coğrafya; insan topluluklarının yeryüzü ile münasebetleri, bu toplulukların yeryüzünün
diğer olaylarıyla bağlantılı olarak karşılıklı aksiyon ve reaksiyonları dahilinde inceleyen bilim
dalıdır. Beşeri coğrafya insanı, özelliklerini ve faaliyetlerini çevreyle ilişki içinde ve meydana
getirdikleri mekansal örgütlenme biçimiyle inceler. Beşeri coğrafya da fiziki coğrafya gibi
kendi içinde kollara ayrılmıştır. Nüfus coğrafyası, ziraat coğrafyası, yerleşme coğrafyası,
siyasi coğrafya, ulaşım coğrafyası, ticaret coğrafyası, turizm coğrafyası, sanayi coğrafyası
gibi.
Belirtilen inceleme alanlarında faaliyet gösteren coğrafyanın insan- mekan ilişkisini
açıklarken diğer bazı bilim dallarından yararlanması kaçınılmazdır. Coğrafyacı,
araştırmalarında yararlanmak üzere meteoroloji, jeoloji, hidroloji, botanik, antropoloji, tarih,
sosyoloji, demografi, iktisat, zooloji, astronomi ve kartografya gibi fiziki ve sosyal bir çok
bilim dalına gereksinim duymaktadır. Ancak coğrafya meteorolojinin yaptığı gibi iklim ve
iklimi oluşturan süreçlerin ayrı ayrı incelenmesi değil bunların insan hayatı ve faaliyetleri
üzerindeki rolünü incelemektedir. Örneğin basınç, rüzgar, yağmur, şimşek, fırtına gibi
meteorolojik olaylar, bunları ortaya çıkaran süreçler ve atmosferin değişen hallerini
incelemez, bunların hesaplarını yapmaz ve hesaplara bağlı olarak hava tahminlerinde
bulunmaz. Coğrafyacı meteorologların yaptığı bütün bu ölçümlerin ve hesaplamaların
sonuçlarından yararlanır. Örneğin çeşitli ortalamalar çıkarır, basınç, yağış, izoterm haritaları
yapar, bunlardan yararlanarak iklim tiplerini belirler ve bu iklim tiplerinin akarsuların debisi
7

ve rejimi, bitkilerin fizyonomileri, nüfus dağılışı, tarım ekonomisi, köylülerin hayat tarzları ve
mesken şekilleri üzerindeki etkisini araştırır. Botanik bitkilerin anatomisi ve yapılarını, aynı
bitki türünün cinslerini, hastalıklarını ve ait oldukları familyalar ile isimlerini araştırır.
Coğrafya ise karakteristik bitkileri, belirli coğrafi çevredeki savan, step, doğal mera, tundra
gibi bitki toplulukları üzerinde durur. Bu bitki topluluklarından insanların nasıl yararlandıkları
ve yararlanabilecekleri, yeryüzündeki dağılışları, tahrip edilmeleriyle meydana gelebilecek
erozyon ve bunların sonuçları üzerinde durur. Coğrafya ele aldığı konuyu açıklayabilmek için
çeşitli bilim dallarından yararlanır fakat bu yararlanmanın ölçüsüne dikkat etmek zorundadır.
Coğrafi amaca hizmet ettikleri oranda yararlanmaya özen gösterilmelidir.
Sosyal bir bilim olan coğrafya, insanın yaşadığı, çalıştığı, bir araya geldiği ve başta kendi
yaşama ortamı olmak üzere değiştirmekte olduğu yeryüzünü inceler. Coğrafya toplumsal ve
doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri inceleyen fakat inceleme odağında insan ve mekân
olup, insan ile mekân arasındaki etkileşimi öncelikli olarak ele alan bir sentez bilimidir.

1.2.

Beşeri Coğrafya Alt Bilim Dalları

Genel tanımlamalar çerçevesinde incelendiğinde alt kolları kısaca sıralarsak;
1.2.1. Nüfus Coğrafyası: Yeryüzünde yaşayan insanların sayıları, dağılışları, hareketleri ve
niteliklerinin neden-sonuç itibarıyla dünya, ülke, bölge veya daha küçük yerleşim üniteleri
bazında incelenmesidir. Toplam nüfus miktarı, nüfusun mekânsal dağılışı, nüfus hareketleri
( iç ve dış göçler), doğum oranları ve doğum hızları, nüfus teorileri ve nüfus politikaları ile
nüfus değişiminde etkili olan sosyo- kültürel nedenler nüfus coğrafyası kapsamında ele
alınmaktadır.
1.2.2.Yerleşme Coğrafyası: İnsan ve mekân kavramı ile hareket eden Coğrafya’nın, Beşeri
fonksiyonları, yerleşme alanları, yaşam sahaları ve bunların çeşitliliği, şekilsel ve normlar
halinde dağılımını, gelişim süreçlerini ve günümüz kavramlarını da kapsayarak değerlendirir.
Yerleşme Coğrafyası temelde iki kolda incelenir. Bunlar şehirsel yerleşim ve kırsal yerleşim
üniteleridir. Yerleşim ünitelerinin oluşmasında etkili olan doğal ve beşeri şartların neler
olduğu, mekansal organizasyonlarının ne şekilde yapılması gerektiği, fonksiyonlarının
gelişmesinde etkili olan faktörler vb. konular yerleşme coğrafyası kapsamında ele
alınmaktadır.
1.2.3.Siyasi Coğrafya: Coğrafi etkilerin, belli coğrafi özelliklere sahip bölgelerde ve belli
coğrafi sınırlarda yaşayan insan topluluklarının siyasi organizasyon gelişim süreçleri ile bu
faktörlerin insan ve mekân üzerindeki etki ve sonuçlarını inceler.
1.2.4.Tarihi Coğrafya: Coğrafi çevrenin tarihsel olarak incelenmesi, tarihsel olaylarda
coğrafi faktörlerin etkisi, coğrafi çevrede insan-mekân-zaman ilişkisi ve bu ilişkinin mekansal
dağılımında etkili olan faktörler tarihi coğrafya kapsamında incelenmektedir.
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1.2.5.Ziraat Coğrafyası: Bir ekonomik faaliyet olan ziraat ile coğrafi faktörlerin insan-besin
ilişkisi ve hayvan-bitki tarımı üzerindeki etkileri, insan-mekân ilişkisi içerisinde zirai
faaliyetlerin besin zincirindeki gelişmeleri, uygulamalar, siyasi organizasyonlar tarafından
geliştirilen tarım politikaları ziraat coğrafyası kapsamında incelenmektedir. Dünya üzerinde
sedanter hayatın başlamasına neden olan zirai faaliyetler primer sektör içinde
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda ziraat coğrafyası dünya genelinin yanısıra, çeşitli ülke ve
bölgelerdeki tarımsal faaliyetleri, ürün çeşitliliğini, uygulanan zirai yöntemleri ve tarım
politikalarını ele almaktadır. Bitkisel ürün yetiştiriciliği ve hayvancılık olarak temelde iki
kolda ele alınan ziraat coğrafyası aynı zamanda ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini ve
bunların mekânsal dağılışları ile bu dağılışta etkili olan coğrafi özellikleri incelemektedir.
1.2.6.Sanayi Coğrafyası: Seconder ekonomik faaliyetlerden olan sanayi, endüstri-imalat
sanayi olarak, mekânın ekonomik yapısı, coğrafi faktörlerin etkisi ve sanayinin coğrafi
dağılışının insan üzerindeki tesirleri ile küresel kavramlar ve etkileri incelenir.
1.2.7.Ticaret Coğrafyası: Coğrafi faktörlerin etkisinde; hammadde-mamul madde üretimi,
değiş-tokuş, ekonomik gelişmeler, dünya ticaret trendleri ve küresel değişimleri insan-mekân
çerçevesinde incelenir.
1.2.8.Enerji Coğrafyası: Tüketilen enerji kaynaklarının önemi, sürdürülebilirliği, alternatif
enerji kaynakları, konvensiyonel enerji kaynakları, üretim-tüketim oranları ve tüm bu
süreçlerin oluşmasına neden olan coğrafi özelliklerin insan- mekân üzerindeki etkileri ve
sonuçları incelenir.
1.2.9.Turizm Coğrafyası: Ekonomik faaliyetlerin parlayan yıldızlarından turizm; çok büyük
ölçüde coğrafi koşulların ve coğrafi faktörlerin etkisi altındadır. Bu durumun turizmin
gelişmesindeki önemi, insan (antropojenik etkiler),bu faktörlerin insan-mekân ilişkisindeki
nedenleri ve sonuçları incelenir.
1.2.10.Ulaşım Coğrafyası: Tüm beşeri faaliyetlerin gerçekleşmesinde olmazsa olmaz olan
ulaşım fonksiyonları ve öneminin coğrafi faktörler ile çevresel etkiler açısından; kara, demir,
deniz, hava yolu ulaşımı, boru hatları ile taşımacılık, kablolu ulaşım ve tüm bu etkenlerin
insan-mekân üzerindeki tesirleri incelenir.

1.3.

Coğrafya’nın Yararlandığı Bilim Dalları

Coğrafya ele aldığı konuları ve olayları açıklığa kavuşturabilmek için çeşitli bilim dalları ile
ilişki halinde olmalıdır. Coğrafyanın insan- mekân ilişkisini açıklarken diğer bazı bilim
dallarından yararlanması kaçınılmazdır. Coğrafyacı, araştırmalarında yararlanmak üzere
meteoroloji, jeoloji, hidroloji, botanik, antropoloji, tarih, sosyoloji, demografi, iktisat, zooloji,
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astronomi ve kartografya gibi fiziki ve sosyal bir çok bilim dalına gereksinim duymaktadır.
Ancak coğrafya meteorologların yaptığı gibi iklim ve iklimi oluşturan süreçlerin ayrı ayrı
incelenmesi değil bunların insan hayatı ve faaliyetleri üzerindeki rolünü incelemektedir.
Örneğin basınç, rüzgar, yağmur, şimşek, fırtına gibi meteorolojik olaylar, bunları ortaya
çıkaran süreçler ve atmosferin değişen hallerinin insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırır..
Coğrafyacı meteorologların yaptığı bütün bu ölçümlerin ve hesaplamaların sonuçlarından
yararlanır. Örneğin çeşitli ortalamalar çıkarır, basınç, yağış, izoterm haritaları yapar,
bunlardan yararlanarak iklim tiplerini belirler ve bu iklim tiplerinin akarsuların debisi ve
rejimi, bitkilerin fizyonomileri, nüfus dağılışı, tarım ekonomisi, kırsal hayat tarzları ve
mesken şekilleri üzerindeki etkisini araştırır. Botanik bitkilerin anatomisi ve yapılarını, aynı
bitki türünün cinslerini, hastalıklarını ve ait oldukları familyalar ile isimlerini araştırır.
Coğrafya ise karakteristik bitkileri, belirli coğrafi çevredeki savan, step, doğal mera, tundra
gibi bitki toplulukları üzerinde durur. Bu bitki topluluklarından insanların nasıl yararlandıkları
ve yararlanabilecekleri, yeryüzündeki dağılışları, tahrip edilmeleriyle meydana gelebilecek
erozyon ve bunların sonuçları üzerinde durur. Coğrafya ele aldığı konuyu açıklayabilmek için
çeşitli bilim dallarından yararlanır fakat bu yararlanmanın ölçüsüne dikkat etmek zorundadır.
Coğrafi amaca hizmet ettikleri oranda yararlanmaya özen gösterilmelidir.
1.3.1. Tarih: Günümüzdeki tüm beşeri olaylar bugünkü çevre şartları yanında ancak tarihe
başvurularak, geçmişteki kökleri incelenilerek açıklanabilir. Yeryüzünde izleri görülen tarihi
olaylar, kavimler ve devletler coğrafyayı ilgilendirir. Siyasal Organizasyon olan devletler
coğrafi sınırlar üzerinde kurulmuş olup üzerinde insan topluluklarının yaşadığı coğrafi
olaylardır.
1.3.2. Antropoloji: Coğrafya araştırma sahalarında bir takım veriler örneğin bitki ve hayvan
toplulukları, hayat tarzları gibi değişiklikler gösteriyorsa Antropoloji Bilimi’nden
yararlanarak insan renkleri, boyları, kafataslarının da değiştiği vb. bulgulara erişilebilir.
Antropoloji zaten insan bilimi anlamına gelen anthropos (Yunancada insan) ve logos
(bilim)sözcüklerinden türetilmiştir.
1.3.3. Etnoloji: İnsan ırkının nereden geldikleri, nasıl geliştikleri ve nasıl yayıldıklarını
inceleyen bilim dalıdır. Bir toplumun içine girerek, onun yaşamına katılarak bilgi toplama
tekniğiyle bilgilerin yayınlanmasına etnografya denir ve insanlığın kültür tarihini etnografya
malzemelerine dayanarak açıklar ki bu durum da Beşeri Coğrafya açısından önemli bir veri
kaynağıdır.
1.3.4 Sosyoloji: Toplumsal göç olayları, demografik özellikler, yerleşme fonksiyonları gibi
konularda ortak özelliklere sahip olup, ancak Beşeri Coğrafya veya Coğrafya bilimine fazlaca
sarılan Sosyoloji’nin, Coğrafya Biliminden kaynaklandığı da kabul edilmektedir. Bu konudaki
endişeler Ord.Prof.Dr. Ali Tanoğlu tarafından ifade edilmiştir.
1.3.5. Ekonomi: Ulusal zenginliğin üretilmesi ve bölüşümü ile bunların dayandığı toplumsal
ilişkileri konu aldığından bu olgular Beşeri Coğrafya açısından değerlendirilir ve neden-sonuç
ilişkisine varılır.
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1.3.6. Arkeoloji: Geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının belli özellikleri,
kullandıkları malzemeler, ürettikleri eşya ve aletler, yerleşim sahaları kalıntıları, bitki
tohumları kalıntıları Beşeri Coğrafya’ya katkı sunar.
Beşeri Coğrafya veya Coğrafya Bilimi ele aldığı konuyu açıklayabilmek için çeşitli bilim
dallarından yararlanır ancak bu yararlanmaların ölçüsüne dikkat etmek zorundadır. Coğrafi
amaca hizmet ettikleri oranda yararlanılmaya özen gösterilmelidir. Bu bağlamda özet olarak;
COĞRAFYA' nın konusu kısaca DÜNYA ve İNSAN’dır. Doğa tarafından yaratılan ancak
insan tarafından özellikle son iki yüz yıldır hızla değiştirilmekte olan dünya üzerinde
odaklaşmıştır coğrafya. Yedi milyon yıl önce ortaya çıkan insanın hızla yeryüzüne dağılıp
dünyayı yeniden biçimlendirmeye başlaması, coğrafi görünümü dönüşüme uğratmış, yeni
yaşam tarzları yaratmıştır. Çağdaş Coğrafyada insan ile çevresi arasında ilişki–gerek geçmiş
gerekse şimdiki- bu karşılıklı etkilenmenin incelenmesidir.

1.4.

İnsan- Çevre Etkileşimi

1.4.1. İnsanın Çevre Üzerindeki Etkisi:
Beşeri coğrafya insanın mekânla olan karşılıklı etkileşimini incelediğine ve her etkiye karşılık
bir tepki oluşacağına göre, önce doğanın insan üzerindeki etkisini değerlendirmek
gerekmektedir. Coğrafya her zaman öncelikle insanın içinde yaşadığı çevre şartlarını
incelemekte daha sonra da bu ortamda yaşayan insanın hayat tarzını ve faaliyetlerini
değerlendirmektedir.
Doğal çevre şartları bitki ve hayvanlar açısından son derece önemli olduğu gibi, aynı zamanda
bu şartlarda hayatını sürdüren insan üzerinde de etkilidir. İnsanların gerçekleştirdiği
faaliyetlerin hiç biri örneğin iklim ve toprak özellikleri anlaşılmadan tam ve doğru olarak
açıklanamaz. (Örneğin bir kutup ayısı, deve, kaktüs, bir eskimo, bir bedevi vs..)
Anadolu’da köylerin toplu olması ve dağılışı her şeyden önce bölgedeki su kaynaklarının
seyrekliği ve dağılışıyla ilgilidir. Doğu Karadeniz bölgesinde yerleşmelerin dağınık olmasında
ziraat sahalarının dağınık ve parçalı olması, Akdeniz iklim kuşağında yükseklik farkın ortaya
çıkardığı bitki örtüsünün değişimiyle ilgili olarak yaylaya çıkma geleneği bu konuda
verilebilecek örneklerdendir. Avrupa kıtasıyla Avustralya kıtası arasında ise, uygarlık ve
yerleşme tarihi bakımından ortaya çıkan büyük farkın en önemli nedeni coğrafi konumdan
kaynaklanmaktadır. (Biri dünya anakaralarının ortasında, diğeri okyanus ortasında)

İnsanın coğrafi çevre üzerindeki etkileri şu alt başlıklar içinde ele alınabilir.
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İnsanın yüzey şekilleri üzerindeki etkisi: Açılan kanallar, tüneller, yollar, limanlar, kurulan
köyler, şehirler, kurutulan bataklıklar, taraçalar vs.
Foto-1: Bolu tüneli.

Kaynak: www.kgm.gov.tr

Doğal bitki örtüsü üzerindeki etkisi: tarım alanları açmak için ormanların tahribi, aşırı
otlatma, maden ve taş ocakları açma, vs.
Foto-2: Tarım alanları açmak için ormanların tahrip edilmesi.

Kaynak: Göney S.,Doğan Sertkaya Ö, 2014, Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı, Nobel yayınevi,
Ankara.
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Sular üzerindeki etkisi: Yapılan barajlar, setler, göller, sulama kanalları, yer altı sularının aşırı
kullanımı, suların kirletilmesi (Salgın hastalıklara, zehirlenmelere, sudaki canlı hayatın yok
olmasına ve kirletilmiş olan bu suların zirai sulamalarda kullanılması ise; toprağın
kirlenmesine, sudaki zararlı maddelerin bitkilere geçmesine ve bu bitkilerle beslenen
canlıların zarar görmesine ayrıca verim kaybına neden olur. )
Foto-3: Atatürk barajı.

Kaynak: dsi.gov.tr
Foto-4: Atıkların yarattığı kirlilik.

Hayvan ve bitki türlerinin dağılışı üzerindeki etkisi: İspanyollar tarafından buğday,
şekerkamışı, at, sığır, domuz gibi bazı bitki ve hayvan türlerinin yetiştirilmeye başlanması,
Amerika’dan Avrupa’ya mısır, tütün, domates, pamuk gibi bitki türlerinin getirilmesi, o
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bölgelerin doğal ekosistemlerinde görülmeyen bitki türlerinin tarımının yapılmaya başlanması
sürecini geliştirmiştir.

İklim değişikliği üzerindeki etkisi: Kurulan barajlar vasıtasıyla yerel ölçekte bile olsa
değişiklikler meydana gelir. Su temin etmek veya orman yangınlarını söndürmek için suni
olarak bulutları toplayarak yağmur yağdırmak veya havaalanları üzerinde biriken bulutları
dağıtmak için müdahale etmek. Şehirlerde şehre özgü bir takım durumların gelişmesi,
örneğin; ısının daha yüksek olması, rüzgar sisteminin daha zayıf olması, hava kirliliği vb.

Madenler üzerindeki etkisi: İnsanların madencilik faaliyetleriyle ilgilenmeye başlaması
günümüzden yaklaşık 5 700 yıl öncesine dayanmaktadır. O tarihten itibaren artan miktarda
demir, bakır, kömür, mermer gibi madenler işletilmektedir. Yeryüzü ölçeğinde madencilik
faaliyetlerinin gerçekleştiği toplam alanın yaklaşık 156 milyon hektar olduğu bilinmektedir.
Sürdürülen madencilik faaliyetleri sonucunda ise, yılda ortalama 3000 milyar ton malzeme
kazılmaktadır. Topografya bozuluyor.
Foto-5: Maden alanlarının doğa üzerindeki olumsuz etkileri.

Toprak üzerindeki etkisi: tarım ve hayvancılık faaliyetleri toprak üzerinde etkilidir. Kullanılan
gübreler, ilaç gibi kimyasallar toprak kirliliğine neden olmaktadır. Tarlalar aşırı sulanarak
tuzlanmaktadır.
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Foto-6: Tuzlanma ve çoraklaşmanın toprak üzerindeki etkisi.

İnsanın çevre üzerindeki etkisi artan nüfus, artan talepler ve gelişen teknolojiyle daha da
artacaktır. Bu nedenle zaman geçtikçe dünyanın olanaklarından nasıl daha fazla
yararlanacağımız değil, onu nasıl daha fazla koruyabileceğimiz kaygısı ön plana çıkmaktadır.

1.4.2. Çevrenin İnsan Üzerindeki Etkisi:
İnsan ve davranışları üzerinde doğrudan etkili olan en önemli çevre faktörü iklimdir. İklim
insanın ırksal özellikleri, karakter ve davranış farklılıklarının da kaynağıdır. Teknolojideki
tüm ilerlemelere karşılık insan hala bütün maddi ihtiyaç ve istekleri için fiziki çevreye
bağlıdır.

Dünya durağan değil hareketlidir. Bu hareketler doğal olaylar olarak adlandırılır. Bu doğal
olaylar yerleşmenin olmadığı sahalarda fazla önemsenmez. Buna karşın insanların yaşadığı
yerleşim ve faaliyet sahalarında doğal afetler büyük zararlara yol açar.
İnsan ve davranışları üzerinde doğrudan etkili olan en önemli çevre faktörü iklimdir. İklim
insanın ırksal özellikleri, karakter ve davranış farklılıklarının da kaynağıdır. Teknolojideki
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tüm ilerlemelere karşılık insan hala bütün maddi ihtiyaç ve istekleri için fiziki çevreye
bağlıdır.
Dünya ziraat kuşakları bakımından üç faklı bölgeye ayrılmıştır. Kabaca 90-66.33° enlemleri
arasında soğuk kuşak, 66.33- 23.27 ° enlemleri arasında orta kuşak ve 23 dereceden ekvatora
kadar olan kısım ise, sıcak kuşak olarak belirlenmiştir. Bu kuşaklar iklim ve dolayısıyla zirai
faaliyetlerdeki farklılıklar sebebiyle ayrılmıştır.
Kuzey yarım kürede meskenlerin kuruluş yeri olarak güney bakılı alanların tercih edilmesi,
evlerin çatılarının dik, eğik veya düz olması iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerine
gösterilebilecek örneklerdir.
Çevre sürekli bir değişim içinde olması nedeniyle de insan ve faaliyetleri üzerinde
etkilidir. Bu etki olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir.
Doğadaki aşınma, taşıma ve biriktirme faaliyetleri çeşitli yönlerden insan yaşamını
etkiler. Akarsular belirtilen faaliyetlerdeki rolleriyle doğal faktörler arasında ilk sırayı alırlar
ve bu değişim uzun süreli bir karakter taşır. Bunun yanı sıra dalgalar ve rüzgar da önemli
doğal faktörlerdir.
İklimde yaşanan değişiklikler doğadaki uzun süreli değişimlere örnektir. İklimin
kuraklaşması, ısınması veya soğuması beşer tarihinde oldukça önemli olaylardır. Doğadaki
kısa süreli değişimlerden olan mevsimler ise, insan ve faaliyetleri üzerinde etkilidir. Gece
gündüz oluşumu da kısa süreli değişimlere diğer bir örnektir. Ani değişimler de insan hayatı
üzerinde etkili doğal süreçlerdir. Seller, fırtınalar, depremler, heyelanlar bunlara örnek
gösterilebilir.
Dünyanın oluşumundan bu güne kadar geçen sürede ve gelecekte, dünya içinde ve üstünde
doğal olaylar görülmüş ve görülmektedir. Dünya durağan değil hareketlidir. Bu hareketler
doğal olaylar olarak adlandırılır. Bu doğal olaylar yerleşmenin olmadığı sahalarda fazla
önemsenmez. Buna karşın insanların yaşadığı yerleşim ve faaliyet sahalarında doğal afetler
büyük zararlara yol açar. Sosyo- ekonomik sıkıntılar doğar, oldukça olumsuz bir tablo ortaya
çıkar. İşte bu durum afet olarak tanımlanır.
Doğal afetler jeolojik ve meteorolojik olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. Küreselleşmeye
bağlı olarak dünyada doğal çevre bozulmaları sebebiyle doğal afetler artmakta buna bağlı
olarak büyük can ve mal kaybı olmaktadır. Doğal afetlerde dünyada ki tüm insanlar aynı
hisleri paylaşır. Bu sebeple din, dil, ırk ayrımı olmaksızın doğal afetlerle karşı karşıya kalmış
ülkelere dünyanın farklı ülkelerinden her türlü maddi ve manevi yardımlar ulaştırılır.
Dünya oluştuğundan beri içinde ve üstünde sürekli bir hareket söz konusudur. Bu
hareketlerden bazıları önceden bilinmesine karşın bazıları da tamamen bilinmemekte ve
aniden ortaya çıkmaktadır. Bilinen ve bilinmeyen bu hareketler insanoğlunun istemediği;
canını, malını ve sağlığını kaybettiği sonuçlar doğurur. İnsanoğlu varolduğu dönemden
itibaren doğal afetlere karşı mücadele etmektedir.
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Güçlü olanın kazandığı dünyada daha üstün bir güç ise, doğadır. Doğa gücü acımasız ve
affetmezdir. Saha kazanma ve ekonomik olarak güçlü olma isteğiyle insanın insanı öldürdüğü
bir ortamda doğanın ortaya çıkardığı felaketler karşısında insanlar kenetlenir, dostluk ve barış
havası oluşur. Ortaya çıkan tutum ve duygular, insanların farklı olaylara aynı gözle bakmasını
sağlar.
Doğal afetler insanlar için her açıdan oldukça zor bir olgudur. Doğal çevre güzel bir
görünüme sahiptir. Ayrıca bu güzel görünüm insanın müdahalesiyle, düzenlemesiyle kısacası
insanın katkısıyla daha da güzel bir görünüm kazanmakla birlikte bazen de afetlere zemin
hazırlayarak ölümlere yol açmaktadır. Gerek kendiliğinden oluşmuş doğal göller ile gerekse
sonradan insanoğlunun yaptığı göller ve barajlar çevreye farklı bir görünüm vermektedir.
Doğal afetler içinde özellikle depremler ve taşkınlar baraj ve göllerde risk oluştururlar. Baraj
ve göllerin eğim yönündeki kapak ve setleri deprem sırasında zarar görmesi halinde sular hızlı
bir şekilde baraj ve göl alanından çıkarak eğim yönündeki yerleşim ve ziraat alanlarını
basmaktadır. Bu afet sonunda yüksek oranda can ve mal kaybı olmakla birlikte ziraat yapılan
alanda ürünler de sular altında kalmaktadır.
Tüm doğal afetler dünyanın oluşumundan bugüne kadar olan yaklaşık 5 milyar yıldır
tekrarlanarak devam etmektedir. Dünyada görülen bu doğal afetler, dünyanın bugünkü şeklini
almasına neden olmuştur. Her doğal afet sonucundaki duruma insanoğlu ilk önceleri tepki
vermesine karşın bir zaman sonra varolan duruma intibak etmektedir. Doğal afet sonucunda
yeryüzü yeni görünümler kazanmaktadır. Bu görünüm üzerinde beşeri ve iktisadi faaliyetler
ya olduğu gibi devam eder yada yeni durum üzerine faaliyetler yeniden şekillenmektedir.
İktisadi faaliyetler ve yerleşmeler doğal afetlerle birlikte büyük zarar görmekte, yerleşmeler
kaybolmakta, insanlar ortadan kalkmakta buna bağlı olarak tüm faaliyetler durmakta veya
tamamen yok olmakta, kısaca büyük zararlar doğmaktadır. Ekonomik yapı zarar görmekle
birlikte, sosyal yaşam felç olmakta adeta hareketsiz ve belirsiz bir durum ortaya çıkmaktadır.
İşte bu durum afet ismiyle nitelendirilir.
İnsanlar varolduğundan beri en yakın çevresindekilerle dahi bir mücadele içinde
yaşamışlardır. Bu mücadele fasılasız olarak süregelmiştir. Günümüzde ise, insanlar bir araya
gelerek metropol şehirleri oluşturmuş ve böylece milyonlarca insan bir arada yaşar hale
gelmiştir.. Hatta sınırların ortadan kalktığı bu günlerde devletlerin birleşerek çok büyük
topluluk oluşturdukları görülmektedir. Küreselleşmeyle birlikte sınırların kalkmasına rağmen,
dünya üzerinde bir başka bölgede insanlar mücadele içinde hatta devletler büyük çekişme
içinde yaşamlarını sürdürmekte ve ekonomik sosyal çıkarlar ön plana çıkmaktadır. Hatta
zaman zaman kızgınlıklar o kadar büyümektedir ki, savaşın eşiğine gelinerek arada soğuk
savaş yaşanmaktadır. Mücadele ve kavga süregelen bir olay haline gelerek günlük yaşama
damgasını vurmaktadır. Güçlü olma duygusu bu mücadeleyi devam ettirmektedir. Bu
mücadeleyi ve çekişmeyi hiçbir şeyin bitiremeyeceği kanıksandığı sırada doğal afetler bir
anda kendini göstererek adeta o an için bıçak gibi kesmektedir. Sanki bazı şeylerin
yaşanmadığı bir durum oluşmaktadır. Doğal afetler neticesinde oluşan olumsuz tablo
savaşılan veya savaş noktasına gelinmiş bir noktadan aniden; barış, dostluk ve birlikte hareket
etme duygusu ortaya çıkmaktadır. Doğal afetlerin şiddetine bağlı olarak binlerce ölü ve yaralı
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olmak üzere çok büyük maddi ve manevi zararlar olmaktadır. Saniyeler kadar süren kısa
deprem, heyelan daha uzun süreli sel, tsunami, fırtına vb. ile daha uzun süreli radyasyon
akımları büyük olumsuz sonuçlar doğurmaktadır Süresi belli olan bu afetler. o anlık da olsa
büyük dostluklar oluşturmaktadır.
Doğal afetler; ölümler ve yaralanmalarla birlikte açlık, evsiz kalma, heyecan, korku, panik
yaratmakta, yollar bozulmakta veya ortadan kalkmakta, köprüler yıkılmakta, yaşam için
gerekli elektrik, su ve alt yapı hizmetleri durmaktadır. Artık bu noktadan sonra yardım
kaçınılmaz olmaktadır.
Doğa olayları olumsuz sonuçlarıyla afet ismini alır. Ancak doğal afetler sosyo- ekonomik ve
teknik olay olarak yaşanmaktadır. Doğa en iyi biçimde önemsenmeli ve kavranmalıdır. Bu
önem ve kavrama ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle alakalıdır. Gelişmiş bir ülke afetlere karşı
uygulanabilir, güçlü ve sürdürülebilir politikalar üretebilmektedir. Güçlü bir afet politikası
bazı afetlere karşı tutunabilmekte ve olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Aynı şartlarda
oluşmuş bir doğal afet gelişmişlik düzeyi farklı olan ülkelerde farklı sonuçlar göstermektedir.
Gelişmiş ülkelerde doğal afetlere karşı güçlü politikalar üretilerek, sürdürülebilir bir şekilde
yaşam içinde uygulanmaktadır. Örneğin aktif bir fay hattında yeralan Japonya’da meydana
gelen depremler büyük can ve mal kaybına neden olmamaktadır. Buna karşın Japonya’da
yaşanan aynı şiddetteki bir deprem gelişmemiş bir ülkede meydana geldiğinde binlerce ölü ve
yaralıya sebep olmakla birlikte mal kaybı da oldukça büyük olmaktadır. Doğal afetlerde fen
bilimleri, sağlık bilimleri sosyal bilimler tüm disiplinleriyle birlikte hareket etmelidir. Sosyal
bilimlere verilecek önem afet öncesi ve sonrası yaşamda güçlü, bilinçli ne yaptığını bilen bir
toplum ortaya çıkaracaktır. Sosyal bilimlerin önem kazanmadığı bir toplum zayıf düşer, doğal
afetler karşısında ezilir. Doğal afetler karşısında güçlü ve mücadeleci bir toplum ancak sosyal
bilimler içinde coğrafyaya, tarihe, sosyolojiye, psikolojiye, arkeolojiye verilecek önemle
oluşur. Bu bilim dalları insana sosyal açıdan güç verir, olumsuz doğa koşullarına karşı güçlü
kılar. Doğal afetler karşısında kadın ve erkek güçlü bir sosyal yapıyı oluşturur. Bu güçlü
sosyal yapı bilim dallarının birbirleriyle koordineli olarak çalışmasına bağlıdır.
Dünyada oluşan doğal olaylar kaçınılmazdır. Dünya kendi içinde bu doğal olaylar ile
dengesini oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki, doğal afetler günümüzde yaşadığımız büyük
olumsuz sonuçları bize yaşatmayabilir. Doğa kendi kendine bir düzen oluşturur. Doğanın
oluşturduğu bu düzeni insanoğlu bozmamalıdır. Doğanın verdiğini insanoğlu bozucu şekilde
değerlendirmemelidir. Dünyada canlı ve cansız varlıklar arasında bir denge vardır. Karşılıklı
bir ilişki söz konusu olup, insanların doğayı gelişigüzel olarak kullanması olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Buna karşın dünya üzerindeki insan ve tüm canlılar yaşamlarını
sürdürebilecekleri risksiz bir hayat tarzı arzularlar. Özellikle insanlar hayatlarını rahat
yaşayabilmek için doğanın dengesiyle oynamaktadırlar. Dengenin bozulmasıyla yaşam için
gerekli su ve toprak ve bunlara bağlı havanın temizliği kaybolmakta ve bozulmaktadır.
Kısacası su, toprak ve temiz hava azlığı oluşmaktadır. Yani insanın yaşamı için olmazsa
olmazlar giderek azalmaktadır. Bunların olmaması demek beslenmenin zora sokulacağı veya
sona ereceği demektir. Doğanın kendi içinde oluşturduğu düzene insanın dışarıdan etkileri
doğal afetlerin sıklıkla oluşmasına ve olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
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Doğanın işleyişini bozarak doğadan alınan herşey zamanı gelince doğa tarafından geri
alınmaktadır. Doğanın geri alma olgusu fevkalade önemlidir. Bu konunun ciddiyeti gelişmiş
ülkeler tarafından anlaşılmıştır. İnsanlar tarafından bozulan doğal dengenin yine insanlar
tarafından az da olsa yeniden düzeltilebileceği ve buna bağlı olarak tekrar korunabileceği
bilincine varılmıştır. Sürdürülebilir dünya için doğal dengenin korunması şarttır. Daha öncede
belirtildiği gibi doğa dinamik bir yapıya sahiptir. Doğa belirli hareket ve fonksiyonlarla
kendisine her zaman bir denge oluşturmaktadır. Oluşan dengeler bir süre devam etmekte olup,
bu haliyle kendisini kabul ettirir. Doğal olaylar her zaman canlılık gösterir. Bu açıdan dünya
üzerinde doğal olayların oluştuğu alanlar ile insanın tahribinden dolayı oluşacak doğal olaylar
alanlarını iyi belirlemeli, insanın tüm yaşam alanları buna göre seçilmelidir. Belirtilen jeolojik
doğal afetler içinde depremin oluşacağı alanlar, heyelana maruz kalacak bölgeler ile
volkanların varolduğu sahalar iyi bilinmelidir. Buralarda meydana gelecek doğal olaylar
insanların mal ve can kaybına sebep olacaktır. Yerleşim alanları, iş alanları, alışveriş
merkezleri ile kamunun tüm hizmet binaları bu alanlar dikkate alınarak inşa edilmelidir. Bu
alanlar doğal olaylar ile büyük afetlere sebep olacağı açıktır. Ülkemizde 17 Ağustos ve 12
Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan depremlerde ülkemiz vatandaşları olarak şunu bir kez daha
hatırladık ’deprem öldürmez binalar öldürür.’ Deprem kuşağında olan bütün ülkeler bunu
bilerek binaları sağlam zemin üzerine, fay hattından uzak, kaliteli ve yeterli malzemeyle
yapmaları gerekmektedir. Japonya buna en iyi örnektir. Bu durum meteorolojik doğal olaylar
için de aynen geçerli olup; sel, yangın, fırtına, çığ, tsunami ve doğal radyasyon alanları iyi
belirlenerek tüm yaşamsal faaliyetler bu bölgeler dışına kaydırılmalıdır. Seçilen yaşamsal
alanlar bir süre sonra yetmeyecek duruma gelebilir. O halde nüfus artışına bağlı olarak
daralan bu alanlar dışında başka alanlar aranması gerekmektedir. Ama bu yeni alan arama
yerine varolan yaşam alanı genişleyebildiği alana doğru yayılmaktadır. İşte genişleyen bu alan
bir fay hattı, bir heyelan, volkan, sel vb. alanı olabilmektedir. Bunun yanında denizlerin
doldurularak yerleşime açılması bir başka tehlike olup, birçok doğal olayların oluşması
halinde tahribi çok büyük sonuçları doğurabilmektedir. Can ve mal kaybının çok olduğu doğal
olaylarda afet büyük boyutta olur. Az ise, afet sadece ismiyle anılır. 2 Haziran 2008 tarihinde
Çin’de meydana gelen 8.0 şiddetli depremde 70.000 ölü, 370.000 yaralı olmak üzere 15
milyon kişiyi etkilemiştir. Yine bu dönemde Çin’de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı
112 olmasına karşın 1.27 milyon kişinin evini terk etmesine sebep olarak, yaklaşık 1.5 milyar
dolarlık maddi zarara sebep olmuştur. Diğer afetlere göre ölü sayısının az olmasına rağmen
ölenin insan olduğu unutulmamakla birlikte maddi ve manevi zararın büyük olduğu
görülmektedir.
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1.5.

Coğrafya Biliminin Gelişim Tarihi

1.5.1. Eski Çağ'da Coğrafya:
Bu çağda coğrafya, basit birtakım harita çizim denemeleri ile başlamıştır. Bu denemeler,
Dünya'nın hayal edilmeye çalışılan biçiminin, kaba çizgilerle çizimi şeklinde ifade edilmesine
yönelik girişimlerdir. Bu tür basit coğrafî düşüncelerin oluşmaya başladığı ilk kültürel
bölgelerin, aynı zamanda da en eski yerleşme bölgelerinden olan, Eski Mısır ve Mezopotamya
kültürel bölgeleri olarak kabul edilir. Bu bölgeler, Nil ve Fırat-Dicle gibi akarsuların sağladığı
yaşama kolaylıkları nedeniyle, Dünya'nın yerleşmeye uygun en eski yerleşme bölgeleridir. Bu
nedenle de, söz konusu bölgelerdeki kültürel gelişmeler, daha erken başlamıştır. Bu eski
kültürel bölgelere, bütün Eski Çağ Akdeniz havzası kıyı yerleşme bölgeleri de dâhildir.
Akdeniz havzası ve Mezopotamya Eski Çağ devletlerinde, giderek oluşmaya başlamış basit
bilimsel düşüncelerde, coğrafî bilgilerin bulunduğuna tanık oluruz. Örneğin, bugüne kadar ele
geçmiş olan en eski coğrafî belge, M.Ö. 2400 ya da 2700 yıllarında Babiller tarafından,
Babil'de yapıldığı kabul edilen bir harita taslağıdır. Kilden yapılarak, üzerine harita çizildikten
sonra Güneş'te kurutulan, bir tablet üzerine çizilmiştir
Eski Çağ’da Yer = Dünya bilgisi ya da bir diğer ifade ile coğrafî görüşler mitolojik
(efsanelerle ilgili) ve mistik (dinî kabul edilen, fakat çağdaş anlamda dini olmayan
davranışlar) esaslara dayanıyordu. Örneğin, Mezopotamya toplumlarındaki bilge kişilere göre
Dünya, gök aleminin yere yansımış bir gölgesi, yanı aksı olarak düşünülüyordu. Şekli ise,
Dicle üzerinde yüzen: (yüzdürülen) bir küfe nin (yük ve insan taşıyan bir çeşit tekne şeklinde
sepet), tersine döndürülmüş şekline benzetiliyordu. Küfe biçimindeki Dünya'yı, çepeçevre acı
su denizlerinin kuşattığı sanılıyordu. Bunlar, kuşkusuz tuzlu su denizleri idi ve görüş, pek de
yanlış değildi. Gerçi mitolojik ve mistik düşüncelere (olayların nedenlerini efsanevî ve dini
esaslarda arayan felsefî yaklaşım) dayanmakla birlikte, yine de bu tür görüşlerin, coğrafi bazı
yönleri bulunduğu kuşkusuzdur. Çünkü Eski Çağ insanları, Dünya'nın biçiminin neye
benzediği, çevresinde neler bulunduğu gibi konularda görüşler ileri sürmüşler ve yorumlar
yapmışlardı. Bu merak ve düşünceler, Mezopotamya toplumlarının (Sümerler Akadlar ve
Asurlular), hem birbirlerini ve hem de Elamlar, Hititler, Fenikeliler ve Mısırlılar gibi çevre
toplumları da tanıyabilmişlerdi. Hatta Doğu Akdeniz kıyısı Eski Çağ devletlerinden olan
denizci Fenikeliler ve Kuzeybatı Afrika devletlerinden olan Kartacalılar denizciliğin sağladığı
avantajlar nedeniyle, ticarî amaçlara yönelik faaliyetler sonucu( Endülüs (bugünkü İspanya),
Büyük Britanya adaları, Kızıldeniz kıyıları, Ege ve Karadeniz kıyı yerleşmelerine kadar
seferler düzenliyordu. Anlaşılıyor ki, Eski Çağ Akdeniz kültür bölgesi toplumları, sınırlı da
olsa birbirlerinin ülkesini tanıyabilmişlerdi. Özellikle Makedonya kralı İskender Devri'nde
(M.Ö. 356–323), Akdeniz havzası çevresi toplumlarının algılayabildiği coğrafî yeryüzünün
sınırları, daha da genişlemişti. Savaş amaçlı seferler ve çıkılan bazı tanıma amaçlı geziler,
daha önce az da olsa öğrenilmiş bulunulan Akdeniz dünyasına ek olarak, Hint Yarımadası
Arap Yarımadası, Suriye, Orta Asya ve Batı Avrupa gibi geniş bölgelerin, sınırlı da olsa,
tanınmasını sağlamıştı. Dolayısıyla düşünürlerde, bu bölgeler hakkında, coğrafî bazı yüzeysel
bilgiler oluşmaya başlamıştı. Hem ulaşım şartlarının nispeten iyileştirilmesi ve hem de
işgaller yolu ile yeni ülkeler ele geçirilmesi gibi nedenlerle, Roma İmparatorluğu Devri'nde,
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bilinen yeryüzünün sınırları, daha önceki devrelere göre büyük ölçüde genişlemiştir. Örneğin
bu devrede; İskandinavya Yarımadası, Ekvatoral Afrika, Gine Körfezi kıyıları ve Kanarya
Adalarından; doğuda Çin'e kadar uzanan Kuzey Yarımküresi, artık Roma devri insanları
tarafından ana çizgileri ile öğrenilmiş bulunuyordu. Roma Devri'nin en önemli coğrafî
kaynakları, Roma ordusunun istihkâm sınıfı tarafından hazırlanan, yol haritalarıdır. Bu
haritalarda, sefer yapılacak bölgeye giderken ordu birliklerinin geçeceği yol güzergâhtan, bu
güzergâhlar boyunca su ve gıda maddesi sağlanabilecek konumlar: konaklanabilecek yerler
gösterilirdi. Haritalar yapılıp, açıklama kılavuzlarında bu tür bilgiler gösterildikten sonra ordu
sefere çıkıyordu. Ayrıca, işgal edilerek imparatorluğa katılacak ülkeler, nüfus, ekonomik
kaynaklar, su kaynaklan, yeryüzü şekilleri, ormanlar ve hayvancılık potansiyeli gibi coğrafî
özellikleri yönünden de, önceden dikkatle inceleniyordu. Bu uygulama, Osmanlı
İmparatorluğu yönetimince de yapılıyordu. Gerekli bilgiler ve doküman, sefere çıkmadan
aylarca önce sağlanıyor; sefere, bundan sonra çıkılıyordu. Askerî amaçlarla da olsa, ordunun
sefer yapacağı ve işgal edilecek bölgelerin yol durumu, su ve gıda maddesi imkânları gibi
bilgilerin derlenmesi, coğrafî anlamda konum ve özelliklerinin belirlenmesi girişimi demektir.
Dolayısıyla bu tür etütler, sınırlı da olsa, coğrafî düşüncenin gelişmesinde etkili olmuştur.
Çünkü bu ilim, özellikle yerinde gözlem ve etütlerin sonuçlarını yorumlamaya dayanır. Eski
Çağ'da coğrafya, daha çok matematik ilmi ve tarih ilmi bilgileri ile iç içe gelişimini
sürdürmüştü. Bağımsız ve başlı başına coğrafya eserleri oluşturulması yerine, düşünür ve
gezginler eserlerinde tarih, coğrafya ve matematikle ilgili bilgileri, bir arada belirlemiş ve
işlemişlerdir. Ancak bu yaklaşım, yine de coğrafya ilminin gelişmesine büyük katkılar
yapmıştır.
Eski Çağ düşünürlerinin, dikkatle üzerinde durdukları, bazı gözlem ve hesaplamalar yaparak
görüş belirttikleri coğrafî düşüncelerin bir kısmı şunlardır:
1. Dünya'nın biçimi ve boyutları
2. Dünya'nın çevre uzunluğunun hesaplanması
3. Coğrafî koordinatların hesaplanması
4. Paralel ve meridyen daireleri
5.Yönlerin belirlenmesi
6.Beşeri coğrafya gözlem ve etütleri:
Bu tür matematiksel coğrafya konularının araştırılması, yerinde (arazide) gözlem1er yapmayı
zorunlu kılar. Söz konusu zorunluluk, bugün de coğrafya ilminin, en önemli başlıca araştırma
metotlarından olan gezi-gözlem metodunun, daha Eski Çağ'da gelişmeye başlamasına zemin
hazırlamıştır. Bu da, ilk beşeri ve bölgesel coğrafya çalışmalarının başlamasına yol açmıştır.
Bu çağda yapılan gezi-gözlemler de tanıma gezi-gözlemleri olmakla birlikte, varılan sonuçlar,
sadece tasvir ifade metodu ile tarihî, coğrafî, sosyolojik ve hatta etnolojik-etnografik
bilgilerin, bir yığın halinde kaleme alınmasından ibaretti. Görüş ve fikirler, gerçek dışı öykü
gibi fikirler de karıştırılmıştır. Ancak, unutmamak gerekir ki gözlem, çağdaş coğrafya ilminin
de, en köklü araştırma metodudur.
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Eski Çağ coğrafî görüşünde, ifade yönünden metodik yaklaşım, başlıca iki şekilde
uygulanmaya çalışılmıştır:
1.

Anlatım yolu ile tasvir

2. Basit bazı plan ve haritalar çizerek tasvir
Bu çağın düşünürleri, aslında fikirlerinin bir kısmı bugün de geçerli olan, filozoflar idi. En
kısa tanımı ile filozof terimi, felsefe ile uğraşan kişi demektir. Bunların, birçoğunun ileri
sürdükleri fikirleri arasında, önemli coğrafî düşüncelere de rastlamaktayız. Bunların bazıları:
Herodot (Eseri:Tarihler ), Tales, Aristo, Eratostenes, Amasyalı Strabon (Eseri: Geographia)
ve Batlamyus (Eseri: Geographike huphegesis)’tur.

1.5.2. Orta Çağ'da Coğrafya:
Bu çağda coğrafya, daha çok İslam Dünya’sı düşünür ve matematikçileri tarafından temsil
edilmiştir. Batı Dünyası, yani Avrupa’da, önemli bir coğrafi gelişme yaşanmamıştır. Bunda
esas rolü, Hıristiyanlık Dini’nin engel çıkaran, gelişmeleri köstekleyen koyu baskısı ve Roma
İmparatorluğu’nun yıkılması oynamıştır. Özellikle Haçlı Seferleri’nin tahribatı da bunda etkili
olmuştur. Kültürel merkezler ve kütüphanelerin yıkılıp yağmalanması gibi barbarca
hareketler, az da olsa İslam Dünyası’na bile bu açıdan zarar vermiştir. Bu çağda İslam
Dünyası coğrafyacıları genel olarak Batlamyus’un eserlerinin etkisinde kalmakla birlikte
yinede coğrafya ilmi alanında dikkat çekici araştırmalar ve yayınlar yapmışlardır. Bunların
başlıcaları: Mesudi, Bruni, İdrisi, İbn Batuta ve İbn Haldun (Eseri: Mukaddime)’dur. Orta
Çağ İslâm Dünyası coğrafyacıları, Eski Çağ fikir ve düşünce adamlarından olan Heredot,
Aristo, Strabon ve Batlamyus gibi gözlemcilerin eserlerinden, büyük ölçüde
yararlanmışlardır. Kendi gezi gözlemi izlenimlerini, fikir ve düşüncelerini de ekleyerek,
coğrafya ilminin gelişmesine hizmet eden, önemli sayılabilecek eserler meydana
getirmişlerdir. Özellikle matematik coğrafya-kartoğrafya ve bölgesel coğrafya ile beşerî
coğrafyaya olan katkıları, hayli fazladır. Bu, böyle olmakla birlikte, Orta Çağ'da coğrafî
görüşün gelişmesini teşvik etmiş, dolaylı başka faktörler de vardır. Bunların başında, İslâm
Dünyası tüccarlarının sürdürdüğü ticarî faaliyetler, toplumların su ve otlak bulma zorunluluğu
gelmektedir. Nitekim XIII. yüzyılda kurulan Büyük Moğol İmparatorluğu, Batı Dünyası ile
yoğun bir ticarî ilişki kurmuştu. Bu ticarete konu olan mallar (şallar, ipekli kumaşlar, baharat
türleri, süs taşları gibi), Doğu Akdeniz ve Ege kıyı ülkelerinden, başta Venedik ve Cenova
iskeleleri olmak üzere Avrupa limanlarına naklediliyor ve buralardan anakaranın iç
pazarlarına taşınıyordu. Ancak bu mallar, Doğu Akdeniz ve Ege iskelelerine, başlıca iki
büyük ticaret yolundan ve Uzak Doğu ile Güney ve Güneybatı Asya pazarlarından geliyordu:
Bu yollar, hatırlanacağı üzere günümüzde halen etraflı araştırmalar ve belgesel yapımlarına
konu olan, Asya İpek Yolu (karayolu) ile Asya Baharat Yolu (denizyolu)'dur. Bunlardan İpek
Yolu, Çin'in başkenti Pekin'den başlayan, Orta Asya'yı baştanbaşa geçerek, Anadolu
üzerinden Ege ve Doğu Akdeniz iskelelerine ulaşan, bir kervanla ticaret yolu idi. Diğer bir
önemli ticaret yolu olan Baharat Yolu ise, başta Hindistan'ın Kalküta limanı olmak üzere,
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Seylan (Sri Lanka) ve muhtemelen diğer limanlardan gelen, Basra Körfezi ve Arap
Yarımadası doğu kıyılarına ulaşan, buralardan yine kervanlarla malların alınarak, Arap
Yarımadası üzerinden (Buhur Yolu) ve Irak-Suriye üzerinden Doğu Akdeniz kıyı iskelelerine
ulaştırıldığı, önemli bir deniz ticaret yolu idi. Söz konusu bu üreten ve tüketen pazarlar
arasında sürdürülen mal akımı, Avrupalı merkantilistleri rahatsız ediyordu. Hem ticaret erbabı
ve hem de devlet yöneticileri, bu malların çıkış kaynaklarını ele geçirmek ve denetime almak
istiyorlardı. Ama Avrupa'dan, denizyolu ile henüz Uzak Doğu (Çin ve Hindistan başta
geliyordu)'ya gidilemiyordu ve ulaşım yolları İslam Dünyası ülkelerinin (Önce Selçuklular ve
daha sonra Osmanlı Devleti) denetiminde bulunuyordu. Bu nedenle de, Avrupalılar için bu
ticaret mallarının esas merkezleri olan Hindistan ve Çin’e ulaşılacak en uygun yol, denizden
keşfedilecek yollardı. Bu düşünce Yeni Çağ’da yaşanan Büyük Coğrafya Keşifleri’nin
temelini oluşturmuştur. Orta Çağ İslam Dünyası’nda coğrafyanın gelişimini sağlayan önemli
nedenlerden biride su ve otlak bulma sorunudur. Bu dönemde yer adları ve bunların bir araya
getirilmesi ile oluşan alfabetik yer adları kılavuzu katalogları oluşturulmuştur. Bu çalışmalar
basit anlamda coğrafya sözlüğü çalışmaları olarak kabul edilebilir.

1.5.3. Yeniçağ’da Coğrafya:
Batı toplumlarında Orta Çağ'dan Yeni Çağ’a geçiş, bilindiği üzere Rönesans hareketleri ile
olmuştur. Yeniden pozitif ilimlere (gözlem ve deneye dayanan ilimler) ve serbest düşünceye
dönüş demek olan bu köklü değişiklik (radikal hareket), bilinen coğrafî yeryüzünün zamanla
genişlemesinde de, büyük rol oynamıştır. Çünkü giderek yeni karalar keşfedilmesini
sağlamıştır. Hemen hemen XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başları, başka bir ifade ile
1492–1522 yılları arası, Büyük Coğrafya Keşifleri Devri diye bilinmektedir. Keşiflere, daha
sonraki yüzyıllarda da devam edilmiştir. Girişilen uzun mesafeli ve planlı deniz yolculuğu
seyahatleri, bu yüzyıla kadar bilinmeyen, ya da bilindiği halde gidilememiş, yeni kara
parçalarının keşfi ile sonuçlanmıştır. Örneğin Yeni Dünya (Amerikalar), Okyanusya
(Avustralya ve bağlı: adalar), güney ve kuzey kutup çevreleri ile okyanuslardaki binlerce
adalar gibi. Ayrıca bu seyahatlerin, hep batıya veya hep doğuya gidilerek, tekrar yolculuğun
ilk başladığı konuma varılmasının mümkün olacağını ispatlaması da, çok önemli bir sonuçtur.
Çünkü Dünya'nın yuvarlak olduğu, bu seyahatler sonucu, uygulamalı bir şekilde
doğrulanmıştır. Yeni Çağ’da Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde de coğrafyanın
gelişimine katkıda bulunan önemli geziler yapılmış ve çeşitli eserler ortaya konmuştur. Bunlar
arasında, özellikle Piri Reis, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin önemi büyüktür.
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1.5.4. Yakın Çağ’da Coğrafya:
Bu çağın en tipik özelliği tanıma gezilerinin giderek bilimsel ağırlık kazanan bir duruma
kavuşmasıdır. Bu dönem Büyük Coğrafya Keşifleri Devri’nin devamı olarak kabul
edilebilir.İngiliz James Cook, Newfoundland ve Labrador’un yaptıkları çalışmalar sonucunda
Labrador Soğuk Su Akıntısı keşfedilmiştir. Cook’un yaptığı seyahatler sonucunda
Yerküre’nin Güney Bölgelerinin buzullar altında kalmış bir kara parçası (Antarktika) olduğu
anlaşılmıştır. Asıl bilimsel amaçlı coğrafi geziler özellikle 19.yüzyıl ortalarında başlamıştır.
A.Mackenzie, W.Clark, Meriwether Lewis, Mungo Park bu gezginlerin başında gelmektedir.
1.5.5. Modern Coğrafya:
XIX. yüzyıl başlarına kadar coğrafî görüş, daha çok olayları tasvir etmekle uğraşan bir bilim
görünümünde kalmıştır. Çağdaş anlamda coğrafya biliminin temelleri, XIX. yüzyıl sonlarında
atılmıştır.
Günümüzde egemen olan modern coğrafi görüşün temelleri 19.yüzyılın başlarında Alman
coğrafyacılar tarafından atılmıştır. A.Von Humboldt (Eseri: Kosmos), Fiziki Coğrafya’nın,
Karl Ritter (Eseri: Erdkunde) ise, Beşeri Coğrafya’nın kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Frederic Ratzel (Anthropogeographie) aynı dönemde Beşeri Coğrafya’ya ilişkin önemli
eserler ortaya koymuştur.
Dönem itibariyle farklı coğrafi yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar çok genel hatlarıyla;
Determinizm (Gerekirci Görüş): Bu görüşe göre; çevre insan üzerinde etkilidir. Alman
coğrafyacı F. Ratzel’a göre insan, kendisini çevreleyen fiziksel güçlerin kıskacında ve ancak
onun taleplerine doğru uyum sağladığında başarılı olabilir. Başka bir ifadeyle insan doğal
çevre şartlarına uymak zorundadır. Determinist yani gerekirci görüş iki nedenden ötürü
eleştiri almıştır. Bunlardan birincisi; benzer fiziki çevreleri benzer beşeri olaylara yol
açmadıklarıdır. Ör. Yunan ve Roma uygarlıkları iklim olarak Avustralya veya Şili ile büyük
ölçüde benzer olmalarına rağmen, gelişmeleri aynı şekilde olmamıştır. İkincisi ise, çevrenin
insanı etkilediği gibi insanın da çevreyi etkilediği gerçeğidir. İnsan doğaya uymak zorunda
olduğu gibi onu değişikliğe de uğratır.
Possibilizm (Olasıcılık Görüşü): İnsan çevreyi değiştirir. Fransız coğrafyacı Paul Vidal de
la Blache ve Jean Brunhes tarafından ortaya atılan bu görüşe göre; doğal çevre özellikleri
insan faaliyetleri üzerinde etkili fakat belirleyici değildir. Ancak doğadan çok insan üzerinde
duran ve insanın pasif bir varlık olmasından çok aktif bir güç olarak görüldüğü possibilizm
yaklaşımında çevre faktörleri de göz ardı edilmiyor, doğa yine de önemini koruyordu.
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Uygulamalar
Çevrenin insan üzerindeki etkisini ve önemini araştırınız.
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Uygulama Soruları
İnsan- çevre, çevre- insan ilişkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Beşeri Coğrafyanın tanımı ve diğer bilimlerle ilişkilerinin incelenmesine geçilmeden önce
sosyal bilimlerde en önemli dallardan biri olan Coğrafyanın tanımı ve diğer bilimlerle
ilişkileri ele alınmıştır.
Yeryüzü; atmosfer, litosfer ve hidrosferin temas sahası ve diğer bütün canlılarla birlikte
insanların da yaşam alanı olması nedeniyle son derece hareketli ve karmaşık olayların
gerçekleştiği mekan olarak tanımlanabilir.
İklim, topografya, akarsular, buzullar, göller, denizler, toprak, doğal bitki örtüsü ve hayvanlar
doğal olaylarken, ülkeler, şehirler, sanayi merkezleri, köyler, tarlalar ve yollar doğal
süreçlerden etkilenmelerine rağmen esas olarak insanların ortaya çıkardığı ve insan tarafından
şekillendirilen beşeri olaylardır. Bu bağlamda coğrafya belirtilen doğal ve beşeri olayların
karşılıklı etkileşimini inceleyen bir bilim dalı olarak ortaya çıkmaktadır.
Beşeri coğrafya ise, yeryüzü unsurları üzerinde insan kaynaklı faaliyetleri inceler. Buna göre
beşeri coğrafya; insan topluluklarının yeryüzü ile münasebetleri, bu toplulukların yeryüzünün
diğer olaylarıyla bağlantılı olarak karşılıklı aksiyon ve reaksiyonları dahilinde inceleyen bilim
dalıdır. Beşeri coğrafya insanı, özelliklerini ve faaliyetlerini çevreyle ilişki içinde ve meydana
getirdikleri mekânsal örgütlenme biçimiyle inceler. Beşeri coğrafya da fiziki coğrafya gibi
kendi içinde kollara ayrılmıştır. Nüfus coğrafyası, ziraat coğrafyası, yerleşme coğrafyası,
siyasi coğrafya, ulaşım coğrafyası, ticaret coğrafyası, turizm coğrafyası, sanayi coğrafyası
gibi.

28

Bölüm Soruları

1.Aşağıdaki şıklardan hangisi sosyal bilimler içinde coğrafyayı diğer bilimlerden farklı kılan
ilkedir?
A) Nedensellik
B) Dağılış
C) Konumlandırma
D) Sonuç çıkarma
E) İlgi
2. İklim elemanları ve hava durumundan etkilenen ve destinasyon seçimi üzerinde etkili olan
faktörleri konu edinen ekonomik faaliyet türü ……………’dir.?
A) Sanayi
B) Nüfus
C) Turizm
D) Pazarlama
E) Ulaşım
3. Coğrafya bilimi, araştırmalarında ………….biliminden ilk öncelikle yararlanmaz?
A) Jeoloji
B) Hidroloji
C) Botanik
D)Demografi
E) Ontoloji
4. Yeryüzünde kurulan uygarlıklar ve yerleşme tarihi bakımından ortaya çıkan farkların en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Doğal çevre
B) Beşeri etkenler
C) Ekonomik gelişmişlik
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D) Coğrafi konum
E) Su kaynakları

5.
……………………….. Ortaçağ Çağ düşünürlerinin görüş belirttikleri coğrafî
düşüncelerden biri değildir?
A) Dünya'nın biçimi ve boyutları
B) Coğrafî koordinatların hesaplanması
C) Yönlerin belirlenmesi
D) Küresel iklim değişiklikleri
E) Paralel ve meridyen daireleri
6. ‘Geographia’ eseri aşağıdaki Eski çağ düşünürlerinden hangisine aittir?
A) Amasyalı Strabon
B) Tales
C) Aristo
D) Herodot
E) Batlamyus
7. ‘Tarihler’ eseri aşağıdaki Eski çağ düşünürlerinden hangisine aittir?
A) Amasyalı Strabon
B) Tales
C) Aristo
D) Herodot
E) Batlamyus

8. Büyük Coğrafya Keşifleri Devri ……………….. yıllar arasını kapsamaktadır?
A) 1492–1522
B)1453- 1627
C) 1551- 1789
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D) 1492- 1799
E)1522- 1824

9.
‘İnsan çoğunlukla doğal çevre şartlarının etkisi altındadır’ cümlesi hangi görüşün
benimsendiğini gösterir?
A) Possibilizm
B) Hümanizm
C) Pragmatizm
D) Rasyonalizm
E) Determinizm

10. ‘İnsan, doğal çevre üzerinde etkilidir.’ cümlesi hangi görüşün benimsendiğini gösterir?
A) Possibilizm
B) Hümanizm
C) Pragmatizm
D) Rasyonalizm
E) Determinizm
Cevaplar
1 –B, 2-C 3-E, 4-D, 5-D, 6-A, 7-D, 8-A, 9-E, 10-A
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2. TURİZM COĞRAFYASININ KAPSAMI VE ESASLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde turizm coğrafyasının kapsamı ve esasları konusu ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizm Coğrafyası nedir?
Turizm Coğrafyasının kapsamı nelerdir?
Turizm Coğrafyası hangi esaslara dayanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizm Coğrafyası

Turizm
olduğu

Coğrafyasının

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ne Konu kapsamında edinilecek
bilgiler ve yorumlarla.
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Anahtar Kavramlar
Turizm, Turizm Coğrafyası, İnsan, çevre, doğal ortam,
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Giriş

Klasik bir ifadeyle günümüzde bacasız sanayi olarak da tanımlanan turizm faaliyetleri,
geliştiği lokasyonlar, gelişme sebepleri, ekonomik değerlere katkıları ve çok yönlü beşeri
etkileri sebebiyle Coğrafya biliminin çalışma konuları arasındadır. Beşeri Coğrafya'nın alt
dallarından biri olan Turizm Coğrafyası, deniz- kum ve güneş unsurlarının birleştiği deniz
turizminin yanısıra alternatif imkânların artmasına bağlı olarak kendi içinde de birçok alt
branşta değerlendirilmektedir.
Bu kısımda ana hatlarıyla, Turizm Coğrafyasının kapsamı ve esasları ele alınırken, tarihsel
gelişim süreci de değerlendirilecektir.

2.1. Turizm Coğrafyasının Kapsamı Ve Esasları

Turizm coğrafyası turizm çalışmalarına önemli bir katkı sağlamasına rağmen daha çok
coğrafya için yeni bir olgu olarak algılanmaktadır.1 Turizm çalışma alanı olarak çok disiplinli
bir araştırma alanıdır. Bu sebeple bir çok bilim dalı tarafından tanımlanmıştır. Turizm
tanımının etimolojik anlamına bakıldığında Fransızca’dan Türkçe’ye tourisme kelimesinden
geçtiği ve tourisme kelimesinin tour kavramından türediği görülmektedir. Türkçe’de tur
kelimesine karşılık gelen tour, dönüp dolaşıp aynı yere gelmek anlamında kullanılmaktadır.
Turizm kısaca zevk için seyahat, dinlenmek ve tatil amaçlı yolculuğa çıkmak, gezilip
görülmeye değer yerleri ziyaret etmek ve geri dönmek olarak tanımlanır. 2 Kavramsal olarak
devamlı yaşanılan yer dışında eğlenme, dinlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla
seyahat ve geçici konaklama hareketi olarak tanımlanır. 3

Turizm bir Ekonomik Coğrafya faaliyeti olup, Beşeri Coğrafya’nın alt bilim dallarından birini
oluşturmaktadır. İnsanların yeryüzü üzerinde bir yerden diğer bir yere hareket etmeleriyle
gerçekleşen turizmin; toplumsal, mekânsal ve ekonomik katkıları bulunmaktadır.
Turizm en basit anlamıyla ‘dinlenmek ve tatil geçirmek amacıyla yolculuğa çıkmaktır.’
Rekreasyon ise; ‘’İnsanların varoluş(uyuma-yeme, içme) ve geçim (çalışma, işe gidiş-geliş,
çocuklar için okul, kadınlar için ev işleri vb) için gerekli olan zamanın dışındaki tüm
1

Hall, C. M., 2013, Framing Tourism Geography: Notes From Underground, Annals of Tourism Research,
Vol.45, pp.601-625
2
Kocaman, S., 2011, Edirne İlinin Turizm Coğrafyası, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzurum.
3
Akoğlu, T., ? Dünyada ve Bizde Turizm: Dünü ve Bugünü, Varlık Yay., İstanbul .
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zamanlar…’’ olarak tanımlanan boş zamanlarında yaptıkları faaliyetleri ifade eden bir
kavramdır.(Özgüç, N.2011)
Turizm bu benzerlikler nedeniyle Rekreasyonel Seyehat adını da almıştır. Ancak rekreasyonel
seyahatlerin turizm sayılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir:
1. Seyahatin devamlı oturulan, çalışılan ve günlük ihtiyaçların sağlandığı yerler dışına
yapılması, 2. Konaklama sırasında genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerin
talep edilmesi, 3. Gidilen yerdeki konaklamanın geçici olması gerekmektedir.
Dünya Turizm Örgütü’nün (World Tourism Organization-WTO) 1991 de yayınladığı Turizm
Tanımı şu şekildedir; ‘’Kendi olağan çevresinin dışında bir yere, belirlenmiş bir süreden daha
az kalmak üzere giden ve ana amacı ziyaret ettiği yerde para kazanılan bir faaliyetin
denenmesi dışında seyahat etmek olan kişinin faaliyetidir.’’
WTO 1981 de; turizmin amaçlarına uygun olarak, en az 24 saat kalmak ama bu sürenin bir
yılı geçmemesi koşuluyla bulunduğu yerden bir başka yere gidenlerin TURİST, 24 saatin
altında kalacak olanları da ZİYARETÇİ olarak tanımlamıştır . Turizm; küreselleşmeyi
toplumsal ve ekonomik açılardan kolaylaştıran, önemli bir uluslararası mali yanı da olan
faaliyettir. Sanayileşme, tarımda makineleşme, modernleşme gibi olguların giremediği her
yere, turizm ve sanayileşmiş, ekonomik bakımdan kalkınmış ülkelerden çıkan turistler
kolayca girebilmektedir. (Özgüç, N.2011)
Daha ayrıntılı olarak insanların yerleşik oldukları yer dışında kalıcı yerleşmemek,
serbest ortam içerisinde, din, iş, merak, spor, sağlık, eğlence, kültür, dinlenme, dost ve akraba
ziyareti, deneyim kazanma, seminer ve kongreye katılma gibi amaçlarla, toplu veya kişisel
olarak yapılan seyahatler sonucu gidilen yerde 24 saati aşan ve bulunulan yerin konaklama
tesisinde en az bir gece konaklama yapılması sonucu ortaya çıkan bir tüketim durumu,
bütünleşmiş hizmet ve kültür sanayisi olarak da tanımlanır. 4 Tanımlardan da anlaşılacağı
üzere yolculuğa çıkan kişinin turist olarak anılabilmesi için en az bir gece konaklama yapması
gerekmektedir. Konaklamanın olmadığı durumlarda bu aktivite ziyaret olarak adlandırılır.

Yukarıda bahsedilen olay ve ilişkilerin mekânsal olarak açıklaması ile ilgilenen bilim
dalı Turizm Coğrafyası olarak adlandırılır5. Önceleri turizm sadece, ulaştırma, seyahat veya
ekonomik bir olay olarak değerlendirilmiş, bu nedenle yapılan tanımlar yeterli olmamıştır.
Turizmin bir ilişkiler ve olaylar bütünü olduğu anlaşıldığında ise günümüz tanımlamalarına
ulaşılmıştır 6 . Turizmin çok boyutlu olması, onunu işlevsel, yapısal, disipliner ve teknik
yaklaşımlarla incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Coğrafya turizm sistemi içinde
ağırlıklı bir paya sahiptir. Gerek ev sahibi alan, gerekse turist gönderen alan birer coğrafi
mekândır. Turizm insanların yer değiştirmesinden kaynaklanan bir etkinlik olarak kabul

Olalı, H., 1990, Turizm Politikası ve Planlaması, İstanbul Üniv. İşletme Fakültesi Yay. No: 228.
Özgüç,N., 1984, Turizm Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., No: 3203, (I. Baskı),
İstanbul.
6
Soykan, F., 2000, Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:11, sf: 39-55.
4
5
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edildiğinde, turist gönderen yerler ve turist alan yerler turizmin temel unsurlarını
oluşturmaktadır7.
Coğrafi araştırma turizme çeşitli yollardan katkıda bulunur. Bir mekândaki çeşitli
coğrafi kaynakların turizm açısından değerlendirilmesi ve belirlenmesi bunların başında gelir.
Coğrafi kaynaklara göre fonksiyonel turizm bölgelerini belirleyen ve turist akımını sağlayan
turizm koridorlarını analiz eden coğrafi araştırma, turizm çalışmalarına esas oluşturur. Coğrafi
bir bakış ile incelenen turizm, bu konuyla ilgilenen diğer sosyal bilim alanlarına katkıda
bulunur.8
Bir yerin coğrafi özellikleri o bölgedeki turizm çekiciliklerinin çeşidini, kalitesini ve
dağılımını belirlemekle beraber aynı zamanda o bölgeye ulaşılabilirliği ve bölge içi ulaşım
imkânlarını da kontrolü altında tutar. Coğrafi konum bir yerde turizmin doğuşu ve gelişiminde
önemli bir faktördür. Coğrafi konumun sağladığı avantajlar, özellikle ulaşım imkanlarının
elverişli olması turizm faaliyetine dâhil olan kişiler için önemli çekiciliklerin başında
gelmektedir.
Ayrıca iklim ve turizm arasında da kuvvetli bir ilişki vardır. Buna göre iklim turizm
faaliyetlerinin alansal dağılışını etkilediği gibi kitle turizminin temel yönlendiricilerinden
olmaktadır.9 Elverişli iklim koşulları, özellikle deniz turizmi açısından önem arz eder. Güneş
ve denizden faydalanma süresi, deniz suyunun sıcaklığı vb. Bunun yanısıra kış turizmi için de
iklim koşulları önem taşımaktadır. Bir arazinin tatil turizmine uygunluğunun belirlenmesi için
kullanılan kriterlerin tamamı coğrafi koşullara dayanır. Bu doğrultudaki bir çalışmada
coğrafya turistik arzı da ele alır. Turistik talebin araştırılmasını da bünyesine dâhil eden
coğrafya arz ve talebi bütünlemektedir10.
Turizmin belirli coğrafi bir birimde mekân ve zaman açısından gelişimine etki eden
faktörler, hali hazırdaki turistik alanların mevcut durumunun analiz edilmesi, turist profilleri,
turizmin etkiler, turistik çekiciliklerin değerlendirilmesi, hazırdaki turistik kaynakların ve
tesislerin coğrafi dağılışı, alanların turizm potansiyellerinin belirlenmesi, arazinin turizme
uygunluğunun saptanması, turizmde öncelikli anaların saptanması, turizmin kültürel ve doğal
coğrafi görünüme etkileri, turizmin coğrafi mekânla ilişkisi ve ekonomik, toplumsal ve
kültürel etkilerinin incelenmesi, uluslararası turizm ve turistik koridorlar ile turist profili ve
coğrafi mekânla ilişkisi gibi konular turizm coğrafyasının araştırma alanı kapsamına
girmektedir11.
Beşeri coğrafyanın bir alt kolu olarak 19 yy.'ın sonları itibariyle ortaya çıkan ve gün geçtikçe
artan şekilde varlığını sürdüren turizm coğrafyasının, coğrafi kaynakların, turizm varlığına ve
gelişmesine yön verebilecek fonksiyonel turizm bölgelerinin ortaya çıkmasında büyük rol
oynadığı ifade edilebilir. Farklı turizm türlerinin başka bir ifadeyle alternatif turizmin varlığı,
İlhan, İ., 1999, Bölgesel Turizm Planlaması Modeli ve Nevşehir Örneği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Dokuz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
8
Özgüç,N., 1984, Turizm Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., No: 3203, (I. Baskı),
İstanbul.
9
Soykan, F., 2000, Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:11, sf: 39-55.
10
Toskay, T.,1983, Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yay. İstanbul.
11
Soykan, F., 2000, Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:11, sf: 39-55.
7
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farklı mekânları gerektirdiğinden turizm coğrafyası çalışmaları bu alanlarda
yoğunlaşmaktadır. Turizm coğrafyası çalışmaları mekândaki beşeri ve doğal kaynakların
turizm özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Turizm
coğrafyası çalışmalarının yapılması mekânın özelliklerini inceleyen coğrafya ve turizm
sektöründe mekânsal özelliklerin değerlendirilmesini inceleyen turizm olması nedeniyle,
zorunlu hale gelmiştir.
Turizm bölgelerini kendi disiplinine has araştırma yöntemleri ile inceleyen turizm
coğrafyası, çeşitli türlere ayrılmaktadır. Değişik turizm şekillerinin ortaya çıkardığı bölgelerin
belirlenmesi ve bu bölge özellikleri ile yeryüzündeki dağılışlarının incelenmesi turizm
coğrafyasının temel hedefidir. Bu şekilde turizmin mekânsal farklılıkları ve mekânsal dağılımı
ortaya konmaktadır. Ayrıca turistlerin mekân üzerindeki baskısı sonucu oluşan devre sorunları
da ele alınmaktadır. Sadece arazi kullanımını belirlemekle sınırlı kalmayan turizm coğrafyası
çalışmaları, gelecekte turizm bölgesinde yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak ortaya
çıkabilecek yaraların incelenmesi ve mümkün olan en az zararla nasıl çıkılacağını da inceleme
alanına dâhil etmektedir.
Turizm coğrafyasının bir diğer ilgi alanı da turizmin nüfus üzerindeki etkisinin
incelenmesidir. Bir örnekle açıklanacak olursa, yakın ve uzak gelecekte yaşanacak nüfus
artışının turistik faaliyetler üzerindeki etkilerinin araştırılması turizm coğrafyası kapsamında
değerlendirilmektedir. Turistik destinasyon alanları, hem dünya genelinde hem de
yurdumuzda nüfusun nispeten yoğunlaştığı alanları oluşturmaktadır. Önemli ekonomik
faaliyetlerden olan turizm, geliştiği bölgelerde bir çok hizmet dalının da artmasına imkân
yaratır. Konaklama alanları, otel, motel, pansiyon vb., yeme- içme sektörünün canlanması,
eğlence mekanlarının artması, ulaşım olanaklarının gelişmesi ve tüm bunlara bağlı olarak yeni
istihdam imkanlarının oluşması, bu sahalarda nüfus miktarını da arttırıcı etki yaratmaktadır.

Turizm aktivitelerinin ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin incelenmesinin yanısıra,
kırsal ekonomi üzerindeki etkileri de turizm coğrafyası kapsamında incelenmektedir. Kırsal
alanların turizm faaliyetlerine dahil edilmesi, kırsal turizm olgusunu da geliştirmiştir. Bu
bağlamda, ekoturizm, yayla turizmi, otantik ve yöresel özelliklerin ön plana çıkarıldığı turizm
türleri gün geçtikçe ilerleme göstermektedir. Böylece turizmin oluşturduğu ekonominin hem
ülke genelinde hem de bölge bazında incelenmesine vesile olunmaktadır.
Turizmin kültür üzerindeki etkisinin incelenmesi de kültür turizmi olgusunu
yaratmıştır. Bu bağlamda antik şehirler, dini özellikleri bakımından ön plana çıkan bölgeler,
önemli savaşların yaşandığı alanlar vb. kültür turizminin gelişmesine katkı sağlamakta ve gün
geçtikçe daha çok turist tarafından ziyaret edilen destinasyonları oluşturmaktadır.

Turizmin ekonomik gelirler içindeki payının artması, ülkeleri turizm konusunda daha gerçekçi
ve daha çok turist çekmeye yönelik politikalar uygulamaya yöneltmiştir. Turizm
yatırımlarının arttırılması, uluslararası turizm faaliyetinde dünya genelinde ilk sıralara
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yükselmek vb. hedefler birçok ülke için turizm olanaklarının daha da geliştirilmesine ve
alternatif turizm imkânlarının oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir.
Bu çalışmaların tamamından elde edilen veriler turizm planlaması çalışmalarına çok değerli
katkılar yaptığı gibi, turizm politikalarının şekillenmesinde de önemli rol oynayacaktır. 12

Sonuç ve Öneriler
Turizm coğrafyası ile ilgili yapılan yayınlar genellikle mekân, yer ve çevre odaklıdır. Daha
önce de belirtildiği gibi turizm bir çok disiplinin çalışma alanına girmektedir. Coğrafyanın da
çok yönlü bir disiplin olması ve turizm faaliyetleri için temel teşkil etmesi turizm coğrafyası
alanının gelişmesine neden olmuştur. Multidisipliner olan bu iki alanın ortak kesişimi olan
turizm coğrafyasında kavram ve kapsam belirlemek pek de kolay olmamıştır. Teknolojinin
gelişmesi ve geçen zaman içerisinde farklı turizm faaliyetlerinin ortaya çıkması bu
kavramsallaştırma durumunu daha da karmaşık hale getirecektir.

12

Akova, İ., 2012, Turizm Coğrafyası, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
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Uygulamalar
Turizm aktivitelerinin ekonomi üzerindeki etkilerini istatistiksel verileri kullanarak
araştırınız.
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Uygulama Soruları
Temel ekonomik faaliyetlerinde turizmin etkili olduğu destinasyonları harita üzerinde
işaretleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu kısımda ana hatlarıyla, Turizm Coğrafyasının kapsamı ve esasları ele alınmış, tarihsel
gelişim süreci de değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1.Aşağıdaki faktörlerden hangisi uzun sürede turizm faaliyetleri üzerinde etki eder?

A) Ulaşım
B) Hava durumu
C) İklim
D) Sanayi
E) Tarım

2. …………………… turizm faaliyetleri içinde yer alan bir faaliyet olamaz?
A) Seyahat
B) Eğlenmek
C) Ziyaret etmek
D) Yerleşmek
E) Rekreatif faaliyetler

3. Kişinin turist olarak anılabilmesi için en az ……………. gece konaklama yapması
beklenir?
A) 2
B) 4
C) 1
D) 3
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E) 5

4. Bir bölgede turizmin oluşabilmesi için …………………… gelişmiş veya uygun olması
öncelikle beklenmez?
A) Ulaşım imkânları
B) İklimin elverişliliği
C) Halkın eğitim düzeyi
D) Doğal kaynak potansiyeli
E) Tesislerin coğrafi dağılışı

5. Kırsal alanların turizm faaliyetlerine dâhil edilmesi, birçok kırsal turizm türünü
geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Ekoturizm
B) Agroturizm
C) Dağcılık
D) Yayla turizmi
E) Kongre Turizmi

6. Aşağıdakilerden hangisi geliştiği bölgelerde diğerlerine oranla daha fazla hizmet dalının
artmasına imkân verir?

A) Madencilik
B) Sanayi
C) Tarım
D) Turizm
E) Ulaşım
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7. İklim değişiklikleri ……………………. üzerine yapacağı etkilerle turizm faaliyetlerinin
süresini ve niteliğini etkileyebilir?
Ulaşım
Tarım arazileri
Doğal kaynaklar
Maden sahaları
Hava durumu
8. Bir yörede turizm faaliyetlerinin gelişmesine ……………… en az etki eder?
A) Tarihi yapılar
B) Doğal güzellikler
C) Ulaşım imkânı
D) Halkın turizm algısı
E) Halkın çevre bilinci
9. Bir bölgede antik şehirler, yöresel özellikler, savaş alanları, dini yapılardan v.b
söz ediliyor ise hangi turizm türünün gelişmesinden bahsedilebilir?
A) Kıyı turizmi
B) Agroturizm
C) Ekoturizm
D) Kültür turizmi
E) Yayla turizmi

10. Herhangi bir yerde gelişecek turizm faaliyetleri …………………… en az etki
eder?
A) Doğal çevre
B) Su kaynakları
C) Tarım arazileri
D) Ormanlık alanlar
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E) Yeraltı kaynakları

Cevaplar
1-C, 2-D, 3-C, 4-C, 5-E, 6-D, 7-C, 8-E, 9-D, 10-E
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3. TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN
COĞRAFİ FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Turizm Faaliyetlerinin Gelişmesinde Etkili Olan Coğrafi Faktörlerin neler
olduğunu inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizmin gelişiminde etkili olan doğal faktörler nelerdir?
Turizmin gelişiminde etkili olan beşeri faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizmin gelişiminde etkili Doğal faktörlerin
olan doğal faktörler
gelişimindeki etkisi
Turizmin gelişiminde etkili Beşeri faktörlerin
olan beşeri faktörler
gelişimindeki etkisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
turizm Konu anlatımı ve ders
notları ile.
turizm Konu anlatımı ve ders
notları ile.
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Anahtar Kavramlar
Turizm, gelişim, doğal faktörler, beşeri faktörler
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Giriş
Dünyanın en önemli gelir getiren faaliyetleri tarım ve sanayidir. Ancak bazı bölgeler doğal ve
ekonomik koşullar itibariye bu faaliyetlere uygun değildir. Uygun coğrafi koşullara sahip
bölgelerde turizm faaliyetleri de öne çıkmaktadır. Mekân üzerinde gerçekleşen turizm
faaliyetleri hem ekonomik hem de büyük bir toplumsal boyut kazanmıştır. Özellikle küresel
bir boyut kazanmış dünyada turizm gittikçe öne çıkmaktadır. İletişim ve ulaşım hızlandıkça
ve dünya üzerine yayıldıkça turizm faaliyetleri dünyanın önemli ekonomik faaliyetleri içinde
ön sıralarda kendine yer bulmuştur. “1991 yılında itibaren dünyanın ekonomik bakımdan en
gelişmiş ülkesi ABD’nin bile en önemli dışsatım faaliyeti haline gelmiş ve bu ülkeyi turizm
gelirlerinde dünyada birinci ülke yapmıştır”(Özgüç,2015:97-98). Turist sayısı bakımından da
Fransa birinci sırada yer almaktadır.
Önemi her geçen gün daha da artan turizm faaliyetleri; ziraat, sanayi ve ticaretten sonra pek
çok ülkenin önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir. Yurdumuzda özellikle 1980’li yıllardan
itibaren, ulaşım, iletişim ve hizmet sektörüne ait çeşitli yatırımların hız kazanması, turizm
sektörünün de canlanmasına ve ekonomik değer kazanmasına yol açmıştır. Dinlenme‚
eğlenme‚ kültürel aktiviteler‚ spor ve rekreasyonel faaliyetlerin tümünü içeren turizm‚ ülkesel
ve bölgesel ölçekte önemli ekonomik fonksiyonlardan biridir. Deniz ‚ kum ve güneş üçlüsüyle
özdeşleşen klasik turizm zamanla çeşitlilik kazanarak farklı boyutlar kazanmıştır. Artan
nüfus‚ hızlı kentleşme‚ sanayileşme ve teknolojinin günlük hayatta her geçen gün daha da
fazla yer kaplaması gibi sebepler turizm faaliyetini insanlar için gereklilik ve ihtiyaç haline
getirmiştir. ‘Turizm çok yönlü bir ilişkiler bütünüdür. Sosyal, siyasal, psikolojik, çevresel ve
ekonomik etkilere sahiptir. Bununla birlikte ülkemizde turizmin özellikle olumlu ekonomik
etkileri üzerine odaklanılmıştır’(Doğanay-Zaman,2013:34). Küreselleşen dünyada; ulaşım
sistemlerindeki gelişmelerin yanı sıra, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, reklam ve
çeşitli tanıtım firmalarının çalışmalarıyla ulaşılabilirlik ve tanınma imkânları artmış, böylece
tüm dünyada turizm faaliyetleri önemli bir sektör haline gelmiştir. İnsanların sürekli ikamet
ettikleri yerler dışına günübirlik veya daha uzun süreli konaklama, gezip görme, dinlenme,
yeni kültürler tanıma ayrıca, eğitim veya sağlık imkânlarından faydalanabilme gibi
ihtiyaçlardan doğan turizm faaliyetleri, günümüzde ulusal gelir içinde büyük bir orana
sahiptir.

3. TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN COĞRAFİ
FAKTÖRLER
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“Turizm çok yönlü bir ilişkiler bütünüdür. Sosyal, siyasal, psikolojik, çevresel ve ekonomik
etkilere sahiptir. Bununla birlikte ülkemizde turizmin özellikle olumlu ekonomik etkileri
üzerine odaklanılmıştır”(Doğanay-Zaman,2013:34). Yıllardan beri turizm faaliyetlerinden
toplumun dejenere olduğu, kültürün olumsuz etkilendiği ve gençlerin gelenek ve
göreneklerinden uzaklaştığı yönde olumsuz bakış söz konusu iken sağladığı kazanç nedeniyle
zaman içinde bu tablo ortadan kalkmıştır, Ülkeler arası çekilen duvarlar ve setler ya yıkılmış
ya da duvarlar ve setler turizmde kullanılarak turist çekmek için kullanılmıştır.
Artan dünya nüfusu, dikkatsiz arazi kullanımı ve ekonomik faaliyetler sonucu doğal
ortamların bozulduğu bir gerçektir. Doğal ortamın korunması ve geleceğe yönelik
sürdürülebilir bir mekan için eko turizm kavramı öne çıkmış ve böylece turizm faaliyetleri
çeşitlenmiştir. “Dünyada herhangi bir yerin turist çekebilme potansiyeli üç şeye bağlıdır:
Çekicilikler, erişim ve konaklama (turizmin üç A’sı –attractions, accessibility,
accomodation”(Özgüç,2015:99). Türkiye bu bağlamda coğrafi konumu ve özellikleri
itibariyle gerekli çekiciliğe, erişime ve konaklama olanaklarına fazlasıyla sahiptir.
Dünyada önemli köprü vazifesi gören Türkiye’nin, doğal ve beşeri coğrafi özellikleri güçlü
bir turizm potansiyelinin oluşmasına neden olmuştur. Dünya genelinde gelişen olumsuz siyasi
ve ekonomik faktörler turizmi de etkiler. Özellikle Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar da
meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler Türkiye turizmine de çok çabuk yansımaktadır.
“Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların çeşitliliği, iklim ve coğrafi koşulların farklı turizm
ürünleri açısından elverişliliği, misafirperverlik, yaratıcı ve güçlü bir turizm endüstrisi,
mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının turizme ve koruma-kullanma dengesine özen
göstermesi Türk turizminin güçlü yönleridir ve bu güç harekete geçirilmeyi
beklemektedir”(Emekli,2005:101). Turizm faaliyetleri hem Türkiye’de hem de dünyada ilk
günkü özelliklerinden farklı boyut kazanmış, hızlı bir değişim ve gelişmeler yaşamıştır.
Ulaşım, iletişim ve bilişim olanaklarının gelişmesi turizm faaliyetlerine de etki etmiş ve
böylece küreselleşen dünyada mesafeleri ortadan kaldırmıştır. Turizm sektöründe çalışanların
çalışma koşulları ve özlük hakları yasal düzenlemelerle verilmiştir. Önceleri sadece maddi
durumu iyi olanlar belli mesafeler ölçüsünde turizm faaliyetlerinde bulunurlardı. Yoğun
olarak yaşanan günler ve şehir karmaşası insanın tatil ihtiyacını da ortaya çıkarması ve turizm
bilincinin yerleşmesi, eğitim ve kültür seviyesinin artması da yeni yerlerin görülmesi
ihtiyacını doğurmuştur.
“Yedi coğrafi bölgemizin her biri, doğal güzellikleri, çekicilikleri eski ve günümüz uygarlık
ürünleri, tarihleri, farklı yerleşme dokuları, kırsal ve kentsel alanları, kısaca kültürleri ve
kültürel çekicilikleri ile ayrı bir öneme sahiptir”(Doğanay,1992:26).Türkiye’de turizm
faaliyetlerinin gelişmesinde etkili olan coğrafi faktörleri Doğal ve Beşeri faktörler olarak ikiye
ayırmak mümkündür.
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3.1.

Doğal Faktörler

Topografik Özellikler: Türkiye ortalama yükseltisinin (1132 m.) fazla olması, denizlerle
çevrili olması, derin vadilerle yarılması, yerleşmeye uygun platoların olması, volkanik ve
tektonik olaylara sahne olması farklı topografik unsurların oluşmasına neden olmuştur. Bu
farklı unsurlar turizm faaliyet alanları yaratmıştır. Böylece turizm amaçlı manzaralı alanlar,
dağlar, adalar, yarımadalar, ovalar, yaylalar, denizler, göller, akarsular, şelaleler ve barajlarda
çok çeşitli turizm alanları öne çıkmaktadır. “Dağlar su, enerji ve biyoçeşitlilik açısından
önemli kaynaklardır. Dağlar aynı zamanda madenler, orman ürünleri, tarım ürünleri ve
rekreasyon faaliyetleri için de kilit bir role sahiptir”(Somuncu,2004:2). “Dağlık sahaların
turizm alanında sahip olduğu bu potansiyelin yanı sıra, tarımsal açıdan da farklı bir özellik
barındırmaktadır. Tarımsal ürünlerin iklim ve hava koşullarına göre farklı yetişme evrelerine
sahip bulunmaları, özellikle sebze ve meyve üretiminde yazlık-kışlık olarak dağ-ova
kombinasyonu yoluyla yılın büyük bir bölümünde ürün yetiştirilmesi imkan dahilinde
bulunmaktadır”(Bakırcı,2005:305).
Bu sebeple dağlık alanlar önem kazanmış ve dağlık alanların planlaması çalışmaları
yapılmıştır. Bu planlar içinde turizm faaliyetleri de yer almıştır. Temiz havası ve manevi güç
veren özelliği dışında dağlarda “başta kayak ve yaylacılık olmak üzere tırmanma, yürüyüş
(Treking), off-road, safari, kuş gözlemciliği (ornotoloji turizm), fotoğraf çekme, dağ
bisikletçiliği, botanik turizmi, tarım ve çiftlik turizmi, akarsu turizmi, at ve develerle doğa
gezintisi, avcılık, yamaç paraşütçülüğü - parapente, kaplıca-klima therapy, kamp - karavan
turizmi, doğa araştırmacılığı, mağaracılık, çim kayağı ve manzara seyri aktiviteleri
şeklinde”(Doğan,2012:269) çok çeşitli turizm olanakları yaygınlaşmaktadır. “Klasik turizm
anlayışının dışında insanların tatillerini doğa ile iç-içe geçirme istekleri hızla
artmaktadır.”(Akova,2008:37).

Foto-7: Sivas Yıldız Dağları Kayak Merkezi

Kaynak: yildizdagikayakmerkezi.com
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Foto-8: Sivas Yıldız Dağları’nda turizm Faaliyetleri

Kaynak: yildizdagikayakmerkezi.com
Akarsular: Kano ve rafting önemli turizm ve spor aktivitesi olarak dikkat çeker. Özellikle
Çoruh Nehrinde yerli ve yabancı konuklar yüksek bir heyecanla aktivitelerini yapmaktadırlar.
Dim Çayı gibi özellikle sıcak mevsimlerde piknik alanları dikkat çekerken, diğer taraftan
Toroslardaki köylere yapılan safariler turizme katkı sağlamaktadır.

Foto-9: Çoruh Nehri’nde Rafting Faaliyeti

Kaynak: ispircermeli.blogspot.com

Göller: Göllerin çok farklı katkılarının içinde turizm de vardır. Abant, Yedigöller, Bafa Gölü,
Manyas Uzungöl, Hazar, Nemrut Kalderası, Van, Eğirdir ve vb. gölleriyle sirk gölleri (Ağrı,
Erciyes, Kaçkar, Bolkar ve Aladağlar) önemli turizm faaliyet alanlarıdır. Türkiye’nin Atatürk
barajı da büyük bir potansiyeldir.
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Foto-10: Uzungöl

Kaynak: aturizm.com

Yaylalar: Önemli morfolojik ünitelerden biri de yaylalardır. Yaylaların doğal hayatı turistleri
cezbeden özelliğidir. Yaylalardaki eko ortam içinde çok çeşitli aktiviteleri yapmak
mümkündür. Tekir, Zorkun, Kümbet, Bektaş, Ayder, Uzungöl, Çamlıhemşin, İkizdere, Ayder,
Spil, Kozak, Gömbe ve vb. yaylalar ülke turizmine katkı sağlamaktadırlar.

Foto-11: Ayder (Rize) Yaylası

Kaynak: rizecity.net

Şelaleler ve Çağlayanlar: Doğal ünitelerden şelaleler ve çağlayanlar ülkemizin birçok
bölgesinde turizme olanak vermektedirler. Düden, Manavgat, Kurşunlu, Gürlevik, Tortum,
Harbiye, Tarsus ve vb. şelaleler ve çağlayanlar özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu dönemde
oldukça fazla rağbet görmektedir.
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Foto-12: Tortum Şelalesi

Kaynak: panoramio.com

Yat ve Kruvaziyer Turizmi: Uzun kıyı şeridine ve doğal güzelliklere sahip koylar yat
turizmine imkan tanımaktadır. “Kruvaziyer turizm, günümüzde gelişen bir sektördür. Dünya
bu sektörden büyük gelir sağlamaktadır. Dört mevsimin uygun olması, eşsiz doğası ve tarihi
mekanlarıyla
Türkiye,
özellikle
Akdeniz
kruvaziyer
işletmecilerinin
ilgisini
çekmektedir”Doğan Sertkaya,2011:298). Türkiye, önemli limanlarıyla kruvaziyer turizminde
aranan ve tercih edilen önemli duraklardandır. Özellikle Kuşadası ve İstanbul limanlarında bu
turizm faaliyeti için gelen gemiler dikkat çekmektedir.
Foto-13: Kuşadası Limanı’nda Kruvaziyer Turizmi

Kaynak: citytransfer.com
Mağaralar ve Yeraltı Şehirleri: Doğal özellikler içinde mağaralar ve yeraltı şehirleri önemli
turist çeken alanlardır. Damlataş, Karain (Antalya) İnsuyu (Burdur) Cennet-Cehennem
(Mersin) mağaraları ve Derinkuyu şehirleri ve vb. turizm alanları içine girmiştir.
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Foto-14: İnsuyu (Burdur) Mağarası

Kaynak:onedio.com

Kıyı şekilleri ve Plajlar: Özellikle deniz mevsiminde turistlerin en fazla zaman geçirdiği
alanlar olarak öne çıkmaktadır.
Foto-15: Konyaaltı (Antalya) Plajı

Kaynak: emlakkulisi.com
Kumsal plajlar en fazla rağbet görmektedir. Bunun yanında dik (falezli) yamaçlar seyir alanı
olarak turizme hizmet etmektedir. Limanlar ve doğal kıyı çizgileri de kıyı turizminde dikkat
çekmektedir. Konyaaltı, Patara, Altınkum Plajları ve Ölüdeniz en dikkat çekenlerdir.

Jeolojik Özellikler: aşınım alanları, hörgüçkayalar, peribacaları-Ihlara Vadisi (Ürgüp ve
Göreme), Kula (Manisa) gibi volkanik şekiller ve dağlar (Nemrut ve Ağrı Dağları) ve Karstik
topografya sonucu oluşmuş travertenler önemli turist çeken alanlardır. Pamukkale (Denizli)
en çok bilinen ve turist çeken traverten sahasıdır.
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Foto-16: Peribacaları

Kaynak: secmehikayeler.com

Sağlık Turizmi: Termaller (kaplıcalar, çermikler, tuzlalar) sağlık açısından birçok hastalığa
çare olması bakımından turizme olanaklar sunmaktadır. Yalova, Gönen, Afyon, Kangal,
Bursa, Erzurum, Kütahya, İzmir, Denizli vs. kaplıca ve çermikleri ülke turizminde er
almışlardır.

Foto-17: Sağlık Turizminde Termaller

Kaynak: truvadergisi.com

Klimatik özellikler: Çok farklı iklim türlerini yaşayan Türkiye’de, her mevsim iklime bağlı
olarak turizm imkanı bulmak mümkündür. Yaz, kış ve bahar sıcaklıkları her dönem turist
çekebilecek özelliktedir. Farklı sıcaklık ortalamaları turizm faaliyetlerini de
çeşitlendirmektedir. Türkiye güneşlenme ve güneşli gün sayısı bakımından da dünya
ortalamasının üstündedir. Türkiye ortalama 2000-3300 saat güneş alabilmektedir. Bunun
dışında kar örtüsünün yerde kalış süresi ve kalınlığının elverişliliği nedeniyle Palandöken,
62

Erciyes, Uludağ, Yıldız, Davras, Kartalkaya, Kartepe, Kars Sarıkamış, Ilgaz ve vb. gibi kayak
merkezleri oluşmuştur.

Doğal Bitki Örtüsü: Doğal bitki alanları, milli tabiat park alanları, şehir parkları, endemik
bitki örtüsü (anıt ağaç ve relik-endemik türler) sergileyen sahalar iç ve dış turizmde turist
çekmektedir. İstanbul’daki Yıldız ve Emirgan parkları ve koruları, İzmir kültür parkı, Ankara
gençlik parkı, Bolu Abant ve Yedigöller, Ilgaz ve Olimpos (Beydağları) alanları, Longoz
ormanları (Kırklareli ve Sakarya) ve buralarda kuş gözlemciliği ve fotoğraf çekme etkinlikler
yapılmaktadır.
Foto-18: Olimpos-Beydağları

Kaynak: olimpostransfer.com

Türkiye’de yer alan 40 milli park alanı önemli turizm faaliyetlerinde öne çıkmaktadır.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Kaçkar Dağları, Kazdağı, Köprülü Kanyon, Munzur
Vadisi, Nemrut Dağı, Saklıkent Milli Parkları ve vb. alanlar her zaman turizm potansiyeli
oluşturmuştur.
Bunlar dışında Türkiye’de 31 adet Tabiatı Koruma Alanı vardır. “ülkemizin karasal korunan
alan büyüklüğü 5.647.568 hektar olarak tespit edilmiştir. Bu alanın ülke yüzölçümüne oranı %
7,24' tür. Bu durumda Türkiye’nin karasal alanlarının % 7,24 'ünün resmi koruma altında
olduğunu söyleyebiliriz”( www.milliparklar.gov.tr/korunanalanlar ). Ayrıca % 7,24 içinde
tabiat Parkı, tabiat alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, muhafaza ormanı, doğal sit, özel
çevre koruma bölgesi, ramsar alanı ve dünya miras alanı yer almaktadır. Türkiye’nin korunan
alanları içinde tarihi ve arkeolojik değerler, kıyılar, deltalar, bitkiler, vadiler, yaylalar,
kanyonlar, hayvan türleri, sulak alanlar, jeolojik ve jeomorfolojik unsurlar yer almaktadır.
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3.2.

Beşeri Faktörler

Türkiye’de turizm faaliyetlerinin gelişmesinde etkili olan Beşeri unsurları; tarihi ve kültürel
kaynaklar ile ekonomik kaynaklar olmak üzere başlıca iki bölümde değerlendirebiliriz.

Tarihi ve Kültürel Kaynaklar
Ilıman bir iklime sahip olması, tarım yapılabilecek verimli toprakların bulunması, bol su
kaynaklarının varlığı, önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerine yer alması, coğrafi
şartlarının savunma ve güvenlik açısından uygun olması ile yer altı ve yer üstü kaynaklarının
zengin olması Anadolu yarımadasında yerleşme tarihinin çok eskiye inmesine neden
olmuştur. Anadolu yarımadasında özellikle; Ege denizine dökülen, Maiandros (Büyük
Menderes), Kaystros (Küçük Menderes), Hermos (Gediz) ve Kaikos (Bakırçay) elverişli
iklimleri, verimli toprakları ve doğal su kaynaklarıyla Ege Bölgesinin önemli yerleşim
alanlarını oluşturmuşlardır. Kuzey ve güneydeki sıradağlar batı kıyılarında bereketli vadi
uygarlıklarını meydana getirmiştir. 13 İnsanoğlu eski çağlarda doğaya ve doğanın sunduğu
imkânlara büyük ölçüde bağımlı bir yaşam sürdürmüştür. Bu nedenle öncelikle yaşam
olanaklarının nispeten kolay olduğu sahaları yerleşim alanı olarak kullanmıştır. Sedanter
hayata geçilmesiyle birlikte ziraat yapılabilecek uygun sahaların bulunması ve sonraki
dönemlerde de ulaşım imkânları bakımından farklı güzergâhlar arasında geçiş noktası olması
gibi özellikleri itibariyle Anadolu yarımadası bu alanların başında gelmektedir. Ege denizinin
yalnız birleştirici rol oynamakla kalmayıp, topraklarının büyük kısmı verimsiz ve genellikle
kurak olan iç yörelerde oturan kişilerin geçimlerini temin hususunda da etkide bulunduğu
görülmektedir. İşte bu nedenden ötürü, iç ülkelerde oturan kavimler daima Ege kıyılarına
inmek ve denizin imkânlarından yararlanma yolunu aramışlardır.14 Ege kıyılarına inmek, hem
Akdeniz'e hem de Karadeniz'e ulaşabilme imkânını doğurmaktadır. Ege kıyılarının son derece
girintili çıkıntılı olması, çok sayıda iyi korunmuş limanın ve koyun bulunması Asya, Avrupa
ve Afrika kıtaları arasındaki teması kolaylaştırmakta oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
Ayrıca subtropikal kuşakla orta enlemler arasında yer alan bu saha ılık geçen kışları ve sıcak
bol güneşli yaz mevsimi nedeniyle insanların doğal çevre şartlarına bağımlı bulundukları
dönemlerde oldukça elverişli şartlara sahiptir. Belirtilen bu sebeplerden dolayı Anadolu
toprakları pek çok kavim için yaşama alanı olarak tercih edilmiştir.
Müze ve Ören yerleri
Yaşam ve yerleşme olanakları itibariyle olumlu şartlara sahip olan Anadolu yarımadasının
özellikle batı ve güney kıyıları doğal olarak pek çok istilalara uğramıştır. Önce Mısırlılar,
daha sonra İskitler, Asurlular ve Truva savaşından sonra da Eolyalılar, İyonlar ve Dorlar
bölgeyi istila etmişlerdir. Bununla birlikte Anadolu’da ilk merkezi devletlerden birini kuran
Hititler de uygarlık kültürümüzde önemli izler bırakmıştır. Turizmde beşeri kaynaklarımız
Akurgal, E.,1986 ‘Anadolu Tarihi’nin Oluşmasında Jeomorfolojik Özelliklerin Rolü’,Anadolu Araştırmaları,
Cilt X, s.22, İstanbul.
14
Muğla il yıllığı, 1967.
13
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arasında yer alan antik kentler bu zengin geçmişin günümüzdeki yansımalarını
oluşturmaktadır. Başta tarihi kentler olmak üzere köprüler, anıtlar, müzeler, camiler, kiliseler,
kültür ve sanatla öne çıkan şehirler ile dini merkezler turist çekmektedir. Pergamon, Efes,
Milet, Perge, Sagalassos, Hieraspolis, Troya, Aspendos, Sümela, Hattuşaş, Kapadokya bölgesi
ve Komegene gibi tarihi şehirler bu konuda ön plandadır.

Foto 19. Pergamon ve arka planda Bergama şehri
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Foto 20. Pergamon antik şehri pazar alanı ( Agora).

Tarihi eskiye inen Anadolu topraklarında günümüzde inanç turizmi kapsamında
değerlendirebileceğimiz kutsal yerler ve dini mabetler de turizm kaynaklarımız arasında
önemli yere sahiptir. Anadolu’da çok tanrıcılıkla (politeizm) başlayan inançların, Musevilik,
Hıristiyanlık ve Müslümanlıkla devam eden tek tanrılı dinlerin kutsal yerleri ve yapıları ile
kentleri inanç turizminin kaynaklarını oluşturur ( Doğaner, 2013: 295). Kutsal ağaçlar, kutsal
sular, kutsal kayalar, kutsal dağlar ve kutsal mağaraların yanısıra inanç turizmi açısından
camiler, medreseler, kiliseler, manastırlar da önemlidir. Meryem Ana (Selçuk), Antakya St.
Pierre Mağarası ve kilisesi ve Ürgüp-Göreme kiliseler (Kaya Kiliseleri), St Polycarp kilisesi
(İzmir), St George kilisesi ( Bergama), Thyatira kilisesi ( Akhisar), Sardes kilisesi, Leodikya
kilisesi ve Philadelphia kilisesi ( Alaşehir) ile Zelve vadisi manastırları, Akyokuş- Sille
(Konya) vadisi manastırları, Aya Yorgi Manastırı ( Büyükada- İstanbul), Sümela Manastırı
(Trabzon) ile Mardin- Midyat bölgesinde yer alan manastırlar tarihi değer olmakla beraber
inanç turizmde önemli çekici mekanlardır.

Foto 21. Aya Yorgi Manastırı. (Büyükada- İstanbul)
Kaynak: http://www.adalardan.net/buyukada
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Ayasofya (İstanbul), Sultanahmet (İstanbul), Süleymaniye (İstanbul), Selimiye cami ( Edirne),
Habib-i Neccar cami (Antakya), Menucehr cami ( Kars), Kızıl Minare ( Alanya- Antalya),
Burmalı Minare ( Amasya), Eyüp Sultan cami ( İstanbul), Fatih cami ( İstanbul), Yeşil cami (
İznik), Alâüddin cami ( Bursa), Mihrimah Sultan cami ve Gökmedrese ve Çifte Minareli
medrese ( Sivas), Hunat Hatun medresesi ( Kayseri), Cacabey medresesi ( Kırşehir) ile burada
isimlerini zikredemediğimiz pek çok Ulu cami ve medreseler Türkiye turizminin beşeri
sermayeleri arasındadır.

Foto 22. Sultanahmet Cami ve Ayasofya’dan bir görünüm.
Kaynak: http://www.istanbulmiraskomitesi.org/fotograf.html

Bunların yanısıra çeşitli kale, köprü, sur ve şehitlikler de beşeri kaynaklar arasında yer
almaktadır. Bodrum, Bozcaada, Alanya, Çandarlı, Anavarza ve Yılanlı kale ( Adana) ,
Seddülbahir ve Kumkale ile Kilitbahir ve Çimenlik kaleleri (Çanakkale), Rumeli hisarı ve
Anadolu hisarı ile Yoros kalesi (İstanbul), Kadifekale ( İzmir), Ankara, Antalya, Adana,
Sivas, Afyon, Tokat, Malatya, kaleleri ön planda olan unsurlardandır.
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Foto 23. Anadoluhisarı’ndan bir görünüm.
Kaynak: http://www.beykoz.bel.tr/beykoz/detay/anadolu-hisari-kalesi
İstanbul Boğazı ile Göksu (Aretas) Deresi’nin Boğaz’a karıştığı alanda bulunan
Anadoluhisarı, Yıldırım Beyazıt tarafından 1395 yılında yaptırılmıştır.

Foto 24. Rumelihisarı’ndan bir görünüm.
Kaynak:http://www.istanbul.com
Fatih Sultan Mehmed tarafından, fetih döneminde Boğaz geçişini tümüyle kontrol etmek
amacıyla, Anadolu hisarının tam karşı mevkine inşa edilen Rumeli hisarı müze olarak hizmet
vermenin yanı sıra, çeşitli kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul
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boğazının iki yakasının en dar yerinde karşılıklı lokasyonlarda yer alan hisarlar İstanbul için
kültür turizminin de odak noktalarından birini oluşturmaktadır.
Surlar da en az kaleler kadar dikkat çekmektedir. Bunların başında İstanbul, Diyarbakır ve
İznik surları korunmakta olan tarihi- kültürel varlıklar arasındadır. Ayrıca; Çanakkale ve
Gelibolu Şehitleri, Anzak ve Fransız Anıtları, Malazgirt, İnönü ( Yenişehir, Bilecik, İnegöl)
ve Sakarya ( Yukarı Sakarya ovası) ve Ankara savaş alanları ile çeşitli şehirlerde yer alan
Atatürk müze evleri ve Anıtkabir askeri turizm kapsamında değerlendirilen beşeri
varlıklarımızdır.
Zengin tarihsel geçmişe sahip ülke topraklarımızda özellikle Roma ve Bizans dönemi ile
Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu dönemlerine ait köprüler arkeolojik turlarda da
önemli ziyaret alanlarının başında gelmektedir. Bunlar arasında özellikle; Justinianus
Köprüsü ( Sakarya), Çifte köprü ( Artvin-Arhavi), Uzunköprü ve Meriç köprüsü ( Edirne),
Büyükçekmece ve Silivri köprüsü ( İstanbul), Kesik köprü ( Sivas) Irgandi köprüsü ( Bursa),
Malabadi köprüsü ( Diyarbakır), Belkız köprüsü ( Antalya), Çobandede köprüsü ( Erzurum),
Alman köprüsü ve Taşköprü (Adana), On Gözlü köprü ( Diyarbakır), Bayramören köprüsü (
Çankırı), Hasankeyf köprüsü ( Batman) en önemli beşeri varlıklarımız arasındadır.
TÜİK verilerinden elde ettiğimiz değerlere göre müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısında
2010 yılından itibaren düşme eğilimi olmakla birlikte 2018 yılı için yaklaşık % 20’lik bir
artış beklenmektedir.
Tablo: Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı.
Yıl
2001
2005
2010
2016

Ziyaretçi sayısı
17.971.247
21.737.901
30.638.655
25.287.530
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Grafik: Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı.
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Ziyaretçi sayısı
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2017 yılında
20.509.746 kişi olarak tespit edilmiştir. Ziyaretçi sayısının 2018 yılında ise 25 milyona
ulaşması öngörülmektedir. Artan ziyaretçi sayısına paralel olarak 2017 yılında müze ve ören
yeri gelirleri de 2016 yılına oranla % 13 oranında artarak yaklaşık 190 milyon TL’ye
ulaşmıştır. (http://www.turob.com/tr/istatistikler/muze-ve-oren-yerlerinin-ziyaretci-sayisi)
Konya Mevlana Müzesi, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Ayasofya Müzesi, Denizli
Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri, Nevşehir Göreme Ören Yeri,
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri, Ankara Cumhuriyet Müzesi,
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü yurdumuzda 2 milyon ile 370 bin arasında
değişen ziyaretçi sayısıyla en fazla tercih edilen müze ve ören yerlerini oluşturmaktadır.
Şehirler
Turizmin beşeri kaynakları arasında şehirler önemli yer tutmaktadır. Dünya genelinde
Roma, Londra, Pekin, Prag, Paris, Berlin, New York, Viyana ve Barselona gibi yoğun turistik
aktiviteye sahip şehirlerden biri de İstanbul’dur. 2010 yılında Pecs ( Macaristan) ve Essen
(Almanya) şehirleriyle birlikte Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul bir dünya şehri olarak
önemini her daim korumaktadır. İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olmasının gerekçeleri şu
başlıklar altında toplanabilir: uygarlıkların kaynaştığı yer, güzel sanatların Avrupa etkisi,
kentin konumu, siyasi boyut, kentsel yaşam, modernleşme, yetenek ve yaratıcılık, azimle
çalışmak, ticaret, tinsellik ( Cançat,A.2016:232)
İstanbul, Türkiye genelinde en fazla turist girişinin yapıldığı şehirdir. 2017 verilerine göre
10.840.595 turistin ziyaret ettiği şehir, özellikle hava yolunu tercih eden turistler için hem bir
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aktarma merkezi hem de tarihi ve kültürel özellikler sebebiyle kültür turizmi açısından
oldukça önemli çekim merkezidir.

Foto 25. İstanbul’dan ( Levent- Boğaz) bir görünüm.

Grafik: İstanbul’a gelen ziyaretçilerin ülkelere göre oransal dağılımı (2017)
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2017 yılında İstanbul’a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri incelendiğinde: Alman, İran
ve Suudi Arabistan vatandaşlarının ilk üç sırada yer aldığı görülmektedir.
İstanbul kültür turizmi yanı sıra; alış veriş, eğitim, sağlık, kongre ve kuruvaziyer turizmi
açısından da önemli imkânlar sunmaktadır.
2017 verilerine istinaden 10.486.191 kişinin ziyaret ettiği ve turizm başkentimiz olarak da
nitelendirilen Antalya’da özellikle deniz turizmi oldukça yoğun bir şekilde yaşanmaktadır.
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Bunun yanısıra kongre ve sağlık turizminde de dikkat çeken şehirde alternatif konaklama
imkânlarının fazla olması çekiciliği arttırmaktadır.

Grafik: Antalya’ya gelen ziyaretçilerin ülkelere göre oransal dağılımı (2017)
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İzmir 2017 verilerine göre 763 810 kişiyle toplam ziyaretçi sayısı itibariyle Antalya’dan sonra
en çok tercih edilen üçüncü şehrimizdir.

Grafik: İzmir’e gelen ziyaretçilerin ülkelere göre oransal dağılımı (2017)
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Alman, İran ve İngiliz turistlerin ilk üç sırayı paylaştığı İzmir pek çok bakımdan turistler için
ilgi çekici şehirlerden biridir. İstanbul ve Antalya’da olduğu gibi İzmir’de de sağlık ve
kongre turizminin gelişmiş olması şehri ziyaret eden kişi sayısını arttıran önemli kıstaslar
arasındadır.
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Genel itibariyle, kent merkezinde bulunan müzeler, alışveriş merkezleri, kongre ve kültür
alanları ile spor kompleksleri şehir turizminde yerli ve yabancı turistler için önemli beşeri
unsurlar arasında değerlendirilmektedir. Günümüzde şehirlerde yer alan üniversiteler de
beşeri unsurlar arasında yer almaktadır. Üniversitelerin birçoğunda tıp fakültelerinin
bulunması, uluslararası kriterlere uygun akreditasyona sahip özel ve kamu hastanelerinde
uzman doktorların ve sağlık ekiplerinin olması, her türlü cerrahi müdahalenin ve hatta organ
nakillerinin yapılabilir olması, sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğumuzun
ve sektörün hızla büyüyüp geliştiğinin göstergesidir. Ayrıca, sağlık turizmi alanında çeşitli
oranlarda devlet desteği de söz konusudur. İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara gibi
şehirlerimizdeki hastanelerden bir kısmı yurt dışı bağlantılı olarak çalışmakta ve sağlık
turizmi kapsamında yurt dışından getirtilen hastaların tedavi, ulaşım ve konaklamalarına
yönelik her türlü hizmet, paket program halinde bir arada sunulmaktadır.
Yurdumuzda hızla gelişen turizm türlerinde biri de kongre turizmidir. Bir şehrin sahip olduğu
tarihi ve kültürel değerler kongre turizmine yönelik talebi etkilemektedir. Katılımcıların
organizasyon sonrası boş zamanlarında şehrin arkeolojik değerlerini ziyaret etmesi, kültür
turlarına yönelik imkânlardan yararlanması sağlanır. Turizm faaliyetlerindeki çeşitlilikler
şehirlerde kongre turizminin gelişmesine uygun ortam yaratmaktadır.

Ekonomik Kaynaklar
1950 sonrası turizm, dünya ekonomisinde hızlı gelişen sektörlerden biri haline
gelmiştir. Turizm, çoğu zaman diğer birçok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için
bir araç olarak da kullanılmıştır. Özellikle coğrafi mevki bakımından kolay ulaşılabilir
sahalar, elverişli iklime sahip, doğal ve kültürel çekicilikleri olan alanlar turistik merkezler
haline gelmişlerdir. Turistik bakımdan dikkat çeken bu sahalar, hem bölgesel ve hem de
ülkesel boyutta gelişmeye olanak sağlamıştır. Bu bölgeler, turizm sektörüne hizmet eden
yatırımların artmasına, yeni iş imkânlarının oluşmasına, döviz girdisine ve böylece
bulundukları alanın ekonomik bakımdan hareketlenmesini sağlamışlardır. İncelediğimiz
verilerden elde ettiğimiz sonuçlara göre, Türkiye’nin uluslararası turizmi özellikle
1980’lerden itibaren önemli bir gelişme göstermeye başlamış ve ülke ekonomisine çok büyük
katkı sağlayan gelir kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. 1980’li yıllardan itibaren
başlayan bu hareket özellikle son on yılda daha da artmıştır. Bu artışın sağlanmasında hem
kişilerin genel anlamda ekonomik bakımdan daha elverişli şartlara sahip olmaları ve tatile
çıkma olanaklarının artması, hem de teknolojik gelişmeler neticesinde ulaşım, iletişim vs. gibi
koşulların kolaylaşması etkili olmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin dünya siyasetinde etkili
konumda olması, zengin kültürel kaynakları ve turizmin en önemli üç unsuru olan deniz, kum
ve güneşten doyasıya faydalanma imkânlarına sahip olması ülkemizi, dünya turizminin
parlayan yıldızı durumuna getirmiştir. Bunun bir göstergesi olarak 2003- 2017 değerlerine
bakıldığında, turizm gelirlerinin 2003 yılında 13.854.866.000 dolardan, 2010 yılında
24.930.997.000 dolara yükseldiği dikkat çekmektedir. 2017 değerleri incelendiğinde ise bu
rakamın 26.283.656.000 dolara yükseldiğini belirtebiliriz (http://www.tuik.gov.tr).
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Dünya turizm pazarında gelişen arz- talep dengesine her yönüyle cevap verebilecek turizm
potansiyeline sahip olan ülkemizde, 1980’li yıllardan itibaren alınan tedbirler, teşvik kredileri
ve uygulanan politikalar ile çok sayıda turistik yatırım yapılmış, değişen ihtiyaçlara cevap
verecek bir turizm alt yapısının oluşturulması için yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tüm hizmetlerin karşılığı günümüzde alınmaya başlanmış ve Türkiye günümüzde
turizm hareketlerinde dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri olmuştur.
Ulaşım İmkânları
Turizmin beşeri kaynakları arasında ulaşım imkânları önemli kriterlerden birini
oluşturmaktadır. Destinasyon alanına kolay ulaşılabilir olmanın yanı sıra; ulaşımın hızlı,
güvenli ve ucuz olması da turizm faaliyetlerini etkileyen faktörler arasındadır. Ekonomik
girdiler arasında turizmden elde edilen gelir payının artması, sağlıklı ulaşım ağlarının
organize edilmesiyle işlerlik kazanır. Bu nedenle devlet politikaları arasında turizmi
geliştirmeyi hedefleyen ülkeler için ulaşım yatırımları oldukça dikkatle planlanması gereken
uygulamalardır. Bunların yanısıra ulaşımı kolaylaştıracak köprü, tünel, viyadük inşası ve var
olan yol sistemlerinin iyileştirilmesi ulaşım politikalarının hedefleri arasında olmalıdır.
Coğrafi konumu itibariyle oldukça elverişli bir mevkide yer alan Türkiye günümüzde
kullanım oranı gittikçe artan havayolu ulaşımında, transfer noktalardan birini oluşturmaktadır.
İstanbul Atatürk havaalanı, Frankfurt havaalanından sonra Avrupa’nın en fazla yolcu
kapasitesine sahip havayolu ulaşım merkezidir. Turizm hizmetleri kapsamında ulaşım,
transfer ve konaklama şeklinde planlanan paket programlar sebebiyle nispeten fazla kullanılan
havayolu taşımacılığının yanı sıra kara, deniz ve demir yolu ulaşımı da beşeri kaynaklar
arasında yer almaktadır. Karayolu taşımacılığı kapsamında otobüslerle organize edilen kültür
turları ve özellikle son yıllarda artan taleple hızla gelişen kruvaziyer turizmde deniz yolu
ulaşımı tüm ulaşım sistemleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanısıra turistler
için ulaşım alternatiflerinden biri de demiryoludur. Aynı biletle geçerli olduğu ülkelerde
istenilen yer ve zamanda istenilen treni kullanma olanağı sağlayan interrail tarzındaki paket
ulaşım imkanları turiste istediği lokasyonda, arzu ettiği süre boyunca konaklama olanağı
sağlamaktadır. Yeni destinasyonlar keşfetmeyi ve daha özgür olmayı tercih eden turistler için
bu tarzda seyahat olanaklarının arttırılması demiryollarının kullanımını da arttıracaktır.

Konaklama İmkânları
Konaklama olanaklarının çeşitliliği farklı ekonomik bütçelere sahip turistler için alternatif
imkânlar yaratmaktadır. Otel, motel, hostel ve pansiyonların yanısıra günümüzde ev kiralama
ve ev değişimi de turizmde konaklama modelleri arasındaki yerini almıştır. Turizmde
geleneksel konaklama tipi olan otel veya pansiyonculuğun yanısıra dönemsel ev kiralama
veya ev değişim sistemleri yeni trendler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğilim turizmde ev
değiştirme programları ve kısa süreli ev kiralama organizasyonları şeklinde alt hizmet
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sektörlerinin de doğmasına vesile olmuştur. Özellikle turistin yaş ve sosyo- ekonomik
yapısına göre değişen konaklama tercihleri için alternatif imkanların varlığı turizmde
çekiciliği arttıran beşeri unsurlar arasında değerlendirilmektedir.
Tablo: Konaklama türüne göre konaklayan kişi sayısı (2017)
Konaklama Türü
Konaklayan kişi
Arkadaş, Akraba Evi

5730873

Gençlik Kampı

10937

Kendi Evi

1583988

Kiralık Ev

464634

Motel

235731

Otel

21394602

Pansiyon

227118

Tatil Köyü

491202

Ulaşım Aracında

1241436

Çadır- Karavan

33712

Diğer

933658

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072
2017 TÜİK verilerinin sadeleştirilmesiyle oluşturulan tabloda izleneceği üzere turistlerin en
fazla tercih ettikleri konaklama türü oteldir. % 66 oranında paya sahip olan otel
konaklamasını, % 18 oranında arkadaş veya akraba evi ile % 5 oranında da kendi evinde
konaklayanlar takip etmektedir.

Sonuç

Türkiye bulunduğu konum ve buna bağlı olarak sağladığı şartlar itibariyle çevresini kendisine
çekmektedir. Doğal ve beşeri özellikler bu çekiciliğe etki etmektedir. Dünyanın en eski
kıtaları arasında köprü vazifesi görmesi çok yere yakınlığına sebep olmaktadır. Türkiye’nin
sunduğu şartlar, kıtalara olan yakınlığı ve gelişmiş ülkeler göre hizmetlerin ucuzluğu
Türkiye’yi cazibe merkezi haline getirmiştir. Turizm faaliyetlerinde Uygulanan her aşama
etkin, programlı, korumalı, düzenli ve geleceğe yönelik sonuçlar vermelidir.
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Turistlerinin giderek eko turizme yönlenmesi doğal alanların önemini giderek arttırmaktadır.
Plansız ve doğaya uygun olmadan yapılan daimi ve yazlık konutlar, otel, motel, pansiyonlar,
restaurantlar ve çok çeşitli tesisler doğal alanlara zarar vermektedir. Bu konuda yerel ve
merkezi yönetimlerin daha dikkatli olmalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu
alanların elbette turist çekmesi ve bunlardan gelir elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle gelen
turistlerin doğal ortama uygun ama konforu ve kalitesi yüksek hizmetlerin verilmesi kuşkusuz
Türkiye turizmine katkı sağlayacaktır.
Doğal alanların kapasitesinin üzerinde kullanılması sürdürülebilir turizm açısından önemlidir.
Bu sebeple doğal alanların kullanımı kontrol mekanizması ölçeğinde değerlendirilmelidir.
Doğal alanlarda kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan her türlü atıkların çevreye zarar
vermemesi önem taşıdığından bu konuda hem kullanıcılar hem de yöneticiler gerekli
önlemleri almalıdır. Doğal alanlar bütün olarak düşünülmeli ve turizm faaliyetleri dengeli
olarak belirlenmelidir. Bu konuda gelecek kaygısı önem taşımalıdır. Doğal alanlar aynı
zamanda tüm canlıların beslenmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple koruma olgusu
öncelik taşımaktadır. Tarım arazilerinin, çayır, mera ve ormanların korunması sürdürülebilir
tarımsal üretimin önünü açacağı gibi turizminde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Turizmin
gelişmesinde etkili olan beşeri özellikler de önem taşımaktadır. Tarihi zenginliklerin
korunması aynı zamanda kültürün geleceğe taşınmasıdır.
Aynı zamanda tarihi zenginliği koruma geçmişe de sahip çıkma olduğu için önemlidir.
Turizm faaliyetlerinde ulaşım son derece önemlidir. Bu nedenle ulaşım hizmetlerinin doğal
hayata zarar vermeden sağlanmalıdır. Spor kamp alanlarının ve sağlık hizmetlerinin kalitesi
konusunda gerekli reklamların yapılması turizmde devamlılığı sağlaması bakımından
önemlidir. Tarihi şehir-köylerin ve buradaki meskenlerin korunması turistlerin gelmesi
hususunda ayrı bir unsurdur. Uluslararası fuar-kongreler, eğlence merkezleri ve kültürel
faaliyetlerin sık sık yapılması ve tanıtımı sağlanmalıdır. Hem yerel hem de uluslararası yemek
ve içecekler ilgi çekici şekilde sunulmalıdır. Dini mabetler, tesisler ve anıtlar çok iyi
korunmalı ve turistlerin ziyaret ettiği alanlar olmalıdır. Türkiye sahip olduğu konum ve buna
bağlı olarak ortaya çıkan doğal ve beşeri özellikler turizminin gelişmesine sebep olmuştur.
Dolayısıyla turizm hedefleri planlı, programlı, bilinç düzeyi yüksek ve sürdürülebilir
olmalıdır.
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Uygulamalar
Yakın çevrenizde, turizm bölgelerini ziyaret ediniz
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Uygulama Soruları
Turizm bölgeleri gelişiminde etkili olan beşeri faktörler nelerdir; araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde; turizmin gelişiminde etkili olan doğal ve beşeri faktörlerin neler olduğu
incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikli olarak doğal şartlar ele alınmıştır. Topografik özellikler,
akarsular, göller, yaylalar, şelale ve çağlayanlar vs. gibi doğal şartlarda etkili olan unsurlar
çeşitli fotoğraflar eşliğinde değerlendirilmiştir. Daha sonraki kısımlarda, beşeri faktörler ele
alınmıştır. Bu kapsamda zengin tarihi geçmiş, ekonomik yapı, sağlık turizmi, bilinçli ve
yeniliğe açık nüfus ile kamp ve karavan turizmi gibi turizm faaliyetinin gelişiminde etkili olan
beşeri unsurlar değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1-)Küreselleşen dünyada ulaşım sistemlerindeki gelişmelerin yanısıra, kitle iletişim
araçlarının yaygınlaşması, reklam ve çeşitli tanıtım firmalarının çalışmalarıyla ulaşılabilirlik
ve tanınma imkanları artmıştır.
Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerinden hangisinin önemi artmıştır?
A) Sanayi
B) Turizm
C) Tarım
D) Ticaret
E) Pazarlama

2-) İnsanların sürekli ikamet ettikleri yerler dışında günübirlik veya daha uzun süreli
konaklama, gezip görme,,dinlenme, yeni kültürler tanıma ayrıca eğitim ve sağlık
hizmetlerinden yararlanabilme gibi ihtiyaçlardan doğar.
Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyahat
B) Rekreasyon
C) Gezi
D)Turizm
E) Göç

3-) Artan dünya nüfusu, dikkatsiz arazi kullanımı, çeşitli ekonomik faaliyetler gibi etkenler
aşağıdaki alanlardan hangisinin bozulmasında daha çok etkilidir ?
A) Ticari ortamları
B) Eğitim ortamları
C) Doğal ortamlar
D) Sanayi alanları
E) Turistik alanlar
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4-) Doğal ortamın korunması ve geleceğe yönelik sürdürülebilir bir mekan için aşağıdakiler
kavramlardan hangisi öne çıkmıştır ?
A) Aternatif Turizm
B) Kitle Turizm
C) Eko Turizm
D) Kongre Turizm
E) Rekreasyon
5- ‘Dünya genelinde Roma, Londra, Pekin, Prag, Paris, Berlin, New York, Viyana ve
Barselona gibi yoğun turistik aktiviteye sahip şehirlerden biri de İstanbul’dur’.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

6- ‘Türkiye’de yer alan 40 milli park alanı önemli turizm faaliyetlerinde öne çıkmaktadır.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Kaçkar Dağları, Kazdağı, Köprülü Kanyon, Munzur
Vadisi, Nemrut Dağı, Saklıkent Milli Parkları ve vb. alanlar her zaman turizm potansiyeli
oluşturmuştur’.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru

7- ‘Doğal ünitelerden şelaleler ve çağlayanlar ülkemizin birçok bölgesinde turizme olanak
vermektedirler. Düden, Manavgat, Kurşunlu, Gürlevik, Tortum, Harbiye, Tarsus ve vb.
şelaleler ve çağlayanlar özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu dönemde oldukça fazla rağbet
görmektedir’.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru

8- ‘Ulaşım, iletişim ve bilişim olanaklarının gelişmesi turizm faaliyetlerine de etki etmiş ve
böylece küreselleşen dünyada mesafeleri ortadan kaldırmıştır’.
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Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

9- ‘Önemi her geçen gün daha da artan turizm faaliyetleri; ziraat, sanayi ve ticaretten sonra
pek çok ülkenin önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir. Yurdumuzda özellikle 1980’li
yıllardan itibaren, ulaşım, iletişim ve hizmet sektörüne ait çeşitli yatırımların hız kazanması,
turizm sektörünün de canlanmasına ve ekonomik değer kazanmasına yol açmıştır’.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış
10- ‘İnsanların sürekli ikamet ettikleri yerler dışına günübirlik veya daha uzun süreli
konaklama, gezip görme, dinlenme, yeni kültürler tanıma ayrıca, eğitim veya sağlık
imkânlarından faydalanabilme gibi ihtiyaçlardan doğan turizm faaliyetleri, günümüzde ulusal
gelir içinde büyük bir orana sahiptir’.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

1-B, 2-D, 3-C, 4-C, 5- A, 6-B, 7-B, 8- A, 9- A, 10-A
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4. TURİZM FAALİYETLERİ VE ULAŞIM İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan ulaşım
faaliyetlerinin rolü ve önemi ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizm ulaşım ilişkisi ne şekilde gelişmektedir?
Ulaşım faaliyetlerinin rolü ve önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Karayolu ulaşımının turizm Karayolu
ulaşımının Konu anlatımı ve ders
faaliyetlerinin
öneminin değerlendirilmesi
notları yoluyla.
gelişmesindeki rolü.
Demiryolu ulaşımının turizm Demiryolu
ulaşımının Konu anlatımı ve ders
faaliyetlerinin
öneminin değerlendirilmesi
notları yoluyla.
gelişmesindeki rolü.
Havayolu ulaşımının turizm Havayolu
ulaşımının Konu anlatımı ve ders
faaliyetlerinin
öneminin değerlendirilmesi
notları yoluyla.
gelişmesindeki rolü.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Turizm coğrafya, Karayolu ulaşımı, Demiryolu ulaşımı, Havayolu ulaşımı
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Giriş

Genel olarak, turizm denilince ilk anda akla gelen ulaştırmadır. Çünkü turizm hareketleri,
ulaştırma yol ve araçları olmadan gerçekleşemez. Ulaştırma araçlarının hız, güven, konfor,
zamanında taşıma ve son derece ekonomik bir fiyat arz etmek gibi özelliklere sahip olmaları
sonucu seyahatler, zevk için yapılan birer kitle hareketi haline gelmiştir.
Bir ülke ya da bölgenin turizm kaynakları- çekicilikleri- ancak turist oraya erişebilirse
kullanılabilecektir. Ulaşım, her şeyden önce, turizm gelişmesinin etki ve tepkisi olmuştur.
İyileşen ulaşım kolaylıkları turizmi teşvik ederken, turizmin yayılma ve gelişmesi de ulaşımı
teşvik etmiştir. (Özgüç, 2003: 94)
Turizm olgusunun temel unsurlarından birisi boş zaman ise, diğeri ve en önemlisi, yer
değiştirmektir. Turistin, turizm amaçlı seyahate başlaması bir takım faktörlerin etkisi ile olur.
Bu faktörlerin en önemlilerinden biri ulaşım aracının seçimidir. Turizm sektörünün etkin
çalışması ve ülke ekonomisine anlamlı katkılar sağlaması; güvenli, süratli ve konforlu bir
ulaştırma sisteminin kurulması ve işletilmesini gerekli kılmaktadır. Bilindiği gibi ulaşım
teknolojisinin hızlı gelişmesi, ulaşım maliyetlerini düşürerek iç ve dış turizm talebinin
yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Ayrıca bunun sonucu olarak kitlesel turizmin gelişmesi de
bir dereceye kadar sağlanmıştır. Kısıtlı zamanı olan ve bunu yolculukta harcamak istemeyen
turistlere, iyi işleyen bir ulaşım sisteminin kurulması ile uzak ülkelere de kolaylıkla seyahat
edebilme olanağı sağlanmış olacaktır.
Bir ülke ya da bölgenin turizm kaynakları çekicilikleri ancak turist oraya erişebilirse
kullanılabilecektir. Ulaşım, her şeyden önce turizm gelişmesinin etki ve tepkisi olmuştur.
İyileşen ulaşım kolaylıkları turizm teşvik ederken, turizmin yayılma ve gelişmesi de ulaşımı
teşvik etmiştir. Turistlerin seyahatleri, mekânsal karşılıklı etkilenmeyi ve insanın yaşadığı ve
çalıştığı yerden uzaklara taşınmasını ifade eder. Bu taşınmayı mümkün kılan ulaşım bu
nedenle turizmin tamamlayıcı bir parçasıdır ve çok büyük sayıda insanın taşınmasını
sağlayacağından dev yatırımları ve karmaşık organizasyonu şekillerini de gerekli kılar.
Ulaşım sistemlerinin hızlı, konforlu ve güvenli olması şehir içi turizm imkânlarının da
kolaylaşmasına olanak sağlar. Düzenli ulaşım şehirlinin dinlenmek için sık sık şehirden
uzaklaşabilmesine, boş zamanlarını şehir atmosferi dışında geçirmesine olanak sağlar. Şehirli
eğer ulaşım şartları elverişli ise, şehrin dışında, yakın çevrede, yerine göre dağda veya kıyıda
bir ikinci eve de sahip olarak fırsat buldukça süratle şehir dışındaki evine gider, ve iş yerine
yine süratle döner (Tümertekin,1987: 64). Turizm faaliyetleri mesafe-zaman ilişkisinden
büyük ölçüde etkilendiği için ulaşım ve haberleşmeye yaşamsal bir şeklide bağlıdır.
Bu bakımdan, turizm ile ulaştırmanın birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içinde olduğu ve
aralarında “neden-sonuç” ilişkisinin bulunduğu kabul edilmektedir. Çünkü ulaştırmanın
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gelişmesi turizmin gelişmesine, turizmin gelişmesi de ulaştırmanın gelişmesine yol açmakta
ve böylece aralarında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
Turizm coğrafya ile önemli bir kesişim noktasına sahiptir buna bağlı olarak, bütünleştirici ve
karşılaştırmalı araştırma imkânlarının fazla olmasının farkındalığı artarak devam etmektedir.
Fakat sadece coğrafya disiplininde değil diğer farklı disiplinlerde de turizm önemli bir
çalışma konusu haline gelmiştir. Turizm faaliyetleri de ulaşım sistemlerinin gelişmesine bağlı
olarak başlamış, ilerlemiş ve ulaşımın canlanmasında etkili olmuştur15.
Turizm ve ulaşım arasındaki sıkı ilişki doğrultusunda ortaya çıkan Turizm Ulaştırması
kavramı turistin turizm çekim merkezlerine ve turizm pazarlarına güvenli, hızlı ve düzenli
olarak taşınmasını sağlayan faaliyetler olarak tanımlanmıştır 16 . Ulaşım turizm olmadan da
yapılabilir fakat turizm ulaşımsız düşünülemez 17 . Araştırmanın amacı dört temel ulaşım
altyapısının turizm faaliyetlerine ne gibi katkılar yaptığının literatürdeki çalışmalar
incelenerek belirlenmesidir.

4. TURİZM FAALİYETLERİ VE ULAŞIM İLİŞKİSİ

4.1.

Karayolu Ulaşımı

Karayolu, demiryolu, denizyolu, ve havayolu ile insanların veya insan üretimlerinin ülke,
bölge ve kıtalar arasında yer değiştirmesi ulaşım olarak tanımlanmaktadır 18 . Tan’ın
belirttiğine göre diğer taşıma faaliyetlerine kıyasla varış noktasına hızlı ve aktarmasız taşıma
yapılabilmesi nedeniyle karayolu taşımacılığı daha fazla tercih edilmekte, ulaştırma ve turizm
ilişkisi açısından en temel taşıma türü olmasına rağmen gereken önemi görememektedir.
Ziyaretçilerin konaklama, eğlence tesisleri gibi yerlere karayolu ile ulaştıkları göz önünde
bulundurulduğunda kesintisiz ulaşımın önemli unsurlarını içinde barındıran karayolu
ulaşımının kendi içinde barındırdığı unsurların detaylı incelenmesi ile turizmin gelişimine
yaptığı katkı daha iyi ortaya konulacaktır19.

Bu noktada karayolu turizmin gelişmesinde diğer ulaşım sistemlerine göre nispeten daha etkili
olmuştur. Yakın çevredeki turistik alanların birbiriyle bağlantısının bağlanmasında, turistik
çekiciliklerin daha da ön plana çıkarılmasında ve gelen turistlerin sadece bir merkezde değil
15

Gibson, C.,2008, Geographies of Tourism: Internationalizing Geography?, Progress in Human Geography.
Gürdal, M., 1990, Turizm Ulaştırması, Adım Yayınları, Ankara.
17
Sorupia, E., Rethinking the Role of Taransportation in Tourism, Proceedings of the Eastern Asia Society for
Transportation Studies, Vol. 5.
18
Doğanay, H., Deniz, M., 2014, Ulaşım Sistemleri ve Uşak, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:19, Sayı:32.
19
Tan, H., 2008, Havaalanlarının Turizmdeki Etkinliği ve Verimliliği: Veri Zarflama Analizi Kullanılarak
Türkiye Cumhuriyeti Havalimanlarında Ölçümü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
16
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bir çok noktaya hızlı bir şekilde ulaşmasında karayolu ulaşım sistemleri daima etkili
olmaktadır. Bu bağlamda yurdumuzda önemli turistik lokasyonları birbirine bağlayan; Aydınİzmir otoyolu, Antalya- Konya otoyolu gibi karayolları önem taşımaktadır.

Turistlerin uluslararası turizmde tercih ettikleri ulaşım araçlarının 2007 yılındaki rakamlarına
bakıldığında turistlerin %42’sinin karayolu ulaşımını tercih ettiği görülmektedir20. Türkiye’ye
gelen yabancıların tercih ettikleri ulaşım araçlarına göre dağılımına bakıldığında 1985 yılında
karayolu ulaşımının %33,3 tercih edilirken 2007 yılında bu oran %20,23 olduğu ifade
edilmektedir.

Tablo: Kaynak: Akt. Akbulut, 2009 : Doğanay, 2001;517, htpp://www.kultur.gov.tr
(2008)
İncekara vd. 2015 yılında yaptıkları çalışmada karayolu taşımacılığının turizm içindeki
payının 1950’lerde % 49 olduğunu 1900’lı yıllara gelindiğinde bu oranın % 95’lere ulaştığını,
2000’li yıllardan itibaren de yolcu taşımacılığında havayolu ulaştırmasının hızlı gelişme
gösterdiğini belirtmişlerdir. İncekara arkadaşlarının 2011-2013 yılları arasında yabancı
turistlerin Türkiye’ye gelişte tercih ettikleri ulaşım türünün gösterildiği tabloya göre karayolu
ulaşımı ikinci sırada yer almaktadır (Tablo 2)21.

Akbulut, G., 2009, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Turizmi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 11,
Cilt-Sayı: 11-1, sf:201-220.
20

İncekara, B., Dördüncü, H., Özer, K.O., 2015, Turizm Ulaştırmasının Denizyolu Ulaştırmacılığı Yönünden
Gelişimi, İktisat Politikaları Araştırmaları Dergisi, Cilt/Sayı: 2/1, sf:1-16.
21
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Tablo : Kaynak: İncekara vd., 2015; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Müdürlüğü’nden elde edilen veriler ile düzenlenmiştir.

Bakırcı, yatırımlar noktasında 1950’li yıllardan itibaren karayolu ulaşımının öne çıktığını, bu
durumun 1990 yıllarında %80’e ulaştığını fakat 2000 yılına gelindiğinde karayolu ulaşımına
yapılan yatırımların düşemeye başladığını ifade etmektedir. Bakırcı’nın büyük ölçüde
karayolu ulaşımının tercih edilmesinin kat edilen mesafenin çok uzamasına neden olduğunu
ifade etmesi karayolu ulaşımının en temel problemi olduğunu göstermektedir 22.
Martin-Cejas ve Sanchez, Lanzatore Adasındaki karayolu ulaşımının sürdürülebilir turizme
olan etkisini incelediği çalışmasında Chapman(2007)’dan aktardığına göre ulaştırma
sektörünün %81’lik enerjisinin karayolu ulaşımı tarafından kullanıldığı ve giderek arttığını
belirtmişlerdir23.

4.2.

Demiryolu Ulaşımı

Dünya’da kullanılan eski ulaşım türlerinden biri demiryolu ulaşımıdır. 19. yy.da çok sıklıkla
kullanılan demiryolu ulaşımı turistlerin daha çok karayolu ve havayolu ulaşımını tercih
etmeleri ile beraber yük taşımacılığına dönmüştür 24 . Türkiye’de 1950’li yıllarda ulaşım
alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalar çoğunlukla demiryolu temelli iken yolcuların
% 42’si demiryolu ulaşımını tercih etmişlerdir25.

1980’li yıllarda karayolu ulaşımından sonra en çok tercih edilen ulaşım türü demiryolu
ulaşımı olmuştur. 2005 yılına gelindiğinde ise demiryolu ulaşım yatırımlarında belirgin bir
Bakırcı, M., 2012, Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve
Mevcut Yapısı, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:25, sf:340-377.
23
Martin-Cejas, R.R., Ramirez Sanchez, P.P., 2010, Ecological Footprint Analysis of Road Transport Related to
Tourism Activity: The Case for Lanzatore Island, Tourism Management:31,98-103
24
Mammadov, R., 2012, The Importance of Transportation in Tourism Sector, 7th Silk Road International
Conference, pp.381-386.
25
İncekara, B., Dördüncü, H., Özer, K.O., 2015, Turizm Ulaştırmasının Denizyolu Ulaştırmacılığı Yönünden
Gelişimi, İktisat Politikaları Araştırmaları Dergisi, Cilt/Sayı: 2/1,sf:1-16.
22
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artış yaşanmıştır. 2010 yılında ilk kez demiryolu ulaşımı yatırımlar açısından karayolu
ulaşımının önüne geçerek % 48.3’lük yatırım almıştır 26 . Demiryollarının ulaştığı
yerleşimlerin zamanla cazibe ve çekim merkezi haline geldiği belirtilirken 27 2007 yılı
uluslararası turizmde demiryolu tercihinin %4 oranlarında olduğu görülmektedir. 1985 yılında
Türkiye’ye gelen turistler %2,2 oranında demiryolunu tercih ederlerken, 2007 yılında ise bu
oran %0,29’a gerilemiştir 28.

4.3.

Denizyolu Ulaşımı

Denizyolu ulaşımı diğer ulaşım araçlarına göre daha yavaş olduğu için hıza önem veren
ziyaretçiler tarafından tercih edilmemektedir. Buna ek olarak hava şartları da denizyolu
taşımacılığını önemli ölçüde etkilemektedir 29 . Duval’e (2007) göre denizyolu taşımacılığı
modern turizm faaliyetleri içerisinde turizm destinasyonlarının gelişmesinde kruvazör turizm,
işlevsel deniz taşımacılığı ve kişisel taşımacılık alt ulaşım yolları ile katkı sağlamaktadır.
Türkiye’nin bir yarımada olması ve kıyı şeridinin uzun olması nedeniyle büyük ölçüde deniz
ulaşımından yararlanması beklenmektedir 30.

İncekara ve arkadaşları 2015 yılında yaptıkları çalışmada denizyolu ulaşımı ile gelen turist
sayılarının yıllara göre dağılımını ele almışlar ve deniz turizminin ekonomik katkılarının
arttırılmasına yönelik faaliyetleri incelemişlerdir.31

4.4.

Havayolu Ulaşımı

Havayolu ulaşımı ve turizm birbirine bağlıdır. Turizmdeki gelişmelere ve özellikle yeni tür
turizm aktiviteleri ve turizm destinasyonlarının ortaya çıkması artan talebin karşılanması
adına havayolu ulaşımını da etkilemiştir 32. Yeni tatil türleri örneğin kısa ziyaretler, arkadaş

Bakırcı, M., 2012, Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve
Mevcut Yapısı, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:25,sf:340-377.
27
Yücel, T.,1960, Demiryollarımızın İstasyon Nüfusuna Etkisi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:20, sf:143-148.
28
Akbulut, G., 2009, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Turizmi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 111, sf:201-220.
29
Tan, H., 2008, Havaalanlarının Turizimdeki Etkinliği ve Verimliliği: Veri Zarflama Analizi Kullanılarak
Türkiye Cumhuriyeti Havalimanlarında Ölçümü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
30
Duval, D.,2007, Tourism and Transport, Clevedon: Channel View Publications.
31
İncekara, B., Dördüncü, H., Özer, K.O., 2015, Turizm Ulaştırmasının Denizyolu Ulaştırmacılığı Yönünden
Gelişimi, İktisat Politikaları Araştırmaları Dergisi, Cilt/Sayı: 2/1,sf:1-16.
32
Bieger, T., Wittmer, A., 2006, Air Transport and Tourism-Perspectives and Challenges for Destinations,
Airlines and Goverments, Journal of Air Transport Management, Vol.12, pp.40-46.
26

94

ve aile ziyaretleri ulaşım sistemlerinde esneklik ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 33 Konfor ve hız
özellikleri nedeniyle tercih edilen havayolu ulaşımında her geçen gün yeni teknik imkânlar
uygulanmaktadır. 1950’li yıllar havayolu ulaşımı içinde büyük gelişmelerin yaşandığı yıllar
olmuştur .34 Arıkan’ın 1998 yılında yaptığı çalışmada havayollarının turizm sanayindeki rolü
incelediği çalışmasında uzun mesafeli yolculuklarda sürenin kısalması uluslararası
seyahatlerde en çok havayolu ulaşımının tercih edildiği ve gelecekte teknolojik ilerlemelerden
en çok etkilenecek ulaştırma türü olacağı öngörülmüştür 35 . Rey vd. (2011), yaptıkları
çalışmada 21 yy. ilk on çeyreğinde düşük maliyetli havayolu ulaşımının İspanya turizmine
olan etkisin AB 15 üyesi ülkelerin turist trafiği karşılaştırılarak araştırılmıştır. 2001 yılındaki
terör saldırılar sonrası İspanya’ya gelen turist sayısının 2002 yılında %3,6 azaldığı da
çalışmada belirtilmiştir 36. İncekara vd. (2015) yaptıkları çalışmada 2013 yılında Türkiye’ye
gelen 24.807.963 turistin Havayolu ulaşımını tercih ettiği belirtilmektedir. Bu durumda 2013
yılı itibariyle havayolu ulaşımı Türkiye’ye gelmeyi tercih eden turistler tarafından birinci
tercih olarak kullanılmaktadır 37.

4.5.

İstanbul’da Ulaşım Turizm İlişkisinin Değerlendirilmesi

Günümüz ekonomilerinde ‘bacasız fabrika’ olarak adlandırılan turizm, ülkelerin gerek
ekonomik açıdan kalkınmasına gerekse kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.
Turizm genel olarak insanların bir yerden başka bir yere kültürel amaçlı seyahat etme faaliyeti
olsa da, günümüz şartlarında ülkeler arasında sınırların kalkması ve küresel ilişkiler
düşünüldüğünde yer değişimi artık her alanda her zaman yapılan bir faaliyet haline gelmiştir.
Bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olan ulaşım yolları, turizmin adeta olmazsa olmazıdır.
Ulaşım sistemleri o ülkenin, şehrin coğrafik yapısına göre farlılık göstermektedir. Gelişen
teknolojiyle birlikte ulaşım sistemlerinin çeşitliliği de artmıştır.
Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan ve yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi bulunan
İstanbul’un tarihine baktığımızda kentin bu uzun yaşamı boyunca üç büyük imparatorluğun
(Roma, Bizans ve Osmanlı) merkezi olduğunu görürüz. Doğu ile Batı medeniyetlerinin
kesişme noktasında yer alan dünya üzerinde yaşamakta olan çok çeşitli din, dil ve ırka ev
sahipliği yapmış bir şehirdir.
33

Bieger, T., Laesser, C., 2001, Travel Market Switzerland. St. Gallen, IDT.
Bakırcı, M., 2012, Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut
Yapısı, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:25,sf:340-377.
35
Arıkan, İ., 1998, Havayolu Ulaşımı ile Turizm İlişkisi ve Havaalanları, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergii,
Yıl: 9, ss:46-54.
36
Rey, B., Myro, R. L., Galera, A., 2011, Effect of Low-Cost Airlines on Tourism in Spain. A Dynamic Panel
Data Model, Journal of Air Transport Management, Vol.17, pp.163-167.
37
İncekara, B., Dördüncü, H., Özer, K.O., 2015, Turizm Ulaştırmasının Denizyolu Ulaştırmacılığı Yönünden
Gelişimi, İktisat Politikaları Araştırmaları Dergisi, Cilt/Sayı: 2/1,sf:1-16.
34
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İstanbul doğal ve tarihi güzellikleri, dünya ticaret pazarlarına geçiş yolu üzerindeki stratejik
konumu, ulaşım ve konaklama alt yapısı ile ticaret, kongre ve kültür turizmi gibi sektörler için
eşsiz olanaklar sunmaktadır.

4.6.

İstanbul’da Ulaşım Sistemleri ve Turizm Açısından Önemi

Şekil: İstanbul’un coğrafi konumu

Kaynak: earth.google.com’dan faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ulaştırma, turizm pazarlamasının en önemli unsurlarından birisidir. Turizm
pazarlamasında üretilen mal ve hizmetler tüketiciye götürülemeyeceğine göre, turistlerin
turistik ürünlerin üretildiği bölgeye getirilmesi söz konusudur. Bu nedenle, turizm
pazarlamasında ulaştırma işlevi, ürünlerin tüketiciye dağıtılmasına yarayan bir mal ya da
hizmetin ulaştırılması değil, doğrudan doğruya tüketicilerin (turistlerin) taşınması ile ilgili
faaliyetleri içeren bir insan taşımacılığıdır.
Turizm, ulaştırma yol ve araçları kullanılarak yapılan yer değiştirme faaliyetleridir.
Turizm,ulaşım sistemlerine bağlı olarak başlamış,gelişme göstermiş ve turizmin gelişimi de
ulaşımı canlandırmıştır.Turizm ulaştırması,turistik amaçlı yolculuklarda turistin turizm
pazarlarından,turizm çekim merkezlerine hızlı,güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını
sağlayan bir hizmet faaliyetidir.Turizm geliştikçe,ulaşımın tatil süresi içindeki payını
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azaltmak için turizm hızlı ulaşım araçlarına yönelmiş ulaşım sistemleri arasında rekabet güven
konfor düzenlilik gibi şartları gerçekleştirmiştir.
Turizmde ulaştırma hizmeti, demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu ulaşım
sistemlerinden en az birisiyle yapıldığı gibi bunlar arasında işbirliği de önemlidir. Özellikle
organize turlarda bu işbirliğinden büyük ölçüde faydalanılır.
İstanbul gerek tarihi gerekse de coğrafi konumu nedeniyle nesiller boyu önemli bir kent
olmuştur. Halen hem ticari hem de tarihi önemini korumaya devam etmektedir. Tarihsel süreç
boyunca daima önemli dünya şehirlerinden biri olan İstanbul günümüzde de bu özelliğini
sürdürmektedir. Ülkemizin en büyük ve kalabalık şehri olan İstanbul aynı zamanda sanayi,
ticaret, kültür ve eğitim merkezimizdir. Bu özellikleriyle bağlantılı olarak esas itibariyle 1950
sanayileşme hareketlerinin başlamasıyla 1.002.085 olan şehir nüfusu 2012’de 13.624.240
(www.tuik.gov.tr) kişiye ulaşmıştır ( Doğan, Sertkaya, 2008:2)
İstanbul’un son dönemdeki gelişmesi kültür, turizm ve ticari ilişkilerin değerlendirmesinde
önemli bir yere sahiptir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011). Bu gelişme sürecinde İstanbul
bölgedeki ekonomik önemini uluslararası turizmdeki payını ve küresel kültürdeki yerini
arttırmıştır ve giderek daha önemli bir kültürel kent turizmi destinasyonu haline gelmeye
başlamıştır.

Demiryolu Ulaşımı

Demiryolu işletmeleri, turistik seyahat talebini çekmek amacıyla güvenli, hızlı ve
konforlu trenlerin yanı sıra; çekiciliği arttırıcı bir dizi yeniliği de uygulamaya koymuşlardır.
Çok ucuz gidiş-dönüş, hafta sonu biletleri ve belirli yaş ve mesleklerdeki kişilere özel
indirimler gibi yenilikler demiryolu işletmelerinin doluluk oranını arttırıcı yönde etki
yapmaktadır. Demiryolu işletmeleri, bir toplumsal hizmeti yerine getirmeleri ve özendirilmek
istenen toplu taşımacılığın en uygun bir aracı olması nedeniyle, birçok ülkede devletin mali
desteği ile çalışırlar ve düşük fiyatlar uygularlar. Ayrıca hizmet farklılaştırması yoluyla farklı
fiyatlar uygulayabilmekte, böylelikle bir taraftan satın alma gücü farklı tüm kişilerin
taleplerini karşılarken diğer taraftan da toplam gelirlerini en üst düzeye çıkarabilmektedirler.
İstanbul’da Avrupa Yakası, 30 km’lik Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarında senede 100 milyona
yakın yolcu taşınmaktadır. Sirkeci tren istasyonundan; Viyana, Münih, Budapeşte, Selanik,
Moskova ve Bükreş tren seferleri yapılmaktadır. Anadolu yakasında ise, Anadolu yakasında
ise, Pendik’ten hızlı tren ile Eskişehir üzerinden Ankara’ya ulaşım sağlanmaktadır.
Marmaray projesi ile denizaltından geçirilecek tüp geçit ile Avrupa ve Asya kıtası
birleştirilmiştir.

Denizyolu Ulaşımı
97

Toplu taşıma araçlarının en eskisi ve en önemlilerinden olan deniz ulaşımı, turizm
pazarlamasında özellikle kıtalar arası ve ülkeler arası seyahatlerde büyük rol oynamıştır. Uzun
yıllar turizmde önemli bir ulaştırma sistemi oluşturan denizyolu işletmeleri, havayollarının
gelişmesi karşısında önemini büyük ölçüde yitirmiştir.
Deniz ulaşımının İstanbul’daki rolü tarihsel öneme sahiptir. Deniz ulaşımı boğaz
kıyısındaki yerleşimler ve turizm için karayolu ulaşımına karşı vazgeçilmez bir alternatiftir.
Bu nedenle mevcut hatlardaki kapasiteyi arttırıcı yatırımlar kaçınılmaz olmuştur. Özellikle
şehrin turizm potansiyeli fazla olan bölgelerine giden ulaşım hatlarıyla, deniz ulaşımının kara
bağlantıları olan liman, iskele, marinaların diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilmesi çok
önemlidir.
Bu kapsamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye Deniz İşletmeleri koordineli bir şekilde gerek artan nüfusun taleplerini gerek artan
turizmin taleplerine karşı yatırımlar yapmaktadır Akdeniz havzasında milyarlarca dolarlık
kruvaziyer turizmi pastasından pay alabilmek için İstanbul Limanı bu gemilere hizmet
vermektedir. Limana gelen ve şehri ziyaret etmek isteyen yolcuları tarih mekânlara götürerek
şehir gezisi yaptıracak olan tur otobüslerinin 200 adedini aynı anda alabilecek kapasitede açık
otopark alanı mevcuttur. Şehrin en çok ziyaret edilen tarihi Sultan Ahmet Meydanına
Tramvayla ulaşımı sağlanmıştır. Yine E-5 karayolu ile bağlantısı vardır. Yapılan yatırımlar
neticesinde İstanbul Limanı'na uğrayan kruvaziyer sayısı her geçen yıl artmaktadır.
Günümüzde kruvaziyer turizminde yaklaşık 3000- 3500 yolcu taşıyabilen; restoran, bar,
yüzme havuzu, güzellik merkezi, spor, tiyatro ve sinema salonu, çocuk parkı, golf sahası, buz
pateni pisti ve okuma salonları, gibi çeşitli sosyal etkinlikleri de içinde barındırabilen birer
yüzer tatil köyü şeklinde tasarlanmış oldukça modern gemiler kullanılmaktadır. Yüzen tatil
köyü olarak da tanımlanan bu gemiler; 50.000 tonun üzerinde, yaklaşık 250 metre
uzunluğunda olup, ortalama 400 çalışan barındırabilecek kapasiteye sahiptirler. Gemilerin bu
ölçüde büyümelerindeki temel sebepler ise; işletme ve yatırım maliyetlerini düşürmek, kötü
hava koşullarından daha az etkilenmek ve lüks bir otelde bulunan her türlü konfor ve imkanı
müşterilerine sunabilmektir (Doğan, Sertkaya,2011:5).
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2011 yılında bir önceki yıla göre deniz
yoluyla gelenlerde de artış görüldü. En çok kullanılan limanlar, günübirlik turistler tarafından
ziyaret edilen Karaköy transit ve Karaköy limanları oldu. Yurt dışından gelen yabancılardan
aynı yılın Ocak-Kasım ayları arasında 460 bin 855 kişi Karaköy transit ve 83 bin 905 kişi
Karaköy limanlarını kullandı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2012 verilerine
göre geçen yılın ocak-temmuz ayına göre havayolu ile geliş %17, denizyolu ile geliş %6
oranında artmıştır.

Karayolu Ulaşımı
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Turizm amaçlı ulaşımda, otobüs işletmelerinin yeri ve önemi; günümüzde kısa mesafeler
için otomobilin; uzun mesafeler için ise uçağın tercih edilmesi nedeniyle giderek
azalmaktadır. Bununla beraber, grup halinde yapılan seyahatlerde, arazi yapısı nedeniyle diğer
ulaşım araçlarıyla gidilmesi güç olan yerlerde ve özel otomobil kullanımı henüz yeterince
yaygın olmayan azgelişmiş ülkelerde otobüs en uygun ulaştırma aracı olmaktadır. Ayrıca,
seyahat süresince yol çevresini görme ve istenildiği anda ve yerde durup konaklama olanağı
sağladığı için otobüsler, özellikle gezme-görme arzusuyla seyahat edenler ve belirli bir yere
giderken yol üzerindeki değişik yerleri ve ülkeleri yakından tanımak isteyenler tarafından
tercih edilmektedir.
İstanbul’da karayolu ulaşımı geçmişten itibaren son derece önemlidir. Avrupa’yı Anadolu ve
Ortadoğu’ya bağlayan milletlerarası E-5, E-6 karayolları Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsünden geçer. Bu iki köprü Asya ile Avrupa’nın can damarıdır. Ülke ekonomisine
büyük katkısı vardır. Köprüler İstanbul şehir içi trafiğine entegre edilerek gerek raylı
sistemlerle gerekse deniz yolları ile bağlantıları sağlanmıştır.
İstanbul Boğazı, Avrupa ile Asya kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdir. İki kıtanın
birbirine bu kadar yaklaştığı bu yerde karşıdan karşıya kolayca geçebilme fikri çekiciliğini
yüzyıllar boyunca korumuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul kentleşmesinin hızla
gelişmesi, kentin yerleşim durumunun özelliği ve Avrupa-Asya arasındaki büyük trafik artışı
Boğaziçi’ne köprü yapılmasını zorunlu kılmıştır. Yapımına 1970 yılında başlanan ve 29 Ekim
1973 yılında tamamlanarak hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü)
ile Çevreyolu, Avrupa ve Asya arasında ilk sabit bağlantı olarak Türkiye ulaşım ağının çok
önemli bir halkasını oluşturmaktadır.

Havayolu Ulaşımı

Havayolu ulaşımı, 20. yüzyılın ilk yıllarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Havayolu
ulaşımının en önemli üstünlüğü, uzak yerler arasında gerçekleştirilen seyahatlerde sağladığı
zaman tasarrufudur. 1950′lerden başlayarak gelişen havacılık teknolojisi, uçaklardaki hız,
güven ve konforun artmasına yol açarak; havayoluna olan talebi önemli ölçüde arttırmıştır.
İstanbul’da Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından işletilen Avrupa Yakasında
Türkiye’nin en büyük ve en yoğun havaalanı yeni İstanbul Havaalanı ve Anadolu Yakasında
2001 yılında hizmete giren Sabiha Gökçen Havalimanı mevcuttur. 2019 yılı itibariyle
(İstanbul Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına
yönelik seferlere kapatılmıştır) yeni İstanbul Havalimanı hizmete girmiştir.
Bunun yanı sıra, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan hem yurt içi hem de yurt
dışı uçuşlarının yapılabildiği Sabiha Gökçen Havalimanı yılda toplam 3,5 milyon yolcuya
hizmet etmektedir. Havalimanından 42 ülkeye direkt uçuş yapılabilmektedir.
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SONUÇ :

İstanbul demografik ve ekonomik anlamda Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biridir.
Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık olarak % 20’ si İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul tarihinde
Bizans (Doğu Roma) ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış tarihsel anlamda
dünyadaki önemli şehirlerden biridir.
Bir turizm destinasyonu olarak İstanbul Türkiye’nin Antalya’dan sonra en çok yabancı
ziyaretçi alan kentidir. Bu özelliği ile Türkiye’nin turizm açısından önemli bir yere sahiptir.
2005 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin % 23’ü İstanbul’u ziyaret etmiştir. 2005
yılında Avrupa’nın önemli turistik kentleri arasında en yüksek doluluğa sahip kenti olmuştur.
2012 yılında ise Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin % 30’u İstanbul’a gelmiştir. İstanbul
sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da önemli turistik destinasyonlarındandır.
İstanbul, Avrupa Birliği tarafından Peç (Macaristan) ve Essen (Almanya) ile birlikte 2010
yılının üç Avrupa Kültür Başkentinden biri olarak seçilmiştir ( http://www.ibb.gov.tr). Genç
ve dinamik bir nüfusa sahip olan İstanbul, sadece Avrupa’nın değil Dünya’nın kültür başkenti
olma yolunda ilerlemektedir. İmparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbul aynı zamanda
üç büyük dinin ve birçok medeniyetin buluşma noktası olan bir kent olma özelliğine sahiptir.
Bu sebeple de kentsel turizm içindeki yeri çok büyüktür.
İstanbul’un turistik çekicilikleri, turizmin bütün bir yıla yayılmasına ve çok çeşitlilik
göstermesine olanak sağlar. Kentsel turizm içinde kültür turizmini, kongre turizmini, sağlık
turizmini, alışveriş turizmini, spor turizmini ve eğlence turizmini barındırmaktadır.
İstanbul’un kentsel turizm potansiyeli çok yüksektir. Bu yüksek potansiyelin doğru
konumlandırılması ve doğru vizyon planlaması ile hayata geçirilmesi önemlidir.
Medeniyetlerin buluşma noktası olmuş eşsiz kültürel güzelliklere sahip bir kent olan
İstanbul’un bu üstünlüğünü bir küresel turizm stratejisine dönüştürebilmesi son derece
önemlidir. Bu nitelikler doğrultusunda İstanbul eşsiz coğrafyası benzersiz tarihsel yapısıyla
dünyanın çok özel bir kentidir.
Ulaşım imkânı bulunmayan yörelerin turistik açıdan değerlendirilmesi söz konusu değildir.
Bir ülkenin turizm zenginlikleri ne kadar değerli olursa olsun, ulaştırma sanayi ve yol durumu
iyi bir şekilde kurulup işletilmezse; o ülke turizm açısından önem kazanamaz ve gelişemez.
Özet olarak söylemek gerekirse; ulaşım imkanları bulunmayan bir yörede turizm zenginlikleri
olsa bile, pazarlama imkanı bulunmuyorsa ekonomik anlamda bir değer ifade etmezler. Bir
ülkede modern ve emniyetli ulaştırma sisteminin kurulması, o ülkenin ve halkının ekonomik,
kültürel ve turizm alanlarındaki kalkınma ve gelişimi için temel unsurdur.
Sonuç olarak İstanbul, turizm ulaştırmasında karayolundan, denizyolundan, demiryolundan,
havayolundan büyük ölçüde faydalanmaktadır. Yeni karayolları otoyolları, raylı sistemlerin
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yapımının yolculuğun tatildeki süresini kısaltması ve daha güvenli konforlu olması
bakımından önemi bulunmaktadır. İstanbul’da ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması, turizm
açısından son derece önemli bir unsur olarak bilinmektedir ve turizmin geniş alanlara
yayılmasını sağlamıştır.
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Uygulamalar
Ulaşım faaliyetlerinin genel durumunu yaşadığınız şehirde araştırınız.
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Uygulama Soruları
Yaşadığınız şehirde ulaşım faaliyetleri ve turizm arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Turizm olgusunun gelişmesinde genel olarak ulaşım sektörünün yeri ve önemi ele
alınmıştır. Bu bağlamda çeşitli ulaşım yolları ( kara, hava, demir ) irdelenmiş ve
değerlendirilmiştir. Uygulama olarak İstanbul örneği ele alınmıştır. Bu çerçevede İstanbul’un
turizminin gelişmesinde etkili olan ulaşım sistemleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Günümüzde Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ilk sırada tercih ettiği ulaşım türü
hangisidir?
A-Kara yolu
B- Hava yolu
C-Deniz yolu
D-Demir yolu
E-Kuruvaziyer

2- Aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş olması turizm sektörünün etkin çalışmasına katkı
sağlar?
A-Sanayi
B-Tarım
C-Sağlık
D-Ulaşım
E-Eğitim

3-Turizm faaliyetlerinin ulaşım ve haberleşmeye önemle bağlanması …………………….
önem kazandığını gösterir?
A-Zaman-mekân
B-Mesafe-zaman
C-Erişim-zaman
D-İletişim-bilişim
E-Bilişim- ulaşım

4.Turizm faaliyetleri içinde ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmaz?
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A) Turizm faaliyetlerini planlamak
B) Ulaşımın tatil süresi içindeki payını azaltmak
C) Ulaşım sistemleri arasında güven ve konfor sağlamak
D) Ulaşım sistemlerini turizmin geliştiği doğrultuda geliştirmek
E) Turizm pazarlamasında üretilen mal ve hizmetleri turiste götürmek

5. ‘İstanbul’un turistik çekicilikleri, turizmin bütün bir yıla yayılmasına ve çok çeşitlilik
göstermesine olanak sağlar.’
Yukarıda yer alan ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Doğru
B) Yanlış

6. Türkiye’de en çok yabancı ziyaretçi alan iki kent…………………. ?
A) Antalya- Ankara
B) Bursa- Antalya
C) İstanbul- Muğla
D) İstanbul – Antalya
E) Antalya- İzmir

7. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehirler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Oslo, Peç, Bükreş
B) Ankara, Helsinki, Prag
C) Peç, Essen, İstanbul
D) İstanbul, Lahey, Berlin
E) Viyana, Tiran, Essen
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8. Aşağıdakilerden hangisi demiryolu ulaşımının faydalarından biridir?
A) Fazla sayıda yolcu taşınamaz
B) İçinde dolaşma olanağı yoktur.
C) Yatak ve yeme hizmetleri verilemez.
D) Karayolundan daha az güvenlidir.
E) Karayolu ve havayolu ulaşımından daha ucuzdur.

9. Turizm ve ulaşım arasındaki sıkı ilişki doğrultusunda ortaya çıkan Turizm Ulaştırması
kavramı turistin turizm çekim merkezlerine ve turizm pazarlarına güvenli, hızlı ve düzenli
olarak taşınmasını sağlayan faaliyetler olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda yer alan ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yanlış
B) Doğru

10. Türkiye turizminde yoğunluk kazanan şehir olan Antalya,
…………………geçidiyle bağlanmaktadır?

İç Anadolu’ya

A) Çubuk boğazı
B) Belen geçidi
C) Ovit tüneli
D) Zigana geçidi
E) Sertavul geçidi
1-B, 2-D, 3-B, 4-E, 5-A, 6-D, 7-C, 8-E, 9-B, 10-A
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde, turizm- nüfus gelişimi arasındaki ilişkiler ele alınacaktır.
Yurdumuzda özellikle 1980’li yıllardan itibaren, ulaşım, iletişim ve hizmet sektörüne ait
çeşitli yatırımların hız kazanması, turizm sektörünün de canlanmasına ve ekonomik değer
kazanmasına yol açmıştır. İkinci Dünya savaşı sonunda sanayi hareketlerinde başlayan
gelişmelerle birlikte uluslararası ticaretin de gelişmesiyle başlayan ve 1980 sonrasında
ortaya çıkan küreselleşme olgusunun, her sektörde olduğu gibi turizmi de dolaylı veya
doğrudan, etkilediği bilinen bir gerçektir.
Türkiye gibi ekonomisi hızla büyümekte olan ülkeler için turizm önemli bir kaynaktır.
Turistlerin, gittikleri bölgelerde turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerden
faydalanması ve turistik ürünleri talep etmesi turizmde istihdamın artmasına yol açtığı gibi,
bölgedeki insanlara, yatırımcılara ve kamuya gelir de sağlamaktadır. Konaklama, yiyecekiçecek, eğlence ve ulaştırma gibi turizm işletmelerinde doğrudan istihdamı oluşturduğu gibi
inşaat, reklamcılık, iletişim, geleneksel el sanatları, hediyelik eşya ve otantik ürünlerin
pazarlanması gibi turizme destek sağlayan yan hizmet dallarında da dolaylı istihdamın
artmasına olanak sağlamaktadır.
Turizm faaliyetleri ve nüfus arasında geçmişten itibaren sıkı bir ilişki mevcuttur. Bu hususta
konunun daha iyi kavranması amacıyla Türkiye nüfusunun genel özellikleri de ele
alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de 1927’den günümüze nüfus değişimi ne şekilde olmuştur.
Turizm ve nüfus ilişkisini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Nüfus nedir
Turizm nüfus ilişkisi

Genel nüfus özellikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Nüfus tanımının kavranması Konu anlatımı ve ders
notlarıyla
kavramın
öğrenilmesi
Turizmnüfus
ilişkisi Çeşitli
örnek
ve
bağlamında nüfus değişimin açıklamalarla
konunun
anlaşılabilmesi için bilgi pekiştirilmesiyle.
sahibi olmak.
Türkiye nüfus gelişiminin Öğrenciler,
1927’den
irdelenmesi
günümüze nüfus miktarı ve
gelişimi hakkında daha
ayrıntılı araştırma yapmaya
teşvik edileceklerdir.
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Anahtar Kavramlar
Turizm, Nüfus, Genel nüfus özellikleri, Nüfus Artışı,
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Giriş
Önemi her geçen gün daha da artan turizm faaliyetleri; ziraat, sanayi ve ticaretten
sonra pek çok ülkenin önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir. Yurdumuzda özellikle
1980’li yıllardan itibaren, ulaşım, iletişim ve hizmet sektörüne ait çeşitli yatırımların hız
kazanması, turizm sektörünün de canlanmasına ve ekonomik değer kazanmasına yol açmıştır.
İkinci Dünya savaşı sonunda sanayi hareketlerinde başlayan gelişmelerle birlikte uluslararası
ticaretin de gelişmesiyle başlayan ve 1980 sonrasında ortaya çıkan küreselleşme olgusunun,
her sektörde olduğu gibi turizmi de dolaylı veya doğrudan, etkilediği bilinen bir gerçektir.
Bu bağlamda, bir turizm ülkesi olarak da nitelendirebileceğimiz Türkiye’de de, küresel
gelişmelerle birlikte turizmin 1980 yılından sonra çok büyük gelişme gösterdiği, kalkınmada
lokomotif görevi üstlendiği ve sonuçta önemli ekonomik unsurlardan biri durumuna geldiği
görülmektedir.
Küreselleşen dünyada; ulaşım sistemlerindeki gelişmelerin yanı sıra, kitle iletişim
araçlarının yaygınlaşması, reklam ve çeşitli tanıtım firmalarının çalışmalarıyla ulaşılabilirlilik
ve tanınma imkânları artmış, böylece tüm dünyada turizm faaliyetleri önemli bir sektör haline
gelmiştir. İnsanların sürekli ikamet ettikleri yerler dışına günübirlik veya daha uzun süreli
konaklama, gezip görme, dinlenme, yeni kültürler tanıma ayrıca, eğitim veya sağlık
imkânlarından faydalanabilme gibi ihtiyaçlardan doğan turizm faaliyetleri, günümüzde ulusal
gelir içinde büyük bir orana sahiptir.
1950 sonrası turizm, dünya ekonomisinde hızlı gelişen sektörlerden biri haline
gelmiştir. Turizm, çoğu zaman diğer bir çok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için
bir araç olarak da kullanılmıştır. Özellikle coğrafi mevki bakımından kolay ulaşılabilir
sahalar, elverişli iklime sahip, doğal ve kültürel çekicilikleri olan alanlar turistik merkezler
haline gelmişlerdir. İncelediğimiz verilerden elde ettiğimiz sonuçlara göre, Türkiye’nin
uluslararası turizmi özellikle 1980’lerden itibaren önemli bir gelişme göstermeye başlamış ve
ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan gelir kaynaklarından biri durumuna gelmiştir38.
1980’li yıllardan itibaren başlayan bu hareket özellikle 2000’li yıllarla birlikte daha da
Doğan, Sertkaya Özlem 2011, Place and Importance of Tourism for Turkish Economy in 2000- 2010 Period, Journal of
Balkan Ecology, Vol. 14, No. 2, pp. 134, Sofia, Bulgaria.
38
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artmıştır. Gelen turist sayısı bakımından Dünya genelinde yapılan sıralamada da Türkiye her
geçen yıl daha ileri noktalara ulaşmıştır. 2000 yılında gelen turist sayısı bakımından 20. sırada
olan yurdumuz, 2005 yılında 9. sırada ve 2013 yılında ise, 6. sırada yer almıştır39. Gelen turist
sayısındaki artışın sağlanmasında, hem kişilerin genel anlamda ekonomik bakımdan daha
elverişli şartlara sahip olmaları ve tatile çıkma olanaklarının artması, hem de teknolojik
gelişmeler neticesinde ulaşım, iletişim vs. gibi koşulların kolaylaşması etkili olmaktadır. Aynı
zamanda Türkiye’nin dünya siyasetinde etkili konumda olması, zengin kültürel kaynakları ve
turizmin en önemli üç unsuru olan deniz, kum ve güneşten doyasıya faydalanma imkânlarına
sahip olması ülkemizi, dünya turizminin parlayan yıldızı durumuna getirmiştir. Bunun bir
göstergesi olarak 2000- 2010 değerlerine bakıldığında, yabancı ziyaretçilerden ve yurt dışında
ikamet edip ülkemize gelen vatandaşlarımızdan elde edilen turizm gelirlerinin 2000 yılında
kabaca 8 milyar dolardan, 2010 yılında 24 milyar dolara yükseldiği dikkat çekmektedir. 2013
yılında 32 308 991 dolara ulaşan turizm gelirimiz 2014 yılında 34 305 903 dolar olmuştur40.
Dünya turizm pazarında gelişen arz- talep dengesine her yönüyle cevap verebilecek
turizm potansiyeline sahip olan ülkemizde, 1980’li yıllardan itibaren alınan tedbirler, teşvik
kredileri ve uygulanan politikalar ile çok sayıda turistik yatırım yapılmış, değişen ihtiyaçlara
cevap verecek bir turizm alt yapısının oluşturulması için yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tüm hizmetlerin karşılığı günümüzde alınmaya başlanmış ve Türkiye günümüzde
turizm hareketlerinde dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri olmuştur.
Uluslararası turizm faaliyetleri, Türkiye gibi çok büyük turizm potansiyeline sahip
ülkeler açısından önemli ekonomik gelir kaynaklarından biridir. Türkiye lokasyon itibariyle
dünyanın en merkezi sahalarından birinde yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında, Asya ile
Avrupa kıtalarının buluştuğu noktada yer alan yurdumuz bu bağlamda hem Asya hem de
Avrupa kıtalarında topraklara sahip ender ülkelerden biridir. Kuzeyden Karadeniz, güneyden
Akdeniz ve batıdan da Ege deniziyle çevrelenmiş ve bu denizlere kıyısı olan ülkelerle güçlü
ilişkileri olan Türkiye, aynı zamanda Ortadoğu ülkeleriyle de bağlantı noktası durumundadır.
Ülkemizin yer aldığı bu coğrafya, tarihin ilk çağlarından itibaren daima yerleşim alanı olarak
tercih edilmiştir. Bu nedenle ülkemizde ilkçağ ve ortaçağ eserleri oldukça yaygındır. Doğal
güzelliklerinin yanısıra kültürel anlamda da zengin kaynaklara sahip olması Türkiye’yi klasik
turizm döngüsü olan deniz, kum ve güneş (3S) dışında, doğa, kültür ve inanç turizmi
bakımından da önemli bir noktaya getirmiştir.
Ülkemiz için önemli ekonomik sektörlerden biri olan turizmin gelişmesi, özellikle beş
yıllık kalkınma planlarında yer alan turizmi teşvik edici politikaların uygulanmasıyla daha da
hızlanmıştır.
2001- 2005 yıllarını kapsayan VIII. Beş yıllık kalkınma planında turizmin ülkemiz için
dış pazarlarda rekabet gücü en yüksek sektörlerden biri olduğu belirtilmiş ve bu rekabet
ortamında başarı yakalayabilmek için değişen tüketici tercihlerini dikkate alarak geliştirilecek
yeni alanlarla turizm mevsiminin yılın tamamına ve turizm potansiyeli olan ancak bugüne
kadar yeterince ele alınmamış bölgelere yayılmasına yönelik tedbirler alınmasına karar
39
40

http://sgb.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/29345,dunya-siralamasinda-turkiye.pdf?0
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,72942/turizm-gelir-gider-ve-ortalama-harcama.html
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verilmiştir. Planlanan stratejinin doğru ve bilinçli uygulanmasıyla 2005 yılında 11,6 milyar
dolara ulaşması beklen turizm gelirlerinin 18.1 milyar doları bulması Türkiye ekonomisi için
son derece önemlidir. Yine aynı dönemde Türkiye’ye gelecek turist sayısının 13.6 milyon kişi
olması beklenirken bu rakam 21.1 kişiye ulaşmıştır. Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe
girmesiyle 1982–2005 yılları arasında Türkiye’de toplam 4.555 adet yatırım teşvik belgeli
turizm işletmesi 11.927.974.369 TL.’lik yatırım yapmış, bunun sonucunda 376.784 kişinin
sektörde istihdam edilmesine zemin hazırlamıştır. Söz konusu yıllar arasında Çanakkale’de
turizm sektörüne toplam 38 adet yatırım teşvik belgeli turizm işletmesi 44.108.209 TL.’lik
yatırım yapmış ve 2.796 kişi istihdam edilmiştir 41.
2007- 2013 yıllarını kapsayan IX. Beş yıllık kalkınma planında ise Türkiye’ye giriş
yapmış olan turist sayısının 2013 yılı itibariyle, 39 milyon kişiye ulaştığı ve bundan elde
edilen döviz girdisinin ise, 32.3 milyar dolar olduğu belirtilmiştir.
2014- 2018 yıllarını kapsayan X. Beş yıllık kalkınma planında hedeflenen döviz
girdisi yaklaşık 45 milyar dolar ve giriş yapacak turist sayısı ise 42 milyon kişidir. 42 Turizm
yatırımlarının arttırılması, teşvik kredileriyle desteklenmesi ve alternatif turizm imkanlarının
yaygınlaştırılmasıyla belirlenen hedeflere ulaşmak mümkündür.
2019-2023 dönemini kapsayan XI. Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin
kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hazırlık çalışmalarını başladığı ve özel
ihtisas komisyon raporlarına göre, yeni kalkınma planı, ülke olarak odaklanacağımız kritik
önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak
temel politika belgesi olacaktır.
Ülkemize gelen turistin ekonomik imkanları ne kadar güçlü olursa, harcama miktarıyla
orantılı olarak, turizmden elde edilecek gelir de o ölçüde fazla olur. Turistler, ihtiyaçlarını
karşılamak için yaptıkları harcamalarıyla döviz girdisi sağlamakta, bölge ve ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktadırlar.
Türkiye gibi ekonomisi hızla büyümekte olan ülkeler için turizm önemli bir kaynaktır.
Turistlerin, gittikleri bölgelerde turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerden
faydalanması ve turistik ürünleri talep etmesi turizmde istihdamın artmasına yol açtığı gibi,
bölgedeki insanlara, yatırımcılara ve kamuya gelir de sağlamaktadır. Konaklama, yiyecekiçecek, eğlence ve ulaştırma gibi turizm işletmelerinde doğrudan istihdamı oluşturduğu gibi
inşaat, reklamcılık, iletişim, geleneksel el sanatları, hediyelik eşya ve otantik ürünlerin
pazarlanması gibi turizme destek sağlayan yan hizmet dallarında da dolaylı istihdamın
artmasına olanak sağlamaktadır.
Turizmin ekonomi içindeki etkileri, döviz kazandırmak ve yeni iş olanakları yaratmak
dışında; dış borçların ödenmesi, yatırımların hızlanması ve devletin vergi gelirlerini arttırması
gibi olumlu fonksiyonları bulunurken, fiyatlar üzerinde enflasyonu arttırıcı etkisi, mevsimlik
işsizliğe neden olması, kısmen yabancı işgücüne ihtiyaç duyması ve ithalatı arttırma
Muhteşem Öztürk Sözen, 2007, '1982 Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Turizm Politikalarının Çanakkale Turizmine
Etkileri', Sosyoekonomi Dergisi, S.2, s. 81, Ankara.
42 http://www.kalkinma.gov.tr
41
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eğiliminin bulunması gibi ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilecek fonksiyonlarının
varlığını da göz ardı etmemek gerekir 43 . Ekonomisi güçlü ve dengeli ülkeler turizmden
yüksek miktarda katkı sağlarken, ekonomi bakımından zayıf ülkeler yukarıda belirtilen
olumsuzluklardan yüksek oranda etkilenmektedir.
Günümüzde önemli bir endüstri olan turizm, ülke ekonomilerinde gün geçtikçe daha
da önem kazanmaktadır. 2000’li yıllarla birlikte teknoloji alanındaki gelişmelerden de hızlı
şekilde etkilenen turizm, turistlerin taleplerinde teknolojik imkânları kullanmaya
başlamalarıyla (otel ve ulaşımda rezervasyon işlemleri- gidilecek bölgenin video filmlerinin
izlenmesi veya sanal gezi yapabilme imkânları vb. ) daha da çeşitlenme ve turistlerin
isteklerine daha kapsamlı cevaplar verebilme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır.
Bunların yanı sıra küreselleşmeyle birlikte dünya ülkelerinin ulaşılabilirliğinin artması sonucu
yeni turizm destinasyonları ortaya çıkmakta ve uluslararası turizm piyasasında rekabet
artmaktadır. Bu durumda Türk turizmi de uluslararası turizm faaliyetlerindeki gelişmeleri
dikkate alarak sektörle ilgili sorunlarını çözüme ulaştıracak ve böylece pazar payını daha da
arttıracak önlemler almak zorundadır.

Turizm faaliyetleri ve nüfus arasında geçmişten itibaren sıkı bir ilişki mevcuttur. Ancak bu
hususta Türkiye nüfusunun genel özelliklerine de değinmek gerekmektedir.

5.1.

Türkiye’nin Nüfus Özellikleri

Türkiye’de nüfusun alansal dağılışına baktığımızda dikkati çeken ilk özellik homojen bir
yapıda olmadığıdır. Başka bir ifadeyle Türkiye’de nüfus her bölgede eşit bir dağılım
göstermez. Bu durumun gelişmesinde en önemli etkenler doğal ve beşeri faktörlerdir.
Yurdumuzda kırsal ve şehirsel alanlarda nüfusun gelişimi ve bunda etkili olan faktörler,
birbirinden büyük farklılıklarla ayrılırlar. Nüfusun dağılışı genel itibariyle özellikle kırsal
alanlarda; topografik şartların yanı sıra ziraat alanlarının dağılışına, su kaynaklarının
varlığına, şehirsel alanlarda ise, sanayi- ticaret- ulaşım- eğitim- sağlık hizmetleri vb. gibi daha
çok beşeri faktörlerin etkisi altında şekillenmektedir. İfade edilmelidir ki, kırsal alanların
nüfuslanması doğal olaylara, şehirsel alanların nüfuslanması ise, beşeri faktörlere bağlı bir
eğilim göstermektedir.

5.1.1. Türkiye Nüfus Dağılışında Etkili Olan Doğal ve Beşeri Unsurlar:
Coğrafi ünitelerin nüfuslanmasında fiziki ve beşeri faktörler temel belirleyici unsurları
oluşturur. Topografik yapı, iklim, su kaynakları ve toprak özellikleri ile coğrafi konum, tarım,
sanayi, ticaret ve ulaşım imkanları başta olmak üzere pek çok ekonomik faaliyet alanı
nüfuslanma sürecinde etkin rol oynamaktadır.

43

Akova İsmet, 2008, Turizm Araştırmaları, s. 6, Çantay Yayınevi, İstanbul.
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Yurdumuz morfolojisine genel itibariyle baktığımızda, oldukça çeşitli yapılara sahip
olduğunu görmekteyiz. Çok çeşitli jeomorfolojik üniteler birbirlerini etkilemekte ve beşerin
dağılımını düzenlemektedir.

Topografya kavramı içinde, yükselti en dikkat çeken husustur. Yükseltinin iklim, toprak ve
bitki örtüsü gibi insan faaliyetlerinde önemli coğrafi unsurları etkilemesiyle faaliyet
alanlarında potansiyel farklılıklar meydana getirmesi sonucu, nüfus çeşitli yükselti
kademelerinde farklı yoğunluklarda yerleşmiştir. Alçak düzlükler, kıyı ovaları ve nispeten
sade bir görünüm arz eden sahalar yoğun nüfuslu alanlar olarak dikkat çekerken, yüksek
alanlarda nüfus miktarında; düşüklük, dağınıklık ve yoğunluk azalmaları görülmektedir. Belli
bir yükseltiden sonra ise, yerleşme ve dolayısıyla insan yaşamı bulunmamaktadır. Hemen
hemen tüm orta iklim bölgelerinde alçak kesimlerin daha nüfuslu olmalarına karşın, yüksek
kesimlerde nüfusun azalması, yükseltinin nüfuslanma üzerindeki etkisinin en açık örneğidir
(Sergün,1993:7). Topografyanın yüksek ve engebeli olduğu alanların genel itibariyle yerleşme
alanı olarak tercih edilmemesinin temel sebebi, ekonomik faaliyet imkânlarının kısıtlı
olmasıdır.
Tablo: TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye İBBS-Düzey 1 nüfus miktarı.
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11293
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40121
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45
52621
79
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75254
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10816
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20338

Topla
m
10461
409
79615
07
46885
32
35695
52
27191
13
79681
35
10514
200
88479
80
15067
724
22110
54
40649
118

TR7
Ortadoğu
Anadolu-TRB
Toplam

91
45
36
00
21
15918 15351 31270 4162 3863
95
97
92
34
93
37912 37754 75666 3227 3109
323
174
497
657
728
Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr

21
8026
27
6337
385

91
20081
29
41139
980

66
19215
90
40863
902

57
39297
19
82003
882

Tablo incelendiğinde de yurdumuzda yükseltinin fazla olduğu Doğu Karadeniz ve
Kuzeydoğu Anadolu bölümlerinin toplam nüfus miktarlarının nispeten az olduğu görülür.
Yüzey şekilleri itibariyle yüksek ve engebeli kısımlardan oluşan bu sahalardan Kuzeydoğu
Anadolu bölümü toplam nüfusun % 2’sini, Doğu Karadeniz bölümü ise % 3’ünü
kapsamaktadır.

Kuzeydoğu
Anadolu-TRA
2%

Doğu
KaradenizTR9
3%

İstanbul-TR1
18%

Ege-TR3
13%

Batı MarmaraTR2
4%
Ortadoğu
Anadolu-TRB
5%
Orta AnadoluTR7
5%
Batı KaradenizTR8
6%
Batı AnadoluTR5
10%

Akdeniz-TR6
13%

Güneydoğu
Anadolu-TRC
11%

Doğu MarmaraTR4
10%

Kaynak: TÜİK verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Şekil: 2018 Toplam Nüfusun İBBS-Düzey 1’e Göre Dağılım Oranı
Su kaynakları, daima insan yaşamı için önemli olmuştur. Akarsu ve göl havzaları
çevrelerindeki verimli ziraat sahalarıyla birlikte tarımsal faaliyetler için kullanılmış ve
dolayısıyla devamlı yerleşmeler için en fazla tercih edilen alanları oluşturmuşlardır.
Yurdumuzda da bu doğrultuda önemi akarsu havzaları nüfus bakımından yoğun alanları
oluşturmaktadırlar. Ege grabenleri, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes
havzaları, Akdeniz Bölgesi’nde Seyhan, Ceyhan, Göksu deltaları, Karadeniz bölgesinde
Yeşilırmak, Kızılırmak, Filyos, Marmara Bölgesinde Ergene Havzası ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde Fırat, Dicle nehirlerinin havza alanları dikkat çeken sahalardır. Doğu Anadolu
Bölgesi’nde özellikle Van Gölü Havzası nüfusu kendine çeken önemli alanlardan biri olarak
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belirirken, bunu yanısıra, Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl) ve Güney
Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Manyas Gölleri) da nüfusun toplandığı havzalardır.

Ilıman iklime sahip alanlar dünya genelinde nüfusun nispeten yoğun olduğu sahalara tekabül
eder. Bu bakımdan yurdumuz da elverişli iklim özellikleri sayesinde nüfuslanma bakımından
tercih edilen alanlardandır. Ancak Türkiye morfolojik özelliklerine bağlı olarak farklı iklim
tiplerine sahiptir.

Yurdumuzda genel itibariyle Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim özellikleri görülmektedir.
Ayrıca Marmara Bölgesi’nde Akdeniz ve Karadeniz iklim özellikleri bir geçiş sahası
oluşturmuş ve bu da Marmara Geçiş İklimi olarak tanımlanmıştır. Klimatik özelliklere
istinaden kıyı alanlarımızın nemlilik oranları bakımından yüksek değerlerde olduğu buna
karşılık iç kısımların ise, kurakça, kurak ve çok kurak olarak sınıflandırıldığı ifade edilebilir.
Yeterli yağışın olduğu alanlar çeşitli iktisadi faaliyetlerin daha entansif olarak yapılabildiği ve
dolayısıyla ekonomik bakımdan da refah seviyesinin yüksek olduğu alanlardır. Bu alanlar da
nüfusun toplandığı ve yaşam için daha fazla tercih edilen sahalardır.
Toprak da nüfus dağılışında etkili olan doğal faktörlerdendir. Elverişli iklimle birlikte su
kaynaklarının da bol olduğu akarsu havzaları verimli topraklarıyla nüfus için önemli olan
sahaları oluştururlar. Arazi kullanım kabiliyeti bakımından 1. sınıf ziraat sahalarına sahip
alüvyal ovalar, özellikle tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği sebebiyle yoğun nüfuslu alanları
oluşturur.
Ege Bölgesi’nde tarımsal verimin yüksek olduğu Bakırçay, Gediz, , Küçük Menderes Büyük
Menderes graben sahaları, Akdeniz bölgesinde Çukurova- Antalya kıyı ovaları ve Amik
ovası, Doğu Anadolu Bölgesinde Iğdır, Erzurum, Erzincan, Malatya ve Elazığ depresyon
ovaları yoğun nüfusludur. İç Anadolu Bölgesinde ise, su kaynağı durumunda olan dağların
etek sahaları nispeten yoğun nüfusludur. Ankara, Kayseri, Niğde ve Konya nüfusun
toplandığı merkezlerdir.
Türkiye’de nüfus dağılışında etkili olan beşeri faktörler temelde doğal şartlara bağlı olarak
gelişmiş ekonomik faaliyetlerle doğrudan ilişkilidir ve dinamik bir yapı arz eder. Bu sebeple
ekonomik faaliyetlerin zenginliğine ve sunduğu imkânlara göre bölgenin nüfusu da şekillenir.
Nüfus miktarının belirlenmesinde etkili olan beşeri faktörlerin başlıcaları; ekonomik yapı,
sanayi- ticaret faaliyetleri, ulaşım, turizm, sağlık, eğitim, teknolojik gelişim ve bütünüyle
şehrin sunduğu fonksiyonel imkânlar olarak sıralanabilir.
Çalışmamızda 2018 verilerine istinaden hazırlanmış Türkiye nüfus haritası sunulmuştur. Bu
harita üzerinden değerlendirme yapacak olursak; toplam nüfus miktarı bakımından en fazla
nüfusa sahip ilimizin İstanbul olduğu dikkat çeker. Bu duruma istinaden İstanbul nüfus
yoğunluğu bakımından da en dikkat çeken şehirdir. 2018 verilerine göre Türkiye aritmetik
nüfus yoğunluğu 107 kişidir. İstanbul’un ise, 2900 kişidir. İstanbul aynı zamanda yurdumuzda
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şehirleşme oranlarının da en yüksek olduğu bir megapoldür. Bu durumun gelişmesinde
İstanbul’un multi fonksiyonel yapısı etkili olmaktadır.
İstanbul ekonomik yapı bakımından pek çok şehrimizden çok farklı bir konumdadır. Finans
merkezi olma yolunda ilerleyen ve pek çok yerli, uluslararası şirketin merkezlerinin
bulunduğu İstanbul önemli bir sanayi ve ticaret şehridir.
Tarihi geçmişi M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanan İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı
İmparatorluklarına başkentlik yapmıştır. Tarih boyunca, dini, kültürel, ekonomik ve ticari bir
merkez olan İstanbul’da aynı zamanda sanayinin temelleri de atılmıştır. İstanbul’da, sanayi
faaliyetleri 1830’lu yıllara kadar dayanır.
1950’li yıllar itibariyle İstanbul, özel imalat sanayi yatırımlarının büyük bölümüne ev
sahipliği yapmaya başlamıştır. 1950’lerden itibaren İstanbul’da iş gücüne dayalı ve küçük
ölçekli imalat yatırımlarıyla birlikte, büyük özel yatırım şirketlerinin oluşturduğu yeni bir
dönem başlamıştır. Daha sonrasında, İstanbul’un ulaşım ve enerji başta olmak üzere sanayi
için gerekli alt yapı yatırımlarından, kredi ve teşviklerden ve kamu yatırımlarından oldukça
önemli pay alması, bu dönemde imalat sanayinde çok hızlı bir gelişme yaşanmasına imkân
tanımıştır.
Sanayi alanında yaşanan gelişmeler, yoğun nüfusun da bölgede toplanmasına zemin
hazırlamıştır. İstanbul’da sanayi faaliyetlerinin yaşandığı ilk bölgelerden olan Zeytinburnu
ilçesi aynı zamanda gecekondulaşmanın da ilk başladığı alan olmuştur. Geçen süre boyunca
hem fabrika sayısının artması hem de bu bölgeye yapılan göçler, İstanbul’da nüfusun süratle
artmasına sebep olmuş ve şehir son derece plansız bir şekilde büyümüştür.
İstanbul’la birlikte İzmir (Aritmetik ortalama 360 kişi) ve Ankara (Aritmetik ortalama 224
kişi) başta olmak üzere Adana (Aritmetik ortalama 160 kişi), Bursa (Aritmetik ortalama 287
kişi), Gaziantep (Aritmetik ortalama 297 kişi) gibi pek çok şehir benzer durumu yaşamıştır.
İzmir günümüzde 360 kişilik aritmetik ortalamayla yoğun nüfuslu bölgelerimizden biridir.
Nüfusun bu bölgede yoğun olmasında da İstanbul’da olduğu gibi sanayi faaliyetlerinin
gelişmiş olmasının etkisi büyüktür.

121

Şekil : Türkiye Nüfus Dağılış Haritası (2018)
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13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye'nin Başkenti olarak seçilen Ankara, o dönemde tarım ve
hayvancılıkla geçinen ve yine yalnızca tarım ve hayvancılık kaynaklı malların alım ve satımı
ile kısıtlı ticari hayata sahip, 30 bin nüfuslu bir Anadolu şehri idi. Başkent olmasıyla birlikte
idari bir fonksiyon kazanan şehir, sanayi ve ticaret fonksiyonlarının da artmasına bağlı olarak
gelişmiş ve nüfuslanmıştır.
Önemle üzerinde durulması gereken ve belli sahalarda tarih boyunca nüfus kümelenmesine
yol açan fonksiyonlardan biri de ulaşımdır. Ulaşım özelliğinin geliştiği alanlar veya kolay
ulaşılabilir sahalar nüfus bakımından yoğun olan bölgeleri oluşturur. Ulaşım aynı zamanda
tarih boyunca ticari fonksiyonların da gelişmesine ve böylece hızlı nüfuslanma sürecinin
gelişmesine neden olmuştur. Benzer şekilde turizm, sağlık, eğitim, teknolojik gelişim gibi pek
çok beşeri fonksiyon nüfuslanmada etkilidir.

5.1.2. Türkiye Nüfusunun Gelişim Seyri (1927 – 2018)
Genel olarak dünya nüfusundaki bölgesel değişimleri doğum, ölüm ve göç oranları belirler.
2018 Birleşmiş Milletler nüfus verilerine göre dünya nüfusu 7 milyar 633 milyondur. Nüfusu
en fazla olan ülkeler; 1 milyar 415 milyon nüfus ile Çin’dir. İkinci 1 milyar 354 milyon nüfus
ile Hindistan, üçüncü 326 milyon nüfus ile ABD, dördüncü 266 milyon nüfus ile Endonezya
ve beşinci 210 milyon nüfus ile Brezilya’dır. Türkiye 82.003.882 kişiyle dünyada nüfus
bakımından 17. sıradadır.
Çalışmamızda Türkiye nüfusunun gelişim seyri uygulanan nüfus politikalarına istinaden üç
farklı dönemde ele alınmıştır. Buna göre; 1927- 1965 yılları arasında pronatalist politikaların
uygulandığı dönem, 1965- 2014 antinatalist politikaların uygulandığı dönem ve 2014 sonrası
uygulanmaya başlayan ikinci pronatalist dönem.

1927 – 1965 Yılları Arasında Türkiye Nüfusunun Gelişimi:

Tablo 2 incelendiğinde 1927 yılına ait nüfus miktarının 13.648.270 kişi ve nüfus
yoğunluğunun ise 18 olduğu görülmektedir. Bu nüfusun yaklaşık olarak % 25’i şehirsel, %
75’i ise kırsal nüfus olarak değerlendirilmektedir. 1935 yılında yapılmış olan ikinci nüfus
sayımında ise nüfusumuz 16.158.018 olarak tespit edilmiştir. Bu süreçte ‰ 21,10 oranında
başka bir ifadeyle yaklaşık olarak 2.5 milyonluk bir artış olmuştur. Türkiye nüfusu sonraki
dönemlerde de artmaya devam etmiştir. 1935 – 1940 yıllarında 1.6 milyon, 1940-45 yıllarında
0.9 milyon, 1945-50 arasında 2.1 milyon, 1950-55 döneminde 3.1 milyon, 1955-60 dönemi ile
1960-65 yılları arasında ise Türkiye nüfusu 3.6 milyon kişi artmıştır.

Tablo: 1927 – 1965 yılları nüfus, yıllık nüfus artış hızı (‰) ve nüfus yoğunluğu
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Sayım Yılı Nüfus

Yıllık Nüfus Artış Hızı Nüfus
(‰)
Yoğunluğu

1927

13.648.270

-

18

1935

16.158.018

21,10

21

1940

17.820.950

17,03

23

1945

18.790.174

10,59

24

1950

20.947.188

21,73

27

1955

24.064.763

21,75

31

1960

27.754.820

28,53

36

1965

31.391.421

24,62

41

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr

İlgili tabloda yer alan istatistiksel veriler değerlendirildiğinde toplam nüfus miktarında artış
olmasına rağmen özellikle 1935 – 1950 arasındaki dönemlerde nüfus artış hızının nispeten
azaldığı görülmektedir. Görüldüğü üzere, İkinci dünya savaşının yarattığı etki tüm dünya
ülkeleri gibi yurdumuzu da olumsuz etkilemiştir.
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Şekil: Türkiye Kırsal Nüfus Dağılışı (2018)
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Şekil: Türkiye Şehir Nüfusunun Dağılışı (2018)
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Grafik: Toplam Nüfus (1927 – 1965)
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Grafik: Nüfus Yoğunluğu (1927 – 1965)
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Grafik: 1927 – 1965 Arasında Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰)
1927 yılından itibaren 1965 yılına kadar olan dönemde nüfusumuz genel itibariyle artış
eğilimindedir. Süreç itibariyle 1945 yılı için istisnai bir durum söz konusudur.

İkinci Dünya Savaşı yılları (1939 – 1945) tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük
nüfus kayıplarının yaşandığı bir dönemdir. Erkek nüfusun büyük çoğunluğunun cephede
olması, aile birliklerinin dağılması, tıbbi bakım ve ilaç desteğinin yeterince sağlanamamış
olması gibi sebepler nedeniyle nüfus artış hızında düşme yaşanmıştır. Savaş ihtimalinin
ortadan kalkmasıyla, askerlik hizmet süresinin normale dönüşü ile gelişen ülke ekonomisi,
nüfus değişiminde genel bir olumluluk göstermiştir (Bulut, 2000: 25).

1950’li yıllar itibariyle artık savaşın bitmiş olması, aile birliklerinin yeniden kurulması, güven
ve asayişin sağlanmış olması nüfusun da artmasına olanak tanımıştır. Bu süreç sadece Türkiye
için değil, savaşa dâhil olmuş ülkelerin tamamı için geçerlidir. 1955 yılı itibariyle grafiklerde
de belirtildiği üzere nüfus artış hızımız ve dolayısıyla nüfus miktarımızda ciddi artışlar
gerçekleşmiştir.

Türkiye’de 1950’li yıllar itibariyle sadece nüfus miktarında değil, pek çok alanda gelişme ve
artış yaşanmıştır. Bu tarihler itibariyle yoğun bir sanayileşme hareketi başlamış ve bu da ülke
içinde nüfusun dağılışında köklü değişikliklere zemin hazırlamıştır. Sanayileşme hareketine
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bağlı olarak belirli merkezler tespit edilerek bu alanlarda ağır sanayi ve imalat sanayine
hizmet edecek fabrikalar kurulmuş, yeraltı ve yerüstü kaynaklardan olabildiğince fazla
yararlanmak için çeşitli tesisler yapılmıştır. Bu bölgelerde doğal olarak iş gücü potansiyeli
sağladıkları için nüfusu çeken merkezler olmuşlardır.

1965 – 2014 Yılları Arasında Türkiye Nüfusunun Gelişimi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok partili demokratik rejime geçilmiş olmasının yarattığı
huzur ve güven ortamı, psikolojik rahatlama, milli gelirin artması, zamanla gelişen teknoloji,
sağlık hizmetlerinin iyileşmesi, beslenme ve barınma koşullarının daha sağlıklı hale
dönüşmesi, ulaşım ve iletişim imkânlarının artması nüfusun çoğalmasında etkili olmuştur.
Bu sebeplerden dolayı II. Dünya Savaşı sonrası özellikle 1965 dönemi Türkiye nüfus gelişimi
bakımından dönüm noktalarından biridir.

Tablo: 1965 – 2014 Nüfus Miktarı

Sayım Yılı Nüfus

Yıllık Nüfus Artış Hızı Nüfus
(‰)
Yoğunluğu

1965

31391421

24,62

41

1970

35605176

25,19

46

1975

40347719

25,00

52

1980

44736957

20,65

58

1985

50664458

24,88

65

1990

56473035

21,71

73

2000

67803927

18,28

88

2010

73772988

15,88

96

2014

77695904

13,3

101

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr
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Grafik: Toplam Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı (1965 – 2014)
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Grafik: Nüfus Yoğunluğu (1965 – 2014)

İlgili şekillerde görüldüğü üzere 1965 – 2014 yılları arasında nüfus miktarımız ve dolayısıyla
nüfus yoğunluğumuz sürekli bir artış eğilimindedir.
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2014 – 2018 Yılları Arasında Türkiye Nüfusunun Gelişimi

Tablo: 2014 – 2018 Toplam Nüfus Miktarı

Sayım Yılı Nüfus

Yıllık Nüfus Artış Nüfus
Hızı (‰)
Yoğunluğu

2014

77.695.904

13,3

101

2015

78.741.053

13,4

102

2016

79.814.871

13,5

104

2017

80.810.525

12,4

105

2018

82.003.882

14,7

107

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr
Günümüzdeyse nüfus miktarımız 82.003.882 kişi ve nüfus yoğunluğumuz ise 107’dir. 1965 –
2018 yılları arasında geçen 53 yıllık zaman süresince nüfus miktarımız yaklaşık olarak % 265
civarında artmıştır.
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Grafik: Toplam Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı (2014 – 2018)
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Grafik: Nüfus Yoğunluğu (2014 – 2018)
İstanbul, 2.900 kişi ile aritmetik nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimizdir. Kocaeli
(528), İzmir (360), Yalova (310) ve Gaziantep (297) nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu
illerdir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilimiz ise Tunceli (12)’dir.
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Tabloda belirtildiği üzere; 1927’de kır nüfusu % 75.78 iken 2000’de bu oran % 35.1’e
yükselmiş, 2018 yılında ise % 7.7’ye düşmüştür. Kır nüfusu 91 yılda % 61.2 oranında
azalmıştır. Kır nüfusunun doğurganlık oranı kent nüfusundan daha fazla olmasına rağmen,
oran olarak azalması kırdan kentlere doğru kuvvetli göç olgusunun varlığını göstermektedir.

Tablo: Türkiye’nin 1927 – 2018 Yılları Arası Toplam Nüfus, Kır Nüfus Miktarı ve
Toplam Nüfusun Kır Nüfusuna Oranı (%)
Yıllar
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2018

Toplam Nüfus
13.648.270
16.158.018
17.820.950
18.790.174
20.947.188
24.064.763
27.754.820
31.391.421
35.605.176
40.347.719
44.736.957
50.664.458
56.473.035
67.803.927
82.003.882

Kır Nüfusu
10.342.391
12.355.376
13.474.701
14.103.072
15.702.851
17.137.420
18.895.089
20.585.604
21.914.075
23.478.651
25.091.950
23.798.701
23.146.684
23.797.653
6.337.385

TN/ KN
75.78
(%)
76.47
75.61
75.06
74.96
71.21
68.08
65.58
61.55
58.19
56.09
46.97
40.99
35.10
7.7

Türkiye’de iç göçler 1950 yılına kadar fazla etkili olmamış ve kır – kent nüfus oranlarında
önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. İç göçler esas itibariyle 1950’li yıllarla birlikte,
yurdumuzda sanayi faaliyetlerinde yaşanan gelişmeler neticesinde önem kazanmıştır. Bunun
yanı sıra ulaşım sistemlerinin gelişmesi, tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak
tarımsal işgücünün duyulan ihtiyacın azalması, miras yoluyla tarım alanlarının parçalanması,
daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği,
kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkânlarının fazlalığı ile kentlerde eğitim
ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı kırdan kente göçü hızlandıran sebeplerdendir.
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Tablo: İBBS Düzey-1 Bölgesel Net Göç Miktarı 2017
Bölge

Net Göç

Akdeniz-TR6

-9293

Batı Anadolu-TR5

26696

Batı Karadeniz-TR8

-8952

Batı Marmara-TR2

35085

Doğu Karadeniz-TR9

-33489

Doğu Marmara-TR4

78718

Ege-TR3

43655

Güneydoğu Anadolu-TRC

-32356

İstanbul-TR1

-5972

Kuzeydoğu Anadolu-TRA

-46699

Orta Anadolu-TR7

-12495

Ortadoğu Anadolu-TRB

-34898

100000
80000
60000
40000
20000
0
-20000
-40000
-60000

Şekil: İBBS Düzey-1 Bölgesel Net Göç Miktarı (2017)

134

TÜİK 2017 göç verilerine istinaden hazırlanan tablo ve grafik incelendiğinde Batı Anadolu,
Batı Marmara, Doğu Marmara ve Ege bölgelerinde net göç miktarının pozitif, diğer
bölgelerimizde ise negatif değerde olduğu dikkat çeker. Ancak net göç hızı pozitif olan
bölgelerde de yer alan tüm illerin göç aldığını düşünmemiz yanlış bir algı oluşturur.

Tablo: İBBS Düzey-1 İl Bazında Göç Miktarı (2017)

Toplam
nüfus

Aldığı
göç

Verdiği
göç

Net göç hızı
Net göç (‰)

Ankara
Batı
Anadolu Konya

5445026

188100

156058

32042

5,9

2180149

53007

56594

-3587

-1,6

TR5

Karaman

246672

8581

10340

-1759

-7,1

Balıkesir

1204824

43998

40371

3627

3,0

530417

26088

20540

5548

10,5

406855

19125

15999

3126

7,7

356050

16074

14023

2051

5,8

Tekirdağ

1005463

55391

34658

20733

20,8

Bilecik

221693

11744

9359

2385

10,8

Bolu

303184

14839

13643

1196

4,0

Bursa

2936803

86119

64905

21214

7,2

860620

38060

27799

10261

12,0

1883270

87796

60258

27538

14,7

Sakarya

990214

35575

28122

7453

7,6

Yalova

251203

15754

10719

5035

20,2

Düzce

377610

15023

11387

3636

9,7

Afyonkarahisa
r
715693

21453

25483

-4030

-5,6

Aydın

41352

35339

6013

5,6

İller

Çanakkale
Batı
Marmar Edirne
a TR2
Kırklareli

Doğu
Eskişehir
Marmar
Kocaeli
a TR4

Ege
TR3

1080839
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Denizli

1018735

28855

25466

3389

3,3

İzmir

4279677

127394

102776

24618

5,8

Kütahya

572256

17172

20393

-3221

-5,6

Manisa

1413041

40257

36021

4236

3,0

Muğla

938751

42450

33289

9161

9,8

Uşak

364971

13909

10420

3489

9,6

İBBS Düzey-1’e göre sınıflandırılmış Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman), Batı
Marmara (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale), Doğu Marmara (Bursa,
Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve Ege Bölgesi (İzmir, Aydın,
Denizli Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) verileri değerlendirildiğinde; en
yüksek net göç hızının Tekirdağ’a (‰ 20,8), en düşük göç hızının ise, Karaman’a (‰ -7,1) ait
olduğu görülür. Batı ve Doğu Marmara illeri arasında net göç hızının tamamında pozitif değer
izlenirken, Batı Anadolu ve Ege bölgelerinde negatif değerler de yer almaktadır.
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Şekil: Kır – Şehir Nüfusu (2018)
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5.2.

Nüfus Projeksiyonları ve Demografik Döngü

Nüfus projeksiyonları, geleceğe yönelik ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasına
yardımcı olan demografik yöntemlerdir. Bu yöntemler, mevcut nüfus yapısının ortaya
çıkarılması, eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus
miktarı, nüfus yoğunluğu, göçler, nüfusun yaş grupları ve cinse göre dağılımı ile sosyo
kültürel değişimler hakkında öngörülerde bulunulmasına yardımcı olur. Nüfus projeksiyonları
Türkiye’nin genç ve sürekli büyüyen nüfus yapısının değişmekte olduğunu ve özellikle
doğurganlık ve yaş yapısı itibarıyla gelişmiş ülkelere benzemeye başladığını göstermektedir.
Yüksek doğurganlık ve yüksek ölümlülük düzeyinden düşük doğurganlık ve düşük ölümlülük
düzeyine geçiş anlamına gelen demografik değişim süreci yaş yapısını etkilemektedir.
Yapılan projeksiyon çalışmalarında Türkiye’de, genç yaş gruplarında sürekli olarak azalma,
çalışma çağı nüfusta ise 2040’a kadar artış ve daha sonra düşme eğilimi öngörülmektedir.
Buna istinaden, yaşlı nüfus ise sürekli olarak artmaktadır. Yaş yapısındaki ve demografik
yapıdaki bu değişimler ekonomik ve sosyal alanları doğrudan ve dolaylı olarak
etkilemektedir. Demografik değişim bazı fırsatlar yarattığı gibi (çalışma çağının en yüksek
düzeyine ulaşması gibi) Türkiye’nin daha önce karşılaşmadığı özellikleri de (nüfusun
yaşlanması gibi) ortaya çıkarmaktadır.

Nüfus, ülkelerin geçmişten günümüze üzerinde çalıştığı, ekonomik ve sosyal planlamalarda
temel kriterlerden birini oluşturan dinamik olgulardandır. Önceleri savaş ve vergi gibi
konularda yükümlü olan kişilerin verisine ulaşmada basit ölçümlerle nüfus bilgileri kontrol
edilirken günümüzde ekonomi, istihdam, eğitim ve sağlık hizmetleriyle ilgili yatırımların
planlanması nüfus verileriyle yakın ilişikli bir şekilde ele alınmaktadır. Planlı gelişim
sürecinde, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefi ile uyumlu bir nüfus yapısına ulaşmak
amacıyla nüfusun eğitim, sağlık ve insan gücü yönünden niteliklerinin iyileştirilmesi, yaşam
kalitesinin yükseltilmesi ve bu alanlarda bölgeler ve yerleşim yerleri arasındaki farklılıkların
giderilmesi temel ilkedir (Doğan, 2011: 303).

Türkiye demografik yapısındaki değişimleri incelediğimizde ilk nüfus sayımının yapıldığı
1927 yılından günümüze nicelik ve nitelik bakımından önemli değişimlerin yaşandığı kırılma
noktalarının varlığından söz etmemiz mümkündür. Bu konuda özellikle nüfusun sosyal ve
kültürel yapısında yaşanan değişimlerde, uygulanan dönemsel politikaların (pronatalist ve
antinatalist nüfus politikaları) etkisi yadsınamaz. Türkiye nüfus profili çok genel hatlarıyla
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incelendiğinde dikkat çeken önemli noktalardan biri 1985 yılı sayım sonuçlarıdır. Buna göre
1927’den itibaren toplam nüfus içinde oransal olarak daima kırsal nüfus ağırlıklı iken, ilk defa
1985 sayımında şehirsel nüfus kırsal nüfustan fazla bir nispete sahip olmuştur. Bu dönemle
birlikte Türkiye nüfusu kırsal karakterden şehirsel karaktere doğru hızlı bir ivme kazanmıştır.
Günümüz verilerini (2018) değerlendirdiğimizde ise kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki
oranı % 7,7 iken şehirsel nüfus oranı ise, % 92,3’tir. Geçen süreçte ülke içinde kırdan kente
yaşanan nüfus hareketleriyle birlikte 2012 yılı itibariyle uygulanan Büyükşehir kanunu da bu
oransal değişimde oldukça etkili olmuştur. Şehirleşmeyle birlikte yaşanan toplumsal değişim,
eğitim seviyesinin artması, kadınların aktif iş yaşamına daha fazla katılması ve aile
birliklerinin daha geç kurulması, kadın ve erkeklerde evlilik yaşının ötelenmesi yıllar bazında
doğum hızının ve dolayısıyla nüfus artış hızının da düşmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda
sağlık ve beslenme koşullarının iyileşmesi toplam nüfus içinde 65 ve üstü yaş grubunun
oransal olarak artmasına sebep olmuştur. Bu duruma istinaden medyan yaş yükselmiş ve 2018
verilerine göre (erkeklerde 31,4 ve kadınlarda ise 32,7) 32 olarak hesaplanmıştır. Nüfusun
niceliği ve niteliği, ülkelerin sosyal ve ekonomik bağlamda tüm planlama çalışmalarında
önemli dinamiklerdendir. Bu nedenle nüfusun mevcut durumunun yanı sıra, gelecekte nasıl
bir şekilde gelişeceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Her ülke planlama çalışmaları için
ihtiyaç duyduğu projeksiyon çalışmalarını yaparak geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
Bununla birlikte 2017 yılı itibariyle 193 üye ülkeden oluşan Birleşmiş Milletler de dünya
nüfusuyla ilgili olarak ülkeler bazında projeksiyon çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye’de 1963-67 yıllarını içeren 1. Kalkınma Planı döneminden itibaren nüfus projeksiyon
çalışmaları yapılmaktadır. Buna göre nüfus artış hızı ve uluslararası göçler dikkate alınarak
çeşitli senaryolara göre varsayımlarda bulunulur. 2075 nüfus projeksiyonu için benzer
senaryo yöntemi uygulanarak üç aşamalı çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre ana senaryo,
projeksiyonlarda kullanılmış olan temel senaryodur. Toplam doğurganlık hızının doğal akışı
içinde azalıp, 2050 yılında 1,65’e düştüğü ve 2050 yılından sonra artışa geçerek 2075 yılında
1,85 değerine ulaştığı doğurganlık senaryosudur. Yüksek senaryo olarak da nitelendirilen
senaryo 2, toplam doğurganlık hızının kademeli olarak artacağı; 2020 yılında 2,11’e, 2050
yılında ise 2,50 seviyesine yükseleceğini, 2050 yılından sonra da 2075 yılına kadar sabit
kalacağını varsayan doğurganlık senaryosudur. Düşük senaryo olarak tabir edilen senaryo 3
ise, toplam doğurganlık hızının aratarak 2050 yılında 3’e ulaşacağını ve 2075 yılına kadar
sabit kalacağını varsayan doğurganlık senaryosudur.

5.3.

Türkiye 2075 Nüfus Projeksiyonu

Doğum, ölüm ve göç hareketlerinin gelecek dönemlere ilişkin eğilimleriyle ilgili belli
varsayımlara dayanarak nüfusun gelişimi hakkında tahminlerin yapılması olarak tanımlanan
nüfus projeksiyonları, ülkeler için önemli demografik göstergelerdir. 1961 yılında Devlet
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Planlama Teşkilatı’nın kurulması ve akabinde 5 yıllık Kalkınma Planlarının hazırlandığı
(1. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963 – 1967) süreçle birlikte mevcut nüfusumuz ve geleceğe
yönelik tahminler kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda önem kazanmıştır. Bu itibarla çeşitli
dönemler için projeksiyon çalışmaları yapılmıştır. Planlı dönemin başından bu yana kalkınma
planlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere nüfus projeksiyonları yapılmaktadır (DPT,
2002: 1). Nüfus projeksiyonları; sosyo-ekonomik politikaların uygulanmasında ve sektörler
için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin yaş ve cinsiyete göre tespitinde yardımcı bir araç
niteliği taşımaktadır. Buna göre Türkiye’de ana senaryo, yüksek senaryo ve düşük senaryo
olarak tanımlanan üç farklı tipte çalışmalar yapılmaktadır. Ana senaryo, nüfus
projeksiyonlarında kullanılmış olan temel senaryodur. Yüksek senaryo, ana senaryodan daha
yüksek, düşük senaryo ise ana senaryodan daha düşük doğurganlık varsayımlarına sahiptir.
Her iki senaryoda da aynı zamanda uluslararası net göç varsayımları da kullanılmıştır.

Tablo: Senaryolara Göre Nüfus (2027 – 2075)
Yıl

Ana senaryo

Yüksek senaryo

Düşük senaryo

2027

90 703 600

91 985 451

89 427 718

2033

95 721 347

97 831 770

93 625 521

2034

96 463 090

98 722 555

94 220 172

2040

100 331 233

103 570 667

97 125 652

2041

100 882 655

104 302 326

97 501 188

2051

105 064 635

110 668 451

99 598 341

2055

106 149 786

112 786 740

99 723 302

2060

107 095 998

115 074 851

99 437 361

2075

107 453 417

119 798 026

95 912 460

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

1 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan nüfus verilerimize göre 2018 toplam nüfus miktarımız 82
milyon 3 bin 882’dir. Ana senaryoya göre yapılan projeksiyon çalışmaları neticesinde;
Tabloda da belirtildiği üzere toplam nüfusumuzun 2027 yılında 90 milyonu, 2040 yılında 100
milyonu, 2051 yılında ise 105 milyonu aşması ön görülmektedir. 2075 yılı için tahmin edilen
nüfus ise 107 milyon 453 bin 417’dir. Buna göre 2075 yılında toplam nüfusumuzun yaklaşık
% 23 oranında artacağı öngörülmektedir.
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Grafik: Türkiye’de Farklı Senaryolara Göre Nüfus Değişimi (2027-2075)
Her ülke ulusal veri kaynaklarından faydalanarak nüfus varsayımları oluşturmaktadır. Ancak
BM’de dünya nüfus eğilimini ortaya çıkarabilmek amacıyla üye ülkeler için projeksiyon
çalışmaları hazırlamaktadır.
Tablo: Birleşmiş Milletler Türkiye Nüfus Projeksiyonu (2020 – 2075)
Yıl

Toplam Nüfus

2020

83.835.750

2025

86.124.851

2030

88.416.609

2035

90.915.264

2040

92.980.818

2045

94.561.424

2050

95.626.879

2055

96.182.060
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2060

96.221.010

2065

95.792.894

2070

94.969.861

2075

93.848.004

Kaynak: http://www.un.org/en/development/desa/population/

BM tarafından oluşturulan projeksiyona göre Türkiye nüfusu 2075 yılında 93 milyon 848 bin
004 olacaktır. TÜİK tarafından hazırlanan projeksiyonda ise, aynı yıl düşük senaryo
varsayımına göre dahi nüfusumuzun 95 milyon 912 bin 460 olacağı ön görülmektedir. Her
iki projeksiyon çalışması Türkiye yıllık nüfus artış hızı (2018 yılı için ‰ 14,7) göz önüne
alınarak karşılaştırıldığında TÜİK tarafından yapılan çalışmanın gerçeğe daha yakın olduğu
ifade edilebilir.

Türkiye sosyal ve kültürel özellikler itibariyle hızlı bir değişim sürecindedir. Bu süreç, çok
genel tabirle geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına geçişle ifade edilebileceği gibi,
toplam nüfusun artış hızı, yaşa özel doğum hızı, yaş gruplarına göre nüfusun oransal dağılımı
ve medyan yaş gibi pek çok demografik unsurla da takip edilebilir. Eğitim seviyesinin her
geçen yıl yükselmesi, istihdam oranlarında kadın- erkek nispetinin kadınlar lehine artması ve
hızlı şehirleşmeyle birlikte demografik yapıda yaşanan değişimler, ülke nüfus profilinin
demografik döngünün dördüncü aşaması olan düşük doğum ve ölüm oranlarıyla tanımlanan
ve gelişmiş ülkelere ait nüfus yapısına doğru bir eğilim içinde olduğumuzu göstermektedir.
Ancak Türkiye’nin yaşadığı demografik dönüşüm süreci heterojen karakterdedir. Başka bir
ifadeyle doğudan batıya doğru dönüşümün daha rasyonel yaşandığını belirtebiliriz. TÜİK
tarafından ana senaryoya göre yapılmış olan projeksiyon çalışmalarında 0-14 yaş grubu
nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018 yılı için 23,4, 2040 yılı için 19,3 ve 2080 yılı için
ise 15,7 olarak ön görülmektedir. Başka bir ifadeyle 0-14 yaş grubu 2018-2080 yılları
arasında nispi olarak % 66,8 azalacağı varsayılmaktadır. Buna karşılık 65 yaş ve üstü nüfus
ise, 2018 yılında toplam nüfus içinde % 8,8, 2040 yılında % 16,3 ve 2080 yılında ise, % 25,6
oranına ulaşacağı projekte edilmiştir. 2018 – 2080 yılları arasındaki artış oranının % 294,2
olacağı tahmin edilmektedir. Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının hızlı artış halinde
olması, buna karşılık 0-14 yaş grubu nüfusun oransal olarak azalma eğiliminde olması
Türkiye nüfus politikasında da tekrar pronatalist politikaya geçişe zemin hazırlamıştır.
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Türkiye’de Demografik Döngü

5.4.

Demografik geçiş kuramına göre bütün toplumlar doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek
olduğu bir evreden, her iki unsurun da çok düşük olacağı bir evreye geçiş sürecini
yaşayacaklardır. Avrupa ülkelerinde doğum ve ölüm hızları arasındaki değişimden
esinlenerek oluşturulan kuram farklı kaynaklarda üç, dört veya beş aşamalı olarak
tanımlanmaktadır (Cilov, 1974: 8). Türkiye demografik dönüşümünde, dört aşamalı gelişim
evresinin, süreci irdeleyebilmemiz açısından daha uygun olduğu kanaatindeyim. Her
toplumun nüfus özellikleri sahip olunan ekonomik ve sosyal şartlar neticesinde dönemsel
olarak farklı özellikler gösterir. Demografik döngüde belirleyici unsur gelişmişlik seviyesidir.
Yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarıyla nitelenen bir demografik rejimden, doğum ve
ölüm oranlarının düşük olduğu bir rejime geçiş olarak tanımlanan demografik dönüşümün ilk
aşamasında, doğum ve ölüm oranları oldukça yüksektir. Geçiş öncesi (http://papp.iussp.org)
olarak da tanımlanan bu dönem ortalama yaşam süresinin kısa olduğu genç nüfuslu bir zaman
aralığıdır. İkinci aşama olan erken geçiş evresi; gelişme seviyesinin nispeten arttığı, beslenme
imkânlarıyla birlikte tıbbi ve farmakolojik desteğin daha ulaşılabilir olduğu, ölüm oranının
düştüğü, ancak doğum oranlarının hala yüksek olduğu dönemdir. Bu aşamada doğum oranları
yüksek olduğu için toplumların nüfusları da hızlı bir büyüme sürecindedir. Demografik
döngüde üçüncü aşama geç geçiş evresidir. Bu süreçte ölüm oranlarıyla birlikte doğum
oranlarının da azalma eğilimindedir. Daha dengeli nüfus artışının yaşandığı bu evre, genel
olarak sosyal ve ekonomik bakımdan hızlı gelişme aşamasında olan ülkelere özgü profili
yansıtmaktadır. Dördüncü ve son proses ise doğum ve ölüm oranlarının çok düşük olduğu
geçiş sonrası evreyi temsil etmektedir. Sanayide ilerlemiş, ekonomik bakımdan güçlü gelişmiş
toplumlar, yüksek yaşlı nüfus (Toplam nüfusun minimum % 10’u kadar) ve düşük doğum
hızına (< ‰ 2) sahip nüfus özelliği sergilemektedirler. Doğal nüfus artış hızı sıfır
düzeyindedir (Şahin, 2007: 59). Bugüne kadar birçok alanda Türkiye’nin genç nüfusu üzerine
vurgu yapılmasına rağmen, TÜİK verilerinden derlenen nüfus bilgilerine göre Türkiye’de
yukarıda bahsi geçen demografik dönüşüm aşamalarından üçüncüsünün yaşanmakta olduğu
görülmektedir.
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Grafik: Türkiye Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰)
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Tablo: Türkiye Yaş Gruplarına Göre Nüfus Değişimi (1927 – 2018)
Yaş Grubu
Sayım Yılı Toplam Nüfus Genç Bağımlı Nüfus Faal Nüfus Yaşlı Bağımlı Nüfus
(0-14 yaş)

(15-64 yaş) (65 yaş +)

1927

13.648.270

0

0

0

1935

16.158.018

6 662 593

8 795 512

699 913

1940

17.820.950

7 503 326

9 668 796

648 828

1945

18.790.174

7 421 263

10 717 968

650 943

1950

20.947.188

8 018 479

12 211 300

717 409

1955

24.064.763

9 475 220

13 729 233

860 310

1960

27.754.820

11 427 006

15 299 311

1 028 503

1965

31.391.421

13 148 624

16 953 850

1 288 947

1970

35.605.176

14 878 187

19 152 564

1 574 425

1975

40.347.719

16 330 203

22 086 237

1 931 279

1980

44.736.957

17 433 912

25 022 358

2 280 687

1985

50.664.458

19 010 138

29 432 295

2 222 025

1990

56.473.035

19 745 352

34 265 838

2 461 845

2000

67.803.927

20 220 095

43 701 502

3 882 330

2010

73.722.988

18 878 582

49 516 670

5 327 736

2018

82.003.882

19 184 329

55 633 349

7 186 204

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/

Sayım yılları itibariyle yaş grupları incelendiğinde 65 yaş ve üstü nüfus miktarının ilk defa
1960 yılında 1 milyonun üzerinde olduğu görülmektedir. 1980 yılında 2 milyonu, 2000
yılında 5 milyonu ve 2018 verilerine göre de 7 milyonu aşan yaşlı nüfus miktarına göre
toplam nüfusun % 9’u 65 yaş ve üstündedir. Birleşmiş Milletler’in tanımına göre bir ülkedeki
yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının % 8 ile % 10 arasında olması o ülke nüfusunun
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“yaşlı”, % 10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. BM nüfus
projeksiyonuna göre Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında % 10,2’ye yükseleceği ve
“çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir. TÜİK tarafından
yapılmış olan 2023 nüfus projeksiyonuna göre ise, toplam nüfus içinde 65 yaş ve üstü
nüfusun oranı % 9,1 olarak öngörülmektedir. Ayrıca 2040 projeksiyonuna göre % 10, 2060
projeksiyonuna göre % 18 ve 2080 projeksiyonuna göre ise, % 20 seviyesine ulaşacaktır.
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Grafik: Yaş Gruplarının Oransal Değişimi (1935-1950-1980 ve 2018)
1 Şubat 2018 verilerine göre, yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus
7.186.204 kişi, bunların toplam nüfusa (82.003.882) oranı % 9’dur. Yıllar bazında oransal
değerlendirmelerin ifade edildiği Şekil 17’de belirtildiği üzere 0-14 yaş grubu nüfusun 2018
yılında % 23 seviyesine inmiş olması doğum oranlarındaki düşüşün bir göstergesidir.
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Ölüm Sayısı ve Hızının Değişimi

Türkiye’de ölüm olaylarıyla ilgili veriler 1949 yılı sonuna kadar bütün il merkezlerinde
derlenmekte ve önemli görülen 25 il merkezi için yayınlanmakta idi. 1950 yılından başlayarak
bu veriler bütün il merkezleri itibariyle yayınlanmaktadır. 1 Mart 1957 tarihi itibariyle ölüm
olaylarıyla ilgili istatistiki veriler bütün il ve ilçe merkezlerinden toplanmaya başlanmıştır.
Ancak yaş gruplarına ve cinsiyete göre ayrıntılı verilere 1980 yılı itibariyle ulaşılmaktadır. Bu
nedenle Tablo 12’de 1950 sayımına kadar olan toplam ölüm miktarına dair veriler 25 il
merkezi, 1960 sayım yılına ait değerler ise, 67 il ve 570 ilçe merkezi verilerinden
oluşmaktadır. 1980 yılı itibariyle 67 il, 575 ilçe merkezi, 1990 yılında 73 il ve 828 ilçe
merkezi, 2000 yılında 81 il ve 850 ilçe merkezi, 2010 yılında 81 il, 892 ilçe merkezi ile 2017
yılında 81 il, 921 ilçe merkezi verileri kullanılmıştır.

Tablo: Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Ölümler (1933 – 2017)

Yıl

1933

1940

1950

1960

Yaş Grubu
Cinsiyet Toplam
0-11 ay 1-4

5-14

15-34

35-54

55-74

75+

Toplam 29 894

-

-

-

-

-

-

-

Erkek

16 283

-

-

-

-

-

-

-

Kadın

13 611

-

-

-

-

-

-

-

Toplam 38 451

-

-

-

-

-

-

-

Erkek

21 652

-

-

-

-

-

-

-

Kadın

16 799

-

-

-

-

-

-

-

Toplam 49 825

-

-

-

-

-

-

-

Erkek

27 540

-

-

-

-

-

-

-

Kadın

22 285

-

-

-

-

-

-

-

Toplam 100 800

-

-

-

-

-

-

-

Erkek

53 664

-

-

-

-

-

-

-

Kadın

47 136

-

-

-

-

-

-

-
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1970

1980

1990

2001

2010

2017

Toplam 104 556

-

-

-

-

-

-

-

Erkek

58 054

-

-

-

-

-

-

-

Kadın

46 502

-

-

-

-

-

-

-

Toplam 133 856

33 572 7 438 3 420 7 069

15 401 38 972

1933

Erkek

74 817

18 541 3 862 1 949 4 594

10 484 23 684

11 703

Kadın

59 039

15 031 3 576 1 471 2 475

4 917

15 288

16 281

Toplam 149 791

21 871 3 479 2 696 7 968

19 458 51 979

42 340

Erkek

84 979

12 111 1 888 1 588 5 253

13 201 32 507

18 431

Kadın

64 802

9 760

1 591 1 108 2 715

6 247

19 472

23 909

Toplam 153757

15 543 2 907 2 108 8515

23841

72035

49 366

Erkek

98 368

8 765

1 622 1 251 5 424

16 350 43 643

21 313

Kadın

71 571

6 778

1 285 857

7491

28053

3 091

28392

Toplam 366 357

15 164 4 328 5 270 14 702 39 717 123 215

163 961

Erkek

200 354

8 242

2 292 2 849 9 868

26 612 76 297

74 194

Kadın

166 003

6 922

2 036 2 421 4 834

13 105 46 918

89 767

Toplam 425 781

11 849 2 590 2 678 13 410 38 195 141 394

215 665

Erkek

233 113

6 450

1 369 1 635 9 827

25 524 91 005

97 303

Kadın

192 668

5 399

1 221 1 043 3 583

12 671 50 389

118 362

Not: 1933-1949 yıllarında 25 il merkezindeki ölümler kapsanmıştır (Adana, Afyonkarahisar,
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır,
Eskişehir, (1934 yılından itibaren Gaziantep), İstanbul, İzmir, Isparta, Kırklareli, Kocaeli,
Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ).
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/
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Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Grafik: Türkiye Ölüm Sayısındaki Değişimi (1933-2017)
Türkiye ölüm miktarlarındaki değişim incelendiğinde 2001 yılından itibaren dikkat çekici bir
artış olduğu görülmektedir. 2001 yılında 153.757 olan toplam ölüm miktarı 2010 yılından %
138,2 oranında artarak 366.357’e ulaşmış, 2017 yılında ise bu değer % 16,1 oranında artış
göstererek 425.781’e çıkmıştır.

Söz konusu yıllar yaş grupları bazında değerlendirildiğinde; 0-11 ay bebek ölümleri 2001 –
2010 yıllarında % 2,5, 2010 – 2017 yıllarında ise % 16,1 artmıştır. 1-4 yaş ölümler 20012010 yıllarında % 48,2 ve 2010-2017 yıllarında ise % 40,1 oranında; 5-14 yaş ölümler 20012010 yıllarında % 15 artmış, 2010 – 2017 yıllarında % 49,1 oranında azalmıştır. 15-34 yaş
ölümler 2001 – 2010 yıllarında %72,6 oranında artmış, 2010-2017 yılarında ise % 8,7
oranında azalmıştır. 55-74 yaş grubunda ölümler 2001- 2010 yıllarında % 71 2010 – 2017
yıllarında ise % 14,7 artış göstermiştir. 75 yaş ve üstü grup ölümler ise, 2001 – 2010 yılarında
%230,9 oranında, 2010 – 2017 yıllarında ise %31,5 oranında artmıştır. Ölüm miktarındaki
artışa karşın kaba ölüm hızı ise 2001 yılında ‰ 6,8, 2010 yılında ‰ 5,0 ve 2017 yılında ise
‰ 5,3 oranındadır.

2001 yılından itibaren ölüm sayısındaki artışın nispeten yüksek oranlarda seyretmesinde
Türkiye nüfusunun mutlak artışıyla birlikte yaşlanma eğilimi de etkili olmaktadır. 2000
yılında 24,8 olan medyan yaş, 2010 yılında 29,2 ve 2017 yılında ise 32’ye ulaşmıştır. Toplam
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nüfus içinde 65 yaş ve üstü grup 2000 yılında % 5, 2010 yılında % 7 ve 2017 yılında ise % 9
oranına ulaşmıştır. Yaşlı (65 ve üstü) nüfus oranı nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında %
10,2, 2050 yılında % 20,8, 2075 yılında ise % 27,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

Doğum Sayısı ve Hızının Değişimi

Tablo: Cinsiyete Göre Doğumlar (1935 – 2017)

1935

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2017

Erkek

0

0

331729

422105

470535

541853

572603

651432

647859

662928

Kız

0

0

291567

388234

485954

518322

543890

615319

613310

628127

Toplam

0

0

623296

810339

956489

1060175

1116493

1266751

1261169

1291055

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.
Türkiye’de toplam doğum sayısı 1950 – 1980 yıllarında % 70, 1980-2010 yılları arasında %
19 ve 2010 – 2017 yılları arasında ise % 2,3 oranında artmıştır. TÜİK, 1 Şubat 2019 temel
demografik verilerine göre; 2001 yılında ‰ 20,3 olan kaba doğum hızı 2010 yılında ‰ 17,2
ve 2017 yılında ise ‰ 16,1’e düşmüştür. Benzer şekilde genel doğurganlık hızı 2001 yılında
‰ 82,7 iken 2010 yılında ‰ 72,8 ve 2017 yılında ise, 69,5’e düşmüştür.
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Grafik: Türkiye’de Doğum Sayısındaki Değişimi (1950-2017)
Bir kadının doğurgan olduğu dönemi kapsayan 15-49 yaş arası yaşa özel doğurganlık hızına
bağlı olarak sahip olabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı
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değişimleri de benzer şekilde değişim göstermektedir. Buna göre 2001 yılında 2,38, 2010
yılında 2,08 ve 2017 yılında ise 2,07 olarak hesaplanmıştır. TÜİK tarafından yapılan
projeksiyon çalışmalarında toplam doğurganlık hızının 2023 yılında 1,85’e düşeceği
varsayılmaktadır. Bu değerin 2,1’in altına düşmesi, nüfusun kendisini yenileyememesi
anlamına gelmektedir. 2012 yılında yapılmış olan 2023 nüfus projeksiyon çalışmasıyla ortaya
çıkan öngörüler sebebiyle, 2014 yılı itibariyle Türkiye nüfus politikasının da tekrar pronatalist
yönde değişmesine karar verilmiştir.

Tablo: Annenin Yaş Grubuna Göre Doğumlar (2001-2017)
Yıl

Toplam

<15

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49 50+

Bilinmeyen

2001 1 323 341 2 730 50 848 103 482 436 558 373 702 197 347 113 249 29 676 8 947 2 094 4 708
2005 1 244 041 1 721 34 926 88 579

391 952 367 167 229 505 90 459

30 531 5 544 1 400 2 257

2010 1 261 169 716

29 449 72 735

344 108 396 887 261 678 117 392 24 609 4 132 624

8 839

2017 1 291 055 227

69003

301 196 401 814 308 176 165 264 33 115 2342

9 541

377

Tablo incelendiğinde yıllar itibariyle yaşa özel doğum sayısında da önemli farklılıklar
yaşandığı dikkat çekmektedir. Buna göre en hassas kırılım 15 yaş altı ve 30 – 34 yaş
gruplarına ait doğum sayılarındaki değişimlerdir. 2001 – 2017 yılları arasında 15 yaş altı
doğum miktarlarında % 91,4 oranında azalma olurken, 30-34 yaş grubunda ise, % 58,8
nispetinde artış yaşanmıştır. Bu durum geçen 15 senede eğitim seviyesinin artması, kadınların
aktif iş hayatına daha yüksek oranlarda katılması ve bunlarla eş güdümlü olarak demografik
yapıda yaşanan sosyo- kültürel değişimin en önemli göstergelerinden biridir.

Sonuç

Yukarıda açıklanan nüfus özellikleri, turizm faaliyetlerinin genel seyrinin açıklanmasında
kullanılan veriler arasında değerlendirilebilir.
Bununla birlikte önemli ekonomik
faaliyetlerden biri olan turizm faaliyetleri; bölgelerin coğrafi özelliklerine göre, çeşitlilik arz
eder. İnsanların sürekli ikamet ettikleri yerler dışına günübirlik veya daha uzun süreli
konaklama, gezip görme, dinlenme, yeni kültürler tanıma ayrıca, eğitim veya sağlık
imkanlarından faydalanabilme gibi ihtiyaçlardan doğan turizm faaliyetleri, günümüzde ulusal
gelirin artması, ulaşım ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla daha da ilerlemiştir. Özellikle
büyük şehirlerde yaşayan nüfus; yoğun iş temposu, stres vs. gibi sebeplerden dolayı psikolojik
olarak rahatlama ve dinlenme ihtiyacını daha fazla hissederler. Bu nedenle büyük şehirlere
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yakın, fakat büyük şehrin yoğunluğundan uzak sayfiye alanları özellikle hafta sonları
gidilebilecek günübirlik rekreasyon sahaları olmaları sebebiyle oldukça önemlidir.
Yurdumuzda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri başta olmak üzere
bir çok yerleşim alanı turizm faaliyetlerine bağlı olarak gelişmiş ve nüfus yoğunluğu artmıştır.
Bunun yanısıra elverişsiz coğrafi koşullardan dolayı turizmin gelişemediği sahalar nüfus
hareketlerinin de sınırlı olduğu bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Turistik bakımdan
dikkat çeken bu sahalar, hem bölgesel ve hem de ülkesel boyutta gelişmeye olanak
sağlamıştır. Bu bölgeler, turizm sektörüne hizmet eden yatırımların artmasına, yeni iş
imkânlarının oluşmasına, döviz girdisine ve böylece bulundukları alanın ekonomik bakımdan
hareketlenmesine imkân sağlamışlardır. Bu imkânlar aynı zamanda bölgelerin nüfus
yoğunluklarını da arttırmışlardır.
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Uygulamalar
Türkiye nüfusunun gelecek 50 yılda değişimi ne şekilde olacaktır, araştırınız.

152

Uygulama Soruları
Elde ettiğiniz bulguları, günümüz nüfus durumuyla karşılaştırarak yorumlayınız.

153

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde turizm faaliyetlerinin gelişmesi ve nüfus ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda
Türkiye nüfusunun 1927’den günümüze nüfus gelişimi ele alınmıştır. Nüfus artışının olumlu
ve olumsuz yönlerinin neler olduğu ve şehir- kır nüfusundaki değişimler, nüfusun cinsiyet
oranları, ülke ve bölge bazında doğurganlık hızları, doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi
ve medyan yaş konuları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları

1-) Türkiye’de uluslararası turizm özellikle hangi tarihten itibaren önemli bir gelişme
göstermiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

1940
1950
1960
1970
1980

2-) Turizm Türkiye için dış pazarlara rekabet gücü en yüksek sektörlerden biri olduğunu
belirten ve bu rekabet ortamında başarı yakalayabimek için değişen tüketici tercihlerini
dikkate alarak geliştirilecek yeni alanlarlaturizm mevsimlerinin yılın tamamına yayılmasına
yönelik tedbirlerin alınması kararı kaçıncı kalkınma planında belirtilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Dördüncü 5 Yıllık Kalkınma Planı
Beşinci 5 Yıllık Kalkınma Planı
Altıncı 5 Yıllık Kalkınma Planı
Yedinci 5 Yıllık Kalkınma Planı
Sekizinci 5Yıllık Kalkınma Planı

3-)Türkiye’de hangi kanunun yürürlüğe girmesiyle 376.784 kişinin istihdam edilmesine
zemin hazırlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Kamu İhale Kanunu
Borçlar Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Turizmi Teşvik Kanunu
Türk Medeni Kanunu

4-) Turistlerin gittikleri yerlerde turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerden
faydalanması ve turistik ürünleri talep etmesi o ülkede aşağıdakilerden hangisinin artmasına
yol açar?
A) Ulaşım
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B)
C)
D)
E)

İstihdam
Göç
Ticaret
Sanayi

5-) Aşağıdakilerden hangisi turizmin ekonomi içindeki olumsuz etkilerinden biridir?
A)Yeni iş olanaklarını arttırmak
B) Vergi gelirlerini arttırmak
C) Yatırımları hızlandırmak
D) İthalatı arttırmak eğilimi
E) Döviz kazandırmak
6- ‘Ülkemize gelen turistin ekonomik imkanları ne kadar güçlü olursa, harcama miktarıyla
orantılı olarak, turizmden elde edilecek gelir de o ölçüde fazla olur. Turistler, ihtiyaçlarını
karşılamak için yaptıkları harcamalarıyla döviz girdisi sağlamakta, bölge ve ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktadırlar’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış
7- ‘Akarsu ve göl havzaları çevrelerindeki verimli ziraat sahalarıyla birlikte tarımsal
faaliyetler için kullanılmış ve dolayısıyla devamlı yerleşmeler için en fazla tercih edilen
alanları oluşturmuşlardır’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru
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8- ‘Türkiye’de 1950’li yıllar itibariyle sadece nüfus miktarında değil, pek çok alanda gelişme
ve artış yaşanmıştır. Bu tarihler itibariyle yoğun bir sanayileşme hareketi başlamış ve bu da
ülke içinde nüfusun dağılışında köklü değişikliklere zemin hazırlamıştır’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru

9- ‘Türkiye’de iç göçler 1950 yılına kadar fazla etkili olmamış ve kır – kent nüfus oranlarında
önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. İç göçler esas itibariyle 1950’li yıllarla birlikte,
yurdumuzda sanayi faaliyetlerinde yaşanan gelişmeler neticesinde önem kazanmıştır’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

10-‘Nüfus projeksiyonları, geleceğe yönelik ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasına
yardımcı olan demografik yöntemlerdir. Bu yöntemler, mevcut nüfus yapısının ortaya
çıkarılması, eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus
miktarı, nüfus yoğunluğu, göçler, nüfusun yaş grupları ve cinse göre dağılımı ile sosyo
kültürel değişimler hakkında öngörülerde bulunulmasına yardımcı olur’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

1-E, 2-E, 3-D, 4-B, 5-D, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A
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6. TURİZM FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI NÜFUS
HAREKETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde uluslararası nüfus hareketlerinin turizm faaliyetleri üzerindeki etkileri
incelenecektir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Son beş yılda Türkiye ekonomisinde turizmin payı nedir?
Türkiye’ye gelen turist sayısı ne kadardır?
Türkiye’den yurt dışına giden turist sayısı kaç kişidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ekonomik pay

Turizmin ekonomimizdeki
payı ve önemi

Gelen turist profili

Yurt dışına
profili

çıkan

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Çeşitli tablo ve grafikler ile
konu anlatımı ve ders
sunumları kullanılacaktır.
Çeşitli tablo ve grafikler ile
konu anlatımı ve ders
sunumları kullanılacaktır.

Turistlerin hangi ülkelerden
geldikleri, kaç
gece
konakladıkları ve ortalama
harcama miktarları hakkında
bilgi sahibi olmak ve yorum
yapabilme
yeteneğinin
geliştirilmesi.
nüfus Turistlerin hangi ülkelerden Çeşitli tablo ve grafikler ile
geldikleri, kaç
gece konu anlatımı ve ders
konakladıkları ve ortalama sunumları kullanılacaktır.
harcama miktarları hakkında
bilgi sahibi olmak ve yorum
yapabilme
yeteneğinin
geliştirilmesi.
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Anahtar Kavramlar
Turizm, uluslararası turizm, turist porfili.
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Giriş
Dünya genelinde büyük bir hızla gelişme gösteren turizm faaliyetleri, aynı zamanda
uluslararası nüfus hareketlerine de olanak sağlamaktadır. Özellikle ulaşım sistemlerinin
gelişmesi, konaklama imkânlarının artması ve daha konforlu hale gelmesi, insanları hem
dinlenme hem de çeşitli rekreasyonel faaliyetleri gerçekleştirme konusunda daha istekli hale
getirmiştir. Yaşanan gelişmeler sonucunda dünya genelinde turizm kaynaklı nüfus dolaşımı
yaşanmaktadır (Sertkaya Doğan Ö., 2015:108). Türkiye bu çerçevede; hem destinasyon
merkezi olarak çeşitli ülkelerden yapılan ziyaretlere sahne olurken, hem de ülke içinden yurt
dışına yapılan ziyaretlerin artmasıyla uluslararası nüfus dolaşımına dahil olmaktadır (Sertkaya
Doğan Ö., 2005:238). Uluslararası turizm hareketinin etkin olarak görüldüğü Akdeniz
havzasında bulunması, Ortadoğu, Balkan ülkesi olma ve Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının
merkezinde bulunmasının getirdiği avantajları turizme yansıttığı ölçüde Türkiye dünya turizm
pazarında üst sıralarda kendine önemli bir yer sağlayabilecektir (Akova İ., 1997:264). Türkiye
gibi, coğrafi mevki bakımından kolay ulaşılabilir sahalar, doğal ve kültürel çekicilikleri olan
alanlar turistik merkezler haline gelmişlerdir. Bu özelliklerinin yanısıra orta iklim kuşağında
yer alan Türkiye turizm faaliyetleri için elverişli iklim özelliklerine de sahiptir. İklim
elemanları, herhangi bir yerin turizm faaliyetlerine uygun olup olmadığı, dahası hangi turizm
çeşitlerinin gerçekleşebileceği hususunda belirleyici olmaktadır ( Akova Balcı S., 2008:15)
Diğer taraftan dünyada turizm faaliyetleri talebinde meydana gelen değişim ve farklılaşmalar
da Türkiye’de çeşitli bölgelerdeki özgün turistik potansiyellerin değerlendirilebilme fırsatını
ortaya çıkarmaktadır ( Bakırcı M., 2011:72). Hayat seviyesindeki sosyo- ekonomik yükselişe
bağlı olarak yurdumuzda, yurt dışına yapılan ziyaretler de son yıllarda dikkat çekici oranda
artmıştır. Bu gelişmelerde turizm sektöründe faaliyet gösteren organizasyon şirketlerinin
artması ve vize uygulama işlemlerinde yaşanan kolaylaştırıcı gelişmeler gibi etkenler oldukça
önemlidir. Özellikle girişimciler tarafından büyük yatırımların oluştuğu bir sektör olan turizm,
her geçen zamanda kendini yenilemiş, mal ve hizmet kaliteleri artmış ve evrensel hizmet
imkanları doğmuştur (Doğan M., 2011:123).
Çalışmamızda 2010- 2015 yılları arasındaki dönemde Türkiye'de turizm faaliyetleri
kapsamında uluslararası nüfus dolaşımı incelenmiştir. Bu kapsamda turizm amaçlı yapılan
uluslararası yolcu taşımacılığı, giriş ve çıkış yapan kişi sayısı, geceleme sayıları ile ortalama
harca miktarları gibi datalar dikkate alınarak turizm kaynaklı uluslararası nüfus dolaşımı
ortaya konmaya çalışılmıştır.
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6.1. Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri ( 2010- 2015)
Önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye'de turizmin gelişimi özellikle 1980
yılından sonra hız kazanmıştır. Yurdumuzda özellikle 1980’li yıllardan itibaren, ulaşım,
iletişim ve hizmet sektörüne ait çeşitli yatırımların hız kazanması, turizm sektörünün de
canlanmasına ve ekonomik değer kazanmasına yol açmıştır (Sertkaya Doğan Ö., 2011:132).
Küreselleşen dünyada; ulaşım sistemlerindeki gelişmelerin yanı sıra, kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması, reklam ve çeşitli tanıtım firmalarının çalışmalarıyla ulaşılabilirlilik ve tanınma
imkânları artmış, böylece tüm dünyada turizm faaliyetleri önemli bir sektör haline gelmiştir.
Ulaştırma araçlarının daha hızlı, taşıma kapasitelerinin daha yüksek ve ulaşım ücretlerinin
ucuzlaması sonucu turistler gün geçtikçe daha uzak mesafelerdeki turizm mekanlarında
tatillerini geçirme olanağına kavuşmuştur ( Akova İ., 2013:107). İnsanların sürekli ikamet
ettikleri yerler dışına günübirlik veya daha uzun süreli konaklama, gezip görme, dinlenme,
yeni kültürler tanıma ayrıca, eğitim veya sağlık imkânlarından faydalanabilme gibi
ihtiyaçlardan doğan turizm faaliyetleri, günümüzde ulusal gelir içinde büyük bir orana
sahiptir. Dünya çapında turizm ülkelerin önemli ekonomik girdileri arasındadır. Birleşmiş
Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün açıklamalarına göre (UNWTO) 2010 yılında dünya
turizm geliri 928 milyar $ iken bu miktar 2014 yılında 1.245 milyar $'a yükselmiştir.
Türkiye'nin turizm geliri ise, 2009 yılında 21.9 milyar $, 2013 yılında 27.9 milyar $ ve 2015
yılında ise 31.5 milyar $ olarak açıklanmıştır.
Turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı 2010 yılında 3,4 iken bu
pay 2014 yılında 4,3'e ulaşmıştır. Turizm gelirlerinin ihracata oranı da benzer şekilde artış
göstermiştir. Bu oran 2010 yılında 18,3'den 2014 yılında 21,8'e ulaşmıştır.
Tablo: Yıl bazında Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı ve İhracata Oranı
Turizm
Gelirlerinin
GSMH
Yıllar
İçindeki Payı
Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı
2010

3,4

18,3

2011

3,6

20,8

2012

3,7

19,2
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2013

3,9

21,3

2014

4,3

21,8

Kaynak: http://www.tursab.org.tr

Çalışma dönemini içeren yıllar bazında turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı
incelendiğinde düzenli bir artışın var olduğu izlenmektedir. 2010 yılında 3,4 olan bu değer
2014 yılında % 26,4 nispetinde artarak 4,3'e ulaşmıştır. Benzer şekilde turizm gelirlerinin
ihracata oranı da 2010 yılında 18,3 iken, 2014 yılında yaklaşık olarak % 20 artış kaydederek
% 21,8'e ulaşmıştır.
GSMH içinde turizm gelirlerinde görülen bu artış geçen yıllar süresince Türk turizminde
uygulanan verimli politikaların bir sonucudur. Turizm, milli gelire olan katkısının yanında;
döviz kazandırıcı yönü ve sağladığı istihdam açısından, ekonomik ve sosyal dengelerin odak
noktasındaki sektörler arasındadır. Etkin ve önemli bir pazarlama ve tanıtım aracı olarak da
tanımlayabileceğimiz turizm sektörünün, ekonomimiz içindeki payı her geçen yıl artarak
büyümektedir. Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda, 5 bin dolayında yabancı ziyaretçi çeken
Türkiye, bugün 35 milyon ziyaretçi ile dünyanın en gözde 6. destinasyonudur
(http://www.aktob.org.tr/pdf/arastirma2014.pdf).
Tablo: Yıl bazında konaklama olanakları.
Turizm İşletme Belgeli Tesisler

Turizm Yatırım Belgeli Tesisler

Yıllar

Tesis

Oda

Yatak

Tesis

Oda

Yatak

2010

2.647

299.621

629.465

877

114.771

252.984

2011

2.783

319.319

668.829

922

122.364

267.900

2012

2.870

336.447

706.019

960

126.592

273.877

2013

2.982

357.440

749.299

1.056

139.928

301.862

2014

3.131

384.454

807.316

1.117

145.648

309.556

Toplam

14.413

1.697.281

3.560.928

4.932

649.303

1.406.179

Kaynak: http://www.tursab.org.tr
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Tablo incelendiğinde 2010- 2015 yılları arasında turizm gelirlerinden elde edilen payın
artmasına paralel olarak turizm işletme ve yatırım belgeli tesis sayılarında, oda ve yatak
kapasitelerinde de artış kaydedilmiştir.

6.2. Türkiye'de Turizm Kaynaklı Uluslararası Nüfus Dolaşımı
Türkiye turizmi 2005 yılı itibariyle , yabancı ziyaretçi çekme açısından dünyanın ilk 10 ülkesi
arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye, bu performansı ile, Yunanistan ve Mısır’ın önüne
geçmiş, Fransa, İspanya ve İtalya ile aynı kategoride rekabetini sürdürmektedir. Son derece
hassas dengeler üzerine inşa edilen turizm faaliyetleri, uluslararası ilişkiler ve siyasi
gelişmelerden oldukça büyük oranda etkilenmektedir. Bu sebepten dolayı; son yıllarda
Avrupa ve Akdeniz bölgesinde yaşanan önemli olaylar, başta turizm olmak üzere pek çok
sektörde dengeleri değiştirmektedir. Bu gelişmeler bir yandan turizm pazarındaki akışın yön
değiştirmesine yol açarken, diğer yandan rekabet eden ülke gruplarında da farklılaşmalara yol
açmıştır.
TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPAN NÜFUS
TUİK 2015 turizm istatistikleri verilerinden faydalanılarak oluşturulan tablolarda
turizm faaliyetlerine dayalı olarak uluslararası nüfus hareketleri başlıca iki kısımda
değerlendirilmiştir. Bunlar ülkemize giriş yapan ve ülkemizden çıkış yapan nüfus olarak
sınıflandırılmıştır. Ülkemize giriş yapan nüfus ise, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve
diğer ülke vatandaşlarıdır. Bu kapsamda ülkemize giriş yapan vatandaşların değerlendirildiği
Tablo-3 incelendiğinde 2010 yılında toplam 10.921.427 kişinin ülkemizi ziyaret ettiği bu
miktarın 2014 yılında % 16,9 oranında artarak 12.768.914'e ulaştığını belirte biliriz. Gelen
ziyaretçiler en fazla (% 63) havayolu ulaşımını tercih etmişlerdir. Havayolu ulaşımının
sağladığı avantajlar bu durumun gelişmesine olanak sağlamıştır.
Tablo: Yıllık giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısı
Yol adı
2010
2011
2012
Havayolu

5.987.481

2013

2014

6.697.780

7.258.837

7.744.135

7.972.293

Demiryolu 10.520

13.819

5.636

4.286

3.325

Karayolu

4.461.258

3.996.629

4.164.771

4.241.591

4.551.207

166

Denizyolu 372.219
Toplam

419.796

470.361

561.026

551.705

10.921.427 11.592.653 11.731.463 12.474.218 12.768.914

Grafik: Yıllık giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısındaki değişim.
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Tablo: Ülke gruplarına göre yıllık giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı
Ülke Grubu

AFRİKA
ÜLKELERİ

AMERİKA
ÜLKELERİ

Ulaşım Yolu 2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

377.300

445.487

713.399

807.484

888.107

Havayolu

353.791

419.726

688.750

782.157

859.503

Demiryolu

181

49

28

30

20

Karayolu

12.261

8.355

4.021

3.970

3.072

Denizyolu

1.901

3.712

2.375

3.366

3.096

Günübirlikçi 9.166

13.645

18.225

17.961

22.416

Toplam

135.902

181.617

185.300

245.961

228.035

Havayolu

94.397

114.859

125.291

165.864

168.673

Demiryolu

384

229

128

178

65

167

Karayolu

3.526

3.072

2.702

3.401

3.171

Denizyolu

2.886

4.950

3.789

7.535

5.788

58.507

53.390

68.983

50.338

Günübirlikçi 34.709

AVRUPA
OECD
ÜLKELERİ

BAĞIMSIZ
DEVLETLER
TOP.

Toplam

14.209.364 15.599.564 15.583.736 15.954.808 16.376.814

Havayolu

11.737.690 12.835.961 12.930.964 13.234.957 13.617.388

Demiryolu

16.676

10.851

7.640

6.012

3.288

Karayolu

1.085.372

1.028.004

1.027.369

1.090.389

1.233.331

Denizyolu

289.494

338.096

321.295

324.551

392.444

Günübirlikçi 1.080.132

1.386.652

1.296.468

1.298.899

1.130.363

Toplam

6.075.484

6.695.501

7.236.582

8.607.486

8.850.923

Havayolu

4.504.438

5.016.957

5.309.835

6.302.090

6.544.566

Demiryolu

450

169

65

116

56

Karayolu

1.505.140

1.607.728

1.854.856

2.225.109

2.222.291

Denizyolu

32.833

28.583

29.988

34.082

41.099

Günübirlikçi 32.623

42.064

41.838

46.089

42.911

Toplam

1.887.040

2.088.314

2.147.531

3.055.786

3.377.008

Havayolu

737.978

901.106

1.156.746

1.498.174

2.005.091

5.862

5.024

1.400

49

24

1.116.541

1.150.037

954.655

1.493.738

1.289.049

19.100

21.203

20.536

35.819

66.313

Günübirlikçi 7.559

10.944

14.194

28.006

16.531

Toplam

2.412.354

2.595.476

2.646.012

2.823.049

3.066.220

Havayolu

614.691

682.882

733.949

822.710

935.711

Demiryolu

6.923

5.567

3.072

3.940

1.718

Karayolu

1.748.978

1.846.852

1.845.248

1.933.819

2.059.236

BATI ASYA Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu
Denizyolu

DİĞER
AVRUPA
ÜLKELERİ
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Denizyolu

17.847

23.611

22.846

25.225

30.502

Günübirlikçi 23.915

36.564

40.897

37.355

39.053

Toplam

1.293.272

1.499.625

1.541.518

1.604.399

1.670.819

Havayolu

783.003

890.786

978.007

1.007.705

1.133.290

4.635

2.246

1.117

1.222

487

33.835

34.245

28.983

31.856

34.144

51.467

65.840

58.089

63.026

64.741

Günübirlikçi 420.332

506.508

475.322

500.590

438.157

Toplam

108.013

134.639

161.054

197.065

273.396

Havayolu

99.897

122.400

145.794

177.500

250.837

DOĞU ASYA Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu

159

69

17

70

130

1.293

1.371

1.912

1.405

1.572

Denizyolu

724

1.387

1.964

1.525

3.046

Günübirlikçi 5.940

9.412

11.367

16.565

17.811

Toplam

1.986.910

2.004.059

1.330.050

1.356.997

1.797.290

Havayolu

514.908

668.243

683.454

683.260

1.035.531

30.352

27.836

15.255

17.267

18.657

1.431.756

1.288.958

612.335

638.709

721.524

4.265

6.178

6.086

6.712

8.717

Günübirlikçi 5.629

12.844

12.920

11.049

12.861

Toplam

120.487

184.917

201.217

221.087

260.962

95.325

114.100

140.138

165.343

200.564

185

97

59

94

15

3.281

22.183

2.320

3.907

4.133

9.345

12.832

12.727

13.871

15.898

DİĞER OECD Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu
Denizyolu

GÜNEY ASYA Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu
Denizyolu

Havayolu
GÜNEYDOĞU
ASYA
Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu
Denizyolu
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MİLLİYETSİZ

Günübirlikçi 12.351

35.705

45.973

37.872

40.352

Toplam

23.208

26.518

31.739

35.501

47.654

Havayolu

16.795

21.333

27.582

31.796

42.718

Demiryolu

337

20

1

1

Karayolu

6.047

5.019

4.034

3.581

2.222

Denizyolu

29

146

122

123

451

Günübirlikçi

2.263

Toplam

2.870

359

4.694

475

672

Havayolu

2.792

289

130

203

319

37

27

1.702

67

81

2

8

10

36

20

35

2.852

169

252

OKYANUSYA
Karayolu
ÜLKELERİ
Denizyolu

Günübirlikçi 39

Tablo incelendiğinde, 2010 yılında ülkemize giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısının toplam
28.632.204 olduğunu belirtebiliriz. En fazla giriş yapanların Avrupa OECD ülkelerinden
gelen vatandaşlar olduğu dikkat çekmektedir. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya,
Yunanistan, Belçika, Avusturya, İsveç, Polonya, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Çek
Cumhuriyeti, Finlandiya, İrlanda, Slovakya, Macaristan, Portekiz, Lüksemburg ve İzlanda'dan
oluşan bu ülke grubu içinde; % 31 oranında turist potansiyeliyle Almanya, % 19 oranıyla
İngiltere ve % 8 oranıyla Hollanda ilk üç sırayı paylaşmaktadırlar. 2014 verileri
incelendiğinde ise, değerlerin çok fazla değişmediği ve bu kapsamda % 32 oranında turist
potansiyeliyle Almanya'nın, % 16 oranıyla İngiltere'nin ve % 8 oranıyla Hollanda'nın ilk üçte
yer aldıkları görülmektedir. 2014 yılında ülkemize giriş yapan toplam yabancı ziyaretçi sayısı
36.837.900 olarak ifade edilebilir.
2010 yılı verilerine istinaden Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri vatandaşları, ülkemize en
fazla giriş yapan ikinci ülke gurubunu oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu, Gürcistan,
Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Beyaz Rusya, Türkmenistan, Moldova Cumhuriyeti,
Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu
ülkeleri arasında ülkemize en fazla giriş yapanlar; % 51 oranında Rusya Federasyonu, % 18
Gürcistan ve % 9 Ukrayna vatandaşlarıdır. 2014 verileriyle karşılaştırdığımızda ise, yine % 51
oranında Rusya Federasyonu vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Bunu
takiben %20 oranında Gürcistan ve % 7 oranında ise, Azerbaycan vatandaşlarının giriş
yaptığını belirtebiliriz.
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Bunun dışında 2010 yılında Diğer Avrupa Ülkelerinden ( Estonya, Letonya, Litvanya,
Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve
Sırbistan)'dan gelen toplam ziyaretçi sayısı 2.412.354 kişi iken, bu rakam 2014'te % 27
oranında artarak 3.066.220'e ulaşmıştır.
Tabloda dikkat çeken bir diğer ülke grubu ise, Güney ve Batı Asya ülkeleridir. Bu bağlamda
2010 yılında Güney Asya ülkelerinden ( İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş)
1.986.910 kişi ve Batı Asya ülkelerinden de ( K.K.T.C., Lübnan, Suriye, Irak, İsrail, Filistin,
Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, B.A.E., Umman ve Yemen) 1.887.040 kişi
ülkemizi ziyaret etmiştir. 2014 yılında ise, Güney Asya ülkelerinden 1.797.290 ve Batı Asya
ülkelerinden de 3.377.008 olmak üzere toplam 5.174.298 kişi ülkemize giriş yapmıştır.
TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPAN NÜFUS
Tablo: Yıllık çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısı
Yol adı

2010

Havayolu

19.493.183 21.735.125 22.889.537 24.807.963 26.734.896

Demiryolu

61.204

47.840

25.903

25.218

21.013

Karayolu

6.879.517

6.901.694

6.197.198

7.216.067

7.312.797

Denizyolu

444.553

526.989

529.104

573.616

625.170

2.112.880

2.013.446

2.063.538

1.813.308

Günübirlikçi 1.632.395
Toplam

2011

2012

2013

2014

28.510.852 31.324.528 31.655.188 34.686.402 36.507.184

Grafik: Yıllık çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısındaki değişim.
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Tablo ve tabloya istinaden oluşturulan Grafik de görüldüğü üzere yurt dışına çıkış yapan
Türk vatandaş sayısında önemli bir artış kaydedilmiştir. Bu durum gelişen ulaşım
imkânlarının ve ekonomik gelir seviyesindeki artışın bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
2010 yılında 28.510.852 olan toplam yurt dışına çıkan vatandaş sayısı 2014 yılında % 28
artarak 36.507.184'e ulaşmıştır. Yurt dışına çıkışlarda en fazla hava yolu ulaşımının
kullanıldığı, buna karşılık demiryolu ulaşımının ise minimum düzeyde kaldığı dikkat
çekmektedir.

Tablo: Yıllık çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayısı

Ülke Grubu

AFRİKA
ÜLKELERİ

AMERİKA
ÜLKELERİ

Ulaşım
Yolu

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

356.918

421.270

701.167

789.422

870.300

Havayolu

333.686

396.710

675.714

764.567

842.009

Demiryolu

173

118

91

64

55

Karayolu

11.879

8.183

4.649

3.456

2.790

Denizyolu

2.014

2.614

2.488

3.374

3.030

Günübirlikçi 9.166

13.645

18.225

17.961

22.416

Toplam

134.331

181.145

183.679

245.581

227.715

Havayolu

88.131

109.036

118.668

157.984

159.828

Demiryolu

364

229

163

176

80

Karayolu

3.340

2.488

2.499

3.005

2.856

Denizyolu

7.787

10.885

8.959

15.433

14.613

58.507

53.390

68.983

50.338

Günübirlikçi 34.709
AVRUPA
OECD

Toplam

14.196.096 15.606.080 15.609.238 15.985.058 16.389.956

Havayolu

11.735.627 12.858.967 12.955.971 13.255.324 13.647.525

172

ÜLKELERİ

BAĞIMSIZ
DEVLETLER
TOP.

Demiryolu

16.907

9.928

7.101

5.734

3.910

Karayolu

1.073.516

1.006.218

1.006.716

1.076.330

1.216.115

Denizyolu

289.914

344.315

342.982

348.771

392.043

Günübirlikçi 1.080.132

1.386.652

1.296.468

1.298.899

1.130.363

Toplam

6.014.945

6.629.262

7.193.119

8.564.954

8.803.904

Havayolu

4.470.023

4.983.468

5.291.427

6.280.460

6.530.682

Demiryolu

452

186

108

112

53

Karayolu

1.478.005

1.573.640

1.826.619

2.198.747

2.185.763

Denizyolu

33.842

29.904

33.127

39.546

44.495

Günübirlikçi 32.623

42.064

41.838

46.089

42.911

Toplam

1.862.393

2.062.994

2.045.730

2.870.375

3.102.013

Havayolu

736.066

889.599

1.142.968

1.470.450

1.951.234

4.247

2.680

514

69

31

1.095.217

1.139.304

862.801

1.332.359

1.095.974

19.304

20.467

25.253

39.491

38.243

Günübirlikçi 7.559

10.944

14.194

28.006

16.531

Toplam

2.424.221

2.588.786

2.655.949

2.825.264

3.069.759

Havayolu

616.090

682.567

736.187

823.856

940.463

Demiryolu

7.085

6.417

3.330

3.692

1.907

Karayolu

1.758.967

1.839.236

1.848.467

1.930.985

2.057.967

Denizyolu

18.164

24.002

27.068

29.376

30.369

Günübirlikçi 23.915

36.564

40.897

37.355

39.053

Toplam

1.296.678

1.500.476

1.547.894

1.609.410

1.678.024

783.569

889.825

977.762

1.006.958

1.138.368

4.004

2.386

1.353

1.342

638

BATI ASYA Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu
Denizyolu

DİĞER
AVRUPA
ÜLKELERİ

DİĞER OECD
Havayolu
ÜLKELERİ
Demiryolu
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Karayolu

31.256

27.809

26.795

28.202

29.080

Denizyolu

57.517

73.948

66.662

72.318

71.781

Günübirlikçi 420.332

506.508

475.322

500.590

438.157

Toplam

106.019

134.720

158.448

191.635

266.935

Havayolu

97.853

122.494

143.553

171.566

243.253

DOĞU ASYA Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu

236

46

42

69

220

1.085

1.039

1.582

1.293

1.748

Denizyolu

905

1.729

1.904

2.142

3.903

Günübirlikçi 5.940

9.412

11.367

16.565

17.811

Toplam

1.973.680

1.988.758

1.327.315

1.349.970

1.792.267

Havayolu

520.343

668.922

684.195

682.698

1.040.907

Demiryolu

27.060

25.739

13.130

13.905

14.087

Karayolu

1.416.882

1.275.313

610.862

635.054

714.867

Denizyolu

3.766

5.940

6.208

7.264

9.545

Günübirlikçi 5.629

12.844

12.920

11.049

12.861

Toplam

119.339

184.181

198.297

219.367

256.388

Havayolu

92.055

112.048

135.767

162.503

195.643

329

85

65

54

31

3.340

23.292

2.165

3.155

3.459

11.264

13.051

14.327

15.783

16.903

Günübirlikçi 12.351

35.705

45.973

37.872

40.352

Toplam

23.421

26.658

31.330

34.920

49.284

Havayolu

17.021

21.365

27.191

31.406

44.671

Demiryolu

347

26

5

1

1

Karayolu

5.996

5.142

4.019

3.413

2.111

GÜNEY
ASYA
ÜLKELERİ

GÜNEYDOĞU Demiryolu
ASYA
Karayolu
ÜLKELERİ
Denizyolu

MİLLİYETSİZ

174

Denizyolu

57

125

115

100

Günübirlikçi

238
2.263

Toplam

2.811

198

3.022

446

639

Havayolu

2.719

124

134

191

313

OKYANUSYA Demiryolu
ÜLKELERİ
Karayolu

1
34

30

24

68

67

Denizyolu

19

9

11

18

7

35

2.852

169

252
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Tablo da ifade edildiği üzere yurtdışına çıkış yapan yabancı ziyaretçi verileri incelendiğinde
2010 yılı itibariyle toplam çıkış yapan yabancı kişi sayısının (28.510.852) % 50'sini Avrupa
OECD ülkeleri vatandaşlarının oluşturduğu görülmektedir. Bunu, % 21 nispetiyle Bağımsız
Devletler Topluluğu ülke vatandaşları ve % 9 oranında ise, diğer Avrupa ülke vatandaşları
oluşturmaktadır. 2014 yılında ise, çıkış yapan ziyaretçilerin (36.507.184) %45' ini Avrupa
OECD ülkeleri vatandaşlarının oluşturduğu, %24'ünü Bağımsız Devletler Topluluğu ülke
vatandaşları ve % 8'ini ise, Batı Asya ülkeleri vatandaşlarının oluşturduğu görülmektedir.
Dolayısıyla Türkiye'den çıkış yapan yabancı ziyaretçi profili büyük ölçüde 2010 yılı
verilerine uygun bir görünüm oluştursa da, Batı Asya ülke vatandaşlarının ( K.K.T.C.,
Lübnan, Suriye, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, B.A.E.,
Umman ve Yemen) nispeten arttığını belirtebiliriz.

Sonuç
Uluslararası nüfus dolaşımında en önemli etkenlerden olan turizm faaliyetleri, dünya çapında
hızlı bir yükseliştedir. 2014 yılı itibariyle en çok talep gören şehirler arasında Paris (18.8
milyon turist), New York (18.5 milyon turist), Londra (16.1milyon turist), Bangkok (14.6
milyon turist), Barselona (12.4 milyon turist) ve Singapur (10.6 milyon turist) gelmektedir.
Dünya çapında önemli destinasyonlardan olan İstanbul'a gelen turist sayısı 2010 yılında 6.9
milyon iken bu rakam 2015 yılında ise 12 milyona ulaşmıştır. Bir başka önemli turizm
merkezi olan Antalya'ya ise, 2014 yılında 12.4 milyon ziyaretçi girişi olmuştur. Birleşmiş
Milletler Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre 2010-2020 yılları arasında turizm
dolaşımında % 30.8’lik büyüme beklenmektedir. Gerek turist sayısı gerekse turistik altyapı
ve diğer hizmet değerleri açısından, Türkiye’nin ana rakipleri olarak İspanya, İtalya ve
Fransa'nın öne çıktığını görmekteyiz. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin turizm politika ve
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hedeflerini yeniden şekillendirmesi gerekliliğini de öne çıkarıyor. 2000 yılında Türkiye turist
sayısı bakımından dünyada 20. iken, 2005’te 9., 2009’da 7. ve 2015’te Fransa, ABD, Çin,
İspanya ve İtalya’dan sonra 6.olmuştur. Buna karşın turizm geliri bakımından benzer bir
sıralamadan söz etmemiz mümkündür.
Ülkemizin rekabetçilik anlamında, özellikle gençlik turizmi açısından cazibesinin yüksek
olması, her şey dahil sistemini en iyi uygulayan ülke konumunda olması, doğal, tarihi ve
kültürel değerlerimizin zenginliği, coğrafi mevki itibariyle ülkelerarası ulaşım kolaylığı ve
çok yönlü ulaşım sistemleri avantajları arasında sayılabilir. Buna karşın dezavantajlar olarak
çevresel kaynakların hızla tüketilmesi, turistik talebin sadece İstanbul, Antalya, İzmir ve
Muğla illerinde yoğunlaşması ve özellikle alternatif turizm imkânlarının yeterince
tanıtılamamasını belirtebiliriz.
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Uygulamalar
Yurt dışından ülkemize gelen turistlerin hangi bölgeleri tercih ettiklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Yurt dışından gelen turistlerin tatillerini geçirdikleri bölgeleri tercih sebepleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde özellikle 2010- 2015 yılları arasındaki dönemde Türkiye'de turizm faaliyetleri
kapsamında uluslararası nüfus dolaşımı incelenmiştir. Bu kapsamda turizm amaçlı yapılan
uluslararası yolcu taşımacılığı, giriş ve çıkış yapan kişi sayısı, geceleme sayıları ile ortalama
harcama miktarları gibi datalar dikkate alınarak turizm kaynaklı uluslararası nüfus dolaşımı
ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları

1-Uluslararası veya ülke içindeki nüfus dolaşımında ‘ kültürel etkinliklere katılım’ tercihe
bağlı bir faaliyettir.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür.
A-Doğru
B-Yanlış

2-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turizmde lokasyonuyla ilgili önemli olan yönünü
vurgular?
A) Orta iklim kuşağında bulunma
B) Yüksek yaşam standardı
C) Coğrafi mevki
D) Tarihi miras zenginliği
E) Kültür birliği

3. Bir bölgede turizm çeşitlerinin farklılaşması hususunda aşağıdaki özelliklerden hangisi
daha belirleyici olmaktadır?
A) İklim elemanları
B) Nüfus nitelikleri
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C) Ekonomik faaliyetler
D) Ulaşım sistemleri
E) Ülkeler arası ilişkiler

4. Ülkemizde yurt dışına yapılan seyahatler son yıllarda artış göstermektedir.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür.
A- Doğru
B- Yanlış

5. Turizm sektörünün canlanmasına ve ekonomik değer kazanmasına yol açan sektörler
tarım, sanayi, madencilik’dir.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür.
A) Doğru
B) Yanlış

6. 2010 verilerine göre OECD ülkelerinden ülkemize giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısında
ilk üç ülke Almanya, İngiltere, Hollanda ‘dır.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür.
A) Doğru
B) Yanlış

7. Turizm faaliyetleri, dünya çapında hızlı bir yükseliştedir. Bu yükselişte en çok talep gören
şehirlerden değildir?
A) Paris
B) Londra
C) İtalya
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D) New York
E) İstanbul

8. Günümüzde uluslararası nüfus hareketlerinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
A) Geniş iş sahaları
B) Turizm faaliyetleri
C) Eğitim imkânları
D) Tanıtım, ulaşım ağı
E) İklim değişikliği
9. İç turizm ile uluslararası turizm arasındaki farkların kaynaklandığı nedenler arasında
‘yabancı dil’ önemli unsurlardandır?
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür.
A) Doğru
B) Yanlış

10. Aşağıdaki seçenektekilerden hangisi uluslararası turizm faaliyetleri üzerinde en az etkiye
sahiptir?
A) Sosyo-ekonomik düzey
B) Yeraltı kaynakları ve kullanımı
C)Yeni yerler gezip görme isteği
D) Farklı kültürleri tanıma isteği
E) Elverişli ulaşım imkanları
Cevaplar
1.A, 2.C, 3.A, 4.A, 5. B, 6. A, 7. C, 8.E, 9.A, 10.B
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7. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TURİZMİN YERİ VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Turizm, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sürekli gelişim gösteren bir endüstri
olma özelliğini korumaktadır. Günümüzde Türkiye’de turizm sektörünün hem turist sayıları
hem de turizm gelirleri bakımından turizmde öncü olan pek çok ülke ile rekabet edebilir
pozisyonda olduğunu söylemek mümkündür. Turizm birçok gelişmiş ülkede ekonomik ve
sanayi hamleleri ile birlikte önemli bir yer tutmaktadır. İleri ülkelerin gelişmişlik düzeyine
ulaşabilmesi için gelişmekte olan ülkelerin ekonomi, sanayi ve tarım politikalarının yanı sıra
turizme ve turizm alanındaki her türlü yatırıma önem vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda
konu çeşitli istatistiksel veriler eşliğinde değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de Turizm Sektörünün Rekabet Gücü ve ekonomideki önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizm gelirinin ekonomiye Turizmin ekonomideki payı
katkısı
Turizmde rekabet

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notu ve istatistiksel
tabloların incelenmesiyle.

Türkiye’nin turizm gücünün Ders notu ve istatistiksel
kavranılması
tabloların incelenmesiyle.
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Anahtar Kavramlar
Turizmde rekabet, ortalama harcama miktarı, ekonomiye katkı
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GİRİŞ
Turizm, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sürekli gelişim gösteren bir endüstri
olma özelliğini korumaktadır. Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında kalan bir
konuma sahip olan Türkiye 5 saatlik uçuş mesafesi ile bu üç kıtaya hakim konumdadır.
Türkiye’de turizm son yıllarda kat edilen aşamalar ile önemli bir sektör halini almıştır.
Geçmişten günümüze turizmin ele alınış biçimleri değerlendirildiğinde yaşanılan gelişmeler
net bir şekilde görülmektedir. Günümüzde Türkiye’de turizm sektörünün hem turist sayıları
hem de turizm gelirleri bakımından turizmde öncü olan pek çok ülke ile rekabet edebilir
pozisyonda olduğunu söylemek mümkündür (Kozak vd. 2015). 2016 yılında yaşanılan kriz ve
krizin etkileri, söz konusu yıl için turist sayıları ve turizm gelirleri üzerinde olumsuz
sonuçlara neden olsa da, takip eden yıllarda gerçekleşen artış eğilimi umut vericidir.
Bu bölümde bazı istatistiki göstergeler ile Türkiye turizminin geçmişten günümüze gelişimi
ortaya koyulmaktadır. Tablo 2’de Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının yıllara göre
büyüme oranlarına yer verilmiştir.
Tablo: Türkiye - Yıllık Büyüme Oranları (%) (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Büyüme Oranı
8.5
11.1
4.8
8.5
5.2
6.1
2.9

Kaynak:
The
World
Bank,
World
www.databank.worldbank.org, Erişim Tarihi: 16.04.2018.

Development

Indicators,

Türkiye’nin 2012, 2014 ve 2016 yılları dışında büyüme oranının sürekli arttığı dikkat
çekmektedir. Türkiye, dönemsel küçük çaplı düşüşlere rağmen istikrarını sürdüren bir ülke
olarak dikkat çekmektedir.
Aşağıdaki tabloda ise 2003 yılından itibaren ülkemize gelen turist sayıları ve elde edilen
turizm gelirleri yer almaktadır.
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Tablo: Türkiye’ye Gelen Turist Sayıları, Turizm Gelirleri ve Turistlerin Ortalama
Harcama Miktarları (2003- 2017)
YILLAR

Turist Sayısı

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

16 302 053
20 262 640
24 124 501
23 148 669
27 214 988
30 979 979
32 006 149
33 027 943
36 151 328
36 463 921
39 226 226
41 415 070
41 617 530
31 365 330
38 620 346

Turizm Geliri
(1000 $)
13 854 866
17 076 606
20 322 112
18 593 951
20 942 500
25 415 067
25 064 482
24 930 997
28 115 692
29 007 003
32 310 424
34 305 904
31 464 777
22 107 440
26 283 656

Ortalama Harcama
Miktarı ($)
850
843
842
803
770
820
783
755
778
795
824
828
756
705
681

Kaynak: TÜRSAB, www.tursab.org.tr
Türkiye’nin bazı dönemlerde etkilerini gösteren (özellikle 2016 yılında) ve turist sayıları,
turizm gelirleri ve ortalama turist harcamalarını olumsuz etkileyen çok sayıda krize rağmen,
uluslararası turist sayısı ve turizm gelirleri sürekli bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir.
2003 yılından itibaren ülkemizdeki turizm işletme ve yatırım belgeli tesisler ve yatak
kapasiteleri ise Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo: Türkiye’deki Turizm İşletme-Yatırım Belgeli Tesisler ve Yatak Kapasiteleri
(2010-2017)
YILLAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Turizm İşletme Belgeli
Tesis Sayısı
Yatak Sayısı
2240
420697
2357
454290
2412
483330
2475
508632
2514
532262
2566
567470
2625
608765
2647
629465
2783
668829
2870
706019
2982
749299
3131
807316
3309
850089
3641
899881
3771
935286

Turizm Yatırım Belgeli
Tesis Sayısı
Yatak Sayısı
1130
242603
1151
259424
1039
278255
869
274687
776
254191
772
258287
754
231456
877
252984
922
267900
960
273877
1056
301862
1117
309556
1125
314194
1135
312912
1051
263033

Kaynak: TÜRSAB, www.tursab.org.tr

189

Geçmişten günümüze turizm alanında hız kesmeden gerçekleşen tesis yatırımları bugün üst
yapı kaynakları bakımından Türkiye’nin rakiplerine oranla nispi rekabet gücünün temel
göstergelerindendir. Turizm işletme belgeli ve yatırım belgeli tesisler; Türkiye’de turizm
sektörünün ekonomik gücünü oluşturan itici güçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Söz
konusu tesisler sadece nicelik bakımından değil, aynı zamanda nitelik bakımından da
rakiplerini geride bırakmaktadır.
Aşağıda yer alan Tablo 5’te ise ülkemizdeki seyahat acentası sayısının yıllar itibariyle
gelişimine yer verilmektedir.
Tablo: Tükiye’de Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Sayısı (2003-2016)
YILLAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Seyahat
Sayısı
4 495
4 493
4 878
5 165
5 184
5 672
5 751
6 035
6 399
6 912
7 283
7 950
8 633
9 162

Acentası

Kaynak: TÜRSAB, www.tursab.org.tr
Tablo da görüldüğü gibi, Türkiye’de faaliyet gösteren seyahat acentalarının sayıları da yıllar
itibariyle artış eğilimindedir. Kriz yılı olarak ifade edilen 2016 yılında dahi seyahat acentası
sayısının artışı dikkat çekmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren seyahat acentaları kuruluş ve
işletme yapıları bakımından 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu ile A, B ve C grubu olarak sınıflandırılmaktadır.

7.1. Türkiye’de Turizm Sektörünün Rekabet Gücü
Turizm sektöründen ekonomik kazanç elde eden ülkeler ve bu ülkelerdeki turizm işletmeleri
açısından rekabetin yapısı büyük önem arz etmektedir. Uluslararası turizm hareketlerinin her
geçen yıl gelişmesiyle birlikte pazardan daha fazla pay alma isteği, makro ve mikro pek çok
çevre elemanını içeren destinasyon rekabetini daha da arttırmaktadır (Koç, 2009; Kayar ve
Kozak, 2007). Bir destinasyonun rakip destinasyonlara karşı rekabet gücünü belirleyen temel
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faktörler; turistik değerler, turistik ürünlerin kalitesi, alt yapı ve üst yapı bileşenleri, yerel
toplumun turizme ve turistlere karşı tutumu, konaklama ve ulaştırma olanakları, insan
kaynaklarının yapısı, güvenlik vb. olarak sıralanabilir (The World Bank, 2013). Tüm bunların
dışında bir destinasyonun turizm açısından rekabet gücünü belirleyen en önemli
göstergelerden biri de “Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi”dir.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF- World Economic Forum) tarafından hazırlanan Seyahat ve
Turizm Rekabet Endeksi, farklı ülkelerdeki seyahat ve turizm sektörünü geliştirmeyi, cazip
hale getiren faktörleri ve politikaları ölçmeyi hedeflemektedir. Endeks, ülkelerin ve turizm
ortamlarının ayrıntılı değerlendirmelerini, sonuçların ülke ekonomilerinde rekabet gücünün
artırılması amacıyla tüm paydaşlar tarafından kullanılmasını, böylelikle ilerlemelerin
izlenmesine olanak sağlanmaktadır. İlk olarak 2007 yılında başlayan ve 2011 yılından sonra
iki yıllık olarak yayınlanan endeks, 4 alt boyuttan oluşmakta; 14 kriter ve 90 göstergeyi
içermektedir. Kriterler, anket sonuçlarından ve nicel verilerden hesaplanmaktadır (WEF,
2017; TUİK, Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi, 2017). Seyahat ve Rekabet Endeksi’nde
yer alan boyut ve alt boyutlar açısından 2017 yılındaki Türkiye’nin konumu, toplam ortalama
skoru ve sıralamadaki yeri Tablo 6’da ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir.
Tablo: Türkiye’nin Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi Boyutlarına Göre Skor ve
Sıralaması (2017)
ENDEKSİN BOYUTLARI

Alt Boyutlar

Çevreyi Etkinleştirmek

Seyahat ve Turizm Politikaları ve
Destekleyici Koşullar

Altyapı
Doğal ve Kültürel Kaynaklar
TOPLAM ORTALAMA SKOR*
2017 YILI ENDEKS SIRALAMASI
(Toplam 136 ülke)

Türkiye

İş Ortamı
Emniyet ve Güvenlik
Sağlık ve Hijyen
İnsan Kaynağı ve İşgücü Piyasası
Bilgi ve İletişimin Teknolojik Altyapısı

Skor
4.5
4.1
5.4
4.3
4.3

Sıra
63
116
64
94
72

Seyahat ve Turizm Önceliği

4.3

87

3.9

50

4.9
3.7
4.7
3.5
4.7
3.0

70
112
14
54
42
70

4.1
4.14
44

16

Uluslararası
Açıklık
Fiyat Rekabetçiliği
Sürdürülebilir Çevre
Hava Ulaşımı Altyapısı
Kara ve Deniz Ulaşım Altyapısı
Turizm Hizmet Altyapısı
Doğal Kaynaklar
Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati

Kaynak: World Economic Forum (2017), “The Travel & Tourism Competitiveness Report
2017”, https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
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Türkiye, 2017 yılında bir önceki dönemde olduğu gibi endekste 44. sırada olan yerini
korumuştur. Gelen turist sayısı ve turizm gelirleri göz önüne alındığında Türkiye’nin endeksin
üst sıralarında yer alan rekabet gücü yüksek ülkeler (İspanya, Fransa ve İtalya gibi) ile benzer
nitelikler taşıdığı bilinse de, pek çok boyut açısından rekabet gücünün bu ülkelere göre zayıf
kaldığını söylemek mümkündür. Uluslararası turizm pazarından daha fazla pay almak için bu
ülkelerin güçlü yanları takip edilmeli ve ona göre stratejiler geliştirilmelidir. Türkiye’nin ilk
sıralarda yer alan bu ülkelerden geri kalmasının en önemli sebepleri; “emniyet ve güvenlik”
konusunda yaşanılan sıkıntılar ve Türkiye’nin güvenliksiz bir ülke olarak algılanması, “sağlık
ve hijyen” göstergelerinin uluslararası standartlarda olmaması, seyahat ve turizmin ülke
ekonomisinde “öncelikli sektör olarak ele alınmaması”, turizmin “sürdürülebilir gelişimine’’
yeteri kadar özen gösterilmemesi ve “turizm hizmet altyapısının’’ arzu edilen standartlara
ulaşamamasıdır. Eşsiz doğal ve kültürel kaynaklara sahip olan, ulaşım altyapısı gelişmiş ve
turizm sektörüne gönül vermiş genç ve dinamik nüfusu barındıran Türkiye’de, belirlenen
göstergeler açısından yapılacak düzenlemeler hayati önem taşımaktadır.
Aşağıdaki kısımda Türkiye’nin uluslararası bir turizm destinasyonu olarak rekabet gücü
açısından zayıf kaldığı bazı hususlar ve olası çözüm önerileri yer almaktadır (Güdük, Uca ve
Özkul, 2017):
Emniyet ve Güvenlik: Türkiye’nin turizm açısından rekabet gücünü olumsuz etkileyen en
önemli unsurlardan biri emniyet ve güvenlik konusunda yaşanan sıkıntılardır. Doğal afetler,
hırsızlık, dolandırıcılık, tecavüz vb. suçlar her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de turizm
açısından olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
Türkiye’ye yönelik olumsuz güvenlik imajının ortadan kaldırılması için alınması gereken
önlemler konusunda özellikle hedef pazarlarda yer alan temsilcilerle bir araya gelinmeli ve
projeler yürütülmelidir. Aynı zamanda, özellikle yurtdışından tur getiren operatörler
aracılığıyla güvenlik konusunda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar uluslararası
platformlarda anlatılmalıdır. Bu konuda ülkemize en fazla turist getiren tur operatörleri ile
bakanlık nezdinde periyodik toplantılar düzenlenmeli ve iş birliği yapılmalıdır.
Türkiye’nin en önemli destinasyonlarında ve özellikle havalimanlarında güvenlik tedbirlerinin
genişletilmesi, sivil emniyet güçlerinin devreye sokulması vb. gibi önlemler alınmalıdır.
Bu konuda en önemli hususlardan biri de yerel halkın eğitimidir. Turizm bölgelerinde yerel
halk, esnaf vb. gibi paydaşlar olası tehdit ve tehlikeler konusunda eğitilmeli ve
bilgilendirilmelidirler.
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Turizmin Sürdürülebilirliği: Turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ancak
bilinçlenmeye bağlıdır. Yerel yönetimlerin denetimi altında, doğal ve kültürel çekim
alanlarının

turizm

taşıma

kapasitesinin

belirlenmesi,

kaynak

yönetimi,

halkın

bilinçlendirilmesine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve performans ölçümlerinin
yapılması gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir.
Turizmin çeşitlendirebilmenin en etkili yollarından biri de sürdürülebilirliktir. Özellikle kitle
turizminin çevre üzerinde olumsuz etkilerinin iyice arttığı destinasyonlarda doğal kaynakların
zorlanması yerine, başka bölgelere bu bölgenin niteliklerine uygun turistlerin çekilmesine
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Turizm bölgelerindeki üst yapı ve alt yapı çalışmalarının çevre-dostu ve sürdürülebilir turizmi
gerçekleşmeye yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Yerel malzemelerin kullanıldığı, yöresel
mimariyi yansıtan ve yerel işletmelerin ön planda olduğu yatırımlar artırılmalıdır.
Özellikle taşıma kapasitesi zorlanmakta olan destinasyonlarda yeni yatırımların yapılması
önlenmelidir.
Sağlık ve Hijyen: Türkiye’nin turist çeken tüm destinasyonlarının, turistik tesis ve
işletmelerinin, sunulan hizmetlerin ve hizmeti sunan kişilerin temizliği konusunda çok daha
hassas davranılması ve gerekli denetimlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi vb. sağlık
ve hijyen açısından rekabet gücünün iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Turizm işletmeleri ve kuruluşlarının fiziksel nitelikleri, hizmet ve personel kalitesi ile sağlık
ve hijyen konularında azami özeni göstermesi gerekmektedir. Turizm tesislerinde, her türlü
tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, yiyecek- içecek maddelerinin
hazırlanması, saklanması ve sunumunda hijyen ve sağlık kurallarına uyulması önemlidir.
Turizm Hizmet Altyapısı: Gecekondulaşmanın, trafik ve güvenlik sorunlarının, alt yapı
eksikliklerinin vb. bulunduğu bir ülkede, turistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde de
sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. Bu kapsamda mevcut altyapı ve şehirleşme problemlerini
çözmeye yönelik projeler de hayata geçirilmeli, turistik üstyapı ve altyapı yatırımları
niteliksel olarak geliştirilmelidir.

SONUÇ
Turizm birçok gelişmiş ülkede ekonomik ve sanayi hamleleri ile birlikte önemli bir yer
tutmaktadır. İleri ülkelerin gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için gelişmekte olan ülkelerin
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ekonomi, sanayi ve tarım politikalarının yanı sıra turizme ve turizm alanındaki her türlü
yatırıma önem vermesi gerekmektedir (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 13).
Dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen sektörü olan turizmin, Türkiye’de de son yıllarda
dünyadaki gelişmelere paralel olarak, büyük bir atılım yaptığı ve aynı şekilde hızla geliştiği
görülmektedir. Dünya Turizm Örgütünün (WTO) yapmış olduğu ileriye yönelik
projeksiyonlarda,

turizmin

21.

yüzyılda

daha

da

büyük

gelişmeler

göstereceği

belirtilmektedir. Aynı zamanda 2020 yılında tüm dünya genelinde oluşacak turizm gelirlerinin
2 trilyon dolara ulaşması da öngörülmektedir. Buna ek olarak, dünya genelinde özellikle
gelişmiş ülkelerde yükselen refah düzeyine paralel olarak, seyahate ayrılan gelirin ve ulaşım
olanaklarının artması ile turizm sektörünün ekonominin diğer sektörlerine oranla çok daha
fazla büyüyeceği de bir gerçektir (Bahar, 2006: 147).
Turizm, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sürekli gelişim gösteren bir endüstri
olma özelliğini korumaktadır. Ülke genelinde turizm sektörünün öncelikli sektör olarak ele
alınması hayati önem taşımaktadır. Her ne kadar 2016 yılı turizm açısından kayıp yıl olarak
nitelendirilse de Rusya ile düzelen ilişkiler ilk olumlu sinyallerdir. 2023 Turizm
Stratejileri’nde de öncelikli konular arasında yer alan, turizmin çeşitlendirilmesi, yeni
pazarların (Çin, Hindistan, Uzak Doğu vb.) hedeflenmesi, yeni havalimanları ve diğer
yatırımların (spor alanları, festival merkezleri, kongre merkezleri vb.) sonuçlanması, güvenlik
konusunda alınacak önlemler vb. uygulamalarla hükümet desteğinin arttırılması, Türkiye’nin
rekabetçi pozisyonuna katkı sağlayacaktır. Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam
ortasında kalan bir konuma sahip olan Türkiye beş saatlik uçuş mesafesi ile bu üç kıtaya
hakim konumdadır. Söz konusu hususlarda alınacak önlemler ve sağlanacak desteklerle,
Türkiye önümüzdeki yıllarda seyahat ve turizm rekabet endeksinde rakiplerine göre daha
avantajlı bir konuma yükselebilecek ve yabancı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri açısından
önemli artışlar kaydedebilecektir.
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Giriş
Dünya üzerindeki büyük karasal kütleler olan kıtalar birçok konuda birbirinden farklılık
gösterirler. Bu farklılıklar; konum, alan, iklim, yer şekilleri, nüfus, ekonomik durum, yer altı
ve yer üstü kaynakları, ekonomik faaliyetler ve siyasal yapı olarak sıralanabilir. Turizm de bu
farklılıkların sonucunda gelişim gösteren bir ekonomik faaliyettir. Kıtaların doğal fiziki
avantajları yanında istikrarlı yönetilen siyasi organizasyonlara sahip olması, üzerinde yaşayan
halkların yüksek refah seviyesine sahip olduğu ülkelerin fazlalığı, gelişmiş ülkelerin yer
alması o kıtanın her konuda olmakla birlikte, turizm faaliyetlerinde de ileri seviyelerde
bulunacağını gösterir. Hatta doğal fiziki dezavantajlar gelişmişlik çerçevesinde mücadele ile
azaltılabilmektedir; günümüzde buna örnek olan ülkeler bulunmaktadır. Ancak küresel
gelişmelerin etkisi de dikkate alınmalıdır.

8.1. Avrupa Kıtasının Konumu Ve Genel Coğrafi Özellikleri
Avrupa’nın Rusya sınırından batıya yüzölçümü 5 milyon km.2’nin üzerinde, Rusya ile
beraber (sınırı Ural Dağları belirler) ise 10.4 milyon km.2’dir. En uç kesimleri bile birbirine
çok uzak olmayan Avrupa Kıtası yaklaşık 35 ile 70 kuzey paralelleri, 10 ile 60 doğu
meridyenlerinin çerçevelediği bir üçgene benzer.
Eski bir kıta çekirdeği olan Avrupa geniş ovalar, platolar, tepeler, dağlar halinde
şekillenmiştir. Alçak ve düz alanlar geniş yer kaplar. Volkanizma etkisindeki dağ oluşumu
İzlanda, Orta Avrupa ve Apenin Yarımadasında gerçekleşmiş, diğer dağ sıraları ise kırılmakıvrılmalarla oluşmuştur.
Ilıman kuşakta yer alan Avrupa Kıtası’nın ılıman iklimi, batıdan esen rüzgârların yönü
üzerinde olması denizsel ve orta enlem konumunun sonucudur. Bu rüzgârlar Atlantik’in
sıcağını-nemini Batı Avrupa’ya taşır ve bol yağış bırakırlar. Alpler yükseklikleri nedeniyle
kar şeklinde yağış alırlar. Güneyde Akdeniz İklim özellikleri görülür. İç kesimler ise kuzeye
doğru soğuk iklim özelliklerine sahiptir 44.

8.2. Avrupa’da Turizmin Fiziksel Kaynakları
1. Akdeniz Havzası= Yaz ve kış turizmine en uygun bölge, yaz turistlerinin güneye doğru
akışındaki odak noktası.
2. Orta ve Güney Avrupa’nın doğu-batı doğrultusunda omurgasını oluşturan Dağ Sıraları= Bu
bölge yaz manzara turizmi ile kış sporları turizmini birlikte taşıyan çekim alanıdır; aynı
zamanda da Akdeniz Havzasını kuzeydeki sanayileşmiş alçak alanlardan ayırır.

44

Doldur, H.-Avrupa Kıtası Ders Notları, 2012, İ.Ü Edebiyat Fak. İstanbul
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3. Sanayileşmiş alçak alanlar= Kıta Avrupa’sının kuzey batısındadır. Bölge iş turizminin
odağı olurken aynı zamanda yerel kırsal alanlara ve kıyılara günü birlik gezilerin çıkış
alanıdır45.

8.3. Avrupa Kıtası Turizm Özellikleri
Dünyanın en gelişmiş turizm bölgelerinden biridir ve küresel ölçekte en fazla turist çeken
bölgedir.
Batı Avrupa’daki turizmin gelişmesinde kıtadaki kalkınmanın rolü çok fazladır. Avrupa
Birliği örgütlenmesi ile daha da güçlenmiştir.1989 Berlin Duvarı yıkılınca eski doğu bloku
ülkelerine ilgi artmıştır.
2008’de Avrupa ülkelerine 487 milyon turist gelmiştir(günümüzde daha arttığını
söyleyebiliriz) ancak, Fransa, İspanya, Almanya gibi büyük alanlı ülkelerin yanı sıra küçük
alanlı ülkelerin de varlığıyla tatil için kat edilen uzunca mesafe birkaç ülkenin sınırını
geçmek, uluslararası turizme birkaç kez katılmak anlamına gelmektedir.
Avrupa’da en çok turist alan bölgeler; Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya’dır.
Topraklarının tümü Avrupa’da yer almayan Rusya Federasyonu da katılırsa ilk altı ülke içinde
yer alır.
Turizm gelirleri açısından kıta sürekli büyüme göstermektedir. Dünya turizm gelirlerinin
%49’u 2009’da Avrupa Kıtası’na gitmiştir. Turizm gelirleri açısından İspanya, Fransa, İtalya
ilk 3 olup, onları Almanya, Türkiye, Avusturya izler.(2009)
Turizm harcamalarında en fazla harcamayı Almanya yapmaktadır.2009’da 82 milyon nüfusa
81 milyon ABD doları harcama gerçekleştirmişlerdir.
Kıta dışından gelen en büyük turist grubu Amerikalı’lardır. Bazı durumlarda değişkenlik de
gösterebilmektedirler 46.

8.4. Avrupa’nın Turizm Çekicilikleri
Deniz-Güneş-Kum: Akdeniz kıyıları; Fransız Rivierası ( Cote D’Azure Nice, Cane) Monaco,
İspanya kıyı şeridi, İtalyan Rivierası (Cenova-Liguria kıyıları), Adriyatik dalmaçya kıyıları,
Akdeniz Adaları, Kanarya Adaları. Bu bölgenin en önemli çekiciliği iklimdir.
Kış Sporları – Dağ Turizmi: Kıtanın ortasında uzanan Alpler bulundukları ülkelerin zenginlik
kaynağıdır. Yaz ve kış turizm olanakları sunar.
Kültür-Tarih ve İş turizmi: Müzeler, sanat galerileri, estetik sanat ve mimari özelliği olan
yapılar, köprüler, kuleler, muhteşem şatolar, geniş ve bakımlı –temiz caddeler Avrupa’nın bir
45
46

Özgüç, N.- Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler,6. Baskı Çantay 2011, İstanbul
Özgüç, N.- Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, 6. Baskı Çantay 2011, İstanbul
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çok şehirlerinde var olan özelliklerdir. Almanya daha çok iş turizmi uygular, en fazla turist
çekme özelliği olan Paris’e bir yılda Fransa nüfusundan fazla turist gelmektedir.
Vatikan Dini Merkezi: Dünyanın her tarafından ziyaretçi çekmektedir.
Moda Turizmi: Paris, Milano, Barcelona, Düsseldorf bu konuda liderdir.
Manzara –Nehir Turizmi=Sakin kırsal alanlar ile Alpler ve Pireneler, ulusal parklar, göl
manzaraları yanında bir çok şehrin içinden geçen büyük ve uzun nehirler rekreasyonel
özelliğe sahiptir.
Festivaller, Yat Yarışları, Sportif Faaliyetler, Fuarlar=Genellikle Akdeniz kıyıları ve
sanayileşmiş alanlarda .
Fyortlar: Skandinav ülkelerinin coğrafi özellikleri nedeniyle kıyı kesimlerinin doğal
görünümleri çok çekicidir.
Kaplıca-Sağlık Turizmi: Orta Avrupa’daki termal kaynaklar( Almanya, K. Fransa, Prag) ve
İzlanda.
Balkan Bölgesi: Tarihi ve kültürel zenginlik, doğal çevre güzellikler.

8.5. Afrika Kıtası Konumu Ve Genel Coğrafi Özellikleri
Eski dünya kıtalarından biridir. 30.2 milyon km² yüzölçümü ile Asya ve Amerika’dan sonra 3.
sıradadır. Afrika kuzey-güney doğrultusunda Tunus’taki Beyaz Burun 37 derece 22’20 K
Paraleli ile G.Afrika Cumhuriyeti’ndeki Ahulhas Burnu; Somali’de Ras Hafun Burnu
51derece25’27D Meridyeni ile Senegal’deki Yeşil Burun17derece31’17 B Meridyeni
arasındadır.
Kıtanın yeryüzü şekilleri oldukça sadedir. Tektonizmanın etkili olduğu sahalarda kırık hatları
oluşmuştur. Kızıldeniz üzerinden Türkiye’ye kadar uzanan bu kırık hattına Büyük Rift Vadisi
adı verilir. Bu vadi kıtada göllerin yoğun bulunduğu aynı zamanda nüfusun da yoğunlaştığı
alandır. Atlas Sıradağları kıtanın kuzeybatısında yer alır. Tek dağlar içinde en belirgin olan
Klimanjaro (6010m)dağıdır. Kuzeydeki Büyük Sahra Çölü, güneyde Namib ve Kalahari
Çölleri yer alır. Madagaskar en büyük adasıdır. İklim; subtropikal ve çöl iklim tipleri görülür.
Kıtanın ¾ ü tropikal kuşakta yer alır. Nil en önemli nehridir.
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8.6. Afrika Ve Ortadoğu Turizm Özellikleri
K.Afrika ve Ortadoğu’da batı tarzı turizm gelişimi nispeten kısıtlı olsa da özellikle Akdeniz’e
kıyısı olan ülkelerde küçük ölçekli de olsa batı tarzı merkezler gelişmeye başlamıştır.
İran, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Umman ve Körfez Ülkeleri turizmde başlangıç
aşamasında bile değiller. Bölgedeki siyasal karmaşa, çatışmalar, turizmi geliştirme çabası
içinde olan Ürdün, Mısır, İsrail ‘i olumsuz etkilemektedir. Dubai, Abu Dabi, Bahreyn’de batı
tarzı turizm gelişmiş emsallerine göre daha ekonomik olduğundan önemli sayıda Avrupa ve
Rusya’dan turist alır.
Sahraaltı Afrika’da yer alan bütün ülkeler gelişmekte olan ülkeler grubundadır. Bölge
halkının yoksulluğu uluslararası turizm gibi iç turizmin de gelişimini engellemektedir. Güney
Afrika bölgenin en çok turist çeken ve turist gönderen ülkesidir.
Sahraaltı gelen turist sayısı 2010 da 30.1 milyon, bunun yarıya yakını G.Afrika’yı ziyaret
etmiş, geri kalanlar bölgeye dağılmıştır.
D.Afrika’da Hint Okyanusu’ndaki Madagaskar, Zanzibar, Seycheller, Mauritius kaynakları
olmasına rağmen siyasal ve ekonomik sıkıntılar kalkınmayı engellemektedir.
Doğu Afrika turist alım ve gelir açısından en hızlı gelişen ikinci bölgesidir. Zimbabwe en çok
komşularından turist çekerken, Kenya ise Avrupa pazarından en fazla turist çeker.
Batı Afrika ülkelerini ziyaret edenler daha çok iş seyahati yapanlardır.

8.7. Afrika’nın Turizm Çekicilikleri
Kültür-Tarih–EtnikTurizmi: K.Afrika’da Fas,Tunus, Sahra-Altı etnik kabile grupları
Safari Turizmi=Ulusal Parklar= Kenya, Tanzanya, Zimbabwe, Malawi, Uganda’da bölgenin
büyük hayvan sürülerinin göç yolu izlenir.
Dağcılık-Macera Turizmi: Klimanjaro Dağı tırmanışı, Büyük Rift Vadisi, Tropikal saha
turları, Çöl ve Göller Bölgesi .
Deniz-Güneş-Beyaz Kum: Doğu Afrika Hint Okyanusu kıyıları ve Adalar, Tunus
Ekolojik Turizm: Dünyanın en fazla endemik bitki çeşitliliğine ve özel ağaç türlerine(baobat
ağacı)sahip Madagaskar Adası meraklıları için çekicidir.
Kültür-Tarih Turizmi= Mısır Piramitleri, Nil Vadisi boyunca göz kamaştırıcı arkeolojik
kalıntılar, Petra sit alanı(Ürdün).
Deniz-Güneş-Kum-Dalış=Mısır Hurghada dalış alanları, Kızıldeniz kıyısı.
Nil Nehri Gemi Turları=Nil Filosu adı verilen yolcu gemiciliği eski medeniyetin izleri izlenir.
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Din Turizmi=Müslümanlarca kutsal Mekke-Medine hac görevi, Kudüs yine Müslümanlarca
kutsal şehirdir.

8.8. Amerika Kıtası Konumu Ve Genel Coğrafi Özellikleri
Amerika kuzey kutuptan güney kutuba kadar uzanan, orta kesimde bir kıstakla birleşen üçgen
biçimde iki büyük kara parçasından oluşur. Kuzeydeki kara parçasına Kuzey Amerika,
güneydekine Güney Amerika, ortadaki kıstağa Orta Amerika adı verilir. 24.242.364 km.2
Kuzey ve Orta Amerika topraklarını oluştururken, 17.795.420 km.2 Güney Amerika’yı
oluşturur. Amerika genel olarak 82 derece kuzey-55 derece güney enlemleri ile; 35 derece
batı- 172 derece batı boylamları arasında yer alır. Amerika Kıtası’nda Muson iklimleri hariç
beş iklim tipi görülür. Güney Amerika’nın yaklaşık 2/3ü tropikal kuşakta yer aldığından sıcak
iklimler, Kuzey Amerika’da ise Orta Kuşak iklimleri geniş yer tutar 47.

8.9. Amerika Turizm Özellikleri
WTO’a göre A.B.D. Kanada ve Meksika’dan oluşan K.Amerika alt kıtasında ABD ve Kanada
dünyanın ekonomik çekirdek denilen en gelişmiş ülkeleridir. Meksika ise kıtada geçiş
konumunda ve gelişmekte olan ülkeler grubunda olması nedeniyle farklılık oluşturmaktadır.
ABD ve Kanada’nın son derece şehirleşmiş olması ve iklim özellikleri nedeniyle ‘’kar
kuşağından güneş kuşağına ‘’kitlesel ölçekte tatilci akımına neden olmakta diğer deyişle
kuzeyden güneye Florida, Meksika Körfezi kıyısı ve Karayip’lere doğru yoğun turizm akışı
görülmektedir.
ABD’de iç turizm önem kazanmıştır. Ülkenin çok geniş alan kaplamasından dolayı
mesafelerin uzaması bu durumda etkili olmuştur.
ABD uluslararası turizme en fazla katılan ve dünyanın hemen her yerine en büyük turist
grupları gönderen, turizme en çok para harcayan ülkedir.
ABD, 11.Eylül 2001 yılındaki olaydan sonra tekrar ülkenin turist sayısı ve turizm gelirleri
artmış, 2009’da 57.9 milyon üzeri turist sayısıyla Fransa’nın peşinden dünya ikinciliğine
yükselmiştir.
ABD Turizm gelirleri açısından dünya birinciliğini korumaktadır ve turizm gelirleri
giderlerinden fazla olan bir ülkedir. 2008’de 110 milyar dolar, 2009’da 93.9 milyar dolar gelir
ile kendisini izleyen ve gelirleri birbirine yakın olan İspanya ve Fransa’nın neredeyse
toplamına yakın bir turizm geliri elde etmiştir48.
Kanada dünyada en fazla turist çeken 10 ülke arasında yer almasına rağmen, bu sayıyı
arttırmak için girişim içindedirler.

Ertin, G.-Amerika Kıtası Ders Notları, 2012, İ.Ü Edebiyat Fak. İstanbul.
Özgüç, N.- Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, 6. Baskı Çantay 2011, İstanbul
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Güney Amerika ise, 20.5 milyon turist sayısıyla -artış olmakla birlikte- dünya turizminde
henüz önemli bir paya sahip değildir. Gelişmekte Olan Dünya’da yer alması, dünyanın belli
başlı pazarlarına uzak olması bunda rol oynamaktadır. Bölgede meydana gelen turizm
hareketi daha çok ülkelerin iç turizmleri ağırlıklıdır 49.
Güney Amerika az sayıda turist çekerken çok az sayıda turist çıkartmaktadır. Genellikle
bölgedeki ülkelerin aldıkları turistler yine aynı bölgeden çıkmaktadır. Bölgede en fazla turisti
Brezilya ve Arjantin çekmektedir, bunu Uruguay ve Şili takip etmektedir.

8.10. Amerika Turizm Çekicilikleri
Doğal özellikler çok büyük boyutlarda olup büyük bir çeşitlilik sunan alt kıtada çöller, dağlar,
ovalar, sulak alanlar, ormanlar ve kıyıların çekiciliği çok fazladır.
Doğal görünüm, Manzara, Macera Turizmi ve Yeşil Yolculuk= Ekolojik turizm hızla
artmakta ve Büyük Kanyon ve Ulusal Parklar, Colorado Kış sporları Merkezi, Alaska,
Niagara Şelalesi, göl-orman-yürüyüş kampingleri, İnuit (Eskimo) yerleşmeleri bazılarıdır.
Doğal turizm kaynakları: Amazon Havzası yağmur ormanları, And Dağları manzaraları ve
volkanları- buzulları, görkemli şelaleler- İguazu Şelalesi- ,Amazon Nehri ve nehir turları,
Patagonya soğuk bölgesi.
Kahve, Kauçuk, Tropikal meyve bitki plantasyonları ilgi çekmektedir.

Bilim-Teknoloji: Silikon Vadisi, Houston Uzay Merkezi, merkezi sanayi bölgeleri ve büyük
metropoller .
Kültür- Tarih-Etnik Turizm: Meksika yerlileri İndian arkeolojik sit alanları, Maya-AztekToltek kültürel alanları, Yucatan yarım adasındaki piramit ve heykeller. Amerikan yerlilerinin
olduğu And Ülkeleri, İnka sit alanları, Peru Nazca Kabilesi mezarlıkları, suyolları, çöle
resmedilen dev geometrik şekiller- kuş ve hayvan çizimleri, Peru Machu Pichu sit alanı,
yüksek Andlar’da geleneksel el sanatları, Rio Festivali, bazılarıdır.
Deniz-Güneş-Kum: Brezilya Plajla, Rio Körfezi (dünyanın 7 harikasından biri), Güneş
kuşağı Florida, Meksika Körfezi-Karayipler, Hawaii, Kaliforniya en önemli noktalardır.
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8.11. Okyanusya Kıtası Konumu Ve Genel Coğrafi Özellikleri
Konum Ve Genel Coğrafi Özellikleri: Avustralya dünyadaki kara kütlelerinin en küçüğü ve
tek bir ülke tarafından kaplanmış kıta ülkedir. 7.692.024 km.2 (adalar dahil) yüzölçümü ile
Okyanusya Kıtası’nın merkezi ana karasını oluşturur. Coğrafi konumu; 27 derece. 00 güney
enlemi, 133 derece. 00doğu meridyeni olup, orta-güney ve kuzeydoğu kesimleri oldukça
bozulmuş olmakla birlikte düz bir dikdörtgene benzer. Maruz kaldığı erozyon ve rüzgar
aşındırması yüksek alanların alçalmasına neden olmuştur. İklim ise topografik yapısıyla
ilişkili kurak özellikler gösterir. Yağışlar ülkenin en kuzeyinde yaz aylarında, en güney
kesimleri ise kış aylarında Asya Musonlarının etkisiyle gerçekleşir50 .
Yeni Zelanda ise, fiziki coğrafya açısından Avustralya ile birbirinden çok farklıdır. Yeni
Zelanda pasifik ateş çemberi üzerinde yer alan, tektonik ve volkanik faaliyetlerin çok sık
gerçekleştiği ülkedir.

8.12. Avustralya- Yeni Zelanda Turizm Özellikleri
Güçlü iç pazarları olan ve uluslararası turizmin en yakın Pasifik Adalarıyla ve Pasifik
bölgesinin diğer kesimlerine de yayıldığı gelişmiş ülkelerdir. Her iki ülkede iç turizm
hareketliliği yaşanır ve fiziksel kaynaklar açısından birbirlerini destekledikleri gibi turizm
bağlamında da birbirlerine bağımlıdırlar.
Pasifik ülkelerinin ekonomileri geliştikçe özellikle Avustralya turizmi bölge turizmiyle
bütünleşmektedir. Avustralya’yı en fazla ziyaret eden Japonlar aynı zamanda Avustralya’nın
turizm altyapısına da yatırım yapmışlardır. Asya ülkelerinden gelenleri oranı %45’i geçmiştir.
Uluslararası turizmde gelen turist sayısı bakımından önemli yere sahip olmasa da 5.6 milyon
turist azımsanamaz.
Yeni Zelanda, ülkenin uzaklığı ve doğa turizminin ağır basması küçük fakat ekonomik açıdan
önemli bir turizm endüstrisi geliştirmiştir. En çok Avustralya’dan turist alan, en çok da
Avustralya’ya turist veren ülkedir.

8.13. Avustralya-Yeni Zelanda Turizm Çekicilikleri
Doğa Turizmi: Muhteşem doğal alanlar, manzaralar, volkanlar, buzullar, göller, Avustralya
kuru-kurak topografyası, Büyük set resifi-mercan kayalıkları.
Kültürel- Etnik Turizm: Avustralya yerlileri Aborjinler ve Y.Zelanda yerlileri Maoriler ‘e ait
kültürel izler.

Özgüç, N.- Avustralya Yeni Zelanda – Pasifik Adaları, s- 27, Çantay Kitabevi, 1999,
İstanbul.
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Ulusal Parklar ve insan yapısı eserler, yat-yelken yarışları, sportif faaliyetler.

8.14. Asya Kıtası Konumu Ve Genel Coğrafi Özellikleri
Eski dünya kara kütlesinin bir parçası olan Asya 44.391.163 km.2 yüzölçümü ile dünyanın en
büyük kıtasıdır. Ortalama 1010m yükseklikte olup Himalayalar ile dünyanın en yüksek
zirvelerine sahiptir. Çok geniş kara kütlesi olmasından dolayı çok çeşitli topografyalar ile çok
çeşitli iklim özelliklerine sahiptir. Kabaca 81-16 derece kuzey paralelleri ile 25-38 derece
doğu meridyenleri arasındadır. Bu özel durumu da kıtanın her açıdan çok çeşitlilik
kazanmasına neden olmuştur.
Çin, Moğolistan, Japonya, Koreler, Tayvan, Hong Kong, Makao ‘yu içine alan WTO’nun
Kuzey Doğu Asya olarak ayırt ettiği bölgedir. Fiziksel olarak bölgeye 9.6 km.2 ile Çin
egemendir. Ancak bu çok nüfuslu ülkenin geçirdiği siyasal ve ekonomik kargaşalar turizm
gelişimini engellemiştir.1978’de kapılarını açtıktan sonra dünyanın en çok turist çeken
ülkeleri arasında yükselmeye başlamıştır. Çin’e gelen yabancı turistler; Japonlar,
Amerikalılar, B.D.T Ülkeleri, Orta Asya Ülkeleridir. Çin; ABD (akraba- arkadaş yanına),
Tayland, Japonya, Avustralya, G.Kore, Malezya ve Kanada‘ ya turist verir. Japonya’nın
turizm kalıbı; kendi ülkesine turizm çekmeye değil de ülkesi dışına turist göndermeye
yöneliktir. Dünya turizmine en fazla katılan ülkedir. Bunun nedeni ise; Japonya’nın sanayi ve
ticaretteki başarısıyla bütçe fazlalığı olan bir ülke haline gelmiş ve dengenin sağlanabilmesi
için hükümet dış turizmi teşvik etmiştir. Ülkeye doğru turist akışındaki olumsuzluğun nedeni
ise; Japon para birimi Yen’in çok değerli oluşu ve pahalı bir ülke olmasıdır. Hong Kong’da
turizm sektörü önemli döviz getiren 3.sektördür. Önemli bir turizm destinasyonu olup
Avrupalı turist çeker ve dünya turu güzergâhları üzerindedir 51 . G.Kore ve Tayvan’da
dışarıdan belli oranda turist almalarına rağmen komşu sayılabilecek ülkelerden girişler daha
fazladır.
Japonya, kültürel ve tarihsel alanlar olan şatolar, Şinto ve Budist Tapınakları, saraylar,
geleneksel Japon sanatı, muhteşem çiçek bahçeleri, manzara ve doğal güzellikler, sıcak su
kaynakları, volkanlar, alış-veriş kolaylıkları.
Çin; kültür-tarih turizminde Yasak Şehir, Tiananmen Meydanı, Çin Seddi, tapınaklar-anıtlar
terracota askerler, müzeler, doğal manzaralar, nehirlerde gemi yolculuğu, güneyde iklime
bağlı kıyı turizm, ipek üretimi-dokuma(Suçou)
Güney Doğu Asya ise, Pasifik Kenar’ın bir kısmıdır. Diğer bölgelerle birlikte turizm hızlanan
bir oranda gelişim göstermektedir.
Genel fiziki coğrafya özellikleri; Asya’nın diğer kısımlarından daha fazla parçalanmış ve
dolayısıyla birçok bölümlere ayrılmış olan Güney Doğu Asya’da bu özellik kültürel
bölünmenin de en temel faktörlerinden biri olmuştur. İklimi; yaz aylarında, güneybatıdan esen
muson rüzgarları (yaz musonları) bölgenin üzerini yoğun bulutlarla kaplar ve yoğun yağış
51
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bırakırlar. Kış aylarında ise daha kuru ve daha soğuk olan kuzeydoğu yönlü musonlar(kış
musonları) daha az yağmur bırakırlar. Bölge genelinde sıcaklıklar her zaman yüksektir52 .
Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Srilanka, Himalayalar ile özdeşleşen Tibet ve Bhutan Asya
kıtasının güneyinde yer almaktadırlar. Güney Asya’da yer alan ülkelerin tümü gelişmekte
olan yoksul ülkelerdir. İklim koşulları; Kasım’dan Şubat’a kadar süren kış mevsimi en serin
ve turizme en uygun dönemdir. Sıcaklıklar Mart’tan itibaren yükselerek Mayıs’ta zirve
noktasına varır. Haziran’da muson yağışları başlar, Ekim ‘e kadar sürer 53.

8.15. Asya Turizm Özellikleri
Asya’nın kuzeydoğu kesiminde 1990’larda hızlanan ve yılda ortalama %5 üzerinde
gerçekleşen artışla turist sayısı 2006’da 40.7 milyon üzerine çıkmıştır. Ancak bölge
ülkelerinin turizm sahasında gelişimleri farklılık göstermektedir. Bunun sebebi ise coğrafi
koşullar ve siyasal karmaşadır. Singapur modern, batı tarzı gelişme göstermiş, kısa süreli
kalışlara dayanan iş turizmi geliştirmiştir. Avrupalıların Tayland’tan sonra tercih ettikleri
ikinci destinasyondur 54.
Güney Asya ise, gelişmekte olan dünyanın turizm özelliklerini taşımaktadır. Hepsi yoksul
ülkeler olduğu için uluslararası turizmi siyasal koşullar belirlemektedir. Bölgede turizm
1980’lerin sonlarından beri yavaş bir büyüme sürecine girmişse de, dünya toplam turizm
varışlarının yüzde 1.1 kadarını almaktadır. Ziyaretçiler başlıca iki kaynaktandır: Birincisi,
bölge içinden (yaklaşık yüzde 30-40 kadarı) ve Avrupa’dan (yüzde 35-41 kadarı). Geri
kalanlar ise Doğu Asya, Pasifik ve Amerikalılar’dır.

8.16. Asya Turizm Çekicilikleri
Kültürel, Tarihsel, Etnik turizm: Budist ve Hindu tapınaklar, saraylar, dini törenler, dans ve
etnik müzik festivalleri, sanatsal eylemler.
Manzara, doğal görünüm, doğal hayat, ormanlar, egzotik bahçeler ve çiçekler, plaj, pirinç
taraçaları.
Eğlence turizmi daha çok Tayland’da gelişmiştir. Alış veriş kolaylıkları(Singapur) ve G.D
Asya mutfağı.
Kültürel-tarihi-etnik kaynaklar=Pakistan’daki eski arkeolojik sitler, Hindistan’daki HintMoğol mimari eserleri, modern Müslüman, Hindu, Budist kültürleri ve yaşam tarzlarına ait
turistik çeşitlilik çok zengindir.Hindistan, Delhi-Agra-Jaipur altın üçgeni kültür turizminin
odak noktasıdır. Tac Mahal, Altın Tapınak, Pembe Şehir en önemlileridir.

Timor, A.N -Güneydoğu Asya Özellikler-Ülkeler, s-9-10, Çantay Kitabevi ,2002, İstanbul.
Özgüç, N.- a.g.e.
54
Özgüç, N.- Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, 6. Baskı Çantay 2011, İstanbul.
52
53

214

Himalayalar, Nepal, Katmandu Hattı: Dünyanın çatısı Everest Tepesi - 8875m – zirve
tırmanışları, Nepal’de rafting, trekking, kano, dağ bisikleti, safari turları.
Yaban Hayat ve Doğal Manzaralar: Ulusal Parklarda yaban alanlarında fillerle yaban hayvan
izleme, Muson Ormanları, Jungle halinde Ormanlar, Himalayalar’daki çalılıklar.
Plaj-Deniz-Beyazkum: Hindistan’da hiç bozulmamış sayfiye yerleri, Goa, Malabar,
Koramandel kıyı sayfiyeleri, Maldivler.

SONUÇ
Dünya üzerinde yer alan büyük kara kütleleri kıtaların jeolojik, fiziki coğrafi farklılıkları
beşeri faaliyetler üzerinde de etkili olmaktadır. Turizm faaliyeti üzerinde bu etki oldukça
yoğundur.
Turizm faaliyetindeki gelişmişlik düzeyi, ülkelerin, dolayısıyla kıta üzerinde yer alan
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile paralellik göstermektedir.
Turizm faaliyetlerini sınırlayan bazı doğal faktörler dışında; siyasi-ekonomik ve sosyal
karmaşalar, çatışmalar en önemli engelleyici unsurlardır.
Avrupa Kıtası uluslararası turizmde en fazla turist çeken, kıta dışına en fazla turist gönderen
özelliğe sahiptir. Turizm gelirleri bakımından dünyadaki payı, turist sayısındaki payından
daha az olmakla birlikte yaklaşık dünya turizm gelirlerinin yarısına eşittir. Avrupa Kıtası’nda
yer alan ülkelerin büyük çoğunluğu dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındadır. Fiziki ve beşeri
açıdan turizm çekicilikleri çok çeşitli olup bunların her biri cazibe merkezi haline getirilmiştir.
Amerika Kıtası’nı oluşturan alt kıtalara ait ülkelerin gelişmişlik düzeyleri birbirine zıttır.
Kuzey Amerika ülkeleri gelişmiş dünyanın çekirdek ülkeleridir. Dünyaya en fazla turist
gönderen ve gelen turist sayısında dünyada Fransa’dan sonra ikinci olan ABD, turizm gelirleri
açısından dünya birincisi olup; dünyaya en fazla turist gönderen ilk 10 ülke içinde olan
Kanada, Kuzey Amerika’nın dünya turizmindeki önemini ortaya koymaktadır. Güney ve Orta
Amerika ülkeleri gelişmekte olan kenar ülkelerdir ve dünya turizminde ileri seviyelere
yükselememişlerdir. Güney Amerika az sayıda turist çekerken çok az sayıda turist
çıkarmaktadır. Turizm çekicilikleri açısından Amerika kıtası son derece zengindir ve bu
durum fiziki ve beşeri kaynakların verimliliğine bağlıdır.
Afrika kıtası az gelişmiş ülkelerin yer aldığı bir kıta olarak üstelik Ortadoğu ülkelerine
yakınlığı ve benzerliği, ekonomik ve siyasal sorunların sürekli gündemde olması, çatışmalar,
terör olayları kıtada turizmin gelişimini engellemiş ve engellemeye devam etmektedir. Olağan
üstü turizm çekiciliklerine sahip bölge bu değerleri yönetememektedir. Uluslararası turizmde
önemli sayıda turist alan ve turist gönderen özelliğe sahip değildir.
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Pasifik Dünyası ve Asya Kıtası’nın fiziki coğrafya açısından sahip olduğu çeşitlilik turizm
üzerinde etkisini göstermektedir. Kıta üzerinde yer alan ülkelerin bazıları ekonomik çekirdek
içinde yer alırken birçoğu da kenar da yer alır. Uzak olma durumu önemli olup daha çok iç
turizm ve bölge içi turizm önem kazanmıştır. Avustralya, Y.Zelanda, Japonya,G.Kore dış
turizme katılırken, Singapur bölgede en fazla turist alan şehir devlettir Japonya ülke projesi
olarak dünya dış turizmine en fazla katılan ülkedir, Çin ise yoğun nüfus özelliği ile dış ve iç
turizmde dünyaya kapılarını açtığından beri hızla yükseliş göstermektedir. Pasifik Adaları
henüz turizm açısından önemli bir ilerleme gösterememektedirler. Söz konusu bölge
olağanüstü doğal, kültürel, tarihi çekiciliklere sahip olup, gelişmiş şehirsel beşeri faaliyetlerde
önemli alanlar vardır.
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Uygulamalar
Dünya genelinde en fazla turist çeken sahalar nereleridir? Önemini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Dünya genelinde en fazla turist çeken sahalar hangi coğrafi özellikleri sebebiyle ön plana
çıkmaktadırlar. Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kıtaların genel coğrafi özellikleri ve bu özelliklere istinaden sahip oldukları
turizm potansiyelleri ve varlıkları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Ekonomik durum, farklı turizm türlerinin gelişmesine imkân tanıyan ve kıtalar arası
farklılıklar oluşturan faktörlerden biri değildir?
Yukarıda belirtilen ifade hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru
B) Yanlış

2. Ülkemizin denizlerle çevrili olması, doğu ve batı arasında köprü vazifesi görmesi turizmde
hangi yönünün etkisini vurgulamaktadır?

A) İklim
B) Yer şekilleri
C) Dış ilişkiler
D) Konum
E) Gelişmişlik

3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin etki ve katkılarından değildir ?

A) Kültürel
B) Toplumsal
C) Mekânsal
D) Ekonomik
E) Sağlık
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4. ‘İnsanların varoluş ve geçimleri için gerekli olan zamanın dışındaki tüm zamanlar…’
olarak tanımlanan boş zamanlarında yaptıkları faaliyetleri ifade eden kavram hangisidir?
A) Kültürel etkinlik
B) Sosyalleşme
C) Seyahat
D) Rekreasyon
E) Turizm

5. ‘Seyahatin devamlı oturulan yer dışına yapılması’ turizm kavramı içinde değerlendirilir.
Yukarıda belirtilen ifade hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru
B) Yanlış

6. ‘Ziyaret edilen yerde para kazanılan bir faaliyetin denenmesi’ turizm kavramı içinde
değerlendirilir.
Yukarıda belirtilen ifade hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru
B) Yanlış

7. Küresel ölçekte en fazla turist çeken bölge ‘Orta Asya’dır.
Yukarıda belirtilen ifade hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru
B) Yanlış
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8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın turizm çekiciliklerindendir?
A) Vatikan dini merkezi
B) Mekke
C) Madagaskar Adası
D) Tac Mahal
E) Kudüs

9. Aşağıdakilerden hangisi Asya’nın turizm çekiciliklerindendir?
A) Vatikan dini merkezi
B) Niagara Şelalesi
C) Las Vegas
D) Tac Mahal
E) Amazon Nehri

10. ‘Gidilen yerdeki konaklamanın geçici olması’ turizm kavramı içinde değerlendirilir.
Yukarıda belirtilen ifade hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru
B) Yanlış
Cevaplar

1.B, 2. D, 3.E, 4.D, 5.A, 6.B, 7.B, 8.A, 9. D, 10.A
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9. AKDENİZ BÖLGESİ DESTİNASYON ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Akdeniz bölgesinin genel özellikleri ve bölgede yer alan turistik değerler
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Akdeniz bölgesinin doğal coğrafi özellikleri ne şekilde gelişmiştir?
Akdeniz bölgesinin turizm varlıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Akdeniz
bölgesi
özellikleri
Akdeniz
varlıkları

bölgesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
genel Sahanın
doğal
çevre Konu anlatımı, ders notları
özellikleri hakkında bilgi ve diğer kaynak kitaplar
sahibi olmak
yardımıyla
turizm Sahada önemli olan turizm Konu anlatımı, ders notları
değerlerinin bilinmesi
ve diğer kaynak kitaplar
yardımıyla
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Anahtar Kavramlar
Akdeniz bölgesi, genel özellikler, coğrafi faktörler, turizm.
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Giriş
Kıyısında bulunduğu Akdeniz’le aynı adı taşıyan Akdeniz Bölgesinin batısında Ege Bölgesi,
kuzeyinde, İç Anadolu Bölgesi, doğusunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
yer almaktadır. Akdeniz Bölgesinin yüz ölçümü yaklaşık 120 000 km² olup, Türkiye
yüzölçümünün %15’üne denk gelmektedir.

Akdeniz Bölgesi ile il sınırları birbirine uyuşmamaktadır. Antalya, Burdur, İçel, Adana Hatay
Osmaniye İllerinin tamamı Kahramanmaraş ili topraklarının büyük bir kısmı Akdeniz
Bölgesinin sınırları dâhilindedir. Muğla, Denizli, Afyon, Konya, Karaman Niğde, Kayseri,
Adıyaman, Gaziantep, Kilis İllerinin bir ise kısmı, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

9.1. Arz Analizi
Turizmde bir ülkenin ya da bir bölgenin turist çekme ihtimali, Çekicilik, Erişim ve
Konaklama olmak üzere üç faktöre bağlıdır (Özgüç,2007: 44). Turizm çekiciliklerini
sınırlandırmak oldukça zordur. Turist profilindeki değişiklikler sonucu daha önce turistik bir
kaynak olarak düşünülmeyen doğal ya da beşeri unsurlar günümüzde turistik bir çekicilik
olarak değerlendirilebilmektedir (Aroch, 1985: 28).

9.1.1. Doğal Çekicilikler
Bu başlık altında Akdeniz Bölgesinde yer alan, denizler, mağaralar, dağlar ve yaylalar,
akarsular ve vadiler, termal sular, bitki örtüsü, iklim ve karstik yer şekilleri gibi doğal turizm
kaynakları ele alınacaktır.

Kıyılar:
Akdeniz Bölgesinde kıyı alanları, başta güneşlenme ve denize girmek olmak üzere sutopu,
yelken, su kayağı, su paraşütü, doğa yürüyüşü, yat turizmi gibi birçok turistik aktiviteye sahne
olmaktadır.

Bölgede Kaledoniyen Burnunun doğusunda kalan saha boyuna kıyı tipi özelliği
göstermektedir. Burada kıyı fazla girinti çıkıntı olmayıp, geniş yaylar çizmektedir.
Kaledoniyen Burnun batısında ise Ege Bölgesinde olduğu gibi kıyıda bolca girinti ve çıkıntı
bulunmaktadır. Kıyıdaki bu durum Akdeniz kıyılarında hâkim olan kum-güneş-deniz
üçlüsüne dayanan turizm türü için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu sahada kısa
mesafelerde farklı yönlere bakan kıyılar bulunduğundan dolayı, aynı zamanda, bir kıyı dalgalı
iken kısa bir mesafe uzaklıkta yer alan bir başka kıyı sakin bir denize sahip olabilmektedir. Bu
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durum gelen turistler için birbirine yakın mesafelerde farklı plaj deneyimi yaşamasına olanak
sağlamaktadır.

Akdeniz bölgesinde her ne kadar, yüksek kıyılar hâkim olsa da, yer yer uzun ve kaliteli
kumullar oluşabilmiştir. Özellikle Antalya ile Kemer Yolu arasında deniz sığ olup ince
kumullar oluşmuş ve bunlar plaj olarak kullanılmaktadır. Akdeniz bölgesinin doğu kısmında
ise Tarsus-Kumköy Plajı (20 km) ve Silifke Taşucu Plajı(10 km) önemli plajlardandır
(Zengin, 2006: 88, 89).

Akdeniz kıyılarında yüksek kıyılar hâkimdir(Doğaner, 1998: 27). Bu durum kıyı birikim
şekillerinden kumulların oluşmasını zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan yüksek kıyılarda seyir
zevki yüksek doğal kaynakları sıkça görmek mümkündür. Antalya Şehrinin kıyısında bulunan
falezler ve 40 metre yükseltiye sahip Düden Şelaleleri bu duruma örnek gösterilebilir (Zengin,
2006: 88).

Yüksek kıyılarda burun yarım ada, ada gibi yer şekilleri daha fazla olduğundan dolayı
koylardaki rüzgârın şiddeti genellikle daha azdır. Bundan dolayı yüksek kıyılarda korunaklı
doğal limanlara rastlamak daha olasıdır. Bu doğal limanlar yat turizmi için önemli bir doğal
kaynak olabilir. Ayrıca yüksek kıyılar alçak kıyılara göre karayolu ulaşımı zor olup,
genellikle daha küçük yerleşmeler bulunmaktadır. Bu da yat turizmi için daha uygun şartlar
sağlamaktadır.

Kıyı alanları kara ve denizin birbirine yaklaştığı ve son yıllarda alternatif turizm kapsamında
hızla değer kazanan önemli ekolojik sahalarıdır. Yumurtlamak için Akdeniz sahillerini
özellikle de Muğla’nın Dalyan ilçesindeki İztuzu Plajını tercih eden deniz kaplumbağalarına
olan ilgi dikkat çekicidir. Caretta carettaların yuvadan çıkmasına tanıklık etmek isteyen çok
sayıda yerli ve yabancı turist Çınarlı ve Olympos Sahillerini ziyaret
etmektedir(http://www.trthaber.com Erişim Tarihi: 12.04.2018).
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Deniz:
Turizm faaliyetlerinde denizel özellikler de etkilidir. Denizler başta deniz turizmi olmak üzere
jetsiki, av turizmi, su kayağı, tüplü dalış gibi birçok turizm aktivitesi ve türüne ev sahipliği
yapmaktadır.

Denizlerin herhangi bir turizm faaliyetinde kullanılabilmesi için her şeyden önce temiz olması
beklenmektedir. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizine göre daha temiz kalabilmiştir
(Akova, 2008:40). Özellikle Akdeniz Bölgesinin en batısından Silifkeye kadar olan kıyılar
ekolojik olarak “iyi” yada “çok iyi” olarak sınıflandırılmıştır. Mersin Şehir kıyıları kıyıdan 19
km açığa kadar, ekolojik olarak “zayıf” olarak sınıflandırılmıştır. Adana Irmağı ile
Yumurtalık arasındaki kıyılar ise “orta kalite”de olarak değerlendirilmiştir (Çevre Ve
Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu, 2017). Aynı raporda Akdeniz kıyılarında karşılaşılan en
büyük kirletici unsurun tarımda kullanılan kimyasallar olduğu vurgulanmıştır (Çevre Ve
Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu, 2017: 58).

Akdeniz Bölgesinde denizlerin bir turizm kaynağı olarak en çok kullanıldığı saha kum-güneşdeniz üçlüsüne dayanan turizm türüdür. Bu tür turizmde denizlerin temizliği kadar sıcaklıkları
da önemli bir unsurdur. Bir sahada denize girebilmek için deniz suyu sıcaklığının minimum
15 ila 17 ºC olması gerekmektedir (Doğanay, 2001: 42). Türkiye’nin güneyinde olduğu ve
soğuk su akıntılarının ulaşmadığı bir iç deniz olduğundan dolayı deniz suyu sıcaklığı yılın
büyük bölümünde 17 ºC’nin üzerindedir. 1970–2016 yıllarına ait deniz suyu sıcaklıklarına
baktığımızda ocak ayında 16.4 ºC, şubat ayında, 15.7 ºC, mart ayında, 16.4 ºC, nisan ayında
18 ºC, mayıs ayında 20.6 ºC, haziran ayında, 23.8 ºC, temmuz ayında 26.6 ºC, ağustos ayında
27.9 ºC, eylül ayında 26.8 ºC, ekim ayında 24.3 ºC, kasım ayında 21.1 ºC aralık ayında
18.2’dir(https://www.mgm.gov.tr Erişim Tarihi: 19.03.2018). Dolayısıyla sadece deniz
sıcaklıkları göz önüne alındığında Akdeniz bölgesinde 9 ay denize girmek mümkündür. Diğer
bölgelerde deniz sıcaklıklarının 17 ºC’nin üzerinde olduğu aylar daha azdır. Karadeniz
kıyılarında 4 ay (haziran-eylül), Marmara kıyılarında 4 ay (haziran-eylül), Ege Denizinin
kuzey kıyılarında Ayvalık’da 5 ay Güney Ege kıyılarında, Bodrum’da 7 ay (mayıs-kasım)
denize girmek mümkündür (Doğaner, 2001:1 ).

Denizler sadece denize girmek için kullanılmaz onun dışında av turizmi ve su altı dalış
turizmi için de kullanılmaktadır. Akdeniz kıyıları bio çeşitlilik açısından diğer kıyı
bölgelerine göre daha zengindir. Akdeniz’de 388, Ege Denizi’nde 389, Marmara Denizi’nde
249, Karadeniz’de de 151 tür balık bulunmaktadır (Unep/GefBiyolojik Çeşitlilik sözleşmesi
Uygulama Projesi, 2017: 4). Özellikle Süveyş kanalının açılmasından sonra Kızıldeniz'den
göç yoluyla Akdeniz'e gelen Hint-Pasifik bölgesine ait birçok tür de bu bölgeye
yerleşmişlerdir. Göç sonucu bu bölgeye yerleşmiş 26 tür saptanmıştır (Unep/GefBiyolojik
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Çeşitlilik sözleşmesi Uygulama Projesi, 2017: 4). Bu çeşitlilik son yıllarda ön plana çıkan su
altı dalış turizmi ve av turizmi için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

Mağaralar:
Akdeniz Bölgesi karstik arazilerin yoğun olduğu bir saha olduğundan dolayı bölgede çok
sayıda mağara bulunmaktadır. Ancak bunlardan çok azının girişi kolaylaştırılmış ve içleri
aydınlatılarak turizme açılmıştır (Doğaner, 2018: 8).
Akdeniz bölgesinde alternatif bir turizm kaynağı olarak mağaraların kullanılması her geçen
gün daha da önem kazanmaktadır. Burdur İli sınırlarında bulunan ve 1966 yılından itibaren
turizm amacıyla kullanılan İnsuyu Mağarası her geçen yıl gelen turist sayısını arttırmıştır.
Günümüzde İnsuyu Mağarası, yılda 60 000’in üzerinde turist çekmektedir
(http://karamanli.biz Erişim Tarihi: 09.05.2018).
Bölgede, turizm amaçlı kullanılan mağaraların çoğu macera turizmi kapsamında olmakla
birlikte, mağaralar sağlık turizmi, kültür turizmi ve inanç turizmi amacıyla da kullanıldığı
bilinmektedir. Bazı mağaraların havası, solunum ile ilgili rahatsızlığı olan hastalar için uygun
mikroklimal şartlar sunmaktadır. Antalya İlinin, Alanya ilçesinde bulunan Damlataş Mağarası
sağlık turizmi amacıyla kullanılan mağaralara güzel bir örnektir. Damlataş Mağarasına yıllık
250 bine yakın turist gelmekte olup bunların 5 bini sağlık sorunları nedeniyle mağarayı
ziyaret etmişlerdir (http://www.trthaber.com Erişim Tarihi: 09.05.2018).
Bazı mağaralar ise tarih öncesi devirlerde insanların sığındıkları yerler olmuşlardır. Bu
mağaralarda iyi korunmuş halde bulunan arkeolojik kalıntılar kültür turizminin kaynağı
olabilmektedir. Örneğin, Antalya Şehrinin kuzeybatısında bulunan Karain Mağarasının
turistik bir çekicilik arz etmesinin temel sebebi mağranın Paleolitik çağdan itibaren yerleşim
yeri olarak kullanılmış olmasıdır.
Akdeniz Bölgesindeki mağaraların bazıları inanç turizmi için de önemli bir kaynak teşkil
etmektedir. Mersin İlinin Tarsus İlçesinde bulunan Eshab-ı Kehf Mağarası kutsal kitaplarda
geçen, yedi uyurların senelerde uyuduğu mağara olduğu iddia edilmektedir. Bu inanç
Doğrultusunda, Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar Mağarası) Hristiyan ve Müslüman birçok turisti
kendine çekmektedir. Benzer şekilde Antakya’daki
St. Pierre Mağarası da inanç
turizmi kapsamında ziyaretçi çekmektedir.

Dağlar ve Yaylalar:
Akdeniz Bölgesi dağlık bir sahadır. Akdeniz bölgesinde bulunan bu yükseltiler gerek yaz
gerek se kışın mevsiminde turizm amaçlı kullanılabilmektedir. Bölgedeki dağların, yayla
turizmi, av turizmi, alpinizm, helisiki, kayak, trekking, gibi birçok turizm türü ve aktivitesine
ev sahipliği yapması mümkündür.
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Akdeniz Bölgesinde yaylacılık geleneği uzun zamandan beri kırsal yaşam tarzının bir uzantısı
oluşmuştur. Son dönemlerde yaylalar turistik bir kaynak olmaya başlamıştır. Akdeniz
bölgesindeki yayla turizmi, Nur Dağları, Engizek Dağları, Ahır Dağları, Aladağlar, Bolkar
Dağları, Kuyucak Dağları, Dedegöl Dağları, Geyik Dağları, Beydağları ve Taşeli platosunun
yüksek kesimlerinde yoğunlaşmıştır (Doğanay ve Çoşkun:2013: 8).
Akdeniz Bölgesindeki dağlarda kışın gerçekleştirilen, kayak başta olmak üzere alpinizm gibi
aktiviteler ise, Antalya Saklıkent ve Isparta, Davraz Kayak Merkezlerinde yoğunlaşmaktadır.
Akarsular ve Vadiler:
Akdeniz Bölgesinde bulunan başlıca akarsular; Dalaman, Eşençay Demre Çayı, Alakır Çayı,
Akçay, Aksu, Köprüçay, Manavgat Suyu, Alara Çayı, Göksu Çayı, Lamas Suyu. Tarsus
Çayı’dır.
Doğal bir turizm kaynağı olarak akarsular ve vadiler birçok turistik faaliyete ev sahipliği
yapabilmektedir. Akarsularda rafting, tubing, avcılık, gibi aktiviteler yapılabilirken, vadiler
trekking için doğal bir güzergah oluşturmaktadır.
Akdeniz Bölgesindeki akarsu ve vadiler turizm için bazı avantajlara sahiptir. Bölgede kanyon
vadilere sıkça rastlanır. Kanyon vadilerin yamaçlarının dik ve dike yakın açılarda olması, hem
trekking hem de tubing, rafting gibi aktivitelerde daha çok tercih edilmesine sebep
olmaktadır. Köprülü Kanyonu, Dalaman Çayı gibi akarsular üzerinde Rafring ve Tubing gibi
aktiviteler yapılmaktadır.
Akdeniz turizminde Akarsulardan görsel olarak da faydalanılmaktadır. Manavgat çayı
üzerinde bulunan Manavgat şelalesi, Aksu kolu Üzerinde yer alan Kurşunlu Şelalesi, Tarsus
Çayı üzerindeki Tarsus şelalesi, Göksu çayı üzerindeki Göksu şelalesi gibi oluşumlar seyir
zevki yüksek manzaralar oluşturmakta ve turistik bir çekicilik oluşturmaktadır. Manavgat
şelalesine her yıl yerli ve yabancı bir milyon kadar turist ziyaret etmektedir.
https://www.haberler.com (Erişim tarihi 19.05.2018)

Göller:
Ülkemizde alanı 1000 m²’nin üzerinde 143 adet göl bulunmaktadır. Bu göllerden 10’u bir
başka ifadeyle %7’si Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Göller ve göl kıyıları, avcılık, doğa
yürüyüşü, kayaking, kuş gözlemciliği gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır.
Akdeniz Bölgesi özellikle de Göller Yöresi göller açısından zengin bir bölgedir. Akdeniz
Bölgesinde Turizm potansiyeli bulunan başlıca göller: Köyceğiz gölü, Burdur Gölü, Salda
Gölü, Akgöl, Yarışlı Gölü, Karataş gölü, Gölcük Gölü, Eğirdir Gölü, Akyatan Gölü, Akyayan
Gölü ve Yumurtalık Lagünüdür.
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Termal Sular:
Bünyesinde bir litrede, en az 1 kg/eriyik halde mineral veya karbondioksit bulunan ve
sıcaklığı 20 ºC’nin üzerindeki sulara termal su denir. Termal sulardan yararlanmak adına
kurulan işletmelere kaplıca denilmektedir (Akova, 2000: 79). Termal sular özellikle sağlık
turizminde önemli bir kaynak olup, genellikle banyo yapma şeklinde kullanılmaktadır.
Türkiye genç tektonik bir yapıya sahip olduğunda 1500’ün üzerinde termal kaynağa sahiptir.
Bu konuda Akdeniz Bölgesi diğer bölgelere göre zengin değildir. Akdeniz Bölgesinde Ön
plana çıkan termal kaynaklar, Mersin merkezde bulunan İçel Kaplıcaları ve Muğla’nın
Köyceğiz İlçesinde bulunan Sultaniye Kaplıcalarıdır.

Bitki Örtüsü:
Akdeniz bölgesinde bitki örtüsü hem nitel hem de nicelik açısından zengindir. Türkiye’deki
ormanların %25’i akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinden sonra
Ormanların en geniş yer tuttuğu bölge Akdeniz Bölgesidir. Akdeniz bölgesindeki ormanlar
nicelik açısından da önem arz etmektedir. Ülkemizde doğal orman ekosistemi yönünden
zengin olup küresel çapta 9 orman sıcak noktası tespit edilmiştir. Bu 9 orman sahasının üç
tanesi Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Buralar: Fethiye Babadağ, İbradi Akseki Ormanları
ve Amanos Dağlarıdır (https://www.ogm.gov.tr Erişim Tarihi 20.05.2018).

Bir sahadaki bitki örtüsü çoğu zaman mevcut turizm faaliyetlerinin daha tercih edilebilir ve
daha kaliteli olmasını sağlamaktadır. Bitkiler sadece güzel bir görünüm arz etmekle
kalmazlar, aynı zamanda sahadaki daha temiz bir hava koşulu sağlamaktadır. Ayrıca İğne
yapraklı ağaçların salgıladığı reçinenin insanı psikolojik olarak rahatlattığı düşünülmektedir
(Akova, 2000: 73).
Bitkiler sadece mevcut turizm aktivitelerin kalitesini attırmakla kalmaz aynı zamanda turistik
çekiciliğin kendisi de olabilmektedir. Alternatif turizm kapsamında değerlendirilebilecek olan
endemik türlerin doğada gözlenmesi olan botanik ve bitki inceleme turzmi her geçen gün
daha çok ilgi çekici bir hal almaktadır. Akdeniz bölgesi endemik bitki türleri açısından önemli
bir sahadır. Türkiyede tespit edilen 1890 endemik türün 750 si Akdeniz bölesinde
bulunmaktadır (Çağatay ve Arkadaşları, 2012: 22).
Anıt ağaçlar da turistik bir kaynak olabilmektedir. Örneğin Kumluca Karacaören Dibek
Tabiatı Koruma alanında bulunan “Ambar Katranı” 2326 yaşında olup bu özelliği ile turistik
bir çekicilik arz etmektedir (Doğaner, 2018: 31).
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İklim:
İklim hemen her turizm faaliyetinin gerçekleşmesinde etkili bir faktördür. Türkiye’de insan
fizyolojisi için hava sıcaklığının (günlük ortalama) en düşük 16,7 C en yüksek 24,7 C ve
ideal değer olarak da 20,4 C civarında bulunması gerektiği belirtilmektedir (SUNGUR, K.
A., 1980: 36). Akdeniz bölgesinin iklim elemanları, birçok turizm türü için gerekli olan
biyolojik konforu yılın büyük bir döneminde sağlayabilmektedir.
Akdeniz bölgesi, kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgemizdir. Buna yol açan nedenler, nemlilik
miktarı, güneş ışınlarının düşme açısı ve Toros Dağları'nın doğrultusu ve yükseltisidir.
Toroslar, kışın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin kıyıya inmesini önler. Akdeniz iklimin
en soğuk ay ortalaması 8–10 C kadardır ki bu sıcaklık doğada yapılabilecek birçok turizm
aktivitesine olanak sağlamaktadır.
Akdeniz bölgesinde kum-güneş ve denize dayalı turizm faaliyetlerinin ana turizm faaliyeti
haline gelemsin de de iklim en başta gelen faktördür. Uzun Yıllık iklim verilerine göre,
Akdeniz
bölgesinde
Mayıs
ve
ekim
ayları
arasında
sıcaklık
20
C
üstündedir(https://mgm.gov.tr Erişim Tarihi: 19.05.2018). Dolayısıyla kişilere göre
değişmekle birlikte, Akdeniz bölgesinde minimum yılın yedi ayı denize girmek mümkündür.
Akdeniz bölgesinde yağış rejimi düzensiz olup yaz mevsimi kurak geçmektedir. Bu da
güneşlenmek isteyen turistler için bir başka artı yöndür.
Diğer taraftan, Toros dağlarının varlığı yüksek kesimlerde kış turizminin elemanlarından olan
kayak, snowboard kayak heleski gibi aktivitelerin yapılmasına da olanak tanımaktadır.
Örneğin Isparta’daki Davraz Kayak Merkezi Türkiye’de kar kalınlığın en yüksek olduğu
yerlerden biridir. Üstelik Akdeniz bölgesinde Kış turizminde pek tercih edilmeyen sisli gün
sayısı yıllık 10 günden azdır (https://mgm.gov.tr Erişim Tarihi: 19.05.2018).

Obruk:
Karstik arazilerde meydana gelen bir yer şeklidir. Dolayısıyla Akdeniz bölgesinde sıkça
gözlenmektedir. Düz bir arazide dik açılı bir çukurluğun varlığı turistlerin ilgisini
çekmektedir. Turizm amacıyla kullanılan ilk obruklardan birisi Mersin'deki Cennet ve
Cehennem obrukları olmakla birlikte, Akseki’nin doğusunda karst jeomorfolojisinin yaygın
olduğu Çimiköy ve çevresinde 22 adet obruk belirlenmiştir (Doğaner, 2018:8). Bunların
tanıtımı ve ulaşım imkânlarının kolaylaştırıldığı takdirde önemli turist çekim noktaları olması
mümkündür.

Doğal Çekiciliklerin Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı:
Yukarıda bahsi gecen doğal çekicilikler Akdeniz Bölgesinde çeşitli turizm fırsatlarının ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Her şeyden önemlisi bu doğal çekiciliklerin koruma kullanma
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dengesinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla Akdeniz bölgesinde birçok koruma alanı
ilan edilmiştir. Bununla birlikte, koruma alanı dışında kalan, sahalarda hızlı bir bozulma
gözlenmektedir.

9.1.2. Kültürel Çekicilikler
Kültürel çekicilik kavramı çok çeşitli olabilmektedir. Bazı zaman tarihi değere sahip olan bir
eser bazı zaman ise geleneksel yemekler, festivaller, gibi meta ve faaliyetler kültürel bir
turizm çekiciliği olabilmektedir.
Akdeniz Bölgesi ilk çağlardan beri yerleşilmiş bir sahadır. Üstelik bu bölgede tarihte yapılan
binaların birçoğunda taş malzeme kullanıldığı için günümüze kadar gelebilmiştir. Dolayısıyla
tarihi turizm kaynaklarının bol olduğu bir sahadır. Akdeniz Bölgesinde antik çağdan
başlayarak günümüze kadar kalabilmiş, birçok eser görmek mümkündür. Akdeniz
Bölgesindeki tarihi ve kültürel turizm çekicilikleri idari sınırlar baz alınarak, ele alınacaktır.
Antalya İli:
Antalya İlinde yerleşme tarihi milattan önceye dayanmakta ve o dönemden itibaren kesintisiz
bir şekilde yerleşilmeye devam edilmiştir. Antalya ili sınırları içinde yer alan başlıca, kültürel
kaynakları antik döneme ait kalıntılar, Hristiyanlık dönemine ait eserler ve Türk-İslam
kültürüne ait olan eserler şeklinde üç kategoriye ayırmamız mümkündür.

Antalya Kentinde antik döneme ait turizm çekiciliği olan kaynaklar genellikle antik kent
kalıntılarıdır. Akdeniz bölgesindeki antik kentlerin önemli bir kısmı korunaklı limanların çok
olduğu Teke Yarımadasında yoğunlaşmıştır. Bölgedeki başlıca antik kentler; Xanthos,
Letoon, Patara, Antiphellos, Simena, Kyeneai, Trysa, Myra, Andriake, Limyra, Arykanda,
Rhadiopolis, Phaselis, Olympos, Chimaera, Termessos ve Ariassos gibi antik kentlerin Perge,
Sillyum, Apsendos, Selge, Side, Alara Han, Laertes ve Iotape’dir (Bingöl, 2004: 4).
Antik kentlerin Teke Yarım Adasında yoğunlaşması sonucu, Türkiye’nin ilk uzun mesafeli
(535 km) kültürel yürüyüş yolu, olan Likya yolu, tarihi bir güzergâh olarak belirlenmiştir.
Likya yolu, tamamı Akdeniz bölgesi sınırları dâhilinde kalmakta olup Fethiye’den başlayıp,
Antalya’da son bulmaktadır. 1999 yılından itibaren yerli ve yabancı turistler tarafından
tecrübe edilmektedir. Güzergahın bakımı sponsor ve gönüllüler tarafından yapılmaktadır
(https://likyayolurehberi.com Erişim Tarihi: 17.05.2018) Fethiye’den başlayan yürüyüş
yukarıda adı geçecek olan birçok antik kente uğramaktadır.

Antalya İli inanç turizmi için de önemli turistik çekicilikler barındırmaktadır. Örneğin,
günümüzde Noel Baba olarak bilinen Azizi Nicolas’ın Antalya İlinin Demre İlçesinde
yaşadığı düşünülmektedir. Günümüzde, Aziz Nicolas Klisesi Hristiyanlar için bir haç
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merkezine düşünülmekte ve her yıl 6-8 Aralık’ta Demre’de Uluslararası Noel Baba Festivali
düzenlenmektedir. Antalya’da Hristiyanlar için kutsal kabul edilen bir başka yer ise Perge’dir.
Perge’de MS 5-6 yy ’da Hristiyanlık için önemli bir dini merkez konumundaydı. İncil’de Aziz
Pavlosun Aksu Nehrini geçerek Perge’ye ulaştığının yazması Perge ve Aksu Nehrinin
Hristiyanlarca kutsal sayılmasına neden olmuştur. (Yılmaz, Erdinç ve Küçükali,2013: 1049)
Bu bölgede var olan eserlerin sergilendiği Aziz Nikolas Müzesi, 2017 yılında Türkiye’de en
çok ziyaret edilen sekizinci müze olmuştur (http://www.kulturvarliklari.gov.tr Erişim Tarihi
19.05.2018).

Antalya ili sadece Hristiyanlar için değil İslam kültürü içinde önemli bazı yapılar
barındırmaktadır. Antalya İli sınırları içinde, Kesik Minare, Karatay Medresesi, Tekeli
Mehmet Paşa Cami, (Antalya Turizm Envanteri, 1997: 31-32). Elmalı’da Abdal Musa Türbesi
ve Külliyesi, Alanya’da 13. yy’dan kalma Alanya Camisi inanç ve kültür turizmi açısından
önem arz etmektedir.

Antalya İli sınırları içinde bulunan tüm tarihi kaynakların yanında Antalya’da çok sayıda
toplantı kongre ve festivaller düzenlenmektedir.
Antalya film festivali: Uluslararası Antalya Film Festivali, 1964 yılından beri düzenlenmekte
olup Türkiye’nin en önemli film festivalidir. 16–23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen
Antalya film festivali kapsamında 130 yakın etkinlik düzenlenmiş olup 2017 yılında yapılan
film festivali kapsamında yerli ve yabancı 3000 katilimce gelmiş ve yapılan 130’dan fazla
etkinlik için 20 000 adet bilet kesilmiştir. (https://www.ntv.com.tr/ Erişim Tarihi: 19.05.2018)
Antalya kongre turizmi bakımından da önemlidir. Kış mevsiminde doluluk oranlarının
düştüğü zamanlarda oteller ulusal ve uluslararası kongrelere hizmet vermektedir. İstanbul
İlinden sonra Türkiye’de en fazla kongre düzenlenen il Antalya’dır (Ercan 2012: 4).
Burdur İli:
Burdur ili de Akdeniz bölgesinin genelinde olduğu gibi kültürel turizm kaynaklarının bol
olduğu bir ildir. Burdur ili sınırları dâhilinde, 50’ye yakın höyük ve Tümülüs bulunmaktadır.
Burdur’daki bu tarihi kalıntıların hepsinin turizm amaçlı yoğun bir şekilde kullanıldığını
söylemek güçtür. Burdur ilindeki höyüklerden en fazla bilineni, Cilalı Taş Cağında
yerleşilmiş olan Hacılar Höyüğü’dür (Bingöl, 2004: 5). Burdur İli sınırları dahilinde Ulupınar
köyünde, Frig-Pers dönemi mezarlık alanı, Yeşilova’nın Mürseller Köyü’nde, Üçtepeler
Tümülüsleri, Tefenni Yuvalak Köyü’nde klasik yunan dönemine ait kaya kabartmaları
diğer önemli arkeolojik kaynaklardır.
Burdur İli sınırları dâhilinde tümülüs ve höyüklerin dışında sayısı 25’i geçen, antik kent ve
ören yeri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Merkez ilçede Moatra, Kormasa, Mallos,
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Hadrian, Sysianai, Tymbrianassus, Malgasa, Olbasa, Macropedium, Bucak ilçesinde,
Panemöteikhas, Keraitae, Komama, Yeşilova İlçesinde, Polyetta, Takina, antik
yerleşmeleridir.
Burdurun, Türk hâkimiyetine girdikten sonra şehir sınırları içerisinde birçok kervansaray ve
cami inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. Burdurun Türk
hâkimiyetine girdikten sonra inşa edilen eserlerinden bazıları: Burdur Ulu Camii. Burdur
Dengere Camii. Burdur İncir Kervansarayı Burdur Susuz Kervansarayı Burdur Dörtayak
Türbesi Burdur Pirkulzade Medresesi ve Kütüphanesi Burdur Saat Kulesi’dir.
Burdurun kültürel çekiciliklerine bir başka örnek olarak burdur arkeoloji müzesi ve yöresel
Burdur yemekleri gösterilebilir.
Isparta İli
Isparta İlinde de kültürel çekicilik kapsamında değerlendirilebilecek birçok turizm kaynağı
mevcuttur. Isparta ili dâhilinde yer alan yerleşmelerin tarihi antik çağa kadar uzanmaktadır.
İlde, Pisidia Antiocheia ve Adada Antik Kenti gibi önemli tarihi turizm kaynakları
bulunmaktadır.
Antik kentler dışında Klasik Çağdan kalma eserlerden başında Yalvaç İlçesinde bulunan ve
MÖ 4. yy’a tarihlenen ay tanrısı Men adına yapılmış Men tapınağı gelmektedir. Yine aynı
ilçede yer alan Kaya mezarları ve Tanrıca Artemis adına inşa edilmiş tapınaklarda önemli bir
turizm potansiyeli teşkil etmektedir.
Kubad Abad Sarayı, Eğirdir kalesi, Sığırlık kalesi Uluborlu Kalesi, Atabey Ertokuş
Kervansarayı, Atabey Ertokuş Medresesi, Eğirdir Dündar Bey Medresesi, Kutlubey Ulu
Camii, Mimar Sinan Camii, Kavaklı Camii, Eğirdir Hızırbey Camii, Yalvaç Devlethan
Camii,
Firdevs Bey Bedesteni, Ulu Cami, Dündar Bey Medresesi Aya Baniya ( Aya
Payana) Kilisesi, Ayastefanos Kilisesi gibi bazı yapılarda önemli kültürel turizm potansiyeli
barındırmaktadır.
Yukarıda Bahsi geçen çekicilikler dışında, Isparta için önemli bir çekicilik olan gül
yetiştiriciliği ve halıcılık da kültürel bir turizm potansiyeli olarak karşımıza çıkmaktadır.
Isparta’ya özel tur şirketleri tarafından organize edilen gül hasadı turları son yıllarda oldukça
rağbet görmektedir.

Mersin İli
Antik Çağda Kilikya olarak bilinen ve günümüzde Mersin İlini sınırlarını da içine alan bölge,
kültürel açıdan zengin olup bunlardan bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. Mersin İl
sınırları dâhilinde, Anamirium, Olba, İbriogion, Kaykos, Korasion, Elaiussa Sebaste Antik
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kentleri olmak Üzere toplam 6 adet antik kent bulunmaktadır. Onun dışında Kleopatra Yolu,
Sean Poul Kuyusu, Roma Yolu ve Klikya Zafer Takı, Zeuz Tapınağı ve Kilisesi, Aziz Poul
Kiliseseler Tisan Koyu, Aya Thekla Kilisesi, gibi antik çağa ait yapı ve mekanlar ile ortaçağa
tarihlenen Mamure Malesi Cambazlı Kilisesi, ve Eyüp Sultan Camisi, Tarsus Ulu Cami gibi
tarihi öneme sahip eserler yer almaktadır.
Mersin İlinde 1949 yılından beri kutlanan, Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat festivali
1949 yılından itibaren hasadının başladığı mayıs-haziran aylarında kutlanmaktadır
(http://www.milliyet.com.tr Erişim Tarihi 20.05.2018).
Mersin’de kültürel çekicilik
kapsamında değerlendirilebilecek bir başka önemli organizasyon da mersin moda ve tekstil
fuarıdır.
Mersinin Kültürel Çekiciliğine dair bir diğer şey ise gastro turizmin bir parçası olarak
sayılabilecek, zengin mersin mutfağıdır.

Adana İli
Mersin’le birlikte Tarihi Kilikya bölgesini oluşturan Adana İli de sınırları dâhilinde antik
çağdan kalma birçok tarihi turizm kaynağı barındırmaktadır. Bunlardan Bazıları, Şar,
Anvarza, Akören,Misis, Aegae, Magarsos, Sirkeli Muvattali Antik Kentleridir.

Yukarıdaki Tarihi turizm kaynakları dışında, M.Ö. II. Yüzyılda Romalılar tarafından Seyhan
Nehri üzerinde yaptırılan Taşköprü, kent merkezindeki Ulucami, Akmescit, Eskiden Saint
Jacques adlı bir Kilise iken camiye çevrilen Eski Cami (Yağ Cami), Hasan Ağa Cami ve
Bebekli Kilise yer almaktadır ( Adana İl Turizm Envanteri, 1998: 69).

Osmaniye İli
Yerleşme tarihi kalkolitik ve tunç çağlarına kadar inen Osmaniye, sırasıyla, Leleg, Hitit,
Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
İl sınırları dâhilinde Kastabala Antik kenti, Gaffarlı Taş Köprü, Toprak Kale, Alacami,
Ağcabey Cami, Envar-Ül Hamit Cami gibi tarihi turizm kaynakları ve Bu kaynakların
sergilendiği iki adet müze barındırmaktadır.
Bunların dışında Osmaniye ili sınırları içerisinde, Kadirli geleneksel sucuk festivali,
Osmaniye Geleneksel Güvercin Festivali, Tirşik Festivali, Delağra Güç ve Spor Şenliği,
Çukurova Aşıklar Bayramı, gibi yerel ölçekli bazı festivaller yapılmaktadır.

Hatay İli
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Hatay’da bulunan Nur Dağları kabaca kuzey güney yönlü uzanan bir horst graben sahası
oluştururlar. Anadolu’daki dağların doğu batı doğrultusunda uzandığı yerlerde kuzey güzey
istikametinde uzanan bir graben Anadolu ile Arap yarım adasını bir birine bağlayan önemli
bir geçit görevi görmektedir. Bu geçidin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok kale
kurulmuştur. Güvenlik amacıyla inşa edilen bu kaleler günümüzde önemli iyi bir tarihi turizm
kaynağı durumundadır.

Yukarıda sözü edilen kalelerden bazıları şunlardır: Antakya Kalesi, Sarı Seki Kalesi, Darb-ı
Sak Kalesi(Beyazıt-i Bestami), Bakras Kalesi, Hatay sınırları içinde, Bakras Kalesi, Koz
Kalesi (Kürşat Kalesi) , Kurt Kalesi, Şıvlan Kalesi (Şalan Kalesi), İmma Kalesi (Reyhanlı),
Mancınık Kalesi, Cin Kulesi’dir. Bölgedeki kaleler ilk ve orta çağ boyunca farklı isimler ya
da eski kalenin yerine kurularak bilfiil kullanılmıştır.

Hatay İli sınırları içerisinde kaleler dışında, İsos Antik kenti, Sokullu Kervansarayı, St Pierre
Klisesi, Hz Hıdır Türbesi, St Simon Manastırı, Titus Kaya Tüneli, Kanuni Sultan Süleyaman
Camii, Habib-i Neccar Camisi, Aziz Pavlus Ortodoks Klisesi gibi Kültürel Turizm Kaynağı
olabilecek, yapı ve yerler de yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen tarihi yapılar ve yerler dışında, hataya mutfağı gastro turizm
kapsamında değerlendirilebilecek kültürel kaynaklar arasındadır.

Kahramanmaraş İli
Topraklarının önemli bir kısmını ve il merkezi Akdeniz Bölgesinde bulunan Kahramanmaraş
İlinde Abdulhamid Han Camii, Ulu cami, Meyremçil Kalesi, Tarihi Çeyhan Köprüsü,
Kahramanmaraş Kalesi, gibi turizm potansiyeli bulunan tarihi yapılar yer almaktadır.
Kahramanmaraş’ta yerel etkiye sahip çok sayıda festival de düzenlenmektedir. Bunlardan
bazıları, Merkez İlçede, Kahramanmaraş Filo Güvercini Festivali, Göksun İlçesinde
Goksun Karakucak Güreş Festivali, Cağlayan Cerit İlçesinde Çağlıyancerit Ceviz Festivali,
Türkoğlu İlçesinde, Tıbık Yayala Şenlikleri Doğa Yürüyüşü, Uluslar Arası Kısa Şalvar
Festivali, Nurhak İlçesinde Nurhak Kültür Şenlikleri ve Barış Bulut Pınarı Kültür ve
Doğa Festivali, Göksun İlçesinde Güreş Festivali’dir.
Kültürel Çekiciliklerin Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı Akdeniz bölgesindeki
kültürel zenginlikleri genel olarak, Tarihi kalıntılar, festivaller, kongreler ve geleneksel
yemekler olarak dört sınıfa toplamak mümkündür. Yukarıda ayrıntısıyla verildiği gibi birçok
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zenginlik var olsa da bu zenginliklerin bir turizm kaynağı olarak kullanılması istenilen
düzeyde değildir ve birçoğunun etki alanı sınırlıdır.

9.2. Turistik Hizmetler
Ulaşım:
Turistik çekiciliklerin varlığı ve bilinmesi önemli olduğu kadar o çekiciliklere ulaşılabilir
olması da önemlidir. Bölgeye gelen turistler, Akdeniz bölgesinde bulunan turistik
çekiciliklere ulaşmak için çoğunlukla havayolu ve karayolunu tercih etmektedirler.
Akdeniz Bölgesi sınırları dâhilinde, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet veren 6 adet hava
limanı mevcuttur. Bu hava limanlarından en işlek olanı Antalya Hava Limanıdır. Antalya
Hava Limanını Dışında, Dalaman Hava limanı, Alanya Gazipaşa Havalimanı, Adana Hava
Limanı,
Hatay Havalimanı ve Denizli’de Çardak Hava Limanları da turistlerin
kullanabileceği hava limanlarıdır.
Akdeniz bölgesi kara yolu bakımından da gelişmiş durumdadır. Bölgedeki ana ulaşım aksları
Antalya-Adana ve İskenderun’a kadar uzanan E-5 ve Marmaris-Antalya-Isparta istikametini
takip eden, E-24 nolu otoyoldur. Bu ana yollar ve anayollara bağlanan diğer yollar vasıtasıyla
istenilen turistik sahaya rahatlıkla ulaşılabilir.
Akdeniz bölgesi geniş bir kıyıya sahip olup, Kaş, Finike, Taşucu, Alidaş, İskenderun, Kemer,
Fethiye, Mersin, Ortadoğu ve Botaş Limanı gibi önemli limanlar bulunmaktadır.
Akdeniz bölgesinde İçel, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Kilis, Burdur ve
Isparta gibi yerleşmelere demir yoluyla ulaşmak mümkündür. Fakat mevcut turistlerin
demiryolunu yoğun bir şekilde kullandığını söylemek güçtür.

Konaklama:
Akdeniz Bölgesinde, Otel, Motel, Tatil Köyü, Termal Otel, Butik Otel Kamping gibi birçok
konaklama seçeneği mevcuttur. Mevcut konaklama tesisleri, Başta Antalya olmak üzere
Antalya, Alanya, Dalaman Fethiye kıyılarında yoğunlaşmış durumdadır. 2017 yılı itibariyle
konaklama tesislerinin sayısı, 1215 olup, Oteller 1005 ini oluşturmaktadır. Bahsi Geçen 1005
otelinde, 378’i beş yıldızlı, 311’i 4 yıldızlıdır (Tüik 2017).

Akdeniz bölgesindeki yatak kapasitelerine baktımızda, Antalya İli Bölgedeki tüm yatak
kapasitesinin %91’ine sahiptir. Antalya İlini %4 ile Mersin, %2 ile adana illeri takip
etmektedir (Tablo 1).
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Tablo : İllere Göre Yatak Kapasitesi (2017)
Antalya

507518

Mersin

20844

Adana

9105

Hatay

8786

Kahramanmaraş

4385

Isparta

1912

Osmaniye

879

Burdur

753

Toplam

554182

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Antalya’nın Akdeniz Bölgesindeki toplam turist sayının %87’sine sahip olup da yatak
kapasitesinin %91 olması turizm sezonun aylara homojen bir şekilde dağılmamış olmasıyla
ilgilidir. Yaz mevsiminde doluluk oranları yüksek olan Antalya hotellerinde kış mevsiminde
doluluk oranları düşük olur. İşletmeler yaz aylarındaki turist sayısına göre yatak sayısını
belirlemiştir.
Mersin İlindeki yatak kapasitesi 20 binin üzerinde olup, oteller yatak kapasitesinin büyük
kısmı Alanya ilçesinde yoğunlaşmıştır.

Yeme-İçme, Eğlence ve Alışveriş
Akdeniz Bölgesindeki otellerin büyük bir kısmı her şey dâhil sistemini uygulamaktadır. Her
şey dâhil sistemde, gelen turistlerin yeme-içme-eğlence gibi ihtiyaçlarının tamamına yakını
tatilini geçirmekte olduğu turizm işletmesinde karşılanmaktadır.
Diğer taraftan, Akdeniz Bölgesinde bulunan alternatif turistik faaliyetlerde turistik çekiciliğin
yakınında bulunan yerel girişimciler tarafından saplanmaktadır.

9.3. Mevcut ve Potansiyel Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
Yukarıda anlatıldığı gibi Akdeniz bölgesinde çeşitli turizm türlerinde kullanılabilecek birçok
doğal veya kültürel kaynak bulunmaktadır. Bununla birlikte bu kaynakların her birinin
kullanıldığını söylemek güçtür. Genel olarak baktığınızda kıyılarda deniz turizmi, yat turizmi,
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golf ve kongre turizmi ağırlık kazanırken, için bölgenin iç kısımlarında, Treking, doğa
yürüyüşü, avcılık, gibi macera turizmi kapsamında değerlendirilebileceğimiz turizm
aktiviteleri yoğunlaşmıştır. Kış turizmi ve yaylacılık faaliyetleri ise ortalama 2000 m
rakımdan sonra gözlenmeye başlar. Kış turizmi Bölgenin batısında Isparta Davraz, ve Antalya
Saklıkent’de yapılırken, yayla turizmi bölgenin doğusunda, Adana ve Mersinde illerinde
yoğunlaşmıştır.
Akdeniz Bölgesinde hâkim turizm türü kum-güneş-deniz üçlüsüne dayanmaktadır. Bu tür
turizm faaliyetleri, Antalya, Alanya, Fethiye ve Dalaman kıyılarında yoğunlaşmıştır.
Son yıllarda popüler hale gelen golf turizmi de büyük ölçüde kum-güneş-denize dayalı
turizmin hâkim olduğu sahalarda karsımıza çıkmaktadır. Çünkü golf turizmi için ihtiyaç
duyulan saha ve aletlerin temini büyük oranda yöredeki beş yıldızlı hoteller aracılığıyla temin
edilmektedir.
Kongre turizmi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Kilis Üniversitesi gibi üniversitelerin bulunduğu merkezler ve bölgedeki lüks
otellerin yoğunlaştığı sahalarda yoğunlaşmıştır. Bu durumun temel sebebi, kongre turizmi
için ihtiyaç duyulan alt yapı olanaklarının üniversiteler ve turistik tesislerce daha kolay
sağlanabilmesidir.
Macera turizmi su altı dalışı, mağara ziyaretleri, kamping gibi çok çeşitli faaliyetleri
bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla Macera turizmi diğer turizm türlerine göre daha
homojen dağılmıştır.
Potansiyel Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
Akdeniz bölgesinde birçok turizm türüne hitap edebilecek potansiyel bulunmakta fakat bu
potansiyellerden istenilen düzeyde yararlanılmamaktadır. Örneğin Akdeniz bölgesinde bolca
mağara olduğu halde bunları çok azı turizm faaliyetlerine sahne olmaktadır.
Akdeniz bölgesi için uygun olan ve daha fazla ön plana çıkması gereken bir diğer turizm türü
kurvaziyer turizmidir (Sertkaya Doğan, 2011:295). Lüks yolcu gemileri uğradıkları limanlar
arasına, Antalya, Fethiye, Adana, Mersin gibi durakları da ekleyebilirler. Bu şehirlerdeki
turizm kaynakları gelen turisti tatmin edebilecek kalite ve çeşitliliktedir.

Yukarıdaki satırlara dile getirildiği gibi dünyadaki önemli endemik bitki sahalarından
birisidir. Bununla birlikte, endemik bitkilerin bulundukları sahada gözlenmesi olarak
özetlenebilecek botanik turizmi Antalya İli dışında dışındaki diğer illerde pek rağbet
görmemektedir.
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Akdeniz bölgesinde Potansiyelinden istenilen düzeyde yararlanılamayan bir başka turizm türü
ise kuş gözlemciliğidir. Akdeniz bölgesi özellikle de Adana, Hatay ve Gaziantep İlleri kuşları
göç yolları üzerinde olup önemli bir potansiyel barındırmakla birlikte yeterli ilgi
görülmemektedir.

9.4. Talep Analizi
2017 yılı itibariyle Türkiye’deki yabancı ve yerli turist sayısı, 37 milyon iken, Akdeniz
bölgesine gelen turist sayısı ortalama 13 milyondur. Bir başka ifade ile tüm turistlerin %35 i
Akdeniz Bölgesine gelmiştir (TÜİK 2017 Turizm Verisi).
Türkiye’ye gelen turistlerin 23 milyonu yerli, yaklaşık 14 milyonu ise yabancı turistlerdir.
Akdeniz bölgesinde yerli turist sayısı 6 milyon yabacı turist sayısı ise 7 milyon kadardır
(TÜİK 2017 Turizm Verisi). Akdeniz Turizmi Türkiye genelinden farklı olarak yabancı turist
tarafından daha fazla tercih edilmiştir.

Yerli ve Yabancı Turist Sayısı ve İllere Dağılış:
Akdeniz bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin illere göre dağılımına baktığımızda; gelen
yerli ve yabancı turistlerin %87’si Antalya İli sınırları dâhilinde tatillerini geçirdiğini,
Antalya İlini %5 ile Adana, %4 İle Mersin İllerinin takip ettiği görmekteyiz (TÜİK 2017
Turizm Verisi).
Tablo: İllere Göre Akdeniz Bölgesine Gelen Turist Sayısı (2017)
İl Adı
Yerli Turist
Yabancı Turist

Toplam Turist Sayısı

Anatalya

6744764

7014514

13759278

Mersin

749552

57789

807341

Adana

648150

44569

692719

Hatay

377553

50728

428281

Kahramanmaraş

318670

3245

321915

Isparta

257682

11105

268787

Burdur

174282

9388

183670

Osmaniye

49125

1881

51006

Toplam

9319778

7193219

16512997

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Gelen yerli ve yabancı turistlerin, illere göre dağılımında dikkat çeken bir diğer nokta Antalya
ve Hatay dışındaki tüm illerde yerli turist sayısının daha fazla olduğudur. Özellikle Hataya
gelen turistlerin %90’ı yabancı turisttir. Antalya için ise gelen turistlerin %57 si yabancı
%43’ü yerli turisttir. Dolayısıyla Antalya ve Hatay daha çok yabancı turistlere, bölgedeki
diğer iller ise daha çok yerli turistlere hizmet vermektedir.

Turist Profili
Bir bölgeye gelen turist miktarı kadar turist profili de önemlidir. Akdeniz bölgesine gelen
turistlerin yarıdan fazlası orta gelir gurubuna ait olup, ortalama günlük 800 dolar
harcamaktadırlar (TÜİK 2017 Turizm Verisi).
Akdeniz bölgesine gelen turistlerin ortalama geceleme sayısı 2 gündür. Bununla birlikte
Geceleme sayıları illere göre farklılıklar göstermektedir. Gelen turistlerin en fazla
geceledikleri il Antalya’dır. Antalya İlini, Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş ve Mersin İlleri
takip eder. Antalya İlindeki lüks otellerin sıkça uyguladığı paket turların bu geceleme
istatistikleri üzerinde önemli derecede etkili olduğu düşünülmektedir (TÜİK 2017 Turizm
Verisi).

Tablo: Geceleme Sayısının İllere Göre dağılışı
İller

Geceleme Sayısı

Anatalya

5

Osmaniye

1.9

Hatay

1.7

Kahraman Maraş

1.7

Mersin

1.7

Adana

1.6

Isparta

1.5

Burdur

1.3

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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9.5. Pazar Analizi
2017 yılında içeresinde Akdeniz Bölgesine gelen yabancı turistlerin yarısına yakınını Alman
uyruklu turistler oluşturur. Alman uyruklu turistler Akdeniz bölgesine gelen toplam yabancı
turist miktarının %42 sine denk gelmektedir. Alman turistleri sırasıyla Ukrayna, Rusya,
İngiltere, Hollanda, Danimarka, İran, İsveç, Kazakistan ve İsrail uyruklu turistler takip
etmektedir (Tablo 3) (TÜİK 2017 Turizm Verisi).
Tablo: Akdeniz Bölgesine Gelen Yabancı Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı
Gelen Turistlerin Uyrukları
Turist Sayısı
Almanya

3008188

Ukrayna

581576

Rusya Fed.

530331

İngiltere (Birleşik Krallık)

297806

Hollanda

290493

Danimarka

170956

İran

164285

İsveç

163666

Kazakistan

129565

İsrail

125840

Toplam

5462706

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Akdeniz bölgesine yabancı turistlerin ülkelerine göre ilk 10’u toplam yabancı turistlerin
%24’üene denk gelmektedir.

Potansiyel Pazar Ülkeleri
Akdeniz Bölgesinde kum-güneş- deniz üçlüsüne dayanan bir turizm türü hâkimdir.
Dolayısıyla kendi ülkesinde yeterli konfor şartlarında denizden yararlanamayan kuzey Avrupa
Ülkeleri Akdeniz bölgesi için hem önemli, hem de potansiyel bir pazar durumundadır.
Akdeniz bölgesi yayla turizmi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Yakın zamanda
Karadeniz Bölgesine gelen Arap ülkelerinden gelen turistler, Akdeniz Bölgesi için de
potansiyel bir pazar oluşturmaktadır.
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Tüm bunların dışında Akdeniz bölgesinde alternatif turizm olan kültür turizmi büyük bir
potansiyel barındırmaktadır. Antik Döneme tarihlenen birçok kent ve arkeolojik kalıntıların
varlığı, kendi soylarını Helen kültürüyle bağdaştıran Avrupa hatta Amerikalı turistler için
önemli bir pazar teşkil etmektedir.

9.6. Rekabet Analizi
Akdeniz Bölgesindeki rekabet şartlarını küresel ve ulusal çapta olmak üzere iki aşamada
değerlendirmek mümkündür.
Akdeniz bölgesinin turizm aktivitelerine baktığımız zaman, rekabet halinde olduğu Fransız ve
İspanyol Rivieralarından göre en büyük artısı, Fransa ve İspanya kıyılarından çok daha makul
fiyatlarda tatil imkânı sunmasıdır. Akdeniz bölgesinin gerek batı gerekse doğu dünyasına
coğrafi yakınlığı rekabet gücünü arttıran bir başka faktördür.

Akdeniz Bölgesi’nin Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi
Akdeniz bölgesinin ulusal çapta da önemli bir rekabet gücüne sahiptir. Bununla birlikte,
Türkiye’de en fazla turist çeken, bölge Marmara Bölgesi’dir. Bunun temel nedeni, Akdeniz
Bölgesindeki turizm aktivitelerinin yaz sezonunda yoğunlaşırken, diğer sezonlarda gelen
turist sayısının düşük olmasıdır. Buna karşı Marmara Bölgesi yıl boyunca turist alan bir
bölgedir. Akdeniz Bölgesi, son yıllarda kongre turizmi, kış turizmi, golf turizmi, kültür
turizmi gibi alternatif turizm türleri sayesinde hem gelen turist sayısı artmış hem de
mevsimlere göre daha homojen bir hale gelmiştir. Gelecekte yaz mevsimi dışında gerçekleşen
alternatif turizm türlerinin daha güçlenmesiyle turist sayısı bakımından Marmara Bölgesini
geçmesi mümkündür.

Akdeniz Bölgesiyle rekabet eden diğer bölge ise Ege Bölgesi’dir. Ege Bölgesi ile Akdeniz
Bölgesi bir birine benzer turizm türleri ve potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, Akdeniz
bölgesinin koruma kullanma dengesinin daha fazla tehdit altında olduğunu söylemek
mümkündür.

9.7. Sentez (Swot Analizi)
Akdeniz Bölgesi’nin Güçlü Yönleri ve Fırsatlar
Akdeniz Bölgesinin turizm açısından, en önemli özelliği, oturmuş bir turizm kültürünün
olması ve gerekli olan alt yapının varlığıdır.
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Bölgede özellikle de Antalya Bölümünde yer alan turistik işletmelerin büyük sermaye
sahiplerine ait olması ve ulusal ve uluslararası reklam imkânları ile bağlantılarının bulunması
Akdeniz Bölgesi’nin güçlü yönlerinden biridir.
Akdeniz Bölgesi gerek doğal gerekse beşeri turistik kaynaklar bakımından oldukça zengin ve
bu turistik kaynaklara ulaşım oldukça kolay bir bölgedir.
Akdeniz bölgesinde turizmi etkileyen en önemli doğal ortam koşulu iklimdir. İklimin açık
havada yapılan birçok turizm faaliyetine yılın büyük kısmında uygundur. Diğer taraftan
yüksek rakımlı dağların varlığı, kış turizmine de olanak sağlamaktadır.
Bölge’de yat turizmi için uygun olan yüksek kıyı tipi ile ince taneli ve kilometrelerce uzanan
kumul oluşmasına olanak tanıyan alçak kıyı örneklerinin bir arada bulunması Akdeniz
Bölgesinin bir başka güçlü yönüdür.
Akdeniz’de turizm için en fazla kullanılan kıyı ve denizlerin diğer bölgelere göre daha
temizdir.
Bölgede karstik bir yapının hâkim olması, mağara, obruk gibi turistik çekicilik olabilecek
yeryüzü şekillerinin oluşmasına olanak sağlamıştır.
Akdeniz bölgesi, tüm Anadolu’da olduğu gibi eski dönemlerden beri sürekli olarak
yerleşilmiştir. Fakat Akdeniz Bölgesinin diğer bölgelere göre şansı yapı malzemesi olarak taş
kullanılmış olmasıdır. Özellikle Karadeniz bölgesi ile karşılaştırıldığında bu avantaj çok daha
net hissedilir.

Akdeniz Bölgesi’nin Zayıf Yönleri ve Riskler
Akdeniz için en önemli turizm kaynağı olan kıyılar ve denizin tarımsal ilaç kullanımından
kaynaklanan kirliliğe maruz kalmaktadır. Bir başka ifadeyle koruma kullanma eşiklerine
dikkat edilmemektedir.
Turizm halen sezonluk olarak yapılmakta, turizm sezonu dışında işletmeler ve turizm
sektöründe çalışan kişiler zor duruma düşmektedir.
Akdeniz Bölgesine gelen yabancı turistler en çok Rusya ve Almanya’dan gelmekte olup,
turistlerin geldikleri ülkeler homojen dağılmamıştır. Bu durumda Almanya veya Rusya’yla
siyasi bir olumsuzluk halinde sektör büyük bir krizle karşılaşabilir.
Son olarak Akdeniz bölgesine gelen turistin her şey dâhil paket turlarıyla gelmesi ve bundan
dolayı yerel ekonominin turizmden gerektiği kadar yararlanamaması gösterilebilir.
Sonuç:
Bir sahada turizmden söz edebilmek için, bölgenin turizm kaynağının/çekiciliklerinin
varlığının bilinmesi, kaynakların ulaşılabilir olması ve bölgeye gelen kişilerin
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konaklayabilecekleri tesislerin olması gerekmektedir. Turizm kaynaklar çok çeşitli olmakla
birlikte genel olarak, doğal ve kültürel çekicilikler olmak üzere iki başlık altında toplanabilir.
Doğal çekicilikler başlığı altında iklim, jeomorfoloji ve hidrografya gibi fiziki coğrafya
elemanları ele alınmış ve doğal çekicilikler bakımından Akdeniz Bölgesinin önemli bir
potansiyeli olduğu gözlenmiştir.
Akdeniz Bölgesi göç yolları üzerinde yer alması ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış
olduğundan dolayı kültürel turizm kaynakları bakımından da zengindir. Bu kültürel
zenginlikler son yıllarda önemi artan, Kültür turizmi kapsamında rahatlıkla değerlendirilebilir.
Akdeniz Bölgesinde Turizm çekiciliklerine ulaşım kolaydır. Bölgeye hava, kara, deniz,
demiryoluyla ulaşmak mümkündür. Akdeniz Bölgesi konaklama hizmetleri bakımından da ön
plana çıkmaktadır. Bölge geneli özellikle Antalya civarında, hem sayı hem de çeşit
bakımından birçok konaklama tesisi bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Son on yılda Akdeniz bölgesine gelen turist sayısını TUIK ve Kültür Bakanlığı verilerini
kullanarak araştırınız.
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Uygulama Soruları
Akdeniz bölgesi illerini gelen turist miktarına göre sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Akdeniz bölgesi turizm varlıkları ele alınmıştır. Bu bağlamda öncelikli olarak
bölgenin konumu ve genel coğrafi özelliklerine değinilmiştir. Bölge içinde yer alan illere ait
doğal, kültürel ve tarihi turistik varlıklar belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları

1-) Akdeniz Bölgesi’nde turizm açısından öneme sahip olan Kaledoniyen Burnu’nun
doğusunda kalan saha hangi kıyı tipine örnektir?
Enine Kıyı Tipi
Boyuna Kıyı Tipi
Ria Kıyı Tipi
Dalmaçya Kıyı Tipi
Limanlı Kıyı Tipi

A)
B)
C)
D)
E)

2-) Akdeniz kıyılarında yüksek kıyıların varlığı aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Bitki örtüsünün gelişimini
Kıyı kenar çizgisinin bozulmasını
Kıyı birikim şekillerinden kumulların oluşmasını
Sahil şeridinin bozulmasına
Kıyı Kanunu’nun yürürlüğe girmesini

3-) Çevre ve Şehircilik ÇED Raporuna göre Akdeniz kıyılarında karşılaşılan en büyük
kirletici aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Plastik ve kağıt-cam atıkları
Sanayi atıkları
Balıkların aşırı avlanması
Doğal kaynak arayışı
Tarımda kullanılan kimyasallar

4-) Günümüzde yılda 60.000turist çeken burdur ilinde yer alan mağara aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Karain Mağarası
Yedi Uyurlar Mağarası
Tınaztepe Mağarası
İnsuyu Mağarası
Yerköprü Mağarası

5-) Antalya ilinin Alanya ilçesinde bulunan ---------- sağlık turizmi amacıyla kullanılır.
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Yukarıdaki boşluğa uygun olan mağara aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Damlataş Mağarası
Peynirlikönü Mağarası
Karain Mağarası
Yerköprü Mağarası
Dupnisa Mağarası

6- ‘Akdeniz bölgesinde her ne kadar, yüksek kıyılar hâkim olsa da, yer yer uzun ve kaliteli
kumullar oluşabilmiştir. Özellikle Antalya ile Kemer Yolu arasında deniz sığ olup ince
kumullar oluşmuş ve bunlar plaj olarak kullanılmaktadır. Akdeniz bölgesinin doğu kısmında
ise Tarsus-Kumköy Plajı (20 km) ve Silifke Taşucu Plajı(10 km) önemli plajlardandır’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

7- ‘Bölgede, turizm amaçlı kullanılan mağaraların çoğu macera turizmi kapsamında olmakla
birlikte, mağaralar sağlık turizmi, kültür turizmi ve inanç turizmi amacıyla da kullanıldığı
bilinmektedir. Bazı mağaraların havası, solunum ile ilgili rahatsızlığı olan hastalar için uygun
mikroklimal şartlar sunmaktadır’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

8- ‘Akdeniz Bölgesinde yaylacılık geleneği uzun zamandan beri kırsal yaşam tarzının bir
uzantısı oluşmuştur. Son dönemlerde yaylalar turistik bir kaynak olmaya başlamıştır. Akdeniz
bölgesindeki yayla turizmi, Nur Dağları, Engizek Dağları, Ahır Dağları, Aladağlar, Bolkar
Dağları, Kuyucak Dağları, Dedegöl Dağları, Geyik Dağları, Beydağları ve Taşeli platosunun
yüksek kesimlerinde yoğunlaşmıştır’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru
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9- ‘Akdeniz bölgesi, kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgemizdir. Buna yol açan nedenler,
nemlilik miktarı, güneş ışınlarının düşme açısı ve Toros Dağları'nın doğrultusu ve
yükseltisidir. Toroslar, kışın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin kıyıya inmesini
önler. Akdeniz iklimin en soğuk ay ortalaması 8–10 C kadardır ki bu sıcaklık doğada
yapılabilecek birçok turizm aktivitesine olanak sağlamaktadır’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

10- ‘Akdeniz bölgesinde Potansiyelinden istenilen düzeyde yararlanılamayan bir başka turizm
türü ise kuş gözlemciliğidir. Akdeniz bölgesi özellikle de Adana, Hatay ve Gaziantep İlleri
kuşları göç yolları üzerinde olup önemli bir potansiyel barındırmakla birlikte yeterli ilgi
görülmemektedir’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

1-B, 2-C, 3-E, 4-D, 5-A, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A
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10. EGE BÖLGESİ DESTİNASYON ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ege bölgesinin genel coğrafi özellikleri ve Ege bölgesinde yer alan turistik varlıklar ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ege bölgesinin genel coğrafi özelliklerini açıklayınız.
Ege bölgesinin turizm potansiyeli nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ege bölgesi genel özellikleri
Ege bölgesi turizm varlıkları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sahanın
doğal
çevre Konu anlatımı, ders notları
özellikleri hakkında bilgi ve diğer kaynak kitaplar
sahibi olmak
yardımıyla
Sahada önemli olan turizm Konu anlatımı, ders notları
değerlerinin bilinmesi
ve diğer kaynak kitaplar
yardımıyla
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Anahtar Kavramlar
Ege bölgesi, turizm, destinasyon alanları
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Giriş

10.1. Bölgenin Coğrafî Özellikleri:
Ege Bölgesi ismini, kıyı boyunca uzandığı Ege Denizinden alır. Kuzeyde, Kaz Dağı`nın
güney eteklerinden; güneyde, Marmaris`in doğusuna kadar uzanan bölgenin doğu sınırından;
Emir ve Sultan dağlarının doğusundan geçer. Bölge; Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgeleriyle komşudur.

Şekil: Ege Bölgesi İller haritası.

Kaynak: www.cografyaharita.com
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Ege Bölgesi`nin turizm bakımından zengin bir doğal ve kültürel yapısı vardır. Dağların kıyıya
dik olarak uzanması, son derece girintili çıkıntılı bir kıyı şeridi yaratmıştır (Ege denizi
kıyılarının toplam uzunluğu 593km’dir.) ve doğal kumsalların denize girmeye son derece
elverişli olmalarının yanı sıra, yüksek kıyılarda da çekici görünümleriyle ilgi toplarlar. Ayrıca
yöredeki bük (Akbük, Gökçeler bükü, Değirmen bükü, Palamut bükü, Kargıbük, vb.),
özellikle son yıllarda iyice yaygınlaşan yat turizminde, yatlara doğal liman işlevi gören;
“Mavi Yolculuk” adıyla yaygınlaşan ve kıyının Kuşadası`ndan Antalya`ya kadar olan
koylarını dolaşan yat turizmi, bölgeye önemli miktarda yerli ve yabancı turist çekmektedir;
ülkemizin başlıca üç yat limanı (Kuşadası, Çeşme ve Bodrum yat limanları) da bu
kıyılardadır.
Ege bölgesi iklim özellikleri bakımından iki farklı özellik göstermektedir. Kıyı alanlarını
oluşturan Asıl Ege bölümü Akdeniz iklim özelliklerini yansıtırken, bölgenin kabaca doğu
kesimini oluşturan İçbatı Anadolu bölümü ise karasallığın daha fazla hissedildiği kesimi
oluşturmaktadır.
Tablo-: İzmir’e ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 - 2015)
IZMIR
Oc Şu M Nis Ma Hazi Tem Ağu Ey Ek Kas
ak bat art an yıs ran
muz stos lül im ım
Ortalama
Sıcaklık 8,9 9,5 11 15, 20, 25,6 28
27,7 23, 18, 14
(°C)
,7 9
8
7
8
Ortalama
4,2 5,1 6, 7,5 9,5 11,3 12,1 11,5 10, 7,3 5,3
Güneşlenme Süresi
2
1
(saat)
Ortalama
Yağışlı 11, 10, 9, 8,2 5,4 2,1
0,5
0,5
2
5,6 8,9
Gün Sayısı
9
8
2

Ara
lık
10,
6
4,1

12,
5

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Tablo: Muğla’ya ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 - 2015)
MUGLA
Oc Şu M Nis Ma Hazi Tem Ağu Ey Ek Kas Ara
ak bat art an yıs ran
muz stos lül im ım lık
Ortalama
Sıcaklık 5,5 6,1 8, 12, 17, 22,9 26,3 26,1 21, 15, 10, 7
(°C)
5
5
6
7
9
5
Ortalama
3,4 4,4 5, 7,2 8,4 10,3 11,2 11
9,3 7
4,5 3,2
Güneşlenme Süresi
5
(saat)
Ortalama
Yağışlı 14, 13 11 9,5 8
3,7
1,7
1,3
2,7 6,6 9,9 14,
Gün Sayısı
9
,1
6
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Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Tablo: Afyonkarahisar’a ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 2015)
AFYONKARAHIS
Oc Şu M Nis Ma Hazi Tem Ağu Ey Ek Kas Ara
AR
ak bat art an yıs ran
muz stos lül im ım lık
Ortalama
Sıcaklık 0,4 1,7 5, 10, 15 19,1 22,2 22,1 17, 12, 6,8 2,5
(°C)
4
4
7
1
Ortalama
3
4,1 5, 6,3 8,2 10
11,2 10,5 8,5 6,3 4,5 2,5
Güneşlenme Süresi
1
(saat)
Ortalama
Yağışlı 12, 12 12 11, 12, 7,7
3,9
3,2
4,3 7,6 8,7 12,
Gün Sayısı
7
,5 9
1
5
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Tablolardan da görüldüğü üzere İzmir ve Muğla Akdeniz iklim özelliklerini gösterirken iç
kesimde kalan Afyonkarahisar daha düşük sıcaklık değerlerine sahiptir.
Ege bölgesinde yer alan İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve
Kütahya illerinin tamamı gerek doğal ve gerekse tarihi ve kültürel varlıklarıyla turizm
bakımından önem kazanan sahalardır.
İzmir, ilk kez MÖ 3000 yılında, Truvalılar tarafından kurulmuştur. Birçok egemenlikten sonra
Osmanlı döneminde adı “İzmir” olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda üç yıl Yunan
egemenliğinde kalan kent, 9 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmış ve 1923 yılında il olmuştur.
İzmir, çevre illere kara yolu ile bağlı olup deniz, hava ve demir yolu ulaşım bağlantısı da
vardır.
Agora, Asansör, Klaros, Akropol, Kadifekale(Pagos), Bayraklı (Eski İzmir), Saat Kulesi,
Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Konak (Yalı) Camisi, Kolophon (Kolofon), Pergamon
(Bergama), Bergama Müzesi, Aigai (Agayi), Çeşme Kalesi, Çeşme Müzesi, Erythrai (Eritra),
Phokaia (Fokaya), Teos, Pitane (Çandarlı), Larisa, Efes (Ephesos), Efes Arkeoloji Müzesi,
Ayasulug, Meryem Ana Evi Kilisesi , Ödemiş Müzesi, Birgi Çakırağa Konağı, İsabey Camii,
Ali Ağa Camii, Kurşunlu Camii, Kemeraltı Camii, Selçuk İsa Bey Camii,Sultan Şah Türbesi,
Salepçizade Hacı Ahmet Efendi, Yalı, Hatuniye, Çorakkapı, Katipzade Medreseleri olarak
sıralanabilir. St. Polycarp Kilisesi, Beth İsrael Sinagogu,Lüks Hamam (Kadı Hamamı),
Basmane Hamamı, Çakaloğlu Hanı, Karaosmanoğlu Hanı, Kızlarağası Hanı,Teleferik
Tesisleri, Kültürpark, Kemeraltı Çarşısı, Çeşmealtı Plâjı, Urla Plâjı, Karaburun Plâjı,
Mordoğan Plâjı, Balıklıova Plâjı, Çeşme Plâjı, Ilıca, Şifne Plâjları, Akkum plâjları, Aliağa
Plâjı, Çandarlı Plâjı, Dikili Plâjı, Foça Plâjı,, Ahmetbeyli Plâjı, Klaros Plâjı ve Selçuklu
Pamucak Plajı, Balçova Kaplıcası, Güzellik Kaplıcası, Çeşme Kaplıcası, Şifne Kaplıcası,
Şirince Köyü ,Yamanlar Dağı, Bozdağ Kayak Merkezi, Küçük Menderes ve Gediz
nehirleri.Termal Turizm Merkezleri; Bayındır Ilıcaları, Menemen Ilıcaları.,Ilıcagöl

263

Ilıcası,Dikili Ilıcası, Bademli Ilıcaları,Tavşan Adası Ilıcası, Seferihisar Kaplıcaları,Urla
Ilıcaları ( Malkoç İçmeleri, Gülbahçe Ilıcaları)

Plajlar:İzmir ilinin Ege`ye 629 km kıyısı bulunmaktadır. Bunun 101 km`si doğal plaj
(kumsal) niteliğindedir. İzmir kıyıları yarımada ve koylardan oluşan coğrafyası nedeniyle,
plaj kullanımı dışında su sporlarına da olanak vermektedir
Yaylalar:Ödemiş İlçesinin Bozdağ Gölcük Yaylası, yine aynı bölgedeki Subatan Yaylası,
Karşıyaka ilçesinin kuzeyindeki Yamanlar Dağı üzerinde bulunan Karagöl, Bergama ilçesini
çevreleyen dağlardan kuzeydeki Madra Dağında bulunan Kozak Yaylası günübirlik
rekreasyon ve yayla turizmine elverişli alanlardır.
Aydın tarihi, MÖ 189 yıllarına dayanmaktadır. 7 Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden
kurtarılan Aydın, 1923 yılında il olmuştur. Aydın, Karayolu ile çevre illere bağlı olup ilin
demiryolu ulaşımı ve Kuşadası Limanı ile de deniz yolu ulaşımı bulunmaktadır.
Alabanda, Afrodisias, Üveys Paşa Camisi, Alihan Kümbeti, Kurtuluş Savaşı Şehitler Anıtı,
Nasuh Paşa Medresesi, Alinda, Antiokheia (Antiyokya), Küçük Ada Kalesi, Miletos (Milet),
Didyma (Didim), Priene (Prien) Tralles (Eski Aydın),Dilek Yarımadası Millî Parkı, Kızıldere
Kaplıcası, Salavatlı Kaplıcası, Germencik Çamur Kaplıcası, Gümüşlü Kaplıcası, İmamköy
Kaplıcası, Alangüllü Kaplıcası, Davutlar Kaplıcası ve Kuşadası İçmeleri, Meryem Ana Evi ve
Efes Antik Kenti, Aydın Yat limanı, Kuşadası ve Didim plâjları . Aydupaşa, Mardan,
Karacasu, Salıcaova yaylaları, Beydağları, , Büyük Menderes Irmağı ,Hasan Çelebi Camisi,
Ramazan Paşa Camisi, Ahmed Paşa Camisi (Ağaçarası Camisi, Nasuh Paşa Külliyesi, Milet
Kervansarayı , Tavşanburnu, Arpaz Kalesi, Mehmed Paşa Kervansarayı
Karia bölgesinin en eski kentlerinden biri olan Muğla, İlk Çağ`da kurulmuştur. İlk adı
“Mubella”dır. Cumhuriyet dönemine dek “Menteşe Eli” adıyla anılmış ve 1390 yılında
Osmanlı topraklarına katılan kent, 1923 yılında “Muğla” adı ile il olmuştur.
Muğla`nın Akdeniz ve Ege denizlerinde bin 124 kilometre uzunlukta kıyısı bulunuyor. Bu
kıyılar dünyanın en girintili çıkıntılı kıyıları olup, irili ufaklı yüzlerce koy, körfez, burun,
adacık ile Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Güllük limanları yer almaktadır.
Muğla, çevre illere kara yolu ile bağlıdır, ayrıca ilin hava ve deniz yolu ulaşımı da vardır.
Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, Telmessos, Bodrum Kalesi, Knidos, Pinara, Kaunos,
Marmaris Kalesi, Milas (Mylasa), Yuromos (Euromos), Tasos (Tassos), Labranda, Beçin
Kalesi, Sitratoniya (Stratonikeia) ,Lagina ,Tylos, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas,
Bodrum, Dalyan plâjları; Bodrum, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Göcek, Fethiye yat limanları,
Fethiye`de Belceğiz, Gebeler ve Turunç Pınarı kaplıcaları; Yatağan`da Bağkaya Kaplıcası;
Köyceğiz`de Girme Kaplıcaları ,Sultaniye kaplıcaları, Gümüşkesen Anıtı (mezarı, Sinuri
Tapınağı, Mozule Anıtı Mausoleum) Myndos Şehri Harâbeleri, Amos Şehri Harâbeleri,
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Telmessos Şehri Harâbeleri, Caunus Şehri Harâbeleri, Ören Harâbeleri,Patara Harâbeleri,
Labranda Harâbeleri, Pınara (Minare Köyü) Harâbeleri,Kınık (Ksantos) Harâbeleri,.Ayaklı
Köyü Harâbeleri, Kapıkırık Köyü Harâbeleri, Kedreia Harâbeleri, Bargylia Harâbeleri, Uydai
Harâbeleri, İasos, Strantonikeia Harâbeleri, Tios-Doger Harâbeleri, Üzümlü Harâbeleri,
Sidima (Dodurga)Harâbeleri,Lidya Kaya Mezarları(Amintas Anıtı)
Fethiye: Dağların denize kadar sokulduğu, çok güzel manzaralı kumsalların uzadığı Fethiye
civarında 19 antik şehir harâbesi vardır. Dağ, deniz, orman ve kumsalların kucaklaştığı
Fethiye her yanı eşsiz tabiî güzelliklerle doludur. Körfezde irili ufaklı 14 ada vardır.
Bu bölgede Datça (Reşadiye) yarımadası turizm faaliyetleri ve yarımadanın ucunda bulunan
Knidos antik şehri kalıntılarıyla oldukça önemlidir. Reşadiye yarımadası sahip olduğu doğal
ve kültürel değerleriyle son yıllarda fark edilmeye başlanmış ve bir turizm merkezi olma
yolunda ilerleyen yurdumuzun gelişmekte olan yörelerinden biridir. 20-25 yıl öncesine kadar
yarımadanın geçimi ve ekonomik hayatı tamamen tarıma dayalıyken, ulaşım imkânlarının
iyileştirilmesiyle turizm de geçim kaynakları arasına girmeye başlamıştır. Bugün yarımada
genel olarak incelendiğinde, daha önceki kısımlarda da söz edildiği gibi yakın çevresinde
bulunan ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinde yer alan tüm doğal güzelliklere
sahiptir. Buna rağmen sahanın turistlik açıdan varolan potansiyelini tam olarak kullanmadığı
göze çarpar. Tabii ki bu durumun oluşmasında pek çok faktörün etkisi vardır.
Çalışma sahamız sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklarıyla büyük bir çekiciliğe sahiptir.
Özellikle yabancı turistler açısından deniz ve güneş oldukça cezbedici unsurlardır. Bununla
beraber adeta bir oya gibi işlenmiş kıyılarıyla çeşitli rekreasyonel faaliyetlere (yüzme, yelken,
sörf vs.) olanak tanıması çekiciliği daha da arttırmaktadır. Yarımadanın uç kısmındaki Tekir
burnunda kalıntıları bulunan antik şehir Knidos'un varlığı da kültürel açıdan ilgi çekicidir. Bu
sahada yapılan arkeolojik çalışmaların hızlandırılması ve çevrenin düzenlenerek daha aktif bir
şekilde turizme yönlendirilmesi gerekmektedir.
Turizm, arz- talep dengelerini içinde barındıran çok yönlü bir faaliyettir. Taleplerin yeterli
oranda karşılanamaması durumunda turizmde büyük problemler yaşanır. İstekleri
karşılayamayan bölgelere ise, zamanla ilgi azalır ve turizm faaliyetleri sönükleşir. Turizmin
gelişmesine yardımcı olacak unsurlardan olan konaklama, altyapı ve tamamlayıcı hizmetler
bu esnada devreye girmektedir.
Konaklama alanları çok çeşitli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yarımada genelinde de pek çok
türde konaklama biçimiyle karşılaşılır. Örneğin karavan, çadır ve kampinglere yarımadaya
geçilen Balıkaşıran mevkiinden itibaren yoğun bir şekilde rastlanılır. Ancak bunlarla beraber
en çok tercih edilen konaklama lanlarıysa tatil köyleri, otel, motel ve pansiyonlardır. Özellikle
pansiyonculuk yarımada genelinde gelişmiştir. Merkezde evlerin bir kısmı pansiyon olarak
kullanılır. Kıyı kesimde yer alan köylerden özellikle Mesudiye köyünde pansiyonculuk
nispeten ilerlemiştir.
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Konaklama tesislerinin temiz ve düzenli olması ayrıca sürekli denetlenerek kalite
kontrollerinin yapılması gelen turistlerin daha rahat bir şekilde ikametlerine olanak
tanıyacaktır. Bununla beraber şehrin altyapı ve özellikle su problemi çözümlenmesi gereken
acil sorunlardandır. Ayrıca restoranlar, eğlence yerleri ve alışveriş yapılan alanların da
turistlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi buradaki turistik
aktivitelerin canlanmasına yardımcı olacaktır.
Yarımadanın gizil kalmış ve tam anlamıyla fark edilmeyen imkânları su üstüne çıkarılarak
değerlendirilmelidir. Yarımada da, iklim bölümünde de belirtildiği gibi, yaz aylarında NW
yönünden esen rüzgar hakim durumdadır. Bu durum sörf ve yelken gibi su sporları için cazip
olanaklar doğurmaktadır. Bu yöreye çok yönlü bir spor tesisi açılarak bu imkânlar
değerlendirilmeli ve çevreye de tanıtılmalıdır.
Reşadiye yarımadası yat turizmi açısından da geliştirilebilir. Yurdumuzun turizm bakımından
en önemli köşesinde yer alan saha, yatların uğrak alanları arasında bulunmaktadır. Ancak
yarımada, Kuşadası, Bodrum, Marmaris vs. gibi bir marinaya sahip olmadığından buraya
gelen yatlar ancak birkaç saat kalıp akaryakıt ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşıladıktan
hemen sonra uzaklaşmaktadırlar. Yatçılar ancak buradaki oldukça yetersiz olan balıkçı
barınaklarını kullanma imkânına sahiptirler. Antik çağlardan itibaren denizcilik açısından son
derece önemli olan bu sahada bu güne kadar yatların demirleyip geceleyebilecekleri ve çeşitli
altyapı hizmetlerinin sağlanabileceği bir yat limanının yapılmamış olması turizm açısından
çok büyük bir kayıptır ve eksikliktir. Bölgeye diğer merkezlerde olduğu gibi bir yat limanının
inşa edilmesiyle hem Türk hem de diğer ülkelerden gelerek memleketimizi ziyaret eden
yabancı yatların ihtiyaçlarına cevap verilmiş olacaktır. Bu gibi eksikliklerin giderilmesiyle,
bölgede, turizm daha da gelişerek her yönüyle çekici hale gelecektir. Turizmin gelişmesi,
araştırma sahasının, yer aldığı bölgede daha etkin bir rol üstlenmesine neden olacaktır.
Kısaca belirtmek gerekirse, turistlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebildiğimiz ölçüde
turizm ve dolayısıyla yarımada gelişir. Turizm, arz ettiği bu özellikleri nedeniyle bölgede,
oldukça önemli iktisadi faaliyetlerdendir.
Tablo: Özel Çevre Koruma Bölgeleri.
Bölge İsmi
1
Gökova
2
Köyceğiz-Dalyan
3
Fethiye-Göcek
4
Patara
5
Kaş-Kekova
6
Göksu Deltası
7
Belek
8
Saros Körfezi
9
Foça
10
Datça-Bozburun
11
Pamukkale
12
Gölbaşı

Alanı (Km2)
1092,79
461,46
805,37
197,1
257,83
228,5
111,79
730,21
71,44
1443,89
66,56
273,94
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13
14
15
16

Ihlara
Tuz Gölü
Uzungöl
Finike Denizaltı Dağları
TOPLAM

54,64
7414
149,12
11228,85
24587,49

Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi ülkemizde "Özel Çevre Koruma" kapsamına alınmış 16
bölge mevcuttur. Bozburun yarımadasıyla birlikte Datça yarımadası da bu bölgelerden biridir.
Alan olarak diğer tüm bölgelerden büyük olan Datça- Bozburun yarımadaları; sahip oldukları
doğal, ekolojik, kültürel ve tarihi değerlerin çevre kirlenmesine ve bozulmasına karşı
korunması, doğal ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının güvence altına
alınması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu' nun 9. Maddesi uyarınca 22.10.19990 tarihinde
"Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmiştir. Yarımadanın "Özel Çevre
Koruma Bölgesi" kapsamına alınması sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliğin bir
göstergesi olarak nitelendirilebilir.
Genel olarak yurdumuzda nüfus artışı ve sanayileşme çarpık kentleşmeyle birlikte pek çok
sorunu da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde de özellikle büyük şehirler bu durumdan
oldukça fazla etkilenmişlerdir. Zamanla büyük kentlerin yakınındaki günlük rekreasyonel
faaliyet alanları olarak kullanılan sayfiye yerleri de bu kirlenmeden büyük ölçüde
etkilenmişlerdir. Ancak Reşadiye yarımadası gibi henüz bu olumsuz havanın yaşanmadığı
yerler ise, çok isabetli bir kararla "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak belirlenmiştir. Daha
önceki bölümlerde belirtilen yarımadanın ulaşım problemi ve bunun doğurduğu birtakım
olumsuzluklar, bu konuda adeta koruyucu bir rol üstlenmiştir. Çünkü sağlıklı bir yol şebekesi
olmadığı için burası aşırı kalabalık bir nüfus barındırmamış ve dolayısıyla da fazla
kirletilmemiştir. İlgili bölümde de belirtildiği gibi, sahada, nüfusun ve yerleşmelerin nispeten
yoğunlaştığı kısımlarda, doğal bitki örtüsünün büyük oranda tahrip edildiği buna karşılık,
insanoğlunun erişemediği alanlarda ise, bitki örtüsünün varlığını ve doğal güzelliklerini
koruduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda araştırma sahamızın ulaşım imkanlarının kısıtlı
olması ve bu durumla bağlantılı olarak nüfusun az olması sahanın doğal ve kültürel
güzelliklerinin korunması adına elverişli bir ortam yaratmıştır.
Özellikle son yıllarda kitle iletişim araçlarının da artmasıyla güçlü bir çevre bilinci
oluşmuştur. Toplumun tüm kesimleri çevre konusunda bilgilendirilmiş ve bunun sonucunda
insanlar bilinçlenerek duyarlı ve olumlu davranış değişiklikleri içine girmişlerdir. Öyle ki,
doğanın nimetlerinden yalnızca bugün ve belli bir kesimin faydalanması düşüncesi silinmiş,
bunun yerine sahip olunan değerlerin orijinal hallerini gelecek nesillere de ulaştırabilme
amacı gündeme gelmiştir. Bu anlayışla doğayı bozduktan sonra düzeltme yerine, bozulmasına
engel olma ve koruyarak, geliştirerek kullanma ilkesi doğmuştur. Bu çerçeve içinde ekolojik
öneme sahip ve çevre kirlenmesine karşı hassas olan Reşadiye yarımadasının da korunarak
geliştirilip kalkındırılması gerekmektedir.
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Yarımadanın gelişmesi için çok önemli bir dayanak olan turizm, güçlenmek için yeni ve
nitelikli tesislere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle turizme bağlı olarak inşaat sektörü de
hızlanmıştır. Bölgede kaçak inşaatlara kesinlikle izin verilmemektedir. Nitekim araştırma
sahamızda da olduğu gibi Özel Çevre Koruma kapsamına alınan bölgelerde yapılarla ilgili
hususlar çok sert ve yaptırım gücü çok kuvvetli olan kanunlarla belirtilmiştir. Reşadiye
yarımadası " Özel Çevre Koruma Bölgesi" kapsamına alınmamış olsaydı son derece bilinçsiz
bir şekilde ve maddi çıkarlar amacıyla hızlı bir şekilde betonlaşacak ve büyük oranda doğal
güzellikleri tahrip olacaktı. Yetkililerin yarımadada mevcut doğal ve kültürel değerleri, yok
olma sürecine girmeden koruma altına almaları ülkemizin doğal güzelliklerinin muhafazası ve
gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılmış çalışmalardır. Ancak tüm yaptırımlara rağmen
yine de bölgede özellikle ikinci ev olarak nitelendirebileceğimiz yazlıkların hızlı bir şekilde
çoğaldığını görmekteyiz. Bu gibi inşaatların ilgili birimler tarafından sıkı bir şekilde
denetimden geçirilmesi özenle üzerinde durulması gereken konulardır. Bununla beraber
yarımadada varolan gerek turistik tesislerin ve gerekse evsel atıkların ayrıca yatlarıyla
yarımadayı ziyaret eden turistlerin atıklarının toplanması, taşınması ve belediyenin uygun
gördüğü yerlerde istihdam edilerek geri dönüşümleriyle ilgili yapılacak olan çalışmalar da
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılması gereken işlemlerdir. Özellikle plastik
atıklarla veya motorlu deniz taşıtlarından sızan petrol türevi maddeler denizlerimiz açısından
büyük tehditler oluşturmaktadır. Çevre bilinci içinde her birey bu konuda üzerine düşen
görevi yerine getirmeli ve doğayı kirleten bu olayları en az seviyeye indirmelidir. Çevre
koruma bilinci aynı zamanda sahip olunan kültürün de bir göstergesidir.
Tarihi değerler ve doğal güzelliklerle dolu olan ülkemiz sanayileşme ve plansız şehirleşmeden
kaynaklanan çeşitli kirlenmelerin baskısı altındadır. Bir ülkede yaşayan insanların ve gelecek
nesillerin refahı ve mutluluğu için çevrenin korunması çok önemlidir. Artık doğal çevrenin
önemini ve vazgeçilmezliğini anlayan insanlar da özellikle turizm faaliyetlerini doğal ve
kültür değerleri bakımından zengin, biyolojik ve ekolojik dengesi bozulmamış bölgelere
kaydırmaktadırlar. Çünkü bu tip bölgeler özelikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerin ihtiyaç
duyduğu sade ve huzurlu ortama sahiptir. Bu özeliklere sahip bölgelerimizden biri olan
Reşadiye yarımadası da belirtilen nedenle koruma altına alınarak geleceğe daha güvenle ve
bozulmadan intikal ettirilmesi amaçlanmıştır. Reşadiye yarımadasının bozulmadan, gelecek
nesillere ulaştırılması doğal kaynaklarının korunarak kullanılması, temiz ve sağlıklı bir
çevreye kavuşturulması ile dünya turizminden daha fazla pay alması, hem bölgede yaşayanlar
hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.
Ege bölgesi turizminde destinasyon sahalarından biri de Manisa’dır. Manisa, Magnetler
tarafından, Truva Savaşları sırasında kurulmuştur. Birçok egemenlikte kaldıktan sonra, 8
Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtulmuş, 1923 yılında Saruhan adıyla il olmuştur.
1927 yılında da adı “Manisa” olarak değiştirilmiştir.
Manisa, çevre illere kara yolu ile bağlanır, ayrıca ilin demir yolu ulaşımı da vardır.
Manisa ili tabiî güzellikleri ve târihî eserleri çok olan bir ilimizdir. Eski devirlerle Selçuklu ve
Osmanlı devirlerinden kalan pek çok eser vardır. İstanbul, Edirne ve Bursa`dan sonra
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Osmanlılar tarafından en çok imar edilen Manisa, Osmanlı mimarîsinin en zengin örneklerini
taşıyan dördüncü şehirdir. Yunan işgâli sırasında birçok târihî eser yakılıp yıkılmıştır.
Zamanımıza
kalan
eserlerden
başlıcaları
şunlardır.
Hâtuniye
Külliyesi,SultanKülliyesi,MurâdiyeKülliyesi, Ulu Cami, Çeşnigir Camisi, İvaz Paşa Camisi,
Kula Evleri, Kula Evleri, Kybele (Kibele), Manisa Kalesi, Karabel Kaya Kabartması, Spil
(Manisa Dağı) Millî Parkı, Sultan Yaylası, Marmara Gölü, bulunmaktadır. Sard (Sardis)
Harâbeleri Aigai (Nemrutkale) Harâbesi Artemis Tapınağı

Kaplıca ve içmeler: Manisa ili şifalı su kaynakları bakımından çok zengindir. Birçoğunda
yeterli tesis vardır.Kurşunlu Kaplıca,Sakız Maden Suyu, Selendi Emir Kaplıcası, Sard
Kaplıca ve Çamuru kaplıcaları bunların başında gelmektedir.
Mesir Macunu: 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan macunu yiyerek sağlığına kavuşan
Hafsa Sultan hastalara bu ilacın verilmesini ister.
Denizli, 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından kurulmuştur. 1923 yılında il olmuştur.
Denizli, çevre illere kara yolu ile bağlıdır, ayrıca ilin hava yolu ve demiryolu ulaşımı da
bulunmaktadır.
Honoz Dağı Millî Parkı, Gölemezli Çamur Kaplıcası, Yenice Kaplıcası ve Sarayköy
Kaplıcaları, Diopolis (Rhoas), Selçuklulara ait Akhan Kervansarayı, Yediler Türbesi, Beyce
Sultan Höyüğü, Buldan yakınındaki Tripolis, Laodikeia (Laodikya), ve Hierapolis,
Denizli`deki Kartal Gölü ve Acı Göl önemli doğal ve tarihi turistik alanlardır.
Denizli deyince ilk akla gelen noktalardan biri olan Hierapolis, Denizli`ye 24 km mesafedeki
bir tepede yer almaktadır. Tepenin güney eteğinde Pamukkale travertenleri bulunmaktadır.
Laodikya Antik Kenti ise, Denizli ilinin 6 km kuzeyinde yer almaktadır.
Pamukkale: UNESCO Kültür Miras Listesi`nde yer alarak, özenle korunan Pamukkale, şifalı
termal suları ile ziyaretçilerine pek çok alternatifli tedavi olanakları sunmaktadır Hierapolis
termal yerleşmesinin arkeoloji literatüründe Holy City (Kutsal Kent) olarak adlandırılması,
kentte bilinen tapınak, yapı ve sıcak su kaynaklarının varlığından kaynaklanmaktadır.
Karahayıt kaplıcaları; Kırmızısu, Pamukkale`nin 5 km kuzeyinde Karahayıt kasabası
içindedir. Kırmızısu travertenleri, 60º C sıcaklıkta çıkan termal su çevresinde, termal suyun
içindeki maden oksitleri nedeniyle kırmızı, yeşil ve beyaz renkli traverten tabakaları şeklinde
oluşmuştur. Doğal güzelliği bakımından ilin görülmeye değer önemli turizm beldelerinden
birisidir.
Afyonkarahisar tarihi incelendiğinde, Hititler dönemine dayanmakta olduğu ve Hititlerin
Arzava Prensliği tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Afyon`un eski adı, “Akroenos”tur.
Kent, 1921 ve 1922 yıllarında iki kez Yunan işgaline uğramış, Başkumandanlık Meydan
Savaşı ile işgalden kurtarılmış ve 1923 yılında il olmuştur. Bol miktarda “afyon” yetiştirildiği
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için Cumhuriyet döneminde “Afyonkarahisar” adını almıştır. Afyonkarahisar, çevre illere kara
yolu ile bağlı olup ilin demiryolu ulaşımı da bulunmaktadır.
Afyon Arkeoloji Müzesi,Türk İslam Eserleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi Afyon Kalesi,
Aslankaya, Aslantaş, Çavdarlı Höyük, Bolvadinevleri, İmaret Camii, Ulu Cami, İstiklâl Harbi
Müzesi, Kocatepe Anıtı, Zafer Anıtı, Sinan Paşa Camii, Demir Kale, Gezler Kalesi, Sandıklı
Kalesi, Toprakkale, Ulu Cami, Kuyulu Camii ve Minaresi, İmaret Camii,Kabe Mescidi,
Kubbeli Mescid,Mısri Camii, Ot Pazarı Camii, Mevlevi (Türbe) Camii, Yeni Cami,Yukarı
Pazar Mescidi, Sultandağ Çarşı Camisi, Şuhut Kubbeli Mescidi, Bolvadin Rüstem Paşa
Camisi, Gedik Ahmet Paşa Külliyesi, Sahip Ata Kervansarayı, Başkomutan Tarihî Millî
Parkı, Eber Gölü ve Dandindere, Gazlı Göl Kaplıcası , Gecek Kaplıcası, Ömerli Kaplıcası,
Hüdai Kaplıcası, Heybeli Kaplıcaları Afyonkarahisar ilinde yer alan tarihi, doğal ve kültürel
turistik varlıklardır.
Ege bölgesi illeri arasında nispeten daha az turistik değere sahip alanlardan biri olan Uşak,
Uşak Arkeoloji Müzesi, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Karun
Hazineleri, Sebaste (Selçikler), Blaundus (Sülümenli), Mesotimolos ( Düzköy ), Alaudda
(Hacımköy ), Akmonia (Ahatköy), Kremon Agora (Susuzköy,PepuzaUlu Cami, Selçikler,
Banaz`ın Ahlat köyündeki Flaviapolis, Eşme`deki Katakekomone antik kentleri, Selçuklar ve
Süleymanlı köylerindeki tarihî eserler, Burmalı Cami, Gögem Zafer Anıtı, Emirfakih
Kaplıcaları, Aksaz Kaplıcaları ve Hamamboğazı Kaplıcalarıyla dikkat çekmektedir.
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Uygulamalar
Ege bölgesinde yer alan illerin ülke turizmine katkılarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
İzmir ve Muğla illerinin turizm istatistiklerini karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ege bölgesi turistik destinasyon alanları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda
öncelikli olarak araştırma sahasının genel coğrafi özellikleri belirtilmiş ve bölgede bulunan
illere ait turistik varlıklar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi kıyı Ege Bölümünün turist çeken doğal oluşumları arasında yer
almaz?
A) Doğal kumsallar
B) Yüksek kıyılar
C) Koylar
D)Limanlar
E) Ovalar

2. Aşağıdakilerden hangisi Ege bölgesinin turist çeken değerleri arasında değildir?
A) Kuşadası Limanı
B) Bergama Müzesi
C) Meryem Ana Evi Kilisesi
D) Gönen Kaplıcaları
E) Bozdağ Kayak Merkezi

3. Kaz Dağı, Emir ve Sultan dağları Ege Bölgesi’nin doğal sınırlarını çizer.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür.
A) Doğru
B) Yanlış

4. Kuşadası- Antalya arasında hangi turizm türü yoğunluk kazanmıştır?
A) Yat turizmi
B) Kuş Gözlemciliği
C) Ekoturizm
D) Mağara turizmi
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E) Kırsal turizm
5. Aşağıdakilerden hangisi Ege bölgesi tarihî, doğal ve turistik yerlerinden biri değildir?
A) Dilek Yarımadası Millî Parkı
B) Milet Kervansarayı
C) Priene (Prien) antik şehri
D) Aspendos antik şehri
E) Bodrum kalesi

6. Tios-Doger Harâbeleri, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, Güllük limanları İzmir ili
turistik değerlerindendir.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
A) Doğru
B) Yanlış

7. Pamukkale travertenleri Unesco Kültür Miras Listesi`nde yer almaktadır.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
A) Doğru
B) Yanlış

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklara bağlı gelişen turizmde en az etkiye sahiptir?
A) Kıyı uzunluğu
B) Doğal plajlar
C) Dağlar
D) Ormanlar
E) Madenler

9. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinin turizm özelliklerini doğru yansıtmaktadır.?
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A) Turizm geliri en fazla olan bölgedir.
B) Deniz turizmi bakımından elverişli değildir.
C) İlk çağ uygarlıklarından kalan tarihi eserler turist çekmektedir.
D) Kaş, Kalkan ve Kemer turist çeken yerlerdir.
E) İklim özelliklerinden dolayı yaz turizmine elverişli değidir.

10. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı,Ege Bölgesi’nde yer alan milli parklardandır.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
A) Doğru
B) Yanlış
Cevaplar
1.E, 2.D, 3.A, 4.A, 5.D, 6.B, 7.A, 8.E, 9.C, 10.B
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11. MARMARA BÖLGESİ DESTİNASYON ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Marmara Bölgesi genel coğrafi özelliklerine ve bölgede yer alan illerin turizm
varlıklarına değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Marmara bölgesinin genel coğrafi özellikleri nelerdir?
Marmara bölgesi turizm varlıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Marmara
özellikleri

bölgesi

Marmara
varlıkları

bölgesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
genel Sahanın
doğal
çevre Konu anlatımı, ders notları
özellikleri hakkında bilgi ve diğer kaynak kitaplar
sahibi olmak
yardımıyla
turizm Sahada önemli olan turizm Konu anlatımı, ders notları
değerlerinin bilinmesi
ve diğer kaynak kitaplar
yardımıyla

280

Anahtar Kavramlar
Marmara bölgesi, turizm varlıkları, destinasyon, rekreasyon.
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GİRİŞ
67000 km2 yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %8.5’ini oluşturan Marmara Bölgesi;
Türkiye’nin kuzeybatı köşesinde Bulgaristan ve Yunanistan ile olan toplam 472 km’lik
sınırını oluşturur. Rezve Deresi ağzından başlayarak Meriç Nehri’nin ağzına kadar uzanan bu
sınır Türkiye’nin Doğu Trakya üzerinden Balkanlar’a, dolayısıyla Avrupa’ya açılan yüzünü
oluşturmaktadır. Bölgenin Rezve Deresi ağzı ile Sakarya Nehri ağzının doğusu arasında
Karadeniz’e, Meriç Nehri ağzı ile Baba Burnu (Biga Yarımadası) arasında ise Ege Denizi’ne
kıyısı bulunur. Bölgenin merkezi kesimini, 11500 km2 alanıyla Türk Boğazlar Sisteminin
kalbini oluşturan Marmara Denizi kıyıları oluşturur (Özsoy, 2016; Ertek, 2016). Üç denize
kıyısı olan bölgenin dört coğrafi bölümünden Istranca Bölümü adını Istranca (Ztrandja) veya
güncel ismiyle Yıldız Dağları’ndan alırken, Çatalca-Kocaeli Bölümü adını İstanbul Boğazı ile
iki parçaya ayrılan plato sahasından, Güney Marmara Bölümü Marmara Denizi’nden ve
Ergene Bölümü ise Ergene Nehri’nden almaktadır. Jeolojik, jeomorfolojik, iklimsel ve
hidrolojik zenginlikleri nedeniyle doğal çekicilikleri ön plana çıkan Marmara Bölgesi’nde
turizm üzerinde bu etkenlerin rolü aşağıda etraflıca açıklanmıştır.

11.1. Doğal Çekicilikler: Turizm İçin Önemi, Turizm Türleri Ve Alanları
Kıyılar ve Deniz
Marmara Bölgesi’nin Karadeniz ile olan kıyısı 400 km uzunluktadır. Bulgaristan sınırı
yakınındaki Beğendik plajından itibaren İğneada, Kıyıköy, Kastro Koyu, Çilingoz Koyu,
Yalıköy (Podima), Ormanlı, Durusu, Karaburun ve Gümüşdere plajları Trakya’nın Karadeniz
kıyıları boyunca sıralanır. İstanbul Boğazı’nın doğu kesimin de ise Riva Plajı, Riva-Sahilköy
arasındaki küçük koylarda oluşmuş plajlar, Sahilköy-Sofular arasındaki kumul ve plaj
oluşumları, Şile batısındaki Kumbaba Plajı ve doğusundaki Ağlayankaya, Saklıkoy, Kabakoz,
Akçakese, İmranlı, Karacaköy, Ağva, Bağırganlı, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı,
Cebeci, Uzunkum, Dikili ve Karasu plajları kıyı turizminde en çok tercih edilen plajlardır.
Marmara Bölgesi’nin Ege Denizi’ne kıyısını oluşturan 301 km’lik kıyı çizgisi boyunca, Enez
sahilinden itibaren, Sultaniçe, Büyükevren, Karaincirli ve Erikli köylerinin plajları sıralanır.
Gelibolu Yarımadası’nın kuzeyindeki Kavak Deltası kumul vejetasyonunun zenginliği yanı
sıra, kuzey-güney yönlü kuş göç rotaları üzerinde bulunmakta, 124 farklı kuş türünü
barındırmaktadır (Özcan ve diğ., 2009). Saros Körfezi aynı zamanda Türkiye’de sayısı 16
olan özel çevre koruma bölgelerinden birisidir ve Marmara Bölgesi’nde bu özelliği itibariyle
tek örneği oluşturur. Bu statüye 22.12.2010 tarihinde kavuşmuştur.
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Gelibolu Yarımadası’nda ise Güneyli Koyu, Karaağaç Koyu, Ece Limanı gibi küçük koylar
dışında plaj oluşumları sınırlıdır. Büyükkemikli ve Küçükkemikli burunları arasında, Suvla
Koyu gerisindeki kumlu plaj, bunun güneyindeki Anzak Koyu, Kabatepe Plajı ve Kumlimanı
plajı deniz turizmi açısından önemli kumsallara sahiptir. Biga Yarımadası boyunca Baba
Burnu’na kadar uzanan Ege Denizi kıyı şeridinde ise Karamenderes Nehri deltasındaki
Kumkale plajı, Yeniköy plajı, Geyikli plajı, Odunluk İskelesi, Tuzla Çayı deltasındaki plajlar
ve hemen güneyindeki Akliman en önemli plajları oluşturmaktadır.
Marmara Bölgesi’nin Marmara Denizi kıyıları Boğazlar dâhil toplam 1375 km
uzunluktadır. Çanakkale Boğazı doğu kıyısıda Güzelyalı ve Dardanos plajları kıyı turizminin
gelişebildiği ender kıyılar arasındadır. Çanakkale kuzeyinde ise Saltık ve Yapıldakaltı plajları
dışında Çardak kıyı okuna kadar nitelikli plajlar bulunmaz. Çardak kıyı okundan Belkıs
Tombolusu kıstağına kadar uzanan Güney Marmara Sahil zonunda Adatepe, Gürece,
Büyükdalyan Koyu, Kemer (Biga) plajları, Uzundere plajı, Aksaz, Şahmelek, Karabiga,
Gönen Çayı deltası plajları (Tahirova) sıralanır.
Kapıdağ Yarımadası’nda Ocaklar, Narlı, Büyükova, Doğanlar, Turan, Ormanlı,
Ballıpınar, Çayağzı, Çakıl ve Tatlısu köylerinin kıyıları nitelikli kumlu plajlara sahiptir.
Belkıs tombolosunun doğu sahil şeridi ise Tatlısu-Bandırma arasında uzanır. Sanayinin
gelişme gösterdiği Bandırma ve yakın çevresinde kıyı turizmine uygun plajlar bulunmaz.
Bandırma’dan doğuya doğru uzanan dağlık alanlar kıyıda Kocaçay Deltası plajlarına dek
yüksek falezlerle sonlanır. Delta kıyıları ise gerek plajlar, gerekse gerisindeki kıyı
kumullarının ve lagünlerin varlığı açısından turizm potansiyeli sunar. Bu kumlu sahil şeridi
Eşkel Köyüne dek uzanmakta, buradan itibaren ise Mudanya doğusundaki plajlar hariç
tutulursa Gemlik Körfezi doğu kıyısına kadar yine yüksek kıyılar uzanmaktadır. Bu kesimde
Gemlik güneyindeki Kurşunlu ve Kumsaz plajları turizm açısından uygun iken, bu kumsal
şeridi Gemport, Borusan, Roda ve Yılfert limanları ile kesintiye uğrar. Gemlik Körfezi’nin
kuzey kıyısında da turizm açısından uygun plajlar sınırlıdır. Kumla, Fıstıklı ve özellikle
Armutlu plajlarında turizm gelişmiştir. Armutlu Yarımadası’nın kuzey kıyısında ise Çınarcık
ve Koruköy plajları turizme uygun özelliktedir.
Yalova’da turizm açısından önemli plajlar Çiftlikköy kıyılarında bulunur. Denize doğru 6
km’lik bir çıkıntı oluşturan Hersek deltası kıyıları da antropojenik etkilerle doğallığını
yitirmiş olup, deltanın batı kıyısı tersane alanına dönüşmüştür. Aynı şekilde Karamürsel
kıyılarında da sahil yolu boyunca plaj oluşumu kentin doğu kıyılarında ve Ereğli sahilinde
gözlenir. Ancak kıyıda kirlilik göze çarpar. Buradan itibaren İzmit Körfezi boyunca sahil yolu
ve dolgu alanların varlığı ile yerleşmelerin kıyı çizgisine çok yakın konumlanması ve yoğun
sanayileşme nedeniyle kıyının doğal yapısı değişmiştir.
Marmara Denizi’nin kuzey kıyıları boyunca İzmit Körfezi’nden Büyükçekmece Gölü
batısındaki Güzelce kıyılarına kadar kıyının doğal yapısı büyük oranda bozulmuştur. Darıca
sahillerinin bir kısmı ve özellikle Bayramoğlu kıyıları, Florya, Küçükçekmece Gölü kıyı
okunun güneyi (Menekşe sahili), Büyükçekmece sahil kesimleri ise istisna oluşturur.
Tekirdağ yönünde Kumburgaz, Selimpaşa, Silivri, Gümüşyaka, Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik
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kıyı turizminin yoğun geliştiği plajların bulunduğu önemli merkezlerdir. Tekirdağ’da ise kent
merkezinin güneyindeki Kumbağ plajı tercih edilen bir plajdır. Şarköy’den Gelibolu’ya
güneybatı yönünde uzanan kıyı boyunca yer alan plajlarda turizm gelişmemiştir. Gelibolu’da
ise Hamzakoy ve kuzeydeki sahil zonu olmak üzere iki faklı kesimde deniz turizmi açısından
önemli plajlar bulunur.

Dağlar
Marmara Bölgesinde dağlık alanlar bölgenin yüksek morfolojik çerçevesini oluştururken,
plato sahaları bölgenin hakim morfolojik birimini meydana getirmektedir.
Yıldız Bölümü’nde yer alan ve KB-GD doğrultusunda yaklaşık 150 km uzanan Yıldız
Dağları, Karadeniz ve Ergene Nehri üzerinden Ege Denizi’ne akışlı drenaj sistemleri
arasındaki su bölümünü oluşturur. En yüksek kesimi 1031 metre yüksekliğiyle Mahya
Tepesi’dir. Bu dağlık alanın bölge için önemi şüphesiz sahip olduğu biyorezerv
potansiyelinden (Özyavuz, 2008) kaynaklanır. Çoruh meşesi (Quercus dschorochensis) ve
Macar meşesi (Quercus frainetto) ormanları dikkat çeker. Doğu kayını (Fagus orientalis) ve
ormangülü (Rhododendron sp.) sahası kuzey bakılı yüksek yamaçlarda yaygındır. Yıldız
dağlarının batı kesiminde saçlı meşe (Quercus cerris), macar meşesi (Quercus frainetto),
mazı meşesi (Quercus infectoria), tüylü meşe (Quercus pubescens) ve doğu gürgeni
(Carpinus orientalis) yayılış göstermektedir (Kantarcı, 1976; Dönmez, 1990).
Ganos Fay sistemi boyunca sıralanan tektonik yapılardan biri olan Ganos (Işıklar) Dağı
maksimum 924 metre yüksekliğe sahiptir (Yaltırak, 1996). Kabaca Mürefte’nin kuzeyinden
başlayarak Kumbağ batısına kadar KD-GB yönünde uzanır ve Trakya’daki önemli kırsal
turizm alanlarından birisini oluşturur. Ganos Dağları üzerinde nemli ormanlar karışık orman
karakterindedir. Buradaki ormanların hâkim bitkisi sapsız meşe (Quercus petraea) olmakla
beraber bunların içine çok miktarda adi gürgen (Carpinus betulus) ve ıhlamur (Tilia
tomentosa) bitkileri yer almaktadır. Dönmez (1990)’e göre Ganos Dağları’nın kuzey
yüzlerindeki bitki örtüsünün, yağışlı bir iklim altında çok yoğun olma gibi bir özelliği vardır
(Özyavuz, 2011). Gerek Yıldız Dağları gerekse Ganos Dağı özellikle doğa ve doğa sporları
turizmi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin Uçmakdere’de yamaç paraşütü
faaliyeti son yıllarda oldukça rağbet görmekte, Ganos Dağı’nda atlı doğa yürüyüşleri, kamp,
botanik, kuş ve kelebek gözlemi, bisiklete binme, orienteering (yön bulma), fotoğrafçılık ve
yaban hayatı gözlemi gibi farklı faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir (Çakır, 2013).
Trakya’nın güneyinde, Ergene Bölümü’ndeki Korudağ, jeolojik açıdan Hisarlıdağ-Korudağ
yükselimi boyunca gözlenen (Tüysüz ve diğ., 1998) ve güneyden Ganos Fayı ile sınırlanan bir
bloktur. KD-GB doğrultusunda uzanır. Zirve yüksekliği 726 metredir. Korudağ da doğa
turizmi açısından önemlidir. Nitekim 2013-2023 TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master
Planı’nda yaban hayatı açısından potansiyeli bulunan Korudağ’ın; Şarköy-Uçmakdere, Ganos
Dağları, Longoz Ormanları, İğneada-Demirköy, Kastro-Kıyıköy, Gala Gölü-Meriç Deltası,
Kasatura Tabiat Koruma Alanı ile birlikte değerlendirilerek doğa turizminin geliştirilmesi
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gereken güzergâh içinde tutulduğu görülmektedir. Dağın güneyinde tüylü meşe (Quercus
pubescens) ve kermez meşesi (Quercus coccifera) dikkat çeker. Bu meşelere kızılçamlar eşlik
eder. Dağın kuzey kesiminde doğu gürgeni (Fagus orientalis) görülmektedir. İlginç bir
şekilde Çoruh meşesi (Quercus dschorochensis) bu sahada varlık gösterir (Özyavuz, 2011).
Korudağ batısındaki Hisarlı Dağ Enez (Sultaniçe) kuzeydoğusunda yer alır ve kuzeyden
Meriç yatağı ve Gala Gölü’ne hakim bir blok olarak yükselir. 423 metre yüksekliktedir
(Göçmen, 1976). Hisarlık Dağı volkanik kütlesi, Trakya havzasını bir doğal eşik olarak Saros
Körfezi’nden ayırır (Başar, 2010). Eteğinde bulunan Hisarlı Köyü’nden itibaren rüzgâr
tribünleri kenarından zirve düzlüğüne doğa yürüyüşleri yapılabilmektedir. Bu kesimden gerek
kuzeydeki Meriç yatağı, Gala Gölü ve Ergene havzasına, gerekse güneydeki Meriç Nehri
ağzı, Dalyan Gölü lagünü, Enez ve Saros Körfezi’ne doğa gözlemi ve fotoğrafçılığı
yapılabilmektedir. Hisarlı Dağı, kurakçıl türlerden olan kermez meşesi (Quercus coccifera) ve
tüylü meşenin (Quercus pubescens) hakim olduğu bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu meşelere yer
yer macar meşesi (Quercus frainetto) ile akçakesme (Phyllirea latifolia) ve karaçalı (Paliurus
aculeatus) eşlik etmektedir.
Yıldız ve Ergene bölümlerine karşın Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde dağ denebilecek yüksek
kütleler bulunmaz. Aydosdağı (645 m), Karakayalı Tepe (647 m), Çene Dağı (645 m) ve
Serçe Tepe (645 m) gibi hakim tepeler bulunmaktadır.
Uludağ’dan sonra bölgenin ikinci yüksek dağı olan Samanlı Dağları kuzey ve güneyden
Kuzey Anadolu Fayı’nın iki kolu ile denetlenir. Kuzeyden İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü,
güneyden ise Gemlik Körfezi, İznik Gölü, Karadin Oluğu ve Pamukova ile sınırlanır. En
yüksek kesimi 1699 metrelik yüksekliği ile Kel Tepe’dir (Bilgin, 1967). Samanlı Dağları
batıda Bozburun’dan doğuda Geyve Boğazı’na kadar 130 km uzunluk ve maksimum 30 km
genişlikte bir kuşak şeklinde uzanır. Samanlı Dağları’nda nemli ormanlar geniş yer kaplar.
Ağırlık kayına (Fagus orientalis) aittir. Üst kesimlerde sapsız meşe (Quercus petraea), alt
kesimlerde kestane (Castanea sativa) ve ıhlamur (Tilia tomentosa) kayınlara eşlik eder
(Atalay, 2014). Samanlı dağlarının güneyinde Fıstıklı köy çevresinde granitler üzerinde
ülkemizin en yaygın fıstık çamı (Pinus pinea) ormanı görülür. Dağın doğu kesiminde görülen
ormangülü, bu sahaların Karadeniz iklimi altında olduğunu açıkça yansıtmaktadır. Samanlı
Dağları sarıçamın (Pinus sylvestris) Anadolu’nun en batısındaki yayılım alanıdır (Atalay ve
Efe, 2015).
Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Uludağ (2543 m) Güney Marmara Bölümü’nde,
Bursa şehrinin güneydoğusunda yer alır. İstanbul’a 265 km, Bursa’ya 22 km uzaklıkta olan
Uludağ, ulaşım açısından büyük şehirlere bağlanan karayollarının kavşak noktasında bulunur.
Klimatizm bakımından tercih edilen kamp merkezlerinden biri olup, doğa turizmi açısından
çok zengin fırsatlar sunar. Zengin bitki örtüsü, yaban hayatı, kış turizmi ve alpinizim
potansiyeli, buzul gölleri, Sarıalan ve Kirazlı yaylaları gibi doğal çekicilikleri Uludağ’ın
bilinen turizm zenginlikleri arasındadır (Doğaner, 1991). 8500’ün üzerinde endemik bitki
(Doğanay, 2001) yanı sıra Aynalı Göl, Kilimli Gölü ve Kara Göl gibi buzul göllerinin
bulunduğu, 1961 yılından itibaren Türkiye’nin 5. Milli Parkı statüsüne kavuşan Uludağ
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(Erdoğan, 2003: Atasoy ve diğ, 2009); idari, ekolojik, turistik, ulaşım, alt yapı ve planlama
konularında sorunlarla yüz yüzedir (Atasoy, 2008).

Akarsular
Marmara Bölgesi’nde Sakarya, Susurluk ve Meriç nehirleri bölgedeki en önemli akarsulardır.
Emirdağ’dan kaynaklarını alarak Karasu İlçesi’nden Karadeniz’e kavuşan Sakarya Nehri
toplam 720 km kanal uzunluğuna sahiptir (Gümrükçüoğlu ve Baştürk, 2007). 58160 km2lik
drenaj alanı ile Türkiye yüzölçümünün %7 gibi önemli bir kısmını oluşturur. Sakarya
Nehri’nin en önemli yan kolları Porsuk, Ankara, Seydisuyu, Çarksuyu, Karasu, Girmir,
Göynük, Mudurnu ve Göksu çaylarıdır (Şengörür ve İsa, 2001). Bunlardan Göksu, Karasu
(Aşağı Sakarya) ve Mudurnu çayları Aşağı Sakarya havzasındaki önemli yan kollardır.
Marmara Bölgesi’ndeki en büyük drenaj sistemi olan Susurluk Çayı (Kocasu) havzası, Simav
Çayı ve buna batıdan katılan Koca Çay, doğudan katılan Emet ve Orhaneli çayları ile Nilüfer
Çayı ve bunların kollarından oluşur. Havzanın alanı 28000 km2dir (Kazancı ve diğ., 2004).
Karacabey Boğazı içinden Marmara Denizine kavuşan Kocasu Çayı’nın drenaj havzasında
yüksek debi ve kanal şekli itibariyle rafting olanağı bulunmakla birlikte henüz bu faaliyet
gelişmemiştir. Orhaneli Çayı’nın yan kollarından Sadağı Deresi boyunca oluşan ve derinliği
400 metreyi bulan Sadağı Kanyonu (Erginal ve Ertek, 2008) ise doğa yürüyüşü ve diğer doğa
turizmi aktiviteleri için son yıllarda yoğun ilgi görmektedir.
Gönen Çayı, Kaz Dağı’nın (1774 m) kuzey kesimlerinden kaynağını alır ve kuzeydoğu
yönünde akışına devam ederek Erdek Körfezi’nin güney kesiminden denize kavuşur. Drenaj
alanı 2174 km2 olan Gönen Çayı ile kolları Yenice-Gönen, Sarıköy ve Pazarköy fayları gibi
aktif faylara yerleşmiştir (Kazancı ve diğ., 1999; Efe ve diğ, 2011). Günümüzde özellikle
bakır ve kurşundan kaynaklanan yoğun kirlilikle karşı karşıyadır (Sarı, 2008).
Gönen Çayı batısındaki Kocabaş (Biga) Çayı da Akdağ’dan kaynağını alarak Çan havzasının
sularını toplar. 80 km kanal uzunluğuna sahiptir (Garipağaoğlu, 2016). Gönen Çayı gibi
sularında özellikle krom miktarının limit değerlerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir
(Yayıntaş ve diğ., 2007; Sarı, 2008). Çan havzasında açık ve kapalı kömür ocakları ile
endüstriyel hammadde ocaklarından kaynaklanan atık sular kirliliğe yol açmaktadır
(Şanlıyüksel Yücel ve Baba, 2011). Özellikle arsenik tehlikeli boyutta kirlilik yaratmaktadır
(Baba ve diğ., 2016). Kocabaş Çayı morfolojik ve biyolojik açıdan turizm potansiyeline sahip
olmakla birlikte, kirlilik ekolojik turizmin gelişmesini engellemektedir.
Biga Yarımadası’ndaki en önemli akarsu olan Karamenderes Çayı, Kaz Dağı’ndan kaynağını
alır ve Çanakkale Boğazı güney ucundan Ege Denizi’ne kavuşur. 1.996 km² drenaj alanına
sahip olan havzada turizm fazla gelişmemiş olup, en önemli çekicilikleri havzanın kuzeybatı
kesimindeki Troya Milli Parkı ile güneyindeki Kaz Dağı oluşturur (Akbulak, 2010). Milli
parkın doğusundaki Araplar Boğazı biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir habitattır
(Akbulak, 2017). Dik menderes yamaçları ile sınırlanan alüvyal dolgu düzlüğü ve taraçalar,
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doğa yürüyüşleri açısından değerlendirilebilir. Kuş göç yolu güzergâhında olması nedeniyle
boğazda 96 farklı kuş türü tespit edilmiştir (Sevim ve Gönüz, 2006). Tüm bu hususlar
Marmara Bölgesi’ndeki bu küçük havzanın boyutlarına rağmen önemli turizm çekiciliklerine
sahip olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan kırılgan bir ekosistem olan Troya Tarihi Milli
Parkı’nda (ilan tarihi: 07.11.1996) toprak, biyotop ve su potansiyelini olumsuz etkileyen
ekolojik riskler söz konusudur (Everest ve diğ., 2017).
Bölgenin kuzeybatı kesimini oluşturan Doğu Trakya, Meriç Nehri’nin ana kollarından olan
Ergene Nehri 12.438 km2 havza alanına sahiptir (Olgun ve Çobanoğlu, 2012). 282 km
uzunluktaki ana kola Istranca Dağları başta olmak üzere kuzey ve güneyden çok sayıda yan
kol karışır. Meriç Nehri’nde tespit edilen 61 kuş türü (Kaya ve Kurtonur, 1988) kuş
gözlemciliği açısından avantaja sağlamaktadır. Ancak nehrin sularında mangan, çinko,
kadmiyum, kobalt ve bakır varlığından kaynaklanan ağır metal kirliliği söz konusudur
(Sungur ve diğ., 2014).
Trakya’da ve hatta Marmara Bölgesi’nde olta balıkçılığı, trekking, kampçılık, doğa gözlemi,
kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı ve kano gezintisi gibi farklı alternatif turizm tiplerinin
gerçekleştirilebildiği ender akarsulardan biri de Pabuç Dere’dir (Erginal, 2017). Kıyıköy
kuzeyinden denize karışan Pabuç Dere’nin 30 metreyi bulan ağız kesiminde gerçekleştirilen
bu faaliyetlerin yanı sıra akarsu taraçaları üzerinde pansiyon ve çadır kamp alanları
kurulmakta, nehrin ağzında oluşan ve Kıyıköy Belediye Plajı olarak kullanılan kıyı oku
üzerinde ise kıyı turizmi yoğun olarak gerçekleşmektedir.

Göller
Marmara Bölgesi göller bakımından zengin bir coğrafi bölgedir. Bunda şüphesiz bölgenin
Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne kıyıları olması nedeniyle lagün göllerinin
önemli yer kaplaması ve Kuzey Anadolu Fayı boyunca oluşan çek-ayır havzaların varlığı
etkilidir. Bölgenin en büyük gölü olan İznik Gölü doğu-batı ekseni 32 km, kuzey güney
ekseni 12 km olan, su yüzeyi deniz seviyesinden 85 metre yükseklikte bulunan bir tatlı su
gölüdür. Gölün yüzey alanı 313 km2, havza alanı 920 km2, su hacmi ise 12.3 km3 kadardır
(Franz ve diğ., 2006). Göl havzasının büyüklüğüne ve havza içindeki yerleşmelerin ve
nüfusun fazlalığına karşın, gölde ancak düşük-orta derecede ekolojik risk yaratan ağır metal
birikimi belirlenmiştir (Ünlü ve Alpar, 2016). Gölün turizme açılması konusunda son yollarda
önemli girişimler gerçekleşmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin göl kıyılarında piknik
alanlarının, plajların, spor ve kamp alanlarının ve Bungalow evlerinin yapılması, yelken sporu
gibi su sporlarının yaygınlaştırılması, ayrıca yakın dönemde tespit edilen su altı bazilikası
sonrasında su altı dalışlarının gerçekleştirilmesi konularında çalışmaları bulunmaktadır.
ABD’deki Michigan Gölü ve Yeni Zelanda’daki Taupo Gölü ile birlikte dünyada göl
kıyısında yalıtaşı oluşan bir diğer göl de İznik Gölü’dür. Bu oluşuklar jeolojik miras ve
dolasıyla jeoturizm açısından önemlidir (Erginal, 2017). Zengin flora ve faunası, kuş gözlemi,
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vahşi yaşam gözlemi, sandal turları ve rekreasyon potansiyeli ile göl farklı turizm fırsatları
sunmaktadır (Yiğit ve diğ., 2017).
Bölgenin 2. büyük gölü olan Manyas (Kuş) Gölü, Marmara Denizi’nin güney kıyısına 10 km
mesafede bulunur. Su yüzeyi deniz seviyesinden 14 metre yükseklikte olan, sığ (maksimum 4
m, ortalama 1-2 m derinlikte), 150 km2 su yüzeyi alanına sahip, doğu-batı ekseni 20 km,
kuzey-güney ekseni 14 km uzulukta, suları tatlı (ötrofik) tektonik kökenli bir göldür (Leroy ve
diğ., 2002). Drenaj alanı 3022 km2dir (Kazancı ve diğ., 2004). Göl azot ve fosfat birikiminden
kaynaklanan ötrofikasyona maruz kalmaktadır (Karafistan ve Arık-Çolakoğlu, 2005). Diğer
taraftan gölde, sanayi atıklarının içerdiği bakır, kurşun, çinko ve nikel birikiminden
kaynaklanan ağır metal kirliliği de söz konusudur (Alemdaroğlu ve diğ., 2003). Buna karşın
188 kuş ve 23 balık türünün yaşadığı Manyas Gölü’nün (Zal ve Breda, 2010)
kuzeydoğusunda yer alan ve 1959 yılında milli park ilan edilen Kuş Cenneti Milli Parkı,
ülkemizde en iyi bilinen milli parktır. Fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği, flora ve faunası ile
manzara açısından rekreasyon faaliyetlerine uygundur (Şahbaz ve Altınay, 2015). Afrika’dan
Avrupa’ya göç eden kuşların göç rotasında bulunan Manyas Gölü’nü 2 milyondan fazla kuşun
ziyaret ettiği belirlenmiş, ayrıca 266 farklı kuş türü tespit edilmiştir (GDEP/GDNP/AU,
1999). Kıyılarında bataklık, çayır, kavak ve çalılık gibi farklı biyotopların bulunduğu göl ve
çevresinde 188 bitki türü ile 23 balık türü belirlenmiştir (Zal ve Breda, 2010). Manyas Kuş
Cenneti sahip olduğu kuş zenginliği yanı sıra başarılı koruma uygulamaları nedeniyle 1975
yılında Avrupa Konseyi tarafından ‘A Sınıfı Avrupa Diploması’ ile ödüllendirilmiştir ve kuş
gözlemciliği bakımından büyük turizm potansiyeline sahiptir (Özdemir Yılmaz ve Kafa
Gürol, 2012).
Ulubat (Apolyont) Gölü bölgedeki 3. büyük göldür ve Manyas Gölü’nün 33 km kadar
doğusunda bulunur. Deniz seviyesinden 2 metre yükseklikte olan göl 138 km2 yüzey alanına,
27500 km2 havza alanına sahiptir ve en derin kısmında derinlik 2 metrenin altındadır (Kazancı
ve diğ., 2004). Gölün yüzey suyu kalitesi üzerinde Mustafakemal Paşa Çayı’nın taşıdığı
koliform, nitrat ve fosfatlar yanı sıra havza sularının taşıdığı atık sular etkili olmaktadır (Iscen
ve diğ., 2008). Ayrıca göl sedimanlarında kurşun, kadmiyum, çinko ve demir birikiminden
kaynaklanan ağır metal kirliliği de söz konusudur (Barlas ve diğ., 2005). Ötrofik bir göl olan
Ulubat gölünün kuzeybatıdan Anadolu’ya giren kuşların göç rotası üzerinde bulunması,
Avrupa ve Orta Doğu’daki en önemli sulak alanlardan birisi olması, içinde 21 farklı balık
türünün yaşaması ve kıyısında bir sit alanı olan Gölyazı yerleşiminin varlığı, gölü potansiyel
turistik bir destinasyona dönüştürmektedir (Aydın ve Güngör, 2015).
İzmit Körfezi’nin yaklaşık 18 km doğusundaki Sapanca Gölü, KAF’ın denetlediği tektonik
kökenli bir tatlı su gölüdür (Gürbüz ve Gürer, 2008). Deniz seviyesinden 31 metre
yükseklikte, maksimum 55 metre derinlikte olan gölün tabanı deniz seviyesinin altındadır
(Leroy ve diğ., 2010). Doğu-batı yönünde 16 km uzunluğa, kuzey-güney yönünde 5 km
genişliğe sahip olan Sapanca Gölü’nün yüzey alanı 46.8 km2, drenaj alanı 251 km2dir
(Schwab ve diğ., 2009). Marmara Bölgesi’ndeki diğer göllerin aksine, Sapanca Gölü’nde
nütrient girdisi az ve ötrofikasyon zayıf olup sanayiye dayalı kirlilik risk oluşturmamaktadır
(Yiğit ve diğ.,1986). Ancak ötrofik koşulların yakın yıllarda arttığı belirlenmiştir (Akkoyunlu
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ve Akiner, 2012). Büyük kısmı Adapazarı, batı kesimi Kocaeli sınırlarında olan Sapanca
Gölü, aynı zamanda bölgenin en önemli turizm kaynaklarından birisidir. Meyve bahçeleri,
koruluklar, kavak ağaçları ve sazlıklarla çevrili olan göl Türkiye’deki Ramsar Sözleşmesi’ne
göre uluslararası öneme sahip 135 sulak alandan birisidir (Karadeniz ve diğ., 2009). Aynı
zamanda göçmen kuşların beslenme ve konaklama alanıdır.
15.22 km2lik yüzey alanına sahip olan Küçükçekmece Gölü maksimum 20 metre derinlikte,
suları yarı tuzlu bir lagündür (Akçer Ön ve diğ., 2011). Kuzey-güney yönünde 8 km uzunluk
ve doğu-batı yönünde 5 km genişliğe sahiptir. Özellikle fosfat ve azot girdisi nedeniyle uzun
yıllardır ötrofik koşullar yaşamaktadır (Topçuoğlu ve diğ., 1999). Nakaş, Ispartakule ve
Sazlıdere tarafından beslenen gölün çevresindeki yoğun kentleşme ve nüfus baskısı nedeniyle
ötrofik koşullar devam etmektedir. Ağır metal girdisi olarak krom miktarının çok yükseldiği,
canlı türlerinde azalma olduğu belirlenmiştir (Altun ve diğ., 2009). Bu koşullar göl suları ve
kıyılarının turizm açısından potansiyelini azaltmaktadır. Bununla birlikte gölün
kuzeydoğusunda bulunan ve Palaeolitik, Neolitik ve Kalkolitik’e ait kayıtlar tutan
Yarımburgaz Mağarası (Özdoğan ve diğ.,1991; Arsebük, 1996) ile 2007 yılındaki yüzey
araştırmaları ardından gölün batısında belirlenen (Aydıngün, 2013), ancak varlığı konusunda
arkeoloji camiasında sıcak tartışmaların sürdüğü (Tekin, 2017) Bathonea yerleşim alanı
gelecekte göl kıyısındaki turizm faaliyetlerine katkı koyabilir. Küçükçekmece Gölü, yoğun
kentleşme ve nüfus baskısı altında bulunmakla birlikte, kıyılarında kuş gözlemciliği ve amatör
olta balıkçılığına uygun alanlar bulunur. Ayrıca 6.5 km kuzeyindeki Sazlıdere Barajı ile göl
arasındaki alüvyal dolgu düzlüğü doğa yürüyüşü için uygun bir parkurdur. Bu parkur;
Yarımburgaz Mağarası ile Bathonea yerleşim alanı birlikte değerlendirilerek, doğa ve kültür
turizminin beraber gerçekleştirilebileceği turizm aktivitelerinde kullanılabilir. Ancak Kanal
İstanbul projesinin 2023 yılında tamamlanması durumunda baraj ve göl arasındaki bu oluk su
altında kalacaktır.
Küçükçekmece Gölü’nün 12 km kadar batısındaki Büyükçekmece Gölü de bir kıyı kordonu
ile Marmara Denizi’nden ayrılır. Karasu Çayı ve kolları ile beslenen göl İSKİ tarafından 1988
yılında baraj gölüne dönüştürülmüştür. Gölün yüzey alanı 2850 hektar, drenaj havzası 622
km2dir (Karakuyu ve diğ., 2012). Derinliği 3.5 metre olan gölün suları yarı tuzludur
(Hoşgören, 1994). İstanbul’un su ihtiyacının %17’lik kısmını karşılamak suretiyle 6 önemli su
kaynağından birini oluşturan Büyükçekmece Gölü; günümüzde yerleşim alanlarından,
tarımsal faaliyetlerden ve hayvancılığa dayalı kirleticilerden dolayı kirliliğe maruz kalmakta,
bu durum ise su kalitesini düşürmektedir (Güyer ve İlhan, 2011). Ayrıca göl havzasındaki
Çatalca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesisleri göl ekosistemi için risk oluşturur. Buna
rağmen su kuşlarının göç güzergâhında bulunan ve aynı zamanda üreme ve kışlama açısından
olanak sağlayan Büyükçekmece Gölü, kuş gözlemciliği ve olta balıkçılığı bakımından turizm
potansiyeli sunar. Ayrıca yelken kulüpleri gölde yaz aylarında rüzgâr sörfü ve yelken açma
gibi su sporları yaptırmaktadır.
Marmara Denizi’nin güney kıyılarındaki tek lagün gölü olan Arapçiftliği Gölü ve hemen
batısındaki Dalyan Gölü, Kocasu’nun denize kavuştuğu delta kıyısında, kıyı çizgisinden 1030 metre kadar geride yer alır. 550 hektar yüzey alanı ve maksimum 4 metre su derinliği olan
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(Ustaoğlu ve diğ., 2012) bu lagün, tuzlu-bataklık ve kumul ekosistemleri nedeniyle biyolojik
çeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle kuş gözlemciliği ve diğer doğa turizmi faaliyetleri için son
derece uygundur. Arapçiftliği Gölü’nün Karacabey Boğazı ile birlikte birbirini tamamlayıcı
doğa turizmi faaliyetlerinde değerlendirilmesi mümkündür. Nitekim 7 km uzunluğundaki
boğaz tabanı doğa yürüyüşleri ve bisiklet binme faaliyetleri için uygun bir parkur sunmakta,
bu parkurun kuzey ucundaki göl ise olta balıkçılığı, doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliğine
olanak sağlamaktadır. Kocasu Çayı yatak genişliği ve derinlik koşulları kano aktivitesi için de
uygun koşullar sunar.
Marmara Denizi güneybatısında, Çanakkale Boğazı’nın kuzeydoğu ağzında bir kıyı okunun
çevrelediği Çardak lagünü (Doğaner, 1994), kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık 4.5 km
uzunluğa, en geniş yerinde ise yaklaşık 1 metre genişliğe sahiptir. Kıyı oku, Çardak
yerleşmesine bir köprü ile bağlıdır. Bu kesimde lagün (Buruniçi Lagün Gölü) 80 metre
genişlikte bir kanalla denize bağlantılıdır. Bu nedenle suları tuzludur. Kuş türlerindeki
çeşitlilik nedeniyle ornito-turizm bakımından zengin bir habitata sahip olan lagünü denizden
ayıran kum seti; doğa yürüyüşü, kamp kurma ve olta balıkçılığı gibi alternatif turizm
olanaklarına olanak tanır (Çalışkan ve diğ., 2011). Ancak özellikle Çardak Feneri’nin
bulunduğu kesimde ve kıyı okunun Çardak’a bağlandığı kanca bölümünde gerek kumluk
üzerinde, gerekse lagün sularında yoğun kirlilik oluşmuştur. Diğer taraftan gerek kıyı oku,
gerekse bir doğal sit olan lagünün kıyılarında alanın doğal biyolojik zenginliklerine dair
herhangi bir bilgilendirme tabelası bulunmaması da önemli bir eksikliktir.
Edirne topraklarından denize kavuşan Meriç Nehri’nin oluşturduğu delta, Marmara
Bölgesi’ndeki en büyük sulak alanlara sahiptir. Deltanın Yunanistan’da kalan 9267 hektarlık
kuzey kısmı 1975’den itibaren uluslararası önemi olan sulak alan, yani Ramsar alanı
statüsünde, Türkiye’de kalan 9200 hektarlık güney kesimi ise 1991’den bu yana Tabiatı
Koruma Alanı, 2005 yılından itibaren ise Sit Alanı ve Milli Park statüsündedir (Yaşar, 2010).
Kıyı çizgisinden 11 metre kadar içeride kalan bir alüvyal set gölü olan Gala Gölü; 26’sı kış,
64’ü yaz göçmeni olmak üzere göçmen kuşlar da dahil toplam 134 kuş türünün yaşam alanıdır
(Kaya ve Kurtonur, 2003). Bu sulak alan kuş gözlemciliği ve olta balıkçılığı açısından
uygundur. 2005 yılında “Gala Gölü Milli Parkı” olarak ilan edilmiştir. Yine doğu kıyısında
Enez’in konumlandığı Dalyan Gölü ve yakınındaki Işık (Bücürmene) lagünleri de kuş
gözlemciliği, olta balıkçılığı ve özellikle dalyan balıkçılığı bakımından önemli olan
lagünlerdir.
Saros Körfezi’nin kuzey kıyısında, Erikli ve Vakıf köylerinin güneydoğusunda her biri Tuzla
Gölü olarak anılan sığ göller bulunur. Enez güneyindeki Karagöl ve Tuzla gölleri oldukça sığ
ve büyük oranda dolmuş göllerdir (Göçmen, 1976). Bu gölleri denizden ayıran kıyı okları
daralmış, göller sediman birikimi nedeniyle sığlaşmış, ikincil konutların yarattığı baskı
göllerde kirliliğe yol açmıştır (Yaşar, 2009; 2010). Bölgede, bu lagünleri denizden ayıran kıyı
okları ve kumullar üzerinde de; yaz aylarında turizmin canlanmasıyla artan nüfus ve kaçak
kum alımları büyük tahribata yol açmaktadır (Yılmaz ve Serbest, 2005).
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Gelibolu Yarımadası’nın batı kesiminde Büyükkemikli ve Küçükkemikli burunları arasındaki
Suvla Koyu’nun gerisinde Tuz Gölü bulunur. Kumlu bir plajın denizden ayırdığı gölün doğubatı ve kuzey-güney ekseni 2 km uzunluktadır. Oldukça sığ bir göldür. Gelibolu
Yarımadası’nın ve dolayısıyla lagünün Batı palearktik ana kuş göç yolu üzerinde olması
nedeniyle göl, göçmen kuşların uğrak alanıdır (Yaşar, 2001). Kıyı çizgisinin 50 metre kadar
gerisinde bulunan gölün kuzey kısmında 1991 yılında 15 havuzlu kültür balıkçılığı faaliyeti
başlamış (Ertin, 1998), ancak 2000’li yılların başında faaliyete son verilmiştir. Balık üretme
çiftliği gölün denizle bağlantısını keserek atık sularını göle verdiği için yoğun kirliliğe yol
açmıştır. Günümüzde su ve sediment kirliliğinin izleri halen görülmektedir. Tuz Gölü, Orman
Bakanlığı tarafından 02.11.1973 tarihinde milli park statüsüne kavuşan Gelibolu Yarımadası
Tarihi Milli Parkı sınırları dahilinde bulunur. Yarımadanın güney ucundaki Morto ve Ertuğrul
koylarında olduğu gibi, civar köylerdeki konaklama ve yeme-içme olanakları sayesinde
rekreasyonel ihtiyaçlar karşılanmaktadır (Cengiz ve diğ., 2016). Suvla Koyu’nda 28 metre
derindeki bir batık olan Lundy mayın tarama gemisi (Özalp, 2010) su altı dalış turizmi
bakımından önemlidir. Kara savaşlarının yaşandığı önemli taarruz alanlarından biri olan
Suvla Koyu çevresi, savaş turizmi açısından da önemli bir bölgedir. Göl kıyıları doğa
yürüyüşü ve kuş gözlemciliği açısından da uygun olup, özellikle terk edilen balık üretme
çiftliğinin geride bıraktığı çevre kirliliği vb. konular ekoloji temelli doğa eğitimi faaliyetlerine
olanak sağlar.
Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyıları boyunca oluşan göllerinin tamamı lagün gölleridir.
İğneada Longoz (Subasar) Ormanları Milli Parkı statüsünde olan bölgede; Erikli Gölü, Mert
Gölü, Saka Gölü, Hamam Gölü ve Pedina Gölü olmak üzere 5 göl bulunur. Bunlardan Erikli,
Mert ve Saka Gölleri çevresi, yüksek biyosfer rezerv potansiyeline sahip olan longoz
ormanları ile kaplıdır (Özyavuz ve Yazgan, 2010). Doğa fotoğrafçılığı, kamp kurma, sportif
olta balıkçılığı, kuş gözlemi, kelebek gözlemi, ata binme, bisiklet binme gibi birçok turizm
faaliyetine uygundur (Çakır ve Çakır, 2012a). İğneada’nın kuzeyindeki Erikli Gölü 1 km
uzunluk ve 100 metre genişliğe sahiptir. İğneada’nın güneyindeki Mert Gölü ise 2.5 km
uzunluk ve 2 km genişliğe sahiptir. Her iki göl de İğneada Longoz Ormanlarına komşu sulak
alanlardır. Bunlar dışında yörede Pedina, Söğütlü, Hamam, Deniz ve Saka gölleri gibi daha
küçük göller de bulunur. Efendi ve Bulanık Dere alüvyal dolgu düzlüklerini longoz ormanları
ile paylaşan bu göller, iklimsel konfor koşullarının yeterli olmadığı İğneada çevresinde
ekoturizmin gelişmesi açısından alternatif turizm fırsatı sunarlar (Erginal, 2017).
Bölgenin Karadeniz kıyı kuşağındaki en büyük gölü Terkos (Durusu) Gölü’dür. Deniz
seviyesinden 5 metre yükseklikte olup, maksimum 11 metre derinliğe sahiptir ve alanı 25
km2dir (Hoşgören, 1994). Istranca dereleri ile beslenen gölün suları tatlıdır. Göl bir kıyı seti
ile Karadeniz’den ayrılır. 1883 yılından itibaren İstanbul’un en önemli su kaynaklarından
biridir. Fazla su çekimi, yerleşim alanlarından ve çeltik tarımından kaynaklanan kirleticiler,
hayvancılıktan kaynaklanan atıklar gibi çeşitli sebeplerden dolayı Terkos Gölü risk altındadır
(Baylan ve Karadeniz, 2006). 1960’larda kumulların göle doğru ilerlemesi nedeniyle sahil
çamı (Pinus maritima) dikilerek kum istilası engellenmiştir (Ertek, 2011). Ayrıca gölü
Karadeniz’den ayıran kum seti de kaçak kum alımları ve artan kıyı erozyonu sonucu

291

daralmıştır. Bu durum göl sularının yakın gelecekte Karadeniz suları ile kaplanarak daha tuzlu
hale gelmesine yol açacaktır (Maktav ve diğ., 2002). Yakın yıllarda uydu görüntüleri
üzerinden yapılan izleme çalışmalarında, göl ve kıyı çizgisi arasındaki mesafenin iyice
daraldığı tespit edilmiştir. 1986 yılında ölçülen ve 596 metre olan bu mesafenin, 2009 yılında
316 metreye kadar düştüğü belirlenmiştir (Bayram ve diğ., 2013). Göl sedimentlerinde çinko,
krom, kadmiyum ve kurşun miktarındaki zenginleşme, yerleşim alanları ve sanayi
tesislerinden kaynaklanan kirliliğe işaret eder (Kurun ve diğ., 2010). Buna karşın Terkos
Gölü, İstanbul Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023’te de belirtildiği gibi; 736,2 km2 su
toplama alanı ile zengin bir su florasına sahiptir ve göçmen kuşlara konaklama alanı oluşturur.
Bu nedenle kuzeyindeki sahil çamlarının örttüğü kıyı kordonu ile birlikte zengin sulak alan ve
kumul ekosistemine sahip olan göl ve çevresinin ekoturizm potansiyeli yüksektir.
Son olarak, Karadeniz kıyısındaki en önemli lagünlerden birisi olan Acarlar Longozu ise
Karasu ilçesinin 12 km batısında bulunur. Doğu-batı doğrultusunda 15 km’ye yakın, 250
metre genişliğe ve mevsimsel olarak 1-5 metre arasında değişen derinliğe sahiptir. Acarlar
Longoz ormanındaki fazla su, Okçu Deresi vasıtasıyla 9 km doğudaki Sakarya Nehri’ne
iletilir. Longoz alanındaki sular batıda Acarlar Gölü olarak genişler. Bu gölün batı kesimi
1976 yılı itibariyle yaban hayatı koruma sahası statüsü kazanmış, ardından 25.06.1998
tarihinde 1.Derece Doğal Sit alanı kapsamına alınmıştır (Gönençgil, 2008). Kanalda longoza
gelen ziyaretçiler için deniz bisikleti hizmeti verilmiş, ancak doğal sit alanı olması nedeniyle
daha sonra yasaklanmıştır. Acarlar longozunu ziyaret etmeye gelenler için bir başka uğrak
yeri de, longozun 7 km güneydoğusunda bulunan, maksimum 3 km uzunluk ve 2.5 km
genişlikteki Akgöl’dür. Endemik su menekşesi (Hottonia palustris) bulunan göl ve çevresi
kuş ve bitki gözlemi ile fotoğrafçılık açısından fırsat sunar (Akay ve Zengin, 2012).

Termal Sular
Marmara Bölgesi için önemli alternatif turizm türlerinden birisi de termal turizmdir.
Termalizmde, normal bir turizm faaliyetinden farklı olarak kullanıcıların termomineral su ve
çamur banyosu yapma, rehabilitasyon, balneoterapi, talassoterapi, fizik tedavi ve psikoterapi
alma gibi çoğu zaman zaruri sebeplerle bu faaliyeti gerçekleştirdikleri görülür. Özellikle
kırsal turizm potansiyeli bulunan alanlarda termal turizmin diğer turizm faaliyetleriyle (kültür
ve kış sporları gibi) birlikte gerçekleştirilmesi olanaklıdır (Soykan, 2003).
Marmara Bölgesi termal sular bakımından oldukça zengindir. Bölge genelinde sodyum,
kalsiyum, bikarbonat ve klorür içeriği yüksek zengin sıcak ve/veya mineralli sular 150’den
fazla noktada bulunur (Barut ve Erdoğan, 2011). Bölgedeki en önemli termal turizm
merkezleri şunlardır: Gönen (Balıkesir), Ekşidere (Gönen, Balıkesir), Hisarköy (Bigadiç,
Balıkesir), Manyas (Balıkesir), Kepekler (Susurluk, Balıkesir), Hisaralan (Sındırgı, Balıkesir),
Tümbüldek (Mustafakemalpaşa, Bursa), Kestanbol (Ezine, Çanakkale),Yazlık (Gölcük,
Kocaeli), Kuzuluk (Akyazı, Sakarya), Tepeköy (Çan, Çanakkale), Hıdırlar (Yenice,
Çanakkale), Tuzla (Ayvacık, Çanakkale), Yalova ve Armutlu (Yalova) (Akbulut, 2010).

292

Bölgedeki belirtilen kaplıcaların hemen tamamı modern işletmelerde hizmet vermekte, hatta
dış turizm talebini de karşılamaktadır (Zengin, 2006).
Balıkesir ili termal turizm açısından oldukça zengin potansiyel sunar. Balıkesir İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü verilerine göre il genelinde toplam 1952 oda ve 4896 yatak kapasiteli 16
tesis faaliyet göstermekte olup, bunların 7’si bakanlık işletme belgeli donanımlı, 9 adedi
belediye belgeli termal tesislerdir (www.balikesirkulturturizm.gov.tr).
Gönen kent merkezinde yer alan ve 3’ü doğal (Mermerlikuyu, Çemberlikuyu ve Eskikuyu),
4’ü ise sondajla açılmış kuyuların çevresinde bulunan tesislerden oluşan Gönen kaplıcaları;
51–79oC arasında sıcaklığa sahip sodyum, sülfat, bikarbonat, klorür ve florürlü şifalı sular
içerir. Bu yönüyle hem içme, hem de banyo kürlerine uygundur (Çetin, 2011; Karagülle ve
Doğan, 2002). Manyas kaplıcaları, kent merkezine 6 km uzaklıktaki Kızık Köyü’nde bulunur.
45-50oC arasında sıcaklığa sahip olan termal sular sodyum, kalsiyum, klorür ve bikarbonat
içerir. Günümüzde özel bir şirket ile Kızık Köy tüzel kişiliğine ait tesislerle içme ve banyo
suyu şeklinde kullanılmaktadır (http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr).
Bigadiç’in 23 km kadar kuzeydoğusunda bulunan Hisarköy’deki termal kaynaklar 16
kaynaktan oluşur ve 3000 konutun ısıtılmasında kullanılmaktadır (Aydın, 2008). Rezervuar
sıcaklığı 110oC, kuyu ölçüm sıcaklığı ise 98oC olan Bigadiç Jeotermal Isıtma Sistemi
Türkiye’deki 1., dünyadaki 3. en uzun jeotermal isale hattıdır (Oktay ve diğ., 2008).
Bandırma-Balıkesir arasında, Susurluk ilçesine 20 km mesafedeki Ilıca Boğazı Köyü’nde
bulunan Kepekler veya Ilıca Kaplıcası’nın sağlık turizmi açısından kullanımı 1892’lere kadar
iner. Burası yakın zamanlara kadar metruk durumda kalarak potansiyelinden yararlanılmamış
eski bir kaplıcadır (Çağman, 2017). Kaplıca alanı romatizma, çocuk felci, kireçlenme, kadın
hastalıkları, sinir iltihapları ve kırık-çıkık gibi sağlık sorunlarının tedavisine iyi gelen termal
çamurlar (peloid) içerir (Oyuryuz Şenel ve Gürel, 2012). Sındırgı ilçesinde ise; ilçe merkezine
17 km mesafedeki Hisaralan ve 7 km mesafedeki Ilıca Köyü yerleşmelerinde kaplıcalar
bulunur. Hisaralan termal alanında 46-98oC arasında olan su sıcaklığı Ilıca Köyü
kaplıcalarında 33oC kadardır. Florür içeren sodyum bikarbonatlı Hisaralan termal sularında
romatizmal hastalıkların tedavisi mümkün iken, daha ılık suya sahip olan Ilıca Köyü kaplıcası
böbrek,
deri
ve
cilt
hastalıkları
için
tamamlayıcı
tedavi
sağlar
(http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr).
Balıkesir’e 15 km mesafedeki Pamukçu Köyü jeotermal kaynakları 60oC su sıcaklığına sahip
olup (Yaşar, 2010), sodyum, potasyum ve kalsiyum elementleri içermekte (Özdemir ve
Tezelli, 2008), Gönen kaplıcaları gibi Na-Cl-SO4 lü su grubuna girmektedir (Barut ve
Erdoğan, 2011). Romatizmal hastalıklar yanı sıra kemik ve eklem rahatsızlığı tedavisi için
tercih edilmektedir. Balya’nın 25 km kuzeydoğusundaki Balya Dağ Ilıcası da romatizmal
rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan, 51-60oC sıcaklığa sahip bir kaplıcadır. Bunun
yakınındaki Hozluca Kaplıcası da benzer şekilde 60oC sıcaklığa sahiptir. Sülfat ve demir
karbonatlı Balya ılıcası ile çamurlu Hozluca kaplıcası romatizma ve deri hastalıklarının
tedavisi için tercih edilmekte olup, sodyum sülfatlı su grubuna girmektedir (Barut ve Erdoğan,
2011).
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Balıkesir gibi Bursa ili de kaplıcalar bakımından oldukça zengindir. Merkez Çekirge
semtindeki kaplıca, Bizans İmparatorluğu’ndan itibaren halkın kullanımına sunulan ve “Piti”
adı verilen su kentinin içinde kalan eski bir jeotermal enerji kaynağıdır. Çekirge grubu termal
su kaynakları 28-49.5oC arasında sıcaklığa sahiptir (Etemoğlu ve diğ., 2006). Kaplıca suyu
Vakıfbahçe ve Bademlibahçe denilen kaynaklardan çıkarak Çekirge’deki tüm otellere dağıtılır
(Kaplanoğlu ve Elbas, 2007). Bursa şehir merkezi ile Çekirge arasında ise kükürtlü sulara
sahip olan ve Bademli Bahçe kaynağından çıkan 82-84 oC arasında sıcaklığa sahip Kükürtlü
kaplıcaları bulunur (Kurt, 2014). 14. yüzyılda halkın ücretsiz yararlanması için yapılan bu
tarihi kaplıca, günümüzde Uludağ Üniversitesi Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve
Araştırma Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları olarak romatizmal, ortopedik ve nörolojik
rahatsızlıkların hidroterapi ile iyileştirilmesine yönelik olarak hizmet vermektedir (Ay ve diğ.,
2004). Çekirge grubu termal suları Ca-HCO3 türü sular iken, kükürtlü grubu kaynakları NaHCO3-SO+ türü sulardan oluşmaktadır (Tut Haklidir, 2013).
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Tümbüldek Kaplıcası ilçe merkezine 19 km uzaklıktaki Akarca
Köyü’nde bulunur. 52oC sıcaklığa sahiptir ve sodyum, kalsiyum bikarbonatlı bileşimdedir.
Romatizmal, nörolojik, deri, kalp ve damar hastalıkları ile kadın hastalıklarının tedavisi için
kullanılmaktadır (www.bursakulturturizm.gov.tr).
İnegöl ilçe merkezinin 27 km kadar güneyinde bulunan Oylat Kaplıcaları 40oC sıcaklığa
sahiptir. Ca, Na, SO4, HCO3 tipindeki (Pasvanoğlu, 2011) jeotermal suların istisnai olarak
sedef hastalığında da iyileşme sağladığı bilinmektedir. Gemlik-Umurbey yolu arasında
bulunan Gemlik Kaplıcası sıcaklığı 36.9oC olan Ca-Mg-HCO3 tipinde bir jeotermal kaynaktır
ve Kuzeybatı Anadolu’daki mineral bakımından en zayıf termal sudur (Eisenlohr ve diğ.,
1997). Romatizma ve kalp rahatsızlığı açısından şifalı bir su olduğu bilinir. Orhaneli ilçesinde
Ağaçhisar köyündeki kaplıca 40oC, Sadağ köyündeki kaplıca ise 64.5oC sıcaklıktadır (Aydın
ve diğ., 2010). İznik Gölü kuzeyinde, Orhangazi ilçesindeki Keramet Köyü’nde yer alan
termal kaynak ise 30oC kadar sıcaklığa sahiptir ve Keramet Ilıcası olarak bilinir. Bursa’nın
Harmancık ilçesindeki Ilıcaksu ve Keles ilçesindeki Çayören kaplıcası ve Haydar Ilıcası suları
da sağlık turizmi açısından potansiyel sunmakla birlikte henüz turizme kazandırılmamışlardır.
Yalova şehir merkezinin 12 km güneybatısındaki Yalova Termal Kaplıcaları çıkış yerinde
62,9-64oC sıcaklığa sahiptir. Uluslararası Tıbbi Hidroloji Birliği’nin sınıflamasına göre
hipertermal-hipotonik, bileşim olarak sodyumlu, kalsiyumlu, sülfatlı, klor içeren sıcak su
tipine giren jeotermal bir sudur (Işık ve Bozdağ, 2008). Romatizma, diyabet, sinir hastalıkları,
kalp ve obezite gibi sağlık sorunlarına şifa verdiği bilinen Yalova termal kaynağına ilgi ve
yatırımlar 19 Ağustos 1929 ve sonrasında büyük önder Atatürk’ün Yalova’ya yaptığı
ziyaretler sonrasında başlamıştır (Durak, 2014). Termal kaynak Yalova’ya 12 km mesafedeki
Termal ilçesine adını vermiştir.
Yalova ilinin Armutlu ilçesinde Armutlu kaplıcaları bulunur. Eski Kaplıca (Armutlu
Hamamı) adıyla anılan ve Evliya Çelebi’nin ziyaret ederek kalp damar rahatsızlıklarına iyi
geldiğini aktardığı (Balcıoğulları, 2013) Armutlu kaplıcası kaynak suları genel olarak
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sodyum, kalsiyum ve sülfat içerir ve su sıcaklığı 38oC olup, kükürtlü sular grubuna girer
(Barut ve Erdoğan, 2011).
Sakarya ilinin Akyazı ilçesindeki Kuzuluk havzasında sıcaklığı 82oC’yi bulan 40 sıcak su
kaynağı bulunur. Kuzuluk Termal Merkezi de bu sıcak su kaynaklarından beslenir. Bu termal
su; sodyum ve bikarbonat içeren, karbondioksit gazı açısından zengin, sülfatlar bakımından
fakirdir (Greber, 1994; Belin ve diğ.,2002). Romatizma, ortopedi, sinir hastalıkları, çocuk
felci, böbrek rahatsızlıkları gibi çok sayıda iç hastalıkların tedavisinde tercih edilmektedir.
Sakarya ilindeki bir diğer jeotermal merkez, Paşalar Mevkii’nde yer alan Taraklı
kaplıcalarıdır. Aynı zamanda bir “Cittaslow” üyesi olan Taraklı’daki (Değirmenci ve
Sarıbıyık, 2015) jeotermal sular 27-51oC arasında sıcaklığa sahiptir ve Kuzuluk kaplıcalarında
olduğu gibi sodyum ve bikarbonat ile düşük sülfat içeriği yanında yüksek oranda kalsiyum
içerir (Var ve Soygüder, 2017). Sakarya’ya 60 km, Taraklı ilçe merkezine 7 km uzaklıktaki
jeotermalin, banyo uygulamaları açısından ortopedi ve kas hastalıkları ile nörolojik
rahatsızlıkların tedavisine uygun olduğu bilinir (yigm.kulturturizm.gov.tr).
Marmara Bölgesi’nde jeotermal kaynaklar bakımından zengin olan illerden birisi de
Çanakkale’dir. İlin termal turizm potansiyeli Bucak ve Özkaya (2013) tarafından detaylı
olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre, Yenice ilçesinde Kum Ilıcası, Uyuz
kaynağı, Hıdırlar Kaynağı olmak üzere 3 kaynak bulunur. Sıcaklıkları 40-84oC arasında olan
Yenice kaynak suları; florür içeren sodyumlu sülfatlı, ancak mineral bakımından zengin
olmayan sulardır. Yenice jeotermal kaynaklarının sağlık turizmi potansiyeli henüz yeterince
değerlendirilmemektedir. Lapseki ilçesindeki tek önemli kaplıca Kocabaşlar Köyü’nde
bulunur. 38oC sıcaklığa sahip, florürlü ancak mineralce fakir bir sıcak sudur. Ayvacık
ilçesindeki iki kaplıcadan Küçükçetmi kaynağı 40-42oC arasındaki sıcaklıkta ve özellikleri
Kocabaşlar Kaynağına benzeyen bir sıcak sudur. Tuzla ise jeotermal açıdan çok daha
zengindir. Sıcaklıkları 51-97oC arasında değişen ve 11 ayrı noktadan çıkan sıcak sular, iyot ve
florür içeren sodyumlu klorürlü bileşimdedir. Tarımsal ve endüstriyel açıdan kullanıma
uygundur. Ezine ilçesinde de iki önemli termal çıkış merkezi bulunmakta, bunlardan Akkeçili
Köyü yakınındaki kaynak 40oC sıcaklıkta olup, sodyumlu ve klorürlüdür. Kestanbol
kaynakları ise sıcaklığı 64-73oC arasında değişen florür içeren sodyumlu klorürlü sulardan
oluşur.
Bayramiç ilçesinde Külcüler ve Yukarı Palamutlu köylerinin yakınında 3’er sıcak su çıkışına
sahip kaynaklar bulunur. Külcüler kaynağı 64-73oC sıcaklıkta florürlü su, Palamutova
kaynağı ise 35.3oC sıcaklıkta sodyumlu, kalsiyumlu, sülfatlı, klorürlü sıcak sulardan oluşur.
Biga’ya 20 km uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Kaynağı 5 çıkış merkezine sahiptir. 52-60ºC
arasında sıcaklığa sahip florür içeren, mineralce fakir sulardan oluşur. Son olarak Çan
ilçesinde florür içeren, sodyumlu, kalsiyumlu sülfatlı sıcak suların çıktığı üç farklı kaplıca
alanı bulunur. Bunlardan Pazarköy kaynağı 47ºC, Etili kaynakları 32ºC, Ozancık kaynağı ise
54-60ºC arasında değişen sıcaklığa sahiptir.

295

Marmara Bölgesi’ndeki diğer tüm termal sulardan farklı olarak tarım (seracılık) ve
endüstriyel kullanım açısından da potansiyel sunan Kestanbol jeotermal suları; 140ºC
rezervuar sıcaklığına sahiptir (Çağlar ve Demirörer, 1999). 2634 sayılı Turizm Teşvik
Kanunu uyarınca Turizm Merkezi olarak tahsis edilen Çanakkale Ezine-Kestanbol Termal
Turizm Merkezi’nin kalbini oluşturan Kestanbol sıcak su kaynaklarının tarihsel açıdan da
önemi bulunur. Antik çağ, Bizans ve Osmanlı dönemi boyunca işlevini yitirmeyen kaplıca
suları kadın hastalıkları, romatizma, kemik hastalıkları, üst solunum yolları ve akciğer
hastalıklarında etkili tedavi olanağı sunduğundan (Demirsoy ve diğ., 2018) Biga
Yarımadası’ndaki en önemli sağlık turizmi merkezini oluşturmaktadır.
Son olarak, Kocaeli ilindeki termal kaynaklara bakıldığında, Gölcük’te bulunan ve belediye
tarafından yakın tarihlerde tesisi oluşturulan Ilıca Kaplıcası; 32oC sıcaklıkta bikarbonatlı bir
kaplıca suyudur. Romatizma, kadın hastalıkları ve solunum yolu hastalıkları gibi
rahatsızlıkların tedavisi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Bitki Örtüsü
Marmara Bölgesi’nin Akdeniz ve Karadeniz arasındaki geçiş bölgesini oluşturması nedeniyle
bitki örtüsü de ekolojik açıdan Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Geçiş Bölgesi olmak üzere 3
bölgenin özelliklerini yansıtır. Bölgenin Karadeniz kıyıları Karadeniz Bölgesi, Biga
Yarımadası’nın batı kıyıları ve Gelibolu Yarımadası kıyıları Akdeniz Bölgesi, geri kalan
kesimi ise Marmara Geçiş Bölgesi içinde kalmaktadır. Üçte biri ormanlarla kaplı olan bölgede
bitki örtüsünün dağılışı üzerinde iklim, yüzey şekilleri ve insan faktörü etkili olur (Atalay ve
Mortan, 2017). Orman ekosisteminin geniş yer kapladığı dağlık alanlar doğa yürüyüşü
(trekking), doğa gözlemciliği, yayla turizmi, kamp kurma, bitki gözleme, doğa fotoğrafçılığı,
yaban hayatı gözleme, atlı gezinti, bisiklete binme ve av turizmi gibi farklı alternatif turizm
faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği fırsatları içinde barındırır.
Marmara Bölgesi bitki örtüsünü kurakçıl ormanlar, antropojen bozkırlar, nemli ormanlar,
kuru ormanlar, yüksek dağ çayırları ve sucul bitkiler oluşturur. Marmara Denizi kıyıları
boyunca ve akarsu vadilerinin taban kesimlerinde orman örtüsünün tahrip edildiği alanlara
yayılan maki; Gemlik Körfezi, Garsak Boğazı, İznik Gölü’nün kuzey kıyıları, Pamukova’nın
kuzey kesimleri ve Geyve ile Sarıcakaya arasında Sakarya nehri vadisi boyunca genelde 550600 metre yükseltiye kadar izlenir. Kızılçam ormanları ise Biga Yarımadası’nın Marmara
Denizi kıyıları boyunca, ayrıca Bayramiç, Ezine, Sındırgı, Orhaneli, Ayvacık,
Mustafakemalpaşa ve Pamukova oluğunun güneye bakan yamaçlarında, genelde 500
metrelere kadar gözlenir.
Meşe baskın kurakçıl ormanlar ile antropojen bozkırlar Ergene Havzası’nda görülür. Saçlı
meşe (Quercus cerris), mazı meşesi (Quercus infectoria) ve tüylü meşe (Quercus pubescens)
toplulukları ile meşelerin arasında gürgen (Carpinus sp.), karaçalı (Paliurus sp.), karaağaç
(Ulmus sp.) gibi ağaç ve ağaççıklar görülür (Kantarcı, 1976; Dönmez, 1990).
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Bölgedeki dağların kuzeye bakan yamaçları boyunca hakim olan nemli ormanlar alt kuşakta
pseudomakilerle başlar. Yükseklere doğru kayın (Fagus orientalis), göknar (Abies
bornmülleriana) toplulukları ile dağ-çayır katına kadar devam eder. Yıldız dağlarının kuzey
yamaçları, Samanlı Dağları, Katırlı-Avlan Dağları, Kapıdağı Yarımadası ve Karadağ, Uludağ
– Domaniç dağları nemli ormanların görüldüğü sahalardır.
Çatalca-Kocaeli Platosu ile Samanlı, Uludağ-Domaniç dağlarının güney kesimlerinde görülen
kuru ormanlar, meşe ve karaçam ormanlarından oluşur. Meşe ormanlarında mazı meşesi,
macar meşesi (Quercus frainetto) hakimdir. Uludağ’ın güneydoğu yamaçlarında göknar, yer
yer kayın ile temsil edilen nemli ormanların altında 1400 – 1500 metreden batı ve güneye
doğru devam ederler. Karaçam (Pinus nigra), kızılçam (Pinus brutia), mazı meşesi (Quercus
infectoria), saçlı meşe (Quercus cerris) bu kesimdeki kuru orman sahasını meydana getirir.
Marmara Bölgesi’nde ormanın üst sınırından itibaren nemli ve soğuk koşullarda yetişen
yüksek dağ–çayır vejetasyonuna geçilir. Uludağ’da bulunan alpin kuşak 2100 metre
civarından başlamaktadır. Bu kuşağın alt kesiminde (2250-2300 m) sürüngen ardıç (Juniperus
nana), üstünde otsu bitkilerden olan koyun yumağı (Festuca punctoria) ile geven (Astragalus
sp.) ve çobanyastığı (Acantholimon sp.) yaygındır. Ayrıca bu kesimde Belum otu (Asperula
nitida), Sinir otu (Plantago holosteum), Yaban mersini (Vaccinium myrtillus), Gökçe
(Daphne oleoides), Dönbaba (Erodium sibthorpianum) da görülür.
Son olarak, yeraltı suyu seviyesinin topoğrafya yüzeyine yakın olduğu kesimlerde özellikle de
kıyılarda su isteği yüksek olan bitki toplulukları hakim duruma geçer. Mudurnu bataklığında
20-25 m boylara erişebilen dişbudak ormanları ve bu ormanlar içinde kızılağaç (Alnus
glutinosa), kayın ve gürgen ile bazı meşe türleri yayılış gösterir. Kocaçay deltasında kızılağaç
(Alnus glutinosa), dişbudak (Fraxinus ornus) ve çınar (Platanus orientalis) toplulukları
hâkimdir (Atalay ve Mortan, 2017).

İklim
Marmara Bölgesi Karadeniz ve Akdeniz iklimlerinin arasında geçiş alanı olduğundan geçiş
iklimi koşullarının (Marmara İklimi) da yaşandığı bir coğrafi bölgedir. Yaz ve kış
mevsimlerinde etkili olan hava kütleleri denetiminde iklim üzerinde bu üç denizin varlığı yanı
sıra jeomorfolojik yapısı da etkili olur. Yaz mevsiminde Kuzeybatı Avrupa, Karadeniz ve
Akdeniz üzerinden gelen farklı hava kütleleri farklı iklimsel koşulların yaşanmasına yol açar.
Örneğin Kuzeybatı Avrupa’daki yüksek basınç alanından Basra Alçak basınç alanına doğru
olan hava akımı bölgedeki yaz sıcaklıklarını düşürürken, Karadeniz üzerinden gelen nemli ve
serin hava alttaki sıcak hava ile karşılaşınca yağış oluşturmakta, diğer taraftan Akdeniz
üzerinden gelen nemli ve sıcak tropikal hava kütlesi ise yüksek sıcaklıklara yol açmaktadır.
Kış mevsiminde ise soğuk karakterde olan ve Balkanlardan bölgeye sokulan cephe bölgede
kar yağışlarına yol açmakta, Orta Akdeniz’den gelen sıcak cephe ise sıcaklık değerlerini
yükseltmektedir (Atalay ve Mortan, 2017).
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Bölgede topoğrafik özellikler de iklim üzerinde oldukça belirleyicidir. Örneğin Istranca
Dağları, Uludağ, Samanlı Dağları, Ganos Dağı, Korudağ gibi dağlık alanların kuzeye bakan
yamaçlarında yağış fazla, güneye bakan yamaçlarında güneşlenme daha etkindir. Tektonik
olukların tabanlarında ise sıcaklık terselmesi yaşanır. Trakya’nın iç kısımlarında ise karasal
iklim koşulları egemendir. Marmara Bölgesi’nde sıcaklık, yağış, bulutluluk, bağıl nem ve
rüzgâr koşulları kıyılardan iç kısımlara, ova tabanlarından dağlık alanların zirvelerine doğru
önemli farklılık gösterir.
Kıyı istasyonlarındaki sıcaklık ortalamaları 13.6-15.5oC arasında değişir (Kumköy 13.9oC,
Şile 13.6oC, Çanakkale 15.1oC, Gökçeada 15.2oC, Bozcaada 15.5oC, Bandırma 14.3oC,
Yalova 14.6oC, Kartal 15.1oC, Tekirdağ 14oC). Aynı istasyonlar için en sıcak ve en soğuk
(Temmuz veya Ağustos/Ocak veya Şubat) ayların ortalamaları ise şu şekildedir: Kumköy
27.1/2.8oC, Şile 26.4/2.7oC, Çanakkale 30.7/3.2oC, Gökçeada 29.6/4.4oC, Bozcaada
26.7/5.9oC, Bandırma 28.2/2.1oC, Yalova 28.6/3.2oC, Kartal 29.4/4.1oC, Tekirdağ 28.1/2.1oC.
Bu kıyı istasyonlarında yıllık yağış ortalaması Trakya’nın Karadeniz kıyısında bulunan
Kumköy (791,8 mm) ve Şile’de (786,2 mm) yüksektir. En az yıllık yağışı ise Bozcaada alır
(469,3 mm). Marmara Denizi’nin kuzey kıyısındaki Tekirdağ 590,5 mm, Kartal 640 mm,
güney kıyılarındaki Bandırma 678,8 mm ve Yalova 739,1 mm yağış alır. Çanakkale
Boğazı’nın doğu kıyısındaki Çanakkale yılda 628,4 mm yağış alırken, Gökçeada’nın yağış
ortalaması da nispeten yüksektir (741,8 mm). Bulutlu günler ortalamalarında da benzer bir
tablo görülür. Kumköy ve Şile’de sırasıyla 67.3 ve 67.7 gün bulutludur. En az bulutlu gün
ortalamasına 47.9 gün ile Bozcaada sahiptir. Kuzey kıyılarında Tekirdağ’da 56.2, Kartal’da
ise 60.4 gün bulutluluk söz konusudur. Bandırma’da 61.2, Yalova’da 56.6 gün olan
bulutluluk, Çanakkale ve Gökçeada’da yine düşüktür (sırasıyla 50.6 ve 53.1 gün).
Deniz suyu sıcaklıklarında da benzer farklılıklar söz konusudur. Denize girme sezonu olan
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları ortalamaları açısından deniz suyu sıcaklıkları
Kumköy’de 21.6oC, Şile’de ise 20.9oC’dir. Tekirdağ’da deniz suyu sıcaklık ortalaması
23.3oC’dir. Çanakkale Boğazı doğu kıyılarında Güzelyalı, Dardanos, Saltık, Yapıldakaltı ve
Çardak mevkilerinde yaz aylarında canlanan deniz turizmi bakımından mevsimlik ortalama
değer 22.7oC, Gökçeada’da 23.3oC, Bozcaada’da 21oC’dir. Kıyı turizmi açısından önemli
olan ortalama sıcaklık, yağış, bulutluluk ve deniz suyu sıcaklıkları verileri bölgenin
Karadeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyılarında koşulların tamamen farklı olduğunu
işaret etmektedir.
Bölgede karasal iklim koşullarının daha etkin hissedildiği Ergene havzasında, Lüleburgaz
Meteoroloji İstasyonu verilerine göre, yıllık sıcaklık ortalaması 13.2 oC, maksimum ve
minimum sıcaklık ortalamaları 31.2 oC ve -0.5oC olarak ölçülmüştür. Havza yıllık 565 mm
yağış alır. Kocaeli ve Sakarya istasyonlarında ise sırasıyla sıcaklık ortalamaları 14.8 oC ve
14.5oCdir. Maksimum ve minimumlar birbirine çok yakındır (ortalama 29 oC ve 3oC). Yıllık
yağış ortalaması ise 800 mm kadardır. Güney Marmara Bölümü için referans meteorolojik
kayıtlar sunan Balıkesir ve Bilecik ise, sıcaklık farklarının daha fazla, yağışın daha az olduğu
karasal koşulları yansıtır. Balıkesir’de yıllık sıcaklık ortalaması 14oC, maksimum sıcak
ayların ortalaması 31.5oC, minimum sıcak aylardaki ortalama ise 1oC’dir. Yıllık yağış
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ortalaması 565 mm olarak ölçülmüştür. Bilecik ise 12.5oC ortalama sıcaklık, 28.4 oC ve 0.3oC maksimum ve minimum sıcaklıklar ile 452 mm yağışla karakterize edilir.
Son olarak Uludağ ve kuzey etek düzlüğünde kurulan Bursa meteoroloji istasyonları
verilerinde büyük farklılıklar göze çarpar. Ortalama sıcaklıklar Bursa’da 14.6oC, Uludağ’da
5oCdir. En sıcak ayların ortalaması ise yine sırasıyla 30.8 oC ve 18.3oC olarak kaydedilmiştir.
Minimum sıcaklıkların gerçekleştiği Ocak ayında Bursa’da 1.7 oC, Uludağ zirvede ise -5.9oC
sıcaklıklar söz konusudur. Bursa yıllık 696 mm kadar yağış alırken, Uludağ’da yıllık yağış
ortalaması 1364 mm’yi bulur. Temmuz ve Ağustos ayları dışında hemen her ay kar yağışı
gerçekleşen Uludağ’da kar yağışlı gün sayısı toplamı 78.8 gün, karla örtülü gün sayısı ise
161.7gündür. Aralık-Nisan arasındaki 5 aylık sürede toplam kar yağışının yaklaşık %83’ü
düşer. Aynı dönemde toplam karla örtülü gün sayısının %82’lik kısmı söz konusudur. Bu
değerler Marmara Bölgesi’ndeki en önemli turizm merkezi olan Uludağ’ın kış sporları turizmi
açısından potansiyelini de açıklamaktadır.

11.2. İlginç ve Eşsiz Doğal Kaynaklar ve Koruma Alanları
Marmara Bölgesi jeolojik ve jeomorfolojik yapısının zenginliği, doğal göllerin fazlalığı,
floristik çeşitliliği vb. sebeplerle turizm açısından çok çeşitli turizm faaliyetlerinin birlikte
gerçekleştirilebileceği fırsatlar sunmaktadır. Bölgenin doğal kaynakları olan göller ve
jeotermal kaynaklar, ilgili bölümlerde açıklandığından bu bölümde yer verilmemiştir. Aşağıda
bölgenin ilginç olduğu kadar eşsiz özellikteki bu doğal kaynaklara, bulundukları iller
kapsamında kısaca değinilmiştir.
Edirne ili jeolojik yapısı gereği mağara oluşumları bakımından fakirdir. Enez yakınındaki Pan
Mağarası Agia Triada denilen bir yeraltı kilisesi olarak kullanılmıştır. Günümüzde 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma statüsünde olan mağara Enez Kalesi güneyinde yer
almaktadır. Oldukça küçük boyuttadır (12 metre uzunlukta ve 7.5 metre genişlikte) (Ceylan,
2009). Ceylan (2009) tarafından Yarasa Mağarası olarak isimlendirilen bir diğer küçük
(maksimum 10 m uzunlukta) mağara da Enez’e 5 km uzaklıkta bulunur. Ancak her iki mağara
da turizme açılmamıştır.
Kırklareli İli’nde Istranca Dağları’nın varlığı birçok alternatif turizm olanağının gelişmesini
sağlamıştır. Bu dağlık alandan kaynaklanan Efendi Deresi, Balaban Deresi, Pabuç Dere ve
Kazan Dere gibi akarsular birçok lagünü (Erikli Gölü, Mert Gölü, Saka Gölü, Deniz Gölü) ve
longoz ormanlarını beslemekte, kanoyla gezinti, olta balıkçılığı, av turizmi, kamp kurma
faaliyetlerine olanak sağlamaktadır. Dağlık alanda ise yaban hayatı gözlemi ve doğa
yürüyüşleri yapılabilmektedir. Pabuçdere ve Kazandere barajlarının yapımı için arazilerde
kamulaştırma yapılan, ormanlık alanların fazla ve tarım alanlarının sınırlı olduğu, dolayısıyla
göç sorunu yaşayan bu kırsal alanda, ekoturizm bilincinin artması bir zorunluluk olarak da
görünmektedir (Kiper ve diğ., 2016). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013
Turizm Kentleri başlığı altında tanımlanan 10 turizm kentinden 4’ü Marmara Bölgesi’nde
bulunmaktadır. Bu kentlerden birisi de “İğneada Kıyıköy Eko-Turizm Kenti”dir
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(http://www.kultur.gov.tr). Ayrıca, 13.11.2007 tarihinde longoz ormanları “İğneada Longoz
Ormanları Milli Parkı” olarak ilan edilmiştir. Kırklareli’ndeki tek tabiat parkını ise
11.07.2011 tarihinde ilan edilen Kavaklımeşe Korusu oluşturur.
Kırklareli mağaralar bakımından da zengin bir ildir. Demirköy ilçesinde, Sarpdere Köyü
yakınlarında bulunan Dupnisa Mağarası (2720 m), Vize ilçesindeki Yenesu Mağarası (1620
m), Domuzdere Mağarası (300 m), Kıyıköy Mağaraları (305 m) ve Kaptanın Mağarası en
önemli mağaralardır (Akay ve diğ., 2017). Bunlar arasında mağara turizmi açısından marka
değer şüphesiz 2003 yılından itibaren turizme açılan Dupnisa Mağarası’dır. 1. Derece Tescilli
Doğal Sit Alanı statüsündeki mağarada Sulu Mağara, Kuru Mağara ve Kız Mağarası gibi üç
farklı bölüm vardır (Nazik ve diğ., 1998). Bunlardan Sulu Mağara’nın sadece ilk 200 metrelik
kısmı, kuru mağaranın ise 250 metrelik kısmı turizme açılmıştır (Tan, 2012). 15 yarasa
türünün yaşadığı Dupnisa Mağarası Türkiye’deki toplam 38 türün %45’ini barındırmaktadır
(Paksuz ve Özkan, 2010).
Marmara Bölgesi illeri içinde doğal kaynakları en az değerlendirilen illerden biri de
Tekirdağ’dır. Tekirdağ’da Ganos Dağı turizm açısından kırsal turizm imkânları yaratır.
Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Köyü muhtemelen Fethiye Babadağ’dan sonra en çok uçuş
yapılan yamaç paraşütü faaliyet bölgesidir (Çakır ve Çakır, 2012b). Nişan Tepe (625 metre)
pistinden yapılan paraşütle atlama faaliyetine her yıl yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından
çok sayıda insan katılır. Ayrıca Uçmakdere, Gaziköy ve Şarköy’de doğa yürüyüşleri için
zorluk derecesi farklı olan yürüyüş rotaları vardır. Saray ilçesi sınırlarında bulunan
Güngörmez ve Güneşkaya mağaraları Paleolitik ve Kalkolitik Döneme ait bulgular içeren,
kültür ve mağara turizmi açısından önemli olan doğal varlıklardır. Son olarak Tekirdağ’ın
Karadeniz’deki sınırlı kıyı alanını oluşturan Kastro Koyu ve bu koya kavuşan akarsu yatağı
boyunca 1.5 km’lik kanal boyunca kanoyla gezinti, kamp kurma ve ekoturizm
faaliyetlerinden de bahsetmek gerekir (Erginal, 2017). İl genelinde iki tabiat parkı
bulunmaktadır. Bunlar; 11.07.2011 tarihinde ilan edilen Saray ilçesindeki Çamlıköy ve
06.02.2014 tarihinde ilan edilen Şarköy ilçesindeki Kartaltepe tabiat parklarıdır.
Marmara Bölgesi’nin en kalabalık nüfuslu ili olan İstanbul turizm açısından önemli çok
sayıda doğal kaynağa sahiptir. Her şeyden önce İstanbul’un en eşsiz doğal kaynağı
dendiğinde İstanbul Boğazı akla gelir. Kuzey kısmı eski bir akarsu vadisi, güney kısmı ise
fayların kontrolünde geliştiği düşünülen bu oluk (Gökaşan ve diğ., 1997), Türk Boğazlar
sisteminin bir parçası, Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası, Karadeniz’in Akdeniz’e
bağlantısını sağlayan bir su yoludur. Anadolu kıyıları (Kızkulesi-Anadolu Feneri arası) 35
km, Haliç kıyıları da dâhil Trakya kıyıları (Sarayburnu-Rumeli Feneri arası) 55 km olan
boğaz, kuzeyde Anadolu ve Rumeli Fenerleri arasında 3600 metre, güneyde SarayburnuKızkulesi önlerinde 1780 metre genişliğe, ortalama 50 metre derinliğe sahiptir (Taşlıgil,
2004).
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DTGM) resmi istatistiklerine göre; İstanbul Boğazı’ndan
2017 yılında 42,978; 2006-2017 yılları arasında 587,438 gemi geçiş yapmıştır
(https://atlantis.udhb.gov.tr). Geçiş yapan (yıllık ortalama 48,953) gemilerin tiplerine göre
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dağılımında (2006-2017 yılı ortalamalarına göre) en önemli pay genel kargo gemilerine
(%56.7) aittir. Bunu dökme yük gemileri (%13.6), tankerler (%12.9), konteyner gemileri
(%5.4), kimyasal yük taşıyan gemiler (%3.6) ve gaz tankerleri (%2.2) izler. Dolayısıyla,
turizm açısından düşünüldüğünde, bu gemilerin sadece yaklaşık %1.6’sı yolcu gemisidir.
Ayrıca liman başkanlıkları bazında kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine göre ise (2017 yıl
sonu itibariyle), İstanbul’a gelen kruvaziyer tipi yolcu gemisi sayısı sadece 4; gelen, giden ve
transit yolcuların toplamı ise 1,332’dir. Bu değerler örneğin Türkiye sıralamasında ilk sırada
olan Kuşadası ile karşılaştırıldığında (kruvaziyer tipi yolcu gemisi 126; toplam yolcu sayısı
119,884), Kuşadası’nda %39 olan oranın İstanbul’da sadece %0.4 olduğu anlaşılır. Bu değer
diğer liman başkanlıklarından elde edilen verilerle de kıyaslanamayacak kadar düşüktür
(Örneğin Çeşme %22, Antalya %13, Bodrum %10, Marmaris %8).
İstanbul Boğazı’nda, son yıllarda yeni turizm fırsatları sunabilecek büyük bütçeli projeler
gerçekleştirilmektedir. Boğazın kuzey kesiminde Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında
yapımı süren 3. Havalimanı ve İncirli-Söğütlüçeşme arasında deniz altında yapılacak olan 3
katlı İstanbul Tüneli bu büyük yatırımlar arasındadır. Marmaray Tüp Geçidi ise 2013 yılında
yapımı tamamlanarak işletmeye açılmıştır. İstanbul’un kuzeyinde yeni bir kentsel büyümeye
yol açabilecek olan bu projeler İstanbul’un dünya turizm pazarındaki konumunu yükseltebilir.
Diğer taraftan Küçükçekmece Gölü ve Terkos Gölü doğusu arasında yapılması planlanan
Kanal İstanbul Projesi konusunda da çalışmalar sürmektedir.
İstanbul’un önemli doğal çekiciliklerinden birini de mağaraları oluşturur. Bunlardan
Yarımburgaz Mağarası, Altınşehir mahallesinde, Sazlıdere Vadisi’nin doğu yamacında Eosen
kireçtaşlarında oluşmuştur. 1960’lardan sonra prehistorik önemi anlaşılan mağarada çok
sayıda arkeolojik araştırma yapılmış, Alt Paleolitik’ten Bizans’a kadar farklı yerleşim izleri
belirlenmiştir (Arsebük ve Özbaşaran, 1994). Diğer taraftan bugün kapıları demir
korkuluklarla kapalı olan, ancak kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan mağara, bir
türlü turizme açılmamış, koruma altına alınmamıştır. Şile İlçesi’ndeki Kızılca-Sofular
köylerinin kuzeyinde, kıyı çizgisinin 50 metre gerisinde ve deniz seviyesinden 12 metre
yükseklikte bulunan Sofular Mağarası da turizme açılmayan bir diğer mağaradır (Ertek,
1989). Çatalca’ya 55 km uzaklıkta, Pınarca Mevkii’nde bulunan İkigöz Mağarası 2018 yılı
mart ayında keşfedilmiş, ancak mağaranın tescil çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Bu
mağarada da Yarımburgaz Mağarası gibi tahribata uğramıştır.
İstanbul’un turizm açısından en önemli doğal zenginlikleri arasında adalar da yer alır.
Marmara denizinin kuzeydoğusunda bulunan ve 11,96 km2 toplam alana ve 44,5 km kıyı
uzunluğuna sahip olan İstanbul Adaları; Büyükada, Sedef Adası, Heybeli Ada, Burgaz Ada,
Kaşık Adası, Kınalı Ada, Sivri Ada, Yassı Ada ve Balıkçı Adası (Tavşan adası) olmak üzere
dokuz adadan oluşur (Garipağaoğlu ve Özcan, 2016). Bu adalardan Sivri Ada, Kaşık Adası,
Yassı Ada ve Balıkçı Adası küçük ve yerleşmenin olmadığı adalardır. Bu adalar dışında
diğerlerinde yaz aylarında kıyı turizmi oldukça canlıdır.
Son olarak İstanbul ilinde 26 adet tabiat parkı bulunmaktadır. Söz konusu tabiat parklarının ve
ilan tarihlerinin listesi Tablo 1’de sunulmuştur:
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Tablo: İstanbul ilindeki tabiat parkları.
No Tabiat Parkının
Adı
1
Polenezköy
2
Türkmenbaşı
3
Park Ormanı
4
Avcıkoru
5
Ayvatbendi
6
Bentler
7
Büyükada
8
Çilingoz
9
Değirmenburnu
10 Dilburnu
11 Elmasburnu
12 F. Rıfkı Atay
13 Fatih Çeşmesi
14 Fatih
Sultan
Mehmet
15 Göktürk Göleti
16 Irmak
17 Kirazlıbent
18 Kömürcübent
19 Marmaracık Koyu
20 Mehmet
Akif
Ersoy
21 Mihrabat
22 Neşetsuyu
23 Şamlar
24 Hacet Deresi
25 Göztepe
26 Danamandıra
(Kaynak: http://www.milliparklar.gov.tr).

Beykoz
Sarıyer
Şişli
Şile
Eyüp
Sarıyer
Adalar
Çatalca
Adalar
Adalar
Beykoz
Sarıyer
Eyüp
Şişli

İlan
Tarihi
15.07.1994
07.05.1998
03.06.2008
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011

Eyüp
Sarıyer
Sarıyer
Sarıyer
Sarıyer
Sarıyer

11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011

Beykoz
Sarıyer
G.Osmanpaşa
Tuzla
Beykoz
Silivri

11.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
07.08.2012
03.10.2013
16.12.2015

Yeri

Çanakkale de İstanbul gibi iki farklı denize kıyısı olan ve boğaz kıyısında konumlanan
yerleşim alanlarına sahip bir ildir. Çanakkale’nin en önemli doğal çekiciliği Çanakkale
Boğazı’dır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal sınır oluşturan bu suyolu, güneybatıkuzeydoğu doğrultusunda uzanır. Çanakkale-Kilitbahir arasında daralan (1350 metre),
Güzelyalı ve karşı kıyı arasında genişleyen (8175 metre) boğazın Anadolu kıyısı 94 km,
Trakya kıyısı 78 km olup, derinliği genelde 50 metreden fazladır ve maksimum derinlikler
Nara Burnu açığında (102 metre) ve Çanakkale-Kilitbahir arasında (106 metre) bulunur
(Doğaner, 1994).
DTGM resmi istatistiklerine göre, Çanakkale Boğazı’ndan 2017 yılında 46,107; 2006-2017
yılları arasında ise toplam 553,288 gemi geçiş yapmıştır (https://atlantis.udhb.gov.tr). Geçiş
yapan (yıllık ortalama 46,107) gemilerin tiplerine göre dağılımına bakıldığında, 2006-2017
yılı ortalamalarına göre en önemli pay genel kargo gemilerine (%43.6) aittir. Bunu dökme
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yük gemileri (%15), tankerler (%13.2), konteyner gemileri (%10.2), kimyasal yük taşıyan
gemiler (%4.8) ve ro-ro gemileri (%4.6) izler. Dolayısıyla, turizm açısından
değerlendirildiğinde, bu gemilerin sadece yaklaşık %1.5’i yolcu gemisidir. Ayrıca liman
başkanlıkları bazında kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine göre ise (2017 yıl sonu
itibariyle), Çanakkale’ye gelen kruvaziyer tipi yolcu gemisi sayısı sadece 5; gelen, giden ve
transit yolcuların toplamı ise 848’dir. Bu değerler örneğin Türkiye sıralamasında ilk sırada
olan Kuşadası ile karşılaştırıldığında (kruvaziyer tipi yolcu gemisi 126; toplam yolcu sayısı
119,884), Kuşadası’nda %39 olan oranın Çanakkale’de yaklaşık %0.3 olduğu anlaşılır.
Çanakkale Boğazı’nda Lapseki’nin Şekerkaya mevkii ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii
arasında yapımına başlanan Çanakkale 1915 Köprüsü, turizm açısından il topraklarında
hayata geçirilen en büyük projedir. 2023 metre ayak açıklığı ile dünyanın en uzun asma
köprüsü olacaktır. Türkiye-Güney Kore ortaklığında yap-işlet-devret modeliyle yapılacak
olan köprü, 2023 yılında hizmete açılacaktır. Bu projenin Marmara ve Ege bölgelerinde
ticaretin gelişmesi, nüfusun ve yatırımcı ilgisinin artması, Doğu Avrupa ve Balkan
ülkelerinden karayoluyla geçişi kolaylaştırması beklenmektedir.
Karamenderes Çayı’nın Ezine Ovası ile Kumkale Ovası arasında oluşturduğu Araplar Boğazı,
sunduğu alternatif turizm olanaklarına karşın neredeyse hiç değerlendirilmeyen bir vadidir.
07.11.1996 yılında tarihi milli park statüsüne kavuşan Troya Tarihi Milli Parkı’na 5 km kadar
mesafede bulunur. Avifauna açısından zengin olan Araplar Boğazı, milli park alanındaki
toplam 192 kuş türünün (Gerner ve Serez, 2006) 96’sına sahiptir (Sevim ve Gönüz, 2006).
Karamenderes Nehri taraça düzlükleri boyunca kolay bir yürüyüş parkuru oluşturan bu vadi,
günümüzde taş ocaklarının yarattığı çevresel risklerle karşı karşıyadır.
Mıhlı Çayı’nın oluşturduğu kanyon tabiat gözlemi, kamp kurma ve akarsu turizmi açısından
çok farklı fırsatlar sunar. Kanyon tabanında çok sayıda yüzülebilir boyut ve derinlikte gölcük,
şelale ve tarihi Başdeğirmen Köprüsü’nün bulunduğu mesire yerleri vardır.
Çanakkale’de mağara turizmi açısından tek örnek Bayramiç’teki Güvercintaşı Mağarası’dır.
Ezine'ye bağlı Evciler Köyü'nün güneyinde bulunan mağara 1371 metre uzunluktadır. İçinde
1700 ve 1800 yıllarına ait resim ve graffitilere rastlanmıştır (http://www.tayprojesi.org). İlin
en önemli mesire yerlerinden birisi olan Ayazma, Bayramiç ilçesine yaklaşık 25 km uzaklıkta,
Evciler Köyü yakınında bulunur. 11.07.2011 tarihi itibariyle tabiat parkı ilan edilen
Ayazmapınarı Tabiat Parkı içinde doğa yürüyüşü parkurları, mağaralar, piknik alanları ve
şelale gibi doğal güzellikler bulunur.
Çanakkale’de kıyı turizmi dendiğinde adalar akla gelir. Bozcaada 37 km2 yüzölçümüne
sahiptir ve Biga Yarımadası’nın 6 km açığında bulunur (Öztürk ve diğ, 2011). Adanın turizm
olanakları kıyı turizmiyle sınırlı değildir. Nitekim 35 km kıyı uzunluğuna sahip olan adada,
güney kıyıdaki Ayazma Plajı, Sulubahçe ve Habbele plajları dışında denize girme ve
güneşlenme açısından nitelikli plajlar bulunmaz. Diğer taraftan adanın batı ucundaki batı
burnu kumulları ve rüzgâr tribünleri alanı doğa turizmi meraklıları için zengin kumul
ekosistemi içerir. Adanın güney kıyılarında çok sayıda dalışa uygun su altı ortamlar bulunur
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(Ayazma, Mermer Burnu gibi). Batı Burnu rüzgâr tribünlerinin doğusundaki yoğun Kızılçam
(Pinus brutia) ormanı (Latif Çamlığı) içinde piknik alanları bulunur. Ada, su ve yelken
sporları, bisiklete binme, karavan ve kamp turizmi, avcılık, manzara seyri, doğa yürüyüşleri
ve sportif olta balıkçılığı gibi rekreasyonel faaliyetler için fırsatlar sunmaktadır. Bozcaada
yerleşim birimi kentsel sit alanı, kuzey kıyıları 1. derece doğal sit alanı olup, bunlar dışında
kalan alanlarda arkeolojik sit alanları mevcuttur (Yaşar, 2005).
Gökçeada, 289 km2 alanı ve 92 km kıyı uzunluğu ile ülkemizin en büyük adasıdır (Yaşar,
2006). Adanın kıyı turizmine uygun olan kumlu plajları; kuzeydoğuda Kaleköy ve Kuzu
Limanı, doğuda Aydıncık Koyu, güneybatıda Kapıkaya Mevkii, Laz Koyu ve Uğurlu
kıyılarında bulunur. Aydıncık Koyu gerisindeki kıyı kumulları ve Tuz Gölü’nü denizden
ayıran kıyı oku, güneşlenme ve kum banyosu açısından olanak sunar. Şahinkaya Köyü
yakınlarındaki Marmaros Şelalesi, Kuzu Limanı batısında yer alan Türkiye’nin ilk su altı
parkı, halk arasında peynir kayaları olarak bilinen bal peteği şekilli çözünme çukurlarının
görsel zenginlik sunduğu Yıldız Koyu, adanın en önemli doğal turizm çekicilikleri
arasındadır. Gökçeada’da yapılan tekne turları ile bunların hemen tamamını görmek
mümkündür. Tuz Gölü tabanındaki çamurların temmuz ayından itibaren kurumasıyla, yerli ve
yabancı turistler için çamur banyosu imkânı doğmaktadır.
Balıkesir ilinin doğal turizm çekicilikleri arasında mağaralar ve adalar ön plana çıkar. Ayrıca
çok sayıda kanyon vadi ile ildeki tek doğal göl olan Manyas Gölü’nün turizm değeri
yüksektir. İlin en önemli kanyonları Gönen Çayı, Mıhlı Deresi ve Mezitler Çayı tarafından
oluşturulmuştur. Gönen Barajı benti ile Ilıcaoba Köyü arasında Gönen Çayı’nın açtığı 12 km
uzunluktaki boğaz, doğa yürüyüşleri ve olta balıkçılığı için uygun olup, yakınındaki Ekşidere
Dağ Ilıcası termal turizm alanı ile birlikte yöre için önemli bir turizm kaynağıdır. Kaz Dağı
Milli Parkı içinde bulunan Şahinderesi Kanyonu, Altınoluk kıyı yerleşmesinin gerisindedir.
700 metreyi bulan yükseklikte dik yamaçlara sahip olan kanyonun uzunluğu 20 km’yi
geçmekle birlikte, 1 km’den az bir bölümü yürüyüşe uygundur. Doğa yürüyüşü, tırmanış,
yüzme, olta balıkçılığı, manzara gözlemi, piknik, kamp ve diğer rekreasyonel faaliyetler
açısından zengin fırsatlar sunar.
Kaz Dağı’ndan kaynaklanarak Edremit Körfezi’ne akışlı akarsulardan birisi olan Kızılkeçili
Çayı, Akçay (Edremit) sahil beldesi kuzeyinde bulunur. Akçay Deresi adını alarak körfeze
kavuşur. Bu vadide Kızılkeçili Köyü’nün kuzeyinde Sütüven Şelalesi, Hasanboğuldu Göleti
ve piknik alanı bulunur. Narlı Köyü’nün (Edremit) 13 km kadar kuzeyindeki Darıdere Tabiat
Parkı ise kaynak kısmı Balıkesir, aşağı kesimi Çanakkale il sınırlarında kalan Mıhlı Çayı
havzasının yukarı kesiminde bulunur. Kamp kurma ve karavan turizmine uygun çayırlık alana
sahiptir.
Balıkesir ili mağara oluşumları bakımından oldukça zengindir. Bunlardan Meyvalı Mağarası
Bigadiç ilçesinde, Dedekıran, Kocakuyu, Sarnıçkaya ve Armutboğazı mağaraları Dursunbey
ilçesinde, Demirtaş ve Kocapınar mağaraları Gönen ilçesinde, Ulupınar, Beyköy, İncirlikuyu,
Kocain ve Nusret Düdeni mağaraları Kepsut ilçesinde, Peynirkuyu, Kocaçalı, Mürüvetler,
Ballıkaya ve Mürüvetler, Suçıkanı mağaraları ise Manyas ilçesinde bulunmaktadır (Soykan ve
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diğ., 2008). Bu potansiyele karşın mağaraların hiçbirisi turizme açılmamıştır. Bunda
mağaralara erişim sorunu birinci derecede rol oynar.
Balıkesir’in doğal kaynakları arasında adaların önemli bir yeri vardır. Kapıdağ Yarımadası
kuzeybatısında yer alan Güney Marmara Takım Adaları; Marmara Adası, Paşalimanı Adası,
Avşa Adası, Koyun Adası, Mamalı Adası, Yer Adası, Ekinlik Adası, Hasır Adası ve Hayırsız
Ada olmak üzere 9 adadan oluşur. Marmara Takımadaları’nın toplam alanı 157 km2dir
(Sertkaya Doğan, 1999). Adalarda turizmin gelişimi aşama aşama gerçekleşmiş, her adada
aynı dönemde sıçrama yapmamıştır. İstanbul’dan gelen gemilerin Marmara Adası ve ardından
Avşa Adası’nda turizm dönemini başlatması ilk aşamayı oluştururken, 1950-1960’larda
karayollarının ve araç sayısının artması ile turizm gelişmeye başlamış, ilerleyen yıllarda
Erdek ve İstanbul olmak üzere iki bölgeden adalara turist akışı olmuştur (Tunçdilek, 1987).
Marmara adalarında turizm Avşa Adası, Marmara Adası ve sınırlı ölçüde Ekinli Adası’nda
gelişim gösterir. Türkiye’nin ikinci büyük adası olan Marmara Adası’nda, İlyas Dağı zirve
düzlüğü, güneydeki diğer adalara ve Kapıdağ Yarımadası’na doğru manzara gözlemi ve
fotoğrafçılığı için uygun bir alandır. Ayrıca zirve düzlüğü boyunca Topağaç ve Asmalı
köyleri yönünde hem yürüyüş, hem de dağ bisikleti binme açısından uygun bir parkurun
başlangıç noktasıdır. Adanın güney kıyılarındaki Çınarlı, Marmara, Gündoğdu, Topağaç ve
Asmalı yerleşimlerinin sahillerinde denize girilebilecek temiz sular ve kumlu plajlar bulunur.
Kuzeydeki Saraylar beldesi ise mermer ocakları nedeniyle deniz turizmine uygun değildir.
Kuzey kıyılarda kıyı turizminin gerçekleştirildiği tek istisnayı limanın doğusundaki
tombolonun her iki kıyısı oluşturur.
Avşa Adası’nda kıyı turizmi, doğu kıyısındaki Yiğitler Köyü ile ve özellikle batı kıyıdaki
Avşa kasabası sahillerinde gelişim gösterir. Diğer taraftan adanın falezli kayalık kıyıları
arasındaki çok sayıda koyun gerisinde oluşmuş kumlu plajlar, denize girme amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Bunda adadaki sık ulaşım ağının sağladığı erişim kolaylığı etkilidir.
Adalardaki turizm özellikle yaz aylarında canlanmakta yılın geri kalan döneminde ise
balıkçılığa dayalı yaşam önem kazanmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Eylem Planı (2007-2013)’nda belirlenen 10 turizm kentinden birisi de “Kapıdağı Yarımadası,
Avşa ve Marmara Adaları Turizm Kenti”dir. Bu da adaların destinasyon imajının yüksek
olduğunu ve marka turizm bölgeleri içine girebilme potansiyelini açıklamaktadır.
Bursa ili bölgede doğal kaynaklar bakımından zengin olan illerden biridir. Akarsu, göl,
mağara turizm potansiyeli yüksek çok sayıda doğal çekiciliğe sahiptir. Bunlardan Karacabey
Boğazı güneybatıdan kuzeydoğuya doğru 8 km kadar uzanan dar ve derin bir vadidir. Hayırlar
ve Akçasusurluk köylerinden delta düzlüğüne kadarki bu zonda, Kocasu Nehri yatağının iki
yanı da doğa yürüyüşü bakımından çok kolay bir parkur oluşturur. Ayrıca nehir sularında olta
balıkçılığı, boğazın iki kenarından geçen yollarda ise bisiklete binme faaliyeti
gerçekleştirilebilir. Boğaz yamaçlarındaki ağaçlık alanlar kamp kurmaya son derece
elverişlidir.
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İlin en nitelikli kanyonlarından birisi olan Sadağ Kanyonu, Orhaneli ilçe merkezinin 6 km
kadar güneybatısında, Sadağ Köyü yakınında bulunur. 2013 yılında tabiat parkı ilan
edilmiştir. Yatağında yürüyüşe olanak sağlayan taşlık yüzeyler, şelale oluşumları ve bir de
60°C üzerinde sıcaklığı olan bir kaynak suyunun bulunduğu kanyon tabanı, güneyindeki
Büyükorhan yaylalarının aksine zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Kanyon tabanında
kamp kurulabilecek çok sayıda alan da mevcuttur. Sadağ Kanyonu’nun biyolojik çeşitlilik ve
turizm potansiyeline yönelik olarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
desteğiyle etkin projeler yürütülmektedir. Yenişehir ilçesindeki Cennet Kanyonu Günece ve
Yarhisar köyleri arasında bulunur. Yatağında yüzmeye olanak sağlayan derin bir gölet ve
şelaleler bulunan kanyon, doğa ve ekstrem spor meraklıları için zorlu bir yürüyüş ve tırmanış
parkuruna sahiptir. Doğa turizmi potansiyeli Sadağ Kanyonu gibi yakın yıllarda
keşfedilmiştir.
İznik ilçe merkezine 17 km uzaklıktaki Sansarak Kanyonu, Sansarak Köyü’nde bulunur. 8 km
uzunluğa sahip olan kanyonda, yüzülebilir derinlikte gölet ve bu gölete alçak düşüş yapan çok
sayıdaki küçük şelale ve çavlayanlar, zorluk derecesi az olan yürüyüş parkurları, jeolojik
gözlemler için zengin tabakalı yapılar mevcuttur. Aynı zamanda zengin florası nedeniyle doğa
yürüyüşü, kamp kurma ve fotosafari faaliyetlerine elverişlidir. İznik Gölü’nün
kuzeydoğusundaki Tacir Kanyonu, Tacir Köyü’nde bulunur ve 15 km uzunluktadır. Sansarak
Kanyonu gibi akarsu turizmi bakımından zengin yapılar içerir. İçinde 200’ün üzerinde şelale
olduğu ve onlarca gölet bulunduğu bilinmektedir.
İl genelinde Suuçtu, Saitabat, Küreklidere, Oylat, Alaçam, Aras, Balaban, Haydariye
Sudüşen, Kösehoroz, Şapçı, Uludağ Softaboğan, Dokuzlar ve Ayıdağı şelaleleri olmak üzere
13 adet şelale vardır (Pirselimoğlu Batman ve Zincirkıran, 2016). Bunlardan en bilineni
Mustafakemal Paşa ilçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi’dir. Kara Dere
üzerinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki bir fay düzlemi üzerinden düşen şelale suları derin
bir dev kazanı ve gölet oluşturmuştur. Şelaleye Muradiyesarnıç Köyü üzerinden ulaşım
sağlanır. Bir kısmı doğal sit statüsünde koruma altında olup, şelale çevresinde mesire yerleri
de bulunur (Çalışkan ve Çelik, 2017). Şelale 2011 yılı itibariyle tabiat parkı statüsü
kazanmıştır. Çoğu orman içinde olmaları nedeniyle Bursa ilindeki şelaleler ekoturizm
faaliyetlerine elverişli alanlarla çevrilmiştir. Piknik, doğa gözlemi, fotoğrafçılık, kamp kurma,
tırmanış ve doğa yürüyüşü aktivitelerine uygun şartlar sunarlar. Diğer taraftan ülkemizdeki
tüm şelalelerde olduğu gibi Bursa şelalelerinde de konaklama ve ulaşım zorlukları turizm
açısından sınırlayıcılık oluşturur.
Bursa’nın batısında 18, doğusunda 16 olmak üzere 34 mağaraya sahip olması mağara turizmi
açısından zengin olduğunu açıklar. Bursa batısındaki mağaralardan İnlitarla, Kocaoğlak ve
Yaylaçayırı mağaraları Nilüfer ilçesinde, Kapılıkaya Mağarası Yıldırım’da, Aydancık
Mağarası Osmangazi’de, Gavurini Mağarası Keles’te, Şahinköy ve Bademalanı mağaraları
Karacabey’de, Paşalar, Ayvaini, Çançukuru, Emedik, Hırsızini, Ayıini, İnatlar, Akkaya,
Kocaçalı-I ve Kocaçalı-II mağaraları ise Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunmaktadır. Bursa
doğusunda ise İsli, Ecinli ve Üçtaş mağaraları Yenişehir’de, Elmaçayırı, Delikli, Koca, Oylat,
Küçükoylat ve Kızılkaya mağaraları İnegöl’de, İsliin, Dedetepe-I, Dedetepe-II, Postavurduğu,
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Değirmenkaya ve Kızıltepe mağaraları ise İznik ilçesinde bulunmaktadır. Bu mağaralardan
sadece üçü turizme uygundur. Bunlar Bursa’daki en uzun mağara olan (5.5 km) aktif-yarı
aktif özellikteki Ayvaini Mağarası, fosil mağara olan Ayiini Mağarası (181 m) ve yarı aktif
olan Elmaçayırı (130 m) Mağarası’dır. Diğer mağaralar fosil mağaralar grubuna girerler
(Tuncer ve diğ., 2017).
Bursa ili göllerinden Ulubat Gölü içindeki 7 ada ile ayrı bir turizm çekiciliği oluşturur.
Bunlardan en büyüğü olan Halilbey (Alyos) adası gölün orta kesiminde bulunur. Yaklaşık 4
km uzunluk ve maksimum 750 metre genişliktedir. İkinci büyük ada Nail Bey (Manastır)
Adası’dır. Mutlu Ada olarak da bilinen bu ada, Gölyazı-Eskikaraağaç arasında, kıyıdan 2 km
kadar açıkta bulunur. Bu adalar dışında daha küçük ve yine yerleşimsiz olan diğer adaları
Arifmolla, Kız, Keremitçi, Terzioğlu ve Bulut adaları oluşturur.
Doğal çekicilikleri nispeten sınırlı olan Bilecik ilinde bilinen en önemli değer, Yenipazar
Çayı’nın açtığı Harmankaya Kanyonu’dur. Karahasanlar (Yenipazar) ve Harmanköy (İnhisar)
arasındaki kanyon 3 km uzunluktadır. Oldukça dar ve derin (600 m) bir kanyon olup, içinde
iki tanesi 20 metreden yüksek olmak üzere çok sayıda irili ufaklı şelale bulunur. 26.12.2012
tarihinde tabiat parkı kapsamına alınmıştır. İl genelinde yeşil alanlarla çevrili 3 önemli şelale,
akarsu turizmi açısından büyük potansiyel sunar. Bunlar İnhisar ilçesindeki İnhisar Şelalesi
(yükseklik 8 m), Yenipazar ilçesindeki Suuçtu Şelalesi (yükseklik 30 m) ve merkez ilçedeki
Kınık Şelalesi’dir (yükseklik 10 m). Yine İnhisar ilçe merkezinin güneyinde, İnkaya Tepesi
üzerinde bulunan İnhisar Mağarası 170 metre uzunluktadır ve zengin sarkıt ve dikit
oluşumları içerir (Vatan, 2017).
Yalova doğa turizminde, akarsu turizminin büyük önemi vardır. Armutlu ilçesinin güney
kıyısına kavuşan Caman Dere’sinin oluşturduğu Camandere Kanyonu, Hayriye ve Kapaklı
köyleri arasında bulunur. Bitki örtüsü yoğun, tabanındaki şelaleler, gölcükler, dar ve dik
geçişler nedeniyle yürüyüş açısından zorluk derecesi fazla olan bir kanyondur. Ekstrem sporla
ilgilenen gruplar ve şelale tırmanışı yapanlar için uygundur. Yalova ilinin Termal ilçesindeki
Sudüşen Şelalesi ile Çınarcık beldesindeki Erikli Çifte Şelale, akarsu turizmi açısından
önemlidir. Bunlardan Sudüşen Şelalesinde su 10 metrelik bir eğim kırığından düşmektedir.
Genişçe bir dev kazanı ve göleti vardır. Çevresi floristik açıdan oldukça zengindir. Doğa
yürüyüşü, kamp kurma, doğa fotoğrafı çekme ve mesire alanında piknik yapma açısından çok
elverişlidir. Ancak şelaleye erişim 8 km uzaklıktaki Üvezpınar Köyü’nden 2 saatlik bir
yürüyüşle mümkündür. Erikli Çifte Şelale’ye ise Çınarcık güneybatısındaki Teşvikiye Beldesi
üzerinden erişim sağlanır. Şelale, 11.07.2011 tarihi itibariyle tabiat parkı ilan edilen Delmece
Yaylası’nda, Yalova Kent Ormanları içindedir. Basamaklı bir yapı üzerinden iki aşamalı
düşüş yapan şelale suları; kenarları taşlık, küçük bir dev kazanı ve gölet oluşturmuştur. Alt
şelale bölümünde yapılmış olan tahta bir seyir terası üzerinden gözlem yapılabilmektedir.
Sudüşen Şelale’sindeki tüm doğa turizmi faaliyetleri burada da gerçekleştirilebilir. Yine kent
ormanı içinde bulunan Büyük ve Küçük Dipsiz göller de önemli turizm kaynakları
arasındadır.
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Yalova ilinde Beygirdüştü, Kırbacınsuyu, Verakuyu, Simli Hızır, Derin Bahçe ve Avcıkaya
mağaraları bulunur. Bu mağaralar yakın yıllarda tespit edilmiştir. Henüz turizm açısından
herhangi bir planlama çalışması yapılmamıştır.
Doğal turizm potansiyeli bakımından zengin bir diğer il olan Kocaeli’nin en önemli
kanyonları arasında; Ballıkayalar, Serin Dere ve Taşköprü Çobangeçidi kanyonları sayılabilir.
Bunlardan en iyi bilineni Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Kanyonu’dur. Uzunluğu 1 km,
derinliği 80 metre olan kanyonun tabanı 40-80 metre arasında değişen genişliktedir (Turoğlu
ve diğ., 1994). Girişindeki dik yamaçlarda kaya tırmanışı yapılan kanyon, 21 Temmuz 1995
tarihinde tabiat parkı ilan edilmiştir. Kanyon içindeki taşıt yolu, otopark, büfe, piknik alanı,
çadırlı kamp alanları, manzara seyir noktaları ve ortak kullanım alanları nedeniyle
Türkiye’deki tabiat parkları için model oluşturur (Mert ve Kutluca, 2018). Kanyon kamplı ve
konaklamalı doğa yürüyüşleri (trekking), günübirlik sportif amaçlı doğa yürüyüşleri (hiking),
şelale gözlemi ve fotoğrafçılığı için uygun rotalar içermektedir.
Gölcük ilçe sınırları içindeki Beşkayalar Tabiat Parkı (ilan tarihi: 27.02.1998) çok sayıda
derin vadi ve şelalenin bir arada olduğu yoğun ormanlık bir alandır. Özellikle İnönü
Yaylası’ndan kaynaklanan Serin Dere Kanyonu’nda yükseklikleri 20 metreyi bulan birçok
şelale sıralanır. Yer yer derinleşen kanyon tabanı bazı kesimlerde 3 metreye kadar daralır. Bu
nedenle Serin Dere Kanyonu ziyaretçilerin en çok tercih ettiği kanyonlardan biridir. Bölgede
Aytepe ve Menekşe Yaylası’ndan Yuvacık Barajı’na kadar devam eden kanyonlar ve sırtlar
boyunca çok sayıda yürüyüş parkuru, şelale, gölet, bisiklet yolu, kamp alanı, manzara seyir
noktaları ve alabalık tesisleri bulunmaktadır. İldeki bir diğer önemli kanyon, Taşköprü
Çobangeçidi Kanyonu’dur. Çok sayıda tarihi kalıntının bulunduğu kanyon, eski kervan
yollarının güzergâhıdır.
Beşkayalar Tabiat Parkı’nda çok sayıda şelale bulunmakla birlikte, Kocaeli’nin en iyi bilinen
şelalesi Gölcük ilçesi Nüzhetiye Köyü’ndeki Nüzhetiye Şelalesi’dir. Şelale çevresi ormanlık
bir alandır ve şelale kenarındaki ışıklandırmalı bir platformdan gözlem yapılabilir. Şelale
suyu, küçük bir dev kazanı oluşturmuştur. Civarda daha küçük boyutta ve basamaklı başka
şelaleler de bulunur. Şelalede küçük bir işletme de hizmet vermektedir.
Kiraz Dere’nin Yuvacık Barajı’na karıştığı mevkideki Karakaya piknik ve kamp alanları,
Yuvacık Şelalesi’nin doğal çekiciliğine bağlı olarak gelişmiştir. Alabalık restoranı bulunan bu
mesire alanında doğa yürüyüşü, şelale gözlemi, fotoğrafçılık, bisiklete binme gibi birçok
bilinen doğa turizmi faaliyetleri yanı sıra ATV safari ve paintball gibi sportif faaliyetler
yapılabilmektedir.
Kocaeli ilinde 3 mağara turizm açısından önemlidir. Bunlar Parsık, Cirbin Ali ve Veysel
Candan mağaralarıdır. Bu mağaralar, ilin akarsu ve şelale turizminin geliştiği Yuvacık
Barajı’nın güneyinde bulunurlar. Parsık Mağarası Yuvacık Beldesi Kazandere Mevkii’nde,
Cirbin Ali Mağarası aynı beldedeki Beşkayalar Mevkii’nde, Veysel Candan Mağarası ise
Cirbin Ali Mağarası’nın 1 km kadar güney doğusunda, Soğuksu mevkiinde oluşmuştur.
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Erişimi zor olmamakla birlikte, bölgedeki doğa turizminin bir parçası olması gereken bu
mağaraların tanıtımı yeterince yapılmadığından, turizme açılmamışlardır.
Kocaeli İli’nin Karadeniz’de tek adası olan Kefken Adası; Kandıra ilçesinde kayalıkları ile
ünlü Kerpe, Pembe Kayaları ile bilinen Kefken, mavi bayraklı Cebeci Plajı ve tabiat parkı
statüsünde olan Uzunkum plajı (ilan tarihi: 02.12.2014) ile birlikte bu alandaki en önemli
doğal çekiciliklerden birini oluşturur. Ada kıyıdan 900 metre kadar açıkta bulunur. 500 metre
uzunluk ve 350 metre genişliktedir. 1. derece doğal sit alanıdır. Üzerindeki arkeolojik açıdan
önemli mimari kalıntılar bulundurur. Ancak turizm açısından değerlendirilmemektedir.
Son olarak Sakarya ili de doğa turizmi bakımından oldukça zengin çekiciliklere sahiptir. Çam
Dağı’ndan kaynaklarını alan ve Karasu-Kocaali arasından Karadeniz’e kavuşan Maden
Deresi, bu açıdan ayrı bir öneme sahiptir. Ormanlık bir alanda derin bir vadi içinde akan
Maden Deresi, yoğun ziyaretçi akınına uğrar. Vadi boyunca geçmişte insan eliyle
oluşturulmuş şelale oluşumları, şifalı su kaynakları, mağaralar, tarihi kalıntılar, mesire yerleri
alabalık tesisleri ve kamp kurulabilecek alanlar bulunur. Özel işletmeye ait az sayıdaki
bungalovlarda da konaklama yapılabilmektedir. Nehir içi ve kenarlarında doğa yürüyüşü
açısından kolay parkurlar bulunur. Fransızlardan kalan madenlerde kullanılan patikalarda, dar
kaya geçitlerinde, mağaralarda veya doğrudan dere yatağı kullanılarak şelaleye varışı
hedefleyen alanlarda doğa yürüyüşleri yapılmaktadır.
Sakarya’daki bir diğer önemli kanyon da, Taraklı ilçesinde bulunan Harkköy Kanyonu’dur.
Maden Deresi’nden farklı olarak, daha zayıf bir bitki örtüsü içinde, bir insanın geçemeyeceği
kadar dar ve derinlemesine açılmış geçişler içerir. Kanyonda, dağcılık sporuyla ve ekstrem
sporlarla ilgilenenler için dahi zorluk derecesi yüksek geçiş ve tırmanma yüzeyleri bulunur.
Bu kanyonun doğusunda Mahdumlar Mahallesi’nde Gürleyik Güngörmez Şelalesi
oluşmuştur. Gürleyik Çayı yatağındaki bu basamaklı şelalenin altında, derin bir dev kazanı ve
küçük bir gölet oluşmuştur.
Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köyü’nde bulunan Doğançay Şelalesi, Geyve Boğazı
doğusundan Sakarya Nehri’ne katılan Doğançay Deresi yatağında oluşmuştur. 20 metrenin
üzerinde bir yüksekliği olan şelalenin altında derin bir dev kazanı ile küçük bir gölet
oluşmuştur. Ziyaretçiler şelale tabanında birkaç metre mesafeye kadar inerek kaya blokları
üzerinde dinlenme ve fotoğraf çekme şansı bulmaktadır.
Sapanca ilçesi güneyinde Soğucak Şelalesi bulunur. Her yıl yayla şenlikleri ve of-road
yarışlarının da yapıldığı 1100 metrelerdeki Soğucak Yaylası, çadır kampı kurma açısından
oldukça elverişlidir. Ayrıca yayladan Sapanca Gölü’ne akışlı tüm akarsuların yatakları
(örneğin Mahmudiye ve Muradiye köylerine doğru), doğa yürüyüşleri açısından uygun
parkurlar oluşturur.
Karapürçek İlçesi’ndeki Mecidiye Köyü yakınlarında bulunan Mecidiye Şelalesi’nde,
yaklaşık 20 metre yükseklikten dar ve hafif kıvrımlı bir yatak boyunca düşüş gözlenir.
Şelaleye Mecidiye Köyü’nden itibaren zorluk derecesi fazla bir yürüyüş ve tırmanışla erişim
mümkündür. Sık bir orman dokusu içinde oluşan şelalenin önünde derin bir dev kazanı ve
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küçük bir gölet oluşmuştur. Şelale çevresinde herhangi bir tesis bulunmamakta, birkaç metre
yakınına kadar yaklaşıp fotoğraf çekilebilmektedir.
Sakarya ili mağaralar bakımından oldukça zengindir. Bilinen mağaralar arasında
Pandovicca (Yassıgeçit Köyü, Karasu), Söğütlü (Mağara Köyü, Söğütlü), Taşoluk (Taşoluk
Köyü, Kaynarca), Soğucak (Erdemli Köyü, Sapanca), Kurumeşe (Kurumeşe Köyü, Karasu),
Meratepe (Kestanepınarı Köyü, Kocaali), Şerbetpınarı (Şerbetpınarı, Kocaali), Kızılcık
(Kızılcık Köyü, Karasu), Bataklıdere (Kızılcık Köyü, Karasu), Harmancık (Darıçayırı Köyü,
Karasu), Esentepe (Darıçayırı Köyü, Karasu), Darıçayırı (Darıçayırı Köyü, Karasu), Tömbek
(Karasu), İnönü (Pamukova), Karain (Eskiyayla Köyü, Pamukova) mağaraları sayılabilir.
Bunlardan Taşoluk Mağarası solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar için tercih edilmektedir.
Ancak mağaraların hiçbirisi henüz turizme açılmamıştır.

11.3. Kültürel Çekicilikler: Turizm İçin Önemi Ve İllere Göre Turizm
Türleri
Marmara Bölgesi turizm değeri taşıyan binlerce sivil mimari örneği, taşınmaz kültür varlıkları
ve koruma altına alınmış arkeolojik yapıları ile, kültür ve arkeoloji turizmi bakımından
oldukça zengin bir envantere sahiptir. İllere göre taşınmaz kültür varlıkları istatistiği
verilerine göre;
İstanbul’da; 25026 sivil mimarlık örneği, 691 kalıntı, korumaya alınan 10 sokak, 420 dinsel
yapı, 2308 kültürel yapı, 10 şehitlik ve 74 anıt ve abide,
Bursa’da; 3124 sivil mimarlık örneği, 72 kalıntı, korumaya alınan 1 sokak, 1232 dinsel yapı,
308 kültürel yapı, 4 şehitlik ve 13 anıt ve abide,
Sakarya’da; 316 sivil mimarlık örneği, 13 kalıntı, 49 dinsel yapı, 37 kültürel yapı, 4 şehitlik,
Kocaeli’nde; 544 sivil mimarlık örneği, 70 kalıntı, korumaya alınan 2 sokak, 55 dinsel yapı,
154 kültürel yapı, 1 şehitlik ve 3 anıt ve abide,
Edirne’de; 623 sivil mimarlık örneği, 34 kalıntı, 151 dinsel yapı, 297 kültürel yapı, 10 şehitlik
ve 10 anıt ve abide,
Balıkesir’de; 2488 sivil mimarlık örneği, 28 kalıntı, korumaya alınan 2 sokak, 179 dinsel
yapı, 183 kültürel yapı, 6 şehitlik ve12 anıt ve abide,
Çanakkale’de; 1322 sivil mimarlık örneği, 29 kalıntı, korumaya alınan 4 sokak, 155 dinsel
yapı, 203 kültürel yapı, 73 şehitlik ve 32 anıt ve abide,
Kırklareli’nde; 220 sivil mimarlık örneği, 5 kalıntı, 57 dinsel yapı, 66 kültürel yapı, 4 şehitlik
ve 3 anıt ve abide,
Tekirdağ’da; 487 sivil mimarlık örneği, 29 kalıntı, 55 dinsel yapı, 132 kültürel yapı, 3 şehitlik
ve 9 anıt ve abide,
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Bilecik’te; 231 sivil mimarlık örneği, 7 kalıntı, 58 dinsel yapı, 51 kültürel yapı, 2 şehitlik ve 4
anıt ve abide,
Yalova’da; 69 sivil mimarlık örneği, 13 kalıntı, 14 dinsel yapı, 26 kültürel yapı bulunur.
Bu verilere göre Marmara Bölgesi’nde; toplam 34450 sivil mimarlık örneği, 991 kalıntı,
koruma altına alınan 19 sokak, 2425 dinsel yapı, 3765 kültürel yapı, 117 şehitlik ve 164 anıt
ve abide bulunmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (www.kultur.gov.tr) il kültür ve
turizm müdürlüklerinin envanterlerinde bulunan bu kültür ve turizm varlıklarının önemli bir
kısmı, Tablo 2’de iller bazında sunulmuştur.
Tablo: Marmara Bölgesi’ndeki illerde kültür ve turizm varlıkları.
İstanbul İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Altunizade C., Arap C., Ayazma C., Azapkapı (Sokullu) C., Aziz
Mahmut Hüdai C., Bali Paşa C., Bebek C., Beylerbeyi C., Bodrum C. (
Myraleion Kilisesi)., Dolmabahçe (Bezmi Alem Valide Sultan) C.,
Emirgan C., Fenari İsa C. (Konstantin Lips Manastırı)., Firuz Ağa C.,
Gül C., Hırkai Şerif C., İskele C., İskender Paşa C., İvaz Efendi C.,
Kalenderhane C., Kilise (Zeyrek) C., Koca Mustafa Paşa C. (Haghios
Andreas Kilisesi)., Küçük Ayasofya C. (Sergios- Bakhos Kilisesi).,
Cami
Molla Aşki C., Molla Çelebi C., Murat Paşa C., Nusratiye C., Ortaköy
C., Osman Ağa C., Piyale Paşa C., Rum Mehmet Paşa C., Rüstem Paşa
C., Sinan Paşa C., Sultanahmet C., Şebsafa Hatun C., Takkeci İbrahim
Ağa C., Teşvikiye C., Valide Sultan C., Vefa Kilise C. (Hagios
Theodoros Kilisesi)., Yıldız ( Hamidiye) C., Zeynep Sultan C.,
Zincirlikuyu C., Zühtü Paşa C.
Amcazade Hüseyin Paşa K., Atik Ali Paşa K., Cerrahpaşa K., Çinili K.,
Çorlulu Ali Paşa K., Damat İbrahim Paşa K., Davut Paşa K., Eski Valide
Sultan K., Eyüp Sultan K., Fatih K., Hadım İbrahim Paşa K., Haseki K.,
Hekimoğlu Ali Paşa K., 1.Abdulhamid K., II. Bayezit K., Kanuni Sultan
Süleyman K., Kara Ahmet Paşa K., Kılıç Ali Paşa K., Köprülü K.,
Külliye
Küçük Efendi K., Laleli K., Mahmut Paşa K., Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa K., Mihrimah Sultan K., Mihrimah Sultan K., Nurosmaniye K., Piri
Mehmet Paşa K., Sokullu K., Sultan Selim K., Süleymaniye K., Şehzade
K., Şemsi Paşa K., Yeni Valide K., Yeni Valide K., Zal Mahmut Paşa K.
Mustafa ve İbrahim T., Barbaros T., Hüsrev Paşa T., Sokullu Mehmet
Paşa T., II. Selim T., III. Murat T., Şehzadeler T., Siyavuş Paşa T., III.
Mehmet T., Güzelce Ali Paşa T., Emir Buhari T., Karaca Ahmet T.,
Türbe
Sümbül Efendi T., Gülüstü Sultan T., Merkez Efendi T., Abdülmecit T.,
Fuat Paşa T., Zeynep Kamil T., Gazi Osman Paşa T., II. Mehmet T.,
Cevat Paşa T.
Sahaflar Ç., Bakırcılar Ç., Mısır Ç., Kapalı Ç., Feshane.
Çarşı
Sultanahmet ( III. Ahmet) Ç., Tophane Ç., Beykoz İshak Ağa Ç.,
Azapkapı Saliha Sultan Ç., Ayazma Ç., Üsküdar III. Ahmet Ç., Göksu
Çeşme
Ç.
Balkapanı H., Burmalı H., Büyük Valide H., Ali Paşa H., Büyük Yeni
H., Cebeci H., Çuhacı H., Hasan Paşa H., Kalcılar H., Küçük Yeni H.,
Han
Saksı H., Serpuş H., Taş H., Yıldız H.
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Gar
Köprü
Kule-Hisar
Medrese
Saray
Köşk
Kasır
Sinagog
Su kemeri
Sütun

Müze

Sirkeci G., Haydarpaşa G.
İstanbul B., Fatih sultan Mehmet K., Galata K.
Anadolu H., Rumeli H., Galata K., Kız K., Beyazıt K.
Rüstem Paşa M., Koca Sinan Paşa M., Kuyucu Murat Paşa M., Hasan
Paşa M.
Dolmabahçe S., Çırağan S., Yıldız S., Beylerbeyi S.
Sepetçiler K., Florya Atatürk Deniz K., Aynalı Kavak Yazlık K., Filizli
K.
Hidiv K., Küçüksu K., Ihlamur Ka., Maslak K., Aynalıkavak K.
Neve Şalom S., Yanbolu S., İtalyan S., Aşkenazi S., Zülfaris S., Ahrida
S.
Mualla K., Uzun K., Güzelce K., Bahçeköy K., Balıklı K.
Yılanlı S., Örme S., Dikilitaş (Theodosius) S., Arkadius S., Gotlar S.,
Çemberli Taş (Konstantin) S.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Bağlı Müzeler: Yerebatan
Sarnıcı M., Panaroma 1453 Tarih M., Miniatürk, Yıldız Şehir M.,
Atatürk M., İtfaiye M., Karikatür Ve Mizah M., Aşiyan M.
TBMM Genel Sekreterliği’ne ( Milli Saraylar) Bağlı Müzeler (Kasırlar,
Köşkler ve Saraylar): Aynalıkavak K., Beykoz K., Beylerbeyi S.,
Dolmabahçe S., Florya Atatürk Deniz K., Ihlamur K., Küçüksu K.,
Maslak K., Yalova Atatürk K., Yıldız S.–Şale.
Genelkurmay Başkanlığı’na Bağlı Müzeler: Deniz M., Havacılık M.,
Askeri M.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Müzeler: Halı M., Türk Vakıf Hat
Sanatları M., Kilim ve Düz Yaygılar M., Türk İnşaat ve Sanat Eserleri
M
İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne Bağlı Müzeler: Türk ve İslam Eserleri
M., Adam Mickiewicz M., Topkapı Sarayı M., Aya İrini M., Topkapı
Harem M., İstanbul Arkeoloji M., Ayasofya M., Kariye M., Fethiye M.,
Büyük Saray Mozaikleri M., Yıldız Sarayı M., Hisarlar (Rumeli Hisarı)
M., Anadolu Hisarı M., Yedikule Hisarı M., Galata Mevlevihanesi M.,
İslam, Bilim Ve Teknoloji Tarihi M., Türbeler M.
Özel Müzeler: İstanbul Modern Sanat M., İstanbul Oyuncak M., Rahmi
M. Koç Sanayi M., Pera M., İstanbul Üniversitesi Jeoloji M., Santral
İstanbul, Sakıp Sabancı M., Jurassıc Land, İş Bankası M., Sirkeci Garı
TCDD M., Basın ( Gazeteciler Cemiyeti) M., Bahçeşehir Koleji Bilim
M., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları M., Cumhuriyet Eğitim M.,
Florence Nightingale M., Beşiktaş JK M., Galatasaray M., Haluk Perk
M., Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri M., Hüseyin Rahmi Gürpınar
Müze Evi, Kazım Karabekir Paşa M., MSU İstanbul Resim ve Heykel
M., Orhan Kemal M., Osmanlı Bankası M., Türvak Sinema ve
Televizyon M., PTT İstanbul M., Rezzan Has Haliç Kültürleri M.,
Sadberk Hanım M., Tarih ve Sanat Merkezi ( Türkiye Denizcilik
İşletmeleri) M., Ural Ataman Klasik Otomobil M., YKB Vedat Nedim
Tör M., 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri M., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi M., Atatürk Arboretumu ( Orman İşletme Müdürlüğü), Çağlar
Boyu Aydınlatma ve Isıtma Araçları M., Mehmet Arsay Klasik
Otomobil M., Magıc Ice Buz M., Ayşe ve Ercüment Kalmik Vakfı M.
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Bursa İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Yıldırım C. Yeşil C., Emir Sultan C., Ulu Cami, Hüdavendigar C.,
Orhan Bey C., Muradiye (II. Murat) C., Hamzabey C., İznik Yeşil C.,
Cami
İznik Ayasofya C., Hacı Özbek (Çarşı Mescidi) C., Mahmut Çelebi C.,
Üftade C.
Yıldırım T., Yeşil T., Emir Sultan T., Hamzabey T. Osman Gazi T.,
Orhan Gazi T., Hatuniye T., Şehzade Mahmut T., Kara Mustafa Paşa T.,
Cem Sultan T., Şehzade Mustafa T., Mükrime Hatun T., Kırgızlar
Türbe
(Kırkkızlar) T., Üftade T., Molla Fenari T., Süleyman Çelebi T., Eskici
Mehmed Dede T., Abdülvahab Gazi T., Dayı Karacabey Dede T.
Hüdavendigar K., İznik B., Derecik Köyü (Büyükorhan) B.
Külliye
Fransız K., Koimesis K., Aziz Tryphonos K., Helena Konstantinos K.,
KiliseKumyaka K., İznik B.
Bazilika
Geruş S., Ets Ahayim S., Mayor S.
Sinagog
Emir (Bey) H., Eski Yeni (Tahıl) H., Geyve H., İpek H., Koza H., Pirinç
Han
H., Tuz Pazarı H., Hoca Tursun H., Issız H., Balibey H.
İznik Çiniciler Ç.
Çarşı
Bursa K., İznik K., Kestel K., Kite K., Bursa Surları-Saltanat Kapı, İznik
Kale-Sur
S., Orhaneli K.
Irgandı K., Osmangazi K.
Köprü
Karabaş Veli T.
Tekke
İznik I. Murat H.
Hamam
Bursa Kent M., Hünkâr Köşkü M., Merinos Tekstil Sanayi M., Karagöz
M., Ormancılık M., Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları M.,
Tofaş Anadolu Arabaları M., Hüsnü Züber Evi M., Basın M., Gemlik
Celal Bayar M., İnegöl Kent M., İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi M., Bursa
Müze
Arkeoloji M., Türk İslam Eserleri M., Atatürk Evi M., 17. Yy. Osmanlı
Evi M., Mudanya Mütareke Evi M., Yenişehir Şemaki Evi M., İznik M.,
Enerji M., Göç Tarihi M., Mudanya Tahir Paşa Konağı M., Şemaki Evi
M.
İznik Ayasofya, İznik Çini Ocakları, İznik Roma Tiyatrosu.
Ören Yeri
İznik Roma T., Seyyid Usul KM., Teyyare KM., Gökdere KM., Ördekli
Kültür
KM., Atatürk Kongre KM., Ahmet Vefik Paşa T., Haraçcıoğlu
Merkezi(Medresesi) KM., Molla Yeğan M.
TiyatroMedrese
Hünkâr K.
Köşk
Sivil Mimari Cumalıkızık
Örneği
Sakarya İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Harmantepe K., Paşalar K., Seyifler K.
Kale
Ağa C., Büyük Esence Orhan C., Hasan Fehmi Paşa C., Orhan C.,
Cami
Rahime Sultan C., Rüstempaşa C., Şeyh Müslihiddin C., Yunus Paşa C.
Sinan Bey Z.
Zaviye
Ağaç Baba T., Hıdır Dede T., Karaca Ahmet Sultan T., Karakamış T.,
Karıncalı Dede T., Keremali T., Sabancı Baba T., Sakar Dede T.,
Türbe
Sakarbaba T., Selman Dede T., Seyyid Karaman Baba T., Şeyh İzzettin
İsmail T.
Bosna Ş., Sakarya Ş.
Şehitlik
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Hacı Atıf H.
II. Bayezıd K., Justinianus K., Sakarya K.
Özel Alifuatpaşa Kuva-İ Milliye M., Sakarya M. (Atatürk Evi).,
Müze
Adapazarı Deprem Ve Kültür M.
Uzun Ç.
Çarşı
Vecihi K.
Kapı-Sur
Kocaeli İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya M., Kasr-I Humayun Saray M., TCG
Gayret Gemi M., TCG Hızır Reis M., Osman Hamdi Bey Evi ve M.,
Müze-Ören
Atatürk
ve
Redif
M.,
Yeri
Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt M., Gölcük Belediyesi Yarhisar
Müze Gemisi.
Abdüsselam (İmaret) C., Akçakoca (Dere) C., Alaca Mescit C., Baç
Çınarlı C., Çerkez Mehmet Efendi (Atalar) C., Fevziye C., Hacı Ayvaz
CamiC., Hikmetiye C., Hüseyin Paşa C., Orhan (Gazi Süleyman Paşa) C.,
Mescid
Pertev Mehmet Paşa (Yeni Cuma) C., Portakaloğlu Mustafa Ağa
(Portakal Hafız) M., Sultan Orhan C., Yumurtacı C., Zıbıncı M.
Pertev Mehmet Paşa K., Çoban Mustafa Paşa K.
Külliye
Sultan Baba T.
Türbe
Şemşettin Köyü L., Üç Tepeler T., Antik SK., Gültepe N.
Arkeolojik
Değer
(lahit,
su
kemeri,
tümülüs,
nekropol)
Canfeda Kethüda Kadın Ç., Eskihisar Ç., Fatih Sultan Mehmet Otağı,
Çeşme
Hünkar Ç.
Eskihisar K., Seyrek K.
Kale
Kilezdere K., Kutluca K., Mimar Sinan K., Valide Sultan K.
Köprü
Karamürsel Bey Anıt M., Hannibal Anıt M.,Yahya Kaptan Anıt M.,
Tökeli İmre A.
Anıt Mezar
Konca Lahdi- Gölcük Akçakoca Bey Anıt M.
Örcün H., Süleyman Paşa Dere H.
Hamam
Tarihi Kapanca S.
Tarihi
Sokak
Edirne İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Edirne Selimiye C., Sultan C., Defterdar C., Gazi Mihal C., Darül Hadis
Cami
C., Üç Şerefeli C., Selimiye C., Eski C.
Ed,rne Selimiye K.
Külliye
Edirne S.,
Saray
Edirne S.
Sur
Svt. George Bulgar K., İtalyan K.
Kilise
Arkeoloji ve Etnografya M., Edirne Kent M., Türk İslam Eserleri M.,
Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık M., Milli Mücadele ve Lozan M.,
Müze
Balkan M., Selimiye Vakıf M., Özel Osman İnci M., İlhan Koman
Resim ve Heykel M.
Kervansaray Ekmekçizade K., Rüstempaşa K.
Bedesten Ç., Selimiye Arasta Ç.
Çarşı
Han
Köprü
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Deveci H.
Han
İlhan Koman K.
Konak
Balıkesir İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Zağnos Paşa C., Yıldırım C., Haydar Çavuş C., Sunullah C., Habibullah
Hamarat C., Hacı Yusuf C., Çınarlı Şevkiye C., Bandırma Ulu C., Eski
Doğruca Köyü C., Emre Köyü C., Bigadiç Yeşilli C., Şahinler Köyü C.,
Koca C., Hanay C., Çerkeş Cami Minaresi, Hacı Ahmet C., Hasan Ağa
İskele C., Horata C., Halhallı C., Yeni C., Çarşı C., Kasımpaşa C.,
Cami
Yeşilli C., Paşalimanı Adası Paşalimanı C., Gömeç Merkez C., Gönen
Hodul Köyü C., Çobanhamidiye K., Havran Çarşı C., Ebubekir C., Orta
C., Tekkem C., Büyükdere Köyü C., Kepsut Dereli Köyü C., Manyas
Mecip Köyü C., Marmara Adası İskele C., Savaştepe Çavlı Köyü C.,
Sındırgı C., Susurluk Burhaniye C.
Zağnos Paşa K.,
Külliye
Karesi (Kara İsa Bey'i) T., Zağnos Paşa T.
Türbe
Saat K.
Kule
Balıkesir Merkez Akçaköy KK., Güre Beldesi KK., Yukarı Yapıcı Köyü
KiliseKirazlı M., Ormanlı Köyü M., Ballıpınar Köyü KK., Karşıyaka Beldesi
Manastır
KK., Gönen H. Hüseyin Bey Köyü KK; Çınarlı Köyü MK., Ekinlik
kalıntısı
Köyü KK.
Son Kurşun A.
Anıt
Kıbrıs Şehitleri A.
Abide
Balıkesir Merkez Hava Ş., Garnizon Ş., Ayvalık Ş., Bandırma Hava Ş.,
Ayyıldız Tepe Ş.,
Şehitlik
Edincik Ş., Burhaniye Karaağaç Ş., Hüseyinoğlu Aziz Ş., Edremit Ş.,
Erdek Ş., Gönen Ş., Kepsut İnebey Ş., Manyas Ş.
Kuva-Yı Milliye M., Tahtakuşlar Etnografya M., Sıdıka Erke
Etnografya M.,Bandırma Arkeoloji M., Bigadiç M., Gönen Mozaik M.,
Müze
Saraylar Köyü Açık Hava M.
Daskyleion, Antandros, Kyzikos, Adramytteion, Prokonnessos, Ancyra,
Hadrianeia, Astyra, Thebe/Theb, Artek, Zeleia, Perihharaxis, Keraseion,
Ören Yeri
Attaneion, Plakia.
Paşa Konağı, Pembe Köşk, Kuvay-I Milliye Müzesi, Sütunlu Konak,
Konak-Köşk
Sabri Sözen Evi.
Çanakkale İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Çanakkale Arkeoloji M., Bigalı Atatürk Evi M. (Çamyayla Karargahı).
Müze
Alexandreia Troas, Troia, Assos, Parion,
Ören Yeri
Gelibolu K., Sestos K., Kilye K., Kilitbahir K., Çimenlik (Kale-İ
Sultaniye) K., Kumkale K., Seddülbahir K., Nara K., Bigalı K.,
Kale-Hisar
Çamburnu K., Mecidiye K., Hadrianus K., Küçük H., Baba K., Çal K.
Mevlevihane Gelibolu M.
Hadımoğlu Konağı
Konak
Kırklareli İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Kırklareli Kadı C., Beyazıt C., Karakaş C., Hızırbey C., Kapan C.,
Üsküpdere C., Babaeski Cedid Ali Paşa C., Babaeski Fatih C.,
CamiLüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa C., Lüleburgaz Gazi (Kadı) Ali C.,
Mescid
Pehlivanköy C., Kuştepe Köyü C., Pınarhisar Hundi Hatun (Cami-İ
Kebir) C., Pınarhisar Sadıkağa C., Vize Küçük Ayasofya (Gazi
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Süleyman Paşa) C., Vize Hasan Bey C., Vize Sadri Bey C., Vize Yeni
C., Vize Fatma Hatun M., Sergen C., Kıyıköy C.
Külliye
Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa K.
Zindan Baba T., Binbir Oklu Ahmet Baba T.
Türbe
Kervansaray Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa K.
Hızırbey H. (Çifte Hamam)., Babaeski H., Lüleburgaz Sokollu Mehmet
Hamam
Paşa H.
Sokollu Mehmet Paşa K., Babaeski K., Alpullu (Sinanlı) K.,
Köprü
Pehlivanköy Akarca K.
Kadı Ali Ç., Paşa Ç., Kapan (Salı Yeri) Ç., Kayyumoğlu Ç., Kara
Umurbey Ç., Hapishane Ç., Kuru Paşa (Kayalık) Ç., Söğütlü (Söğütçük)
Ç., Büyük Camii (Alman) Ç., Gerdanlı Ç., Kocahıdır Ç., Babaeski
Çeşme
Dördüzlü (Dört Yüzlü) Ç., Lüleburgaz Çarşı (Orta) Ç., Lüleburgaz Zafer
Ç., Vize Cemilzade Mahmut Ağa Ç.
Koyunbaba K., Vize Mağara M, Kıyıköy Aya Nikola M.
KiliseManastır
Kırklareli M.
Müze
Tekirdağ İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Eski C., Orta C., Rüstempaşa C., Sohteoğlu C., Hasan Efendi C., Yusuf
Ağa C., Mirliva Hüseyin Paşa C., Süleymaniye C., Ayaz Paşa C.,
Cami
Turhanoğlu Ömer Bey C., Taşoğlu C.
Ahmed-İ
Sarban
Türbesi
:
Türbe
Gazi Ömer Bey T.
Antik Kent- Heraion Teikhos, Hera, Pantheon, Harekattepe (Kersobleptes) T.
Tümülüs
Tekirdağ M., Rakoczi M., Namık Kemal Evi, Malkara Eğitim ve Kültür
Müze
Vakfı Özel M.
Bilecik İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Orhan Gazi C., Köprülü Mehmet Paşa C., Hamidiye C., Rüstem Paşa C.,
CamiÇelebi Mehmet C., Kasım Paşa C., Ertuğrul Gazi M. (Kuyulu Mescid).
Mescid
Şeyh Edebali T., Ertuğrul Gazi T., Dursun Fakıh T.
Türbe
Söğüt Ertuğrul Gazi M., Bilecik M.
Müze
Kervansaray Köprülü Mehmet Paşa K.
Mihal Bey H. (Taşhan)
Han
Kaymakam Ç.
Çeşme
Metristepe Zafer A.
Anıt
Saat K.
Kule
Atatürk K.
Köşk
İnönü Ş.
Şehitlik
Eski Eğitim Rüştiye M., Dar'ül Eytam.
Kurumu
(Mektep)
Kaya Oygu Merdiven Kaya.
Eski Mimari
Yapı
Yalova İli Kültür ve Turizm Varlıkları
Yalova Atatürk Köşkleri (Atatürk Evi, Yaverler Köşkü), Yürüyen Köşk.
Köşk
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Müze
Cami
Köprü
Kale
Kilise

Arboretum (Canlı Ağaç Müzesi), Açık Hava M.
Rüstem Paşa C.,Hersekzade Ahmet Paşa C., Hacı Ali Paşa C. (Çarşı C.)
Taş K.
Çoban K., Elmalık K.
Kara K.

11.4. Turistik Hizmetler Ve Coğrafi Dağılımı
Ulaşım
Marmara Bölgesi sık bir kara, hava, deniz ve tren yolu ulaşım ağına sahiptir. Bölgeye dış
kaynaklı turist akışında İstanbul’un Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile
Avrupa yakasındaki yeni İstanbul Havalimanı kullanılmaktadır. Türkiye'ye gelen yabancı
ziyaretçilerin sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılımına
bakıldığında (Ocak-Aralık 2017) gelen toplam 32,410,034 kişinin %33.1’i (10,730,510 kişi)
ülkeye girişte İstanbul’u tercih etmiş, bunun da %99.7’si hava yoluyla, geri kalanı deniz
yoluyla girişi seçmiştir. Edirne üzerinden ülkeye girişte ise karayoluyla erişim tercih
edilmektedir. Ülkeye giren yabancı turistlerin %9.7’si Edirne üzerinden karayolunu
kullanmaktadır. Karayoluyla erişimde Edirne’yi (ülke toplamına oranla) %1 ile Kırklareli
izler. Marmara Bölgesi’ndeki illerde çok sayıda liman bulunmakla birlikte yine 2017 yılında
bölgeden denizyoluyla giren turist sayısı (97,280 kişi) Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi
sayısının sadece %0.3 gibi önemsiz bir kısmını oluşturmaktadır. Bu verilerden hareketle
Marmara Bölgesi’nde yabancı turistlerin ülkeye girişlerinde İstanbul’u ve ardından Edirne’yi
tercih ettikleri, deniz ve tren yoluyla erişimin ise yok denecek kadar az olduğu
anlaşılmaktadır. Ancak Türkiye’ye giren toplam turist sayısına oranla, Antalya’ya gelen
yabancıların %29’u Antalya Havalimanı, İzmir’e gelenlerin de yaklaşık %2.2’si İzmir Adnan
Menderes Havalimanı yoluyla girişi seçtiğine göre, İstanbul havalimanlarının bilinçli olarak
ilk destinasyon seçildiği, turistlerin buradan bölgenin turizm merkezlerine aktarma yaptıkları
anlaşılmaktadır.
Marmara Bölgesi’ne gelen veya bölgede yaşayan nüfusun turizm merkezlerine erişimi
açısından karayolu ağı birinci derecede öneme sahiptir. Aşağıda bölgedeki havayolu,
karayolu, denizyolu ve tren yolu ulaşım güzergâhları kısaca açıklanmaktadır.
Havayolu: Marmara Bölgesi illeri içinde 6 ilde toplam 8 havalimanı bulunmaktadır. İlk
havalimanı 1953 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı olup, bunu 1995 yılında Çanakkale
Havalimanı, 1998 yılında Balıkesir Merkez, İstanbul Sabiha Gökçen ve Tekirdağ Çorlu
havalimanları, 2000 yılında Bursa Yenişehir Havalimanı, 2010 yılında Çanakkale Gökçeada
Havalimanı ve 2011 yılında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı izlemiştir. 2019 yılı itibariyle
(İstanbul Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına
yönelik seferlere kapatılmıştır) yeni İstanbul Havalimanı hizmete girmiştir. Bu
havalimanlarına giren yabancı ve TC vatandaşı turistlerin sayı ve istatistik bilgileri bir sonraki
bölümde sunulmuştur (kaynak: http://www.dhmi.gov.tr).
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Karayolu: Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Kırklareli illeri ülkenin Avrupa ile bağlantısını
kuran sınır kapısına sahiptir. Bunlar Edirne’deki Hamzabeyli, İpsala, Kapıkule ve Pazarkule
sınır kapıları ile Kırklareli ilindeki Dereköy sınır kapısıdır. Bu sınır kapılarından bölgeye
yayılan karayolları uygun coğrafi koşullar nedeniyle sık bir ağ oluşturmaktadır. EdirneHendek çıkışı arasında uzanan 411 km’lik Avrupa Otoyolu (TEM/E80) bölgenin kuzeyindeki
ücretli ana ulaşım hattıdır ve aynı güzergâhtaki D100 (E5) karayolunu yakın veya uzaktan
takip etmektedir. D100 karayolu Çanakkale’ye Uzunköprü-Keşan-Gelibolu-Eceabat hattı
üzerinden D550 (E87) karayoluyla bağlanır. Aynı yol güzergâhı Ayvacık-Edremit üzerinden
Balıkesir’e bağlanmakta ve Balıkesir üzerinden Bursa, İzmir ve Kütahya yönünde
şehirlerarası güzergâhlara dağılmaktadır. Bölgenin doğusunda ise Eskihisar-Topçular feribot
hattı veya 1 Temmuz 2016 tarihinde Dil Ovası-Hersek arasında hizmete açılan Osmangazi
Köprüsü üzerinden Orhangazi-Bursa bağlantısı sağlanır. Güney Marmara Bölümü’nde BursaBandırma-Biga-Çanakkale hattı doğu-batı yönlü ana ulaşım damarını oluşturur. Belirtilen
ulaşım hatları Marmara Bölgesi’nde büyük iller üzerinden erişimin sağlandığı ulaşım ağını
meydana getirmektedir.
Demiryolu: Marmara Bölgesi’nde Bulgaristan sınırında Kapıkule, Yunanistan sınırında ise
Uzunköprü’den tren yoluyla geçiş yapılabilmektedir. Bunlardan Kapıkule daha aktiftir. Her
iki konvansiyonel tek hat trenyolu hattı, Uzunköprü’nün 1 km kadar kuzeydoğusunda,
Sazlımalkoç Köyü yakınında bir araya gelir. Pehlivanköy’de birleşerek aynı güzergâha oturur.
Çorlu, Çatalca ve Halkalı (İstanbul) olmak üzere Trakya güzergâhını tamamlar. Halkalı
istasyonu aynı zamanda Bükreş-Sofya-Kapıkule bağlantılı uluslararası tren yolu ulaşım
sisteminin bir ucunu oluşturmaktadır. İstanbul’un Anadolu yakasında ise Pendik (İstanbul) ve
Arifiye (Adapazarı) arasında konvansiyonel çoklu hat özelliğindeki tren yolu ile ulaşım
sağlanmaktadır. Aynı hat boyunca konumlanan yüksek hızlı çift hat tren yolu hattı da
Arifiye’den güney yönünde Bilecik’e bağlanarak Eskişehir ve Ankara güzergâhına devam
etmektedir. Bu durumda Marmara Bölgesi’nin Marmara Denizi kuzeyinde kalan kesiminde
gelişmiş bir tren yolu ulaşım sisteminden bahsetmek mümkündür. Bölgenin güneyinde ise
tren yolu taşımacılığı sadece Bandırma-Balıkesir arasında uzanarak oradan İzmir ve
Kütahya’ya iki hat şeklinde ayrılan konvansiyonel tek hat trenyolu hattıdır.
Denizyolu: Marmara Bölgesi’ndeki limanlar sanayi, yük taşımacılığı ile yakıt taşımacılığı ve
ikmali işlevi bulunan, yani ticari açıdan birer merkez işlevi olan limanlardır. Bu açıdan en
önemli limanlar İstanbul, İzmit, Derince ve Bandırma limanlarıdır. İstanbul limanı, yük ve
kargo taşımacılığı açısından Türkiye’nin en büyük limanıdır. Ticaret gemileri için ikmal ve
transit merkezi olduğu gibi, yolcu gemileri için de transit limanı işlevi bulunur. İzmit Limanı
sanayi faaliyetleri için bir ticari merkez iken, Derince Limanı konteynır ve kargo ve yakıt yük
taşımacılığında önem kazanır. Bandırma Limanı karayolu ve demiryolu güzergâhlarının
kesişme noktası olduğundan, maden ve orman ürünleri ihracatında öneme sahiptir. Diğer
taraftan hinterland darlığı nedeniyle Çanakkale ve Gelibolu limanları ticari anlamda zayıf
kalmıştır (Balık, 2014).
Bölgede turizm amaçlı kullanılan deniz yolu seyahat güzergâhlarına bakıldığında
kuzey kıyılarda Barbaros (Tekirdağ) limanından Marmara Adası, Avşa Adası ve Karabiga’ya
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yapılan feribot seferleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. İstanbul’da Adalar Hatları
kapsamında Bostancı ve Eminönü-Kadıköy’den Adalar güzergâhına feribot seferleri uzun
yıllardır yapılmaktadır. Yine yaz aylarında uzun boğaz turları, Eminönü’nden Anadolu
Kavağı’na, kısa süreli boğaz turları ise Eminönü-Ortaköy-Üsküdar arasında yapılmaktadır.
Yine İstanbul’dan deniz otobüsü ve hızlı feribotlarla Yenikapı ve Kadıköy ile Armutlu
arasında, Bostancı-Avşa Adası arasında, Yenikapı-Bandırma arasında, Bostancı-Çınarcık
arasında ve Pendik-Yalova arasında daha uzun mesafede seyahat etme imkânı da vardır.
Çanakkale ilinde ise Gelibolu Yarımadası batısındaki Kabatepe Limanı ile Gökçeada arasında
ve Geyikli-Bozcaada arasında uzun yıllardır feribot taşımacılığı yapılmaktadır. Dolayısıyla,
Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Bandırma’dan, Marmara Adaları, İstanbul Adaları,
Bozcaada ve Gökçeada ile Armutlu Yarımadası’na doğru olan bu deniz taşımacılığı bölgedeki
en önemli deniz ulaşım ağını meydana getirmektedir.

Konaklama
Marmara Bölgesi’nde hemen her ilin doğal ve kültürel açıdan turistik çekiciliği
bulunmakla birlikte, bu illerin turizm açısından gelişmişlik düzeyleri farklıdır. Bu dengesizlik
turizm yatırım ve işletme belgeli tesisler ve yatak sayılarında da kendini göstermektedir.
Önceki bölümlerde detaylıca açıklandığı üzere, İstanbul her açıdan bölge turizminde
belirleyicidir. Bölgede, iller bazında turizm yatırım ve işletme belgeli tesislerde tesis, oda ve
yatak sayılarına göre 2017 yılı verileri Tablo 3’te sunulmuştur. Turizm yatırım belgeli ve
işletme belgeli tesis sayılarının toplamı açısından, 11 il içinde tesis sayısında %59.4, yatak
sayısında ise %71.1’lik bir oran ile İstanbul’a aittir. İstanbul’u tesis sayısı ortalamalarında
Bursa (%8.7), Balıkesir (% 8.6), Çanakkale (% 7.7) ve Kocaeli (%5.6) izler. Diğer illerin tesis
sayıları %3’ün altındadır. Belgeli toplam yatak sayısı ortalamaları açısından ise, yine %71.1
ile İstanbul ilk sıradadır. İstanbul’u Bursa (%9.1), Balıkesir (%6.5), Kocaeli (%3.9) ve
Çanakkale (%3.1) izler. Diğer illerin yatak sayıları %3’ün altında kalmaktadır. Bu değerler
bölge illerinde turizmin İstanbul’un gölgesinde kaldığını, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi
Trakya illeri ile Bilecik, Sakarya ve Yalova gibi Doğu Marmara illerinde zayıf gelişim
gösterdiğini açıklamaktadır.
Konaklama istatistiklerinde başı çeken İstanbul’da tür ve sınıflarına göre turizm belgeli
konaklama tesislerinin sayısı (31.12.2017 tarihi itibariyle) Tablo 4’te gösterilmiştir. Buna
göre konaklama tercihinde oteller ön sırayı almaktadır. Tesis sayısında %31 oranla 4 yıldızlı,
yatak sayısında ise %52.6 oranla 5 yıldızlı oteller en önemli paya sahiptir. Belgeli toplam tesis
ve yatak sayısı bakımından diğer konaklama seçenekleri önemsiz oranlarda kalmaktadır.
Tablo: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Turizm Belgeli Konaklama
Tesislerinin Marmara Bölgesi’ndeki İller Bazında Dağılımı (2017).
Turizm
Yatırım Turizm
İşletme Belgeli Toplam
Belgeli

Belgeli

Tesis ve Yatak
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Tesis
TR1
İstanbul
İstanbul

Yatak

Tesis

Tesis

Yatak

(%)

(%)

Yatak

180

36497

556

110929

59,4

71,1

21

3668

86

9747

8,6

6,5

264

25

228

2,3

0,2

1782

6

737

1,1

1,2

116

24

3061

2,5

1,6

Çanakkal
26
e

191

70

6324

7,7

3,1

Bilecik

1

22

7

655

0,6

0,3

36

7225

72

11615

8,7

9,1

15

288

54

7716

5,6

3,9

12

3443

14

2297

2,1

2,8

Yalova

5

289

11

158

1,3

0,2

Toplam

314

53785

925

153467

Balıkesir

Edirne
3
TR2
Kırklareli 8
Batı
Marma
Tekirdağ 7
ra

Bursa
TR4
Doğu
Kocaeli
Marma
ra
Sakarya

Kaynak: (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html)
Tablo: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre İstanbul’da Turizm Belgeli
Konaklama Tesislerinin Sayısı (2017).
Turizm
Turizm İşletme Belgeli Toplam

Türü

Otel

Yatırım Belgeli Belgeli

Tesis ve Yatak

Sınıfı

Tesis Yatak

Tesis Yatak

Tesis(%) Yatak(%)

*****

34

18672

98

50218

10,3

24,7

****

48

11616

123

28163

13,2

14,3

***

40

3173

125

14571

12,9

6,4

**

15

626

44

3123

4,5

1,3

*

14

358

9

450

1,8

0,3
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Toplam 151

34445

399

96525

42,8

47

Pansiyon

-

-

-

4

92

0,3

0,03

Kamping

-

-

-

1

350

0,07

0,1

Apart Otel

-

4

352

0,3

0,1

Özel Tesis

-

12

880

126

9178

10,7

3,6

Turizm
Kompleksi

-

-

-

1

1764

0,08

0,6

17

1172

18

1642

2,7

1,01

-

-

-

2

860

0,2

0,3

-

-

-

1

166

0,07

0,05

331

70942

955

207454

Butik Otel
B Tipi
Sitesi
Hostel

Tatil

Toplam

Kaynak: (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html)

11.5. Talep Ve Pazar
Yerli ve Yabancı Turistlerin İllere Dağılımı
2017 yılı boyunca aylara göre ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları
sınır kapılarının bağlı olduğu iller bakımından ilk beş il (İstanbul, Artvin, Edirne, Antalya ve
Ağrı) içinde Marmara Bölgesi’nden İstanbul ve Edirne bulunmaktadır. Bunlar arasında
İstanbul %38,29 (10,454,9778 kişi) ile ilk sırada olup, Edirne %10,45 (3,284,099 kişi) ile
üçüncü sıradadır (Tablo 5).
Tablo: 2017 yılı istatistiklerine göre ilk 5 il içindeki İstanbul ve Edirne’yi ziyaret eden
yabancı sayısı istatistikleri.
İstanbul
Edirne
Aylar
Yabancı ziyaretçi sayısı /
Yabancı ziyaretçi sayısı / yüzde
yüzde
Ocak

560,880 / 53.14

118,260 / 11.20

Şubat

1151,648 / 51.99

277,919 / 12.55

Mart

743,063 / 46.82

200,132 / 12,61

Nisan

836,412 / 40.40

221,616 / 10.70

321

Mayıs

830,688 / 28.74

233,357 / 8.07

Haziran

828,008 / 23.75

258,775 / 7.42

Temmuz

1,320,098 / 26.01

608,718 / 11.99

Ağustos

1,248,528 / 26.80

348,064 / 7.47

Eylül

1,046,617 / 25.67

303,241 / 7.44

Ekim

1,003,581 / 33.53

251,821 / 8.41

Kasım

832,542 / 50.37

220,854 / 13.36

Aralık

889,325 / 52.20

241,342 / 14.17

Toplam

10,454,978 / 38.29

3,284,099 / 10.45

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına
göre dağılımına bakıldığında, Marmara Bölgesi’ndeki 10 ilde hava ve kara yolu ile giriş
yapan yabancı ziyaretçi sayısının deniz ve tren yoluyla giriş yapanlara göre oldukça fazla
olduğu görülür (Tablo 6). Yabancıların en çok hava yoluyla ülkeye girişi tercih ettikleri
(%74,88), bunu karayolu (%24,37), deniz yolu (%0,68) ve tren yolunun (%0,06) izlediği
görülmektedir. Bu durumda, 2017 yılında toplam 32 milyonun üzerinde (32,410,034 kişi)
yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı Türkiye genelinde, Marmara Bölgesi %44.11’lik bir orana
sahiptir. Marmara Bölgesi illeri içinde ise İstanbul, Edirne ve Kırklareli ilk üç sırayı
oluşturmaktadır.
Yurt içi ve yurt dışında ikamet edip, Türkiye'ye gelen TC vatandaşı ziyaretçiler de yabancılar
gibi en çok hava yoluyla ülkeye girişi tercih etmektedir. Toplam sayısı 2017 yılında
8,779,487 sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılımına bakıldığında
hava yolunu tercih edenler %80.71, kara yoluyla giriş yapanlar %17.70, deniz ve tren yoluyla
giriş yapanlar ise sırasıyla %1.52 ve %0.056’lık paya sahiptir. Bölge illeri içinde İstanbul
%80.9’luk paya sahipken, İstanbul’u Edirne (%17) izlemektedir. Gerek yabancı ziyaretçilerin,
gerekse vatandaşların Marmara Bölgesi’nden ülkeye girişte hava yolunu tercih etmeleri,
bölgede kruvaziyer gemileriyle girişin yaygın olmaması ve bu tür büyük gemilerin yanaşacağı
yat limanlarının olmaması yanı sıra, İstanbul’daki iki büyük havaalanının varlığından
kaynaklanır. Ayrıca Edirne’de Hamzabeyli, İpsala, Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarının
bulunduğu ve gurbetçilerin kendi araçlarıyla yurda giriş yaptıkları da düşünüldüğünde,
bölgede sınır girişlerinde hava yolundan sonra karayoluyla erişimin gerçekleştiği sonucuna
varılır.
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Tablo: Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve
taşıt araçlarına göre dağılımı (2017 Ocak-Aralık)
Taşıt Aracı
İller

Deniz

Hava

Kara

Tren Toplam

Balıkesir

30,431

1,500

-

-

31,931

Bursa

755

362

-

-

1,117

Çanakkale

2,459

4,293

-

-

6,752

Edirne

-

İstanbul

30,736

10,699,774 -

-

10,730,510

Kırklareli

-

-

328,666

-

328,666

Kocaeli

9,867

20

-

-

9,887

Sakarya

67

-

-

-

67

Tekirdağ

22,448

1,238

-

-

23,686

Yalova

517

-

-

-

517

Toplam

97,280

10,707,187 3,484,729 9,776 14,298,972

%

0.68

74.88

3,156,063 9,776 3,165,839

24.37

0.06

100

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html

Tablo: Türkiye'ye gelen TC vatandaşı ziyaretçilerin (yurt içi ve yurt dışı ikametli) sınır
kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılımı (2017)
Taşıt
Yal
Arac Bal. Bur. Çan. Ed.
İst.
Kırk. Koc. Sak. Tek.
Top.
.
ı
Deni 56,19
5,203
3
z

1,57
5

41,908

13,13
7

2,39
5

7,065,10
1

Hav
a

3,651

-

24,14
233
0

3,75
825 133,828
1

1,418 -

370

-

7,086,07
2
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Kara -

-

-

1,488,46
1

66,21
3

-

-

-

1,554,67
4

Tren -

-

-

4,913

-

-

-

-

4,913

Top.

59,84 18,34
4
0

%

0.68

0.20

-

-

3,97 1,493,37 7,107,00 66,21 25,55
233
0
4
9
3
8
0.04 17

80.9

0.75

0.29

4,12
8,779,48
825
1
7

0.00
0.0
0.04
2
1

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
Marmara Bölgesi’ndeki işletme belgesi olan tesislere (yerli ve yabancıların toplamı alınarak)
geliş sayısında %72.53 oranla İstanbul başı çeker (Tablo 8).
Tablo: İşletme belgeli tesislere geliş ve geceleme sayısının illere göre dağılımı (2016).
Marmara
Tesise Geliş Sayısı
Geceleme Sayısı
Bölgesi

İller

Yabancı

Yerli

Toplam

Yabancı

Yerli

51,391
361,691
413,082
99,110
698,371
Balıkesir
160,934
577,837
738,771
368,736
941,662
Bursa
71,793
344,012
415,805
90,100
549,832
Çanakkale
19,737
117,644
137,381
28,670
155,967
Edirne
4,493,602 2,521,797 7,015,399 11,253,206 4,102,811
İstanbul
57,925
60,650
7,746
97,071
Kırklareli 2,725
71,570
298,473
370,043
174,486
492,022
Kocaeli
33,229
174,787
208,016
66,442
305,461
Sakarya
17,580
145,266
162,846
47,420
249,494
Tekirdağ
2,252
40,774
43,026
7,878
70,023
Bilecik
20,090
86,362
106,452
53,958
153,886
Yalova
4,944,903 4,726,568 9,671,471 12,197,752 7,816,600
Toplam
Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9857/isletme-belgeli-tesisler.html.

Toplam

797,481
1,310,398
639,932
184,637
15,356,017
104,817
666,508
371,903
296,914
77,901
207,844
20,014,352

Bunu %7.63 ile Bursa izler. Geri kalan illerde ise oransal olarak hiçbir ilde gelen turist
sayısının %5’i geçmediği görülür. Yabancı turistlerde İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli ve
Balıkesir tesise geliş sayısı veya konaklama bakımından ilk beş ildir. Yerli turistlerde ise
sıralama İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli şeklindedir. Geceleme sayılarında
ise yabancı ve yerli turistler birlikte değerlendirildiğinde İstanbul (%76.72) ve Bursa (%6.54)
yine başı çekmektedir. Yabancı turistler en çok İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinde geceleme
yapmayı tercih etmekte iken, yerli turistlerde sıralama İstanbul, Bursa ve Balıkesir
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şeklindedir. Bu durum söz edilen illerin büyükşehir statüsünde olması, konaklama seçenekleri
ve olanaklarının daha fazla olması ile ilgilidir.

Turist Profili ve Pazar Ülkeler
Marmara Bölgesi’ne gelen turistlerin milliyet dağılımlarına bakıldığında, 2017 yılı boyunca
ülkemizi ziyaret eden turistlerin önemli kısmını Rusya Federasyonu (%14.55), Almanya
(%11.06) ve İran (%7.72) kökenli yabancıların oluşturduğu anlaşılır. 2017 yılında Marmara
Bölgesi’ndeki iki büyük destinasyonu (İstanbul ve Bursa) ziyaret eden yabancılar
milliyetlerine göre değerlendirildiğinde şunlar söylenebilir. 2017 yılı İstanbul Turizm
İstatistikleri Raporu’na göre İstanbul’a gelen yabancılar arasında ilk sıra Alman turistlere
aittir (%9.1). Bunu İran (%8.3), Suudi Arabistan (%5.1), Irak (%4.8), Rusya Federasyonu
(%4.6), İngiltere (%3.5), Fransa (%3.4), Ukrayna (%2.8), ABD (%2.5), Hollanda (%2.3),
Kuveyt (%2.2), Çin (%2.0), Türkmenistan (%2.0), Azerbaycan (%2.0), Cezayir (%1.9) ve
diğer ülkelerden gelen (%43,4) yabancılar izler (http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr).
İstanbul’a çok farklı milliyet gruplarına ait yabancıların ilgi göstermesi şüphesiz ilin sahip
olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin yarattığı turizm fırsatlarından kaynaklanır. Örneğin il
genelindeki saraylar ve müzeler ile modern sanat galerileri ve festivallerinin sunduğu kültür
turizmi, Mısır Çarşısı ve Sahaflar Çarşısı gibi 1500’lerden günümüze kalan tarihsel alışveriş
mekânları yanında modern alışveriş merkezlerinin sağladığı alışveriş turizmi, kentleşme
baskısından uzak kuzey ilçelerinde (Şile gibi) spor, göllerinde doğa turizmi, yine Şile,
Selimpaşa ve Silivri’de kamp ve karavan turizmi, sayıları 50’yi aşan devlet ve vakıf
üniversitelerinin yarattığı eğitim turizmi, büyük kısmı uluslararası kuruluşlar (JCI,
JCAOH,ISO vb.) tarafından onaylanmış hastanelerinin sağladığı sağlık turizmi ve son yıllarda
önemi gittikçe artan kongre ve kruvaziyer turizmi fırsatları gibi.
Bursa da çok sayıdaki doğal ve kültürel varlıkları nedeniyle turizm pazarında önemli
bir yere sahiptir. İlin turist profilini de İstanbul’a benzer milliyet grupları oluşturur. Diğer
taraftan il genelinde yabancıların işletme belgeli tesislere geliş sayısı bakımından %7,63,
geceleme sayısı bakımından ise %6,54 gibi bir orana sahip olduğu görülür. Türkiye'ye gelen
yabancı ziyaretçilerin sadece %0.007, gelen TC vatandaşı ziyaretçilerin ise %0.2 gibi önemsiz
bir kısmı Bursa üzerinden hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapmaktadır. Bu durum şüphesiz
yabancıların İstanbul’u daha fazla tercih etmelerinden kaynaklanır. Büyük kısmı (%73) sivil
mimarlık örneği olmak üzere 4329 taşınmaz kültür varlığının kayıtlı olduğu
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr) Bursa ilinde dinsel ve kültürel yapıların sayısındaki
fazlalık, ilin kültür ve inanç turizmi bakımından potansiyelini ortaya koyar. Ancak Bursa,
turizm pazarında İstanbul’un gölgesinde kalmaktadır.
Balıkesir ilini tercih eden yerli ve yabancı sayısı ile bunların konaklama (geceleme)
sayıları Bursa’dan çok farklı değildir. 2017 istatistiklerine göre il geneline oranla yabancıların
%0.22’si, TC vatandaşı ziyaretçilerin ise %0.68 gibi önemsiz bir kısmı özellikle deniz yoluyla
(yaklaşık %95’i) ülkeye giriş yapmıştır. Bursa gibi büyük kısmı (%79) sivil mimarlık örneği
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olmak üzere 3152 taşınmaz kültür varlığının kayıtlı olduğu Balıkesir ilinde, kıyı ve yat
turizmi ile termal turizm potansiyeli ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte özellikle kıyı
turizminde Ege ve Akdeniz bölgelerindeki illerle rekabet gücü zayıftır. Balıkesir de İstanbul
ve İzmir destinasyonlarının gölgesinde kalmaktadır.
2156 taşınmaz kültür varlığının kayıtlı olduğu Çanakkale ilinde sivil mimarlık
örnekleri ağırlıklı da olsa (%61), dinsel ve kültürel yapılar turizm açısından çekicilik
oluşturur. Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlik, anıt ve abideler yerli ve yabancı turistleri
çekmektedir. Her yıl 25 Nisan günü kutlanan Çanakkale Kara Savaşları’nın Yıldönümü (veya
yabancıların deyimiyle Anzak Günleri) kapsamında yarımadaya özellikle kruvaziyer
gemilerle binlerce Avustralya ve Yeni Zelandalı gelmektedir. Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı’nın her yıl 40.000 ile 300.000 arasında ziyaretçiyi ağırlaması, inanç turizmi
açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterir (Sağlık ve diğ., 2012). 5000 yıl
öncesinden başlayan yerleşim tarihi verisi içeren Troia başta olmak üzere çok sayıda antik
kentin bulunduğu il topraklarında, kültür turizmi potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi
açısından önemli adımlar atılmaktadır. Örneğin, Troia'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen 2018
Troia Yılı, ilde kültür turizminin ve bu konuya olan farkındalığın gelişmesi açısından önemli
bir fırsattır. 2017 yılında Troia ören yerini toplam 329.259 kişi ziyaret etmiştir. Bu tanıtım
etkinlikleri çerçevesinde il topraklarındaki ören yerlerinin daha fazla yerli ve yabancı turist
çekeceği beklenmektedir. Ayrıca Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı (20072013)’nda deniz turizminin geliştirilmesi için özel önem verileceği belirtilen kruvaziyer
limanlar arasında Çanakkale Kruvaziyer Limanı da yer almaktadır.

11.6. Swot Analizi: Marmara Bölgesi Turizminin Güçlü Yönleri Ve
Fırsatlar/Zayıf Yönleri Ve Riskler
Marmara Bölgesi’nin doğal ve kültürel turizm potansiyeli ile turizmin ulaşım ve konaklama
ile ilişkisi konusunda gerekli bilgilere yukarıda değinilmiştir. Buna göre bölgede turizmin
güçlü yönleri ve fırsatlar ile zayıf yönleri ve riskler konusundaki genel değerlendirme Tablo
9’da sunulmuştur.
Tablo: Marmara Bölgesi Turizminin Güçlü Yönleri ve Fırsatlar/Zayıf Yönleri ve
Riskler
Güçlü Yönler
Fırsatlar
Bölgenin kara, hava, deniz ve tren Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır
yollarıyla komşu ülkelere sık ulaşım ötesi işbirliği geliştirmek, turizmin gelişmesi
bağlantısı vardır.
açısından yeni fırsatlar yaratabilir.
Bölgede (Bilecik hariç) tüm illerde toplam Gerek
yabancı
turistlerin
gerekse
7 hava, 18 deniz, 5 kara ve 1 tren sınır Avrupa’daki TC. vatandaşı gurbetçilerin
kapısı bağlantısı vardır.
bölgeye kolay ve seçenekli erişim
sağlayabilmelerinde gelişmiş ulaşım ağı
önemli bir faktördür.
Karadeniz’e 400 km, Ege Denizi’ne 301 Türkiye kıyılarının %25’ini oluşturan
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km ve Marmara Denizi’ne 1375 km kıyı
uzunluğu vardır. Bu kıyılar boyunca
genellikle kıyı turizmine elverişli kumlu
plajlara sahiptir.
Türkiye
Turizm
Stratejisi
2023’te
belirtildiği gibi Türkiye’de 10 turizm kenti
içinde 9’u kıyı alanlarında, bunlardan da
4’ü Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Bölgenin tüm coğrafi bölümlerine
dağılmış halde dağlık alanlar bulunur.

Sık orman florası içinde oluşmuş çok
sayıda kanyon ve şelale, doğa turizminin
en güçlü yönleri arasındadır.
Türkiye’deki termal kaynakların (1500
kadar) %10 kadarı Marmara Bölgesi’nde
bulunur.
Marmara Bölgesi ada sayısı bakımından
zengin olduğu gibi, turizm faaliyetinin
gerçekleştirildiği ada sayısı bakımından
Türkiye’de en şanslı bölgelerden birisidir.

Bölgede çok sayıda doğal mağara yanında
kaya oygu insan yapımı mağara bulunur.
Bölge Saros Körfezi ve Bozcaada gibi
önemli su altı dalış noktalarına sahiptir.

Bölgedeki 11 ilin tamamı; Osmanlı,
Bizans ve daha eski dönemlere ait
medeniyetlerin izlerini günümüze bırakan
ve kültür mirası potansiyeli yüksek
destinasyonlara sahiptir.
Zayıf Yönler
Özellikle kıyı turizmine elverişli kıyılara

Marmara Bölgesi kıyılarında, kıyı turizminin
gelişme potansiyeli yüksektir.
Turizm kentlerinde amaç “dünya ile
yarışabilen, markalaşan turizm kentlerinin
planlanması” olduğuna göre, Marmara
Bölgesi kıyıları bölge için olduğu kadar
ülkede turizmin gelişmesi açısından da önem
taşımaktadır.
Dağlık alanlar sadece kış turizmi açısından
değil, aynı zamanda göller, longozlar ve
akarsu yataklarında ekoturizm ve çeşitli
doğa turizmi faaliyetlerinin gelişimi için
gerekli suyun kaynağını oluştururlar.
Kanyon ve şelaleler trekking, hiking, kamp
kurma, piknik yapma, sportif olta balıkçılığı,
doğa fotoğrafçılığı vb. alternatif doğa
turizmi faaliyetlerine olanak sağlamaktadır.
Bölgede, termomineral su ve çamur banyosu
yapma,
balneoterapi,
talassoterapi
rehabilitasyon, fizik tedavi ve psikoterapi vb.
farklı amaçlarla sağlık turizmi faaliyeti
gerçekleştirme olanağı vardır.
İstanbul Adaları özellikle İstanbul’dan,
Güney Marmara Takım Adaları Güney
Marmara illeri, İstanbul ve Tekirdağ’dan,
Ege Adaları ise Çanakkale başta olmak üzere
ülkenin her yerinden gelen yerli turistlere
kıyı
turizmi
gerçekleştirme
olanağı
sağlamaktadır.
Mağaralar, bölgedeki doğal ve kültürel
turizm çekicilikleri arasında büyük öneme
sahiptir.
Su altı dalış turizmi bölge için alternatif bir
turizm faaliyeti fırsatı oluşturduğu kadar, su
altı ortamlarındaki doğal güzellikler ve
biyolojik çeşitliliğe olan farkındalığın da
artması
bakımından
önemli
fırsatlar
sunmaktadır.
Dünya turizminde turistik faaliyetlerin
yaklaşık %40’ı kültürel mirasa olan ilgi ile
motive edildiğine göre, İstanbul başta olmak
üzere bölge illerindeki binlerce taşınmaz
kültür varlığı, kültür turizmi açısından büyük
fırsatlar sunmaktadır.
Riskler
Turizm’de doğrudan erişim, aktarmalı
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sahip illerde (Balıkesir, Çanakkale,
Tekirdağ gibi) doğrudan seferlerin
olmaması turizm destinasyonlarına erişim
açısından olumsuz rol oynar.
Bölgenin Karadeniz kıyılarında düşük
klimatik
konfor,
Marmara
Denizi
kıyılarında sanayi ve kirlilik, Ege Denizi
kıyılarında nitelikli plajların az olması, ada
kıyılarında ise erişim zorluğu ve
konaklama sorunu kıyı turizmi açısından
olumsuz hususlardır.
Bölgede yatırım ve işletme belgeli tesis ve
yatak sayısı büyükşehirlerde yüksek iken,
az nüfuslu vilayetlerde ve özellikle kırsal
alanlarda oldukça düşüktür.
Bölgedeki göller, longozlar ve diğer sulak
alanların tamamında az veya çok kirlilik
sorunu
yaşanmakta,
tekne
turları
düzenlenmemekte ve göl kıyılarında
bilgilendirme tabelaları bulunmamaktadır.

Bölgede çok sayıda nitelikli kanyon ve
şelale bulunmakla birlikte, bunlara erişim
ve konaklama konusunda büyük eksiklik
hissedilmektedir.

Marmara
Bölgesi
jeotermal
sular
bakımından zengin olmakla birlikte,
kaplıca ve ılıcalara erişim zorluğu ve
nitelikli termal tesisleri sınırlı sayıdadır.

erişime göre (hem zaman hem de maliyet
açısından) tercih edildiğinden turist akışının
başka destinasyonlara yönelmesi riskini
beraberinde getirmektedir.
Kısa süreli deniz turizm sezonu, kirli sular,
yosunlu ve çakıllı plajlar ve feribot
seferlerine bağlı erişim olanağı turistlerin
kıyı turizmi tercihlerini Marmara Bölgesi
dışındaki bölgelere kaydırmakta, yatırımcı
ilgisi sönük kalmakta, bu durum kıyı
turizmini olumsuz etkilemektedir.
Konaklama hizmeti ve seçeneklerinin sınırlı
olması turistlerin doğal ve kültürel turizm
mekânlarını kısa süreli ziyaret etmesine,
böylece turizm açısından katkılarının sınırlı
kalmasına yol açmaktadır.
Göl sularında kirlenme, özellikle medya
kanalıyla
kitlelerin
bilgisi
dâhilinde
olduğundan, olta balıkçılığı, kuş gözlemi ve
diğer göl turizmi faaliyetleri (kano, deniz
bisikleti vb) için büyük risk oluşturur.
Ayrıca bilgilendirme tabelalarının olmaması
da göl turizminin gelişmesi önünde bir engel
oluşturur.
Kanyon yürüyüşlerinde şelalelere erişim
isteği turistler için önemli bir motivasyon
kaynağıdır. Ancak turist kafilelerinin
kanyonlara erişimini sağlayacak asfalt
yolların azlığı ve konaklama için nitelikli
tesislerin olmayışı akarsu turizminin gelişimi
önünde bir engel oluşturmaktadır.
Birçok kaplıca ve ılıcaya erişim sorunu
yaşanması ve gelen ziyaretçilerin konaklama
ihtiyaçlarını sağlayacak modern tesislerinin
bulunmaması termal sağlık turizminin
gelişimini sınırlamaktadır.
Mağaraların turizm açısından planlama
çalışmaları çok yavaş ilerlemekte, bu
nedenle mağara turizmi gelişememektedir.
Sürdürülebilir
ekolojik-kültürel
turizm
yaklaşımıyla turizm varlıklarının kitlelere
tanıtılmaması, turizm destinasyonlarının
imaj ve marka değerlerinin bilinmemesine
yol açmaktadır.

Bölgedeki mağaralara erişim, mağaraların
tanıtımı ve turizm açısından kullanımına
yönelik çalışmalar çok yetersizdir.
Marmara Bölgesi’nde seyahat acenteleri
ve tur operatörlerinin kıyı turizmine
yönelik turlar düzenlemeleri, doğa ve
kültür turizmi faaliyetlerinin birbirini
tamamladığı alternatif turizm tercihlerini
turizm seçeneği olarak sunmamaları.
3 farklı denizde uzun kıyı şeridine sahip Kıyı kentlerindeki liman ve liman yakını
olmasına ve kültür varlıkları bakımından mekanlarda kruvaziyer turizm yolcularının
zengin çok sayıda kıyı kentlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet sektörü
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bulunmasına karşın, Kruvaziyer turizminin gelişmediğinden
bölgede gelişmemesi.
turizminde Ege
kalmaktadır.

bölge
Bölgesi’nin

kruvaziyer
gölgesinde

SONUÇ
Bu bölümde Türkiye’nin en yoğun nüfuslu ve sanayileşmiş bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin
turizm açısından sahip olduğu doğal çekicilikler ve kültür varlıkları, turizm merkezlerinde
yaşanan çevre sorunları ve turistik hizmetler açısından ulaşım ve konaklama hususları ele
alınmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, Marmara Bölgesi’nde özellikle alternatif turizm
olanaklarının oldukça zengin olduğu görülmektedir. Adalar hariç uzunluğu 2076 km’yi bulan
kıyılarında turizm Akdeniz kıyıları ile rakabet edebilmekten çok uzak olmakla birlikte,
özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında oldukça yoğun geçmektedir. Ancak Karadeniz kıyı
zonu boyunca zayıf iklimsel konfor koşulları, Marmara Denizi kıyılarında ise sanayi ve
yerleşmeler ile kıyı dokusunun doğal halinin bozulması kıyı turizmini olumsuz etkiler.
Bölgede biyolojik çeşitlilik açısından zengin dağlık alanlar, bunlardan kaynaklarını alan
akarsular ile bu akarsuların kavuştuğu göller ve longozlar, farklı doğa turizmi faaliyetlerine
elverişli fırsatlar yaratır. Ayrıca çok sayıdaki doğal mağara ve zengin termal kaynaklar
alternatif turizm seçenekleri sunar. Ancak mağaraların çok azı turizme açılmış, termal
kaynakların önemli bir kısmı ise konaklamalı modern tesislere dönüştürülmemiştir. Bölgedeki
neredeyse tüm göller kirliliğe bağlı ekolojik sorunlarla yüzyüzedir. Kanyonlarda bulunan çok
sayıdaki şelaleye erişimde yaşanan sorunlar akarsu ve şelale turizmi potansiyelinin yeterince
değerlendirilememesine yol açmaktadır. Sık ve kaliteli bir ulaşım ağına sahip olan ve Avrupa
turizm pazarına yakın konumlanan Marmara Bölgesi’nin sahip olduğu doğal ve kültürel
turizm potansiyelinin sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
Marmara bölgesinde kültür turizminin önemini araştırınız.

342

Uygulama Soruları
İstanbul’un kültür turizmi bakımından önemini araştırınız.

343

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Marmara bölgesi genel coğrafi özelliklerinin yanısıra, bölgede yer alan iller ve
turizm varlıkları ele alınmıştır.

344

Bölüm Soruları

1-) Karaağaç Koyu, Güneyli Koyu hangi yarımadada yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)

Gelibolu Yarımadası
Biga Yarımadası
Çatalca Yarımadası
Datça Yarımadası
Kapıdağ Yarımadası

2-) Kumbağ Plajı hangi ilde tercih edilen bir plajdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Edirne
Tekirdağ
İstanbul
İzmir
Muğla

3-) Yıldız Dağları’nın en yüksek tepesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Ayazlı Tepe
Bağlar Tepe
Beşpınartepe
Mahya Tepesi
Çardak Tepesi

4-) Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Samanlı Dağları
Domaniç Dağı
Uludağ
Koru Dağ
Biga Dağları

5-) Aynalı Göl, Karagöl, Kilimli Gölü hangi tip göl içindedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Buzul Gölü
Tektonik Göl
Karstik Göl
Volkanik Göl
Set Gölü
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6-) ‘Marmara Bölgesi’nin Marmara Denizi kıyıları Boğazlar dâhil toplam 1375 km
uzunluktadır. Çanakkale Boğazı doğu kıyısıda Güzelyalı ve Dardanos plajları kıyı turizminin
gelişebildiği ender kıyılar arasındadır’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

7- ‘Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Uludağ (2543 m) Güney Marmara Bölümü’nde,
Bursa şehrinin güneydoğusunda yer alır. İstanbul’a 265 km, Bursa’ya 22 km uzaklıkta olan
Uludağ, ulaşım açısından büyük şehirlere bağlanan karayollarının kavşak noktasında
bulunur’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru

8- ‘Afrika’dan Avrupa’ya göç eden kuşların göç rotasında bulunan Manyas Gölü’nü 2
milyondan fazla kuşun ziyaret ettiği belirlenmiş, ayrıca 266 farklı kuş türü tespit edilmiştir’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru
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9- ‘Marmara Bölgesi’nde özellikle alternatif turizm olanaklarının oldukça zengin olduğu
görülmektedir. Adalar hariç uzunluğu 2076 km’yi bulan kıyılarında turizm Akdeniz kıyıları
ile rakabet edebilmekten çok uzak olmakla birlikte, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında
oldukça yoğun geçmektedir’.

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

10-‘Marmara Bölgesi’ne gelen turistlerin milliyet dağılımlarına bakıldığında, 2017 yılı
boyunca ülkemizi ziyaret eden turistlerin önemli kısmını Rusya Federasyonu (%14.55),
Almanya (%11.06) ve İran (%7.72) kökenli yabancıların oluşturduğu anlaşılır’.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

1-A, 2-B, 3-D, 4-C, 5-A,6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A
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12. DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DESTİNASYON
ALANLARI

348

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait genel coğrafi özellikler ele
alınacaktır. Sonraki kısımlarda ise, bu bölgelerde var olan turizm değerlerinin neler olduğu
konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Doğu Anadolu Bölgesinin genel coğrafi özellikleri nelerdir?
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genel coğrafi özellikleri nelerdir?
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm varlıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Doğu Anadolu Bölgesi genel
coğrafi özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
genel coğrafi özellikleri
Doğu
ve
Güneydoğu
Anadolu Bölgesi turizm
varlıkları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bölgenin
genel
doğal Çalışma
notları,
konu
özellikleri hakkında bilgi anlatımı , görsel malzemeler.
sahibi olmak
Bölgenin
genel
doğal Çalışma
notları,
konu
özellikleri hakkında bilgi anlatımı, görsel malzemeler.
sahibi olmak
Her iki bölgenin genel Çalışma
notları,
konu
turizm özellikleri hakkında anlatımı, görsel malzemeler.
bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar
Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, turizm varlıkları
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Giriş

12.1. Doğu Anadolu Bölgesi;
Türkiye’nin, coğrafi alan bakımından en büyük, en yüksek ve en engebeli bölgesidir.
Yaklaşık 163.000 km²lik yüzölçümüyle ülkenin %21’ini kaplar. Karadeniz, İç Anadolu,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile komşudur. Ayrıca Gürcistan, Ermenistan,
Nahçıvan, İran ve Irak’la da sınırı vardır. Ortalama yüksekliği
2.000 m. dolayındadır.

Şekil: Doğu Anadolu Bölgesi iller haritası.

Kaynak: www.cografyaharita.com
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Genel itibariyle karasal iklimin hüküm sürdüğü bölge iklim şartları bakımından ülkemizin en
soğuk bölgesidir.
Tablo: Erzurum’a ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 - 2015)
ERZURUM
Ortalama
Sıcaklık (°C)
Ortalama
Güneşlenme
Süresi (saat)
Ortalama
Yağışlı Gün
Sayısı

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
-9,3 -7,9
-2,3 5,5
10,6
14,9
19,3
19,4
14,6 8
0,7
-6,1
3,1

4,3

5,1

6,3

8

10,2

11,2

10,7

9

6,7

4,7

3

11,3

11,1

12,8

14,2

16,6

11

6,4

5,3

5

9,9

9,2

10,8

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Tablo: Ardahan’a ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 - 2015)
ARDAHAN
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım
Ortalama
-11,3 -10
-3,5 4,5
9,5
13
16,3
16,2
12,3 6,6
-0,1
Sıcaklık (°C)
Ortalama
2,4
3,4
4,6
5,2
6,5
8,5
8,6
8,3
7,4
5,3
3,6
Güneşlenme
Süresi (saat)
Ortalama
9,5
9,8
11,5 13,8 16,8
15,4
11,4
10,8
7,6
9,7
9,1
Yağışlı
Gün
Sayısı

Aralık
-7,7
2,4

9,7

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Tablo: Malatya’ya ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 - 2015)
MALATYA
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım
Ortalama
-0,1 1,5
6,8
13,1 18,1
23,2
27,4
27,1
22,4 15,4 7,7
Sıcaklık (°C)
Ortalama
3,2
4,2
5,4
7,2
9,3
11,4
12,4
11,6
10
7,3
5,1
Güneşlenme
Süresi (saat)
Ortalama
10,9 11,1 11,6 11,4 10,8
5
0,9
0,8
2,2
7
8,8
Yağışlı
Gün
Sayısı
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
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Aralık
2,2
3,1

11,1

Bölgede yer alan iller; Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Malatya, Tunceli,
Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Van, Şırnak, Hakkari’dir.
Doğu Anadolu bölgesinde en büyük illerden biri olan Erzurum, yüzlerce yıllık geçmişi olan
camileri, tabya, kule ve kümbetleriyle zengin bir tarih hazinesidir.
Kentin sembolü konumundaki Çifte Minareli Medrese, Selçuklu dönemine aittir.
Kentin en önemli camileri, Ulu Camii (12. yüzyıl) ve Lala Mustafa Paşa Camiidir (16.
yüzyıl). Rüstem Paşa Kervansarayıdır.
Aziziye Anıtı, Palandöken Kayak Merkezi, Tortum Gölü ve Şelalesi, Aras Nehri, Çobandede
Köprüsü ile Pasinler ve Oltu Kaleleri.
Kars ili Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesimlerinde yer almaktadır. Büyük bir plato
özelliği gösteren il coğrafyasında genel olarak bitki örtüsü bozkır görünümündedir.
Camii, Selçuk Sarayı, Nakışlı, Keseli, Meryem Ana ve Abugamrents Müze kiliseleri ve
Sarıkamış tarihi ve kültürel değerler arasında öne çıkmış varlıklardır.
Anadolu'nun İran'la bağlantısını sağlayan yolun üzerinde yer alan Ağrı’nın, doğusunda İran,
batısında Muş ve Erzurum, kuzeyinde Kars, güneyinde Van ve Bitlis ile kuzeydoğusunda
Iğdır ili bulunmaktadır.
Ağrı ilinin simgesi durumundaki Ağrı Dağı’nın yanısıra İshak Paşa Sarayı, Diyadin
Kaplıcaları önemli turistik çekiciliklerdendir.
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün güneydoğu sahillerinde yer alan Van; M.Ö.
1.000 yıllarında Urartu Devleti’ne Tuşpa adıyla başkentlik yapmıştır. İlk defa Urartu Kralı I.
Sardur tarafından M.Ö. 9. yüzyılda yaptırılan Van Kalesi’nin göl seviyesinden yüksekliği 80
m. olup; doğu batı uzunluğu 1.800 m. kuzey güney genişliği ise 120 m. tir.
Van Kalesi, Merkez Hoşap Kalesi, Gürpınar Akdamar, Gevaş Hoşap Köprüsü,Gürpınar
Abdurrahman Gazi Türbesi, Merkez Kaya Çelebi Camii, Merkez Hüsrevpaşa Camii, Merkez
Ulu Camii, Merkez Kızıl Camii, Merkez Beyazözümü Köyü, Merkez Zernaki Tepe, Erciş
Zelve Şehitliği, Merkez Çarpanak Kilisesi,Merkez / Çitiören Köyü Topkale,Merkez Adir
Kilisesi, Merkez / Halkalı Hoşap Mezarlığı, Gürpınar Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Gevaş Tarihi
Taş Köprü,Yeşilalıç Put Mağarası Gürpınar, Yeşilsalkım Zive Hanı, Çatak Van Evi, Merkez
Dilkaya Köyü, Edremit Yavuzlar Doğal Oluşumu Başkale, Yavuzlar Zeril Köprüsü, Çatak
Hurkan Köprüsü, Çatak Yanal Kilisesi, Başkale Yanal Çavuştepe Kalesi, Gürpınar Çavuştepe
Ayanıs Kalesi, Gürpınar/Hamur Kesen Ganisipi Şelalesi, Çatak Bend-i Mahi Şelalesi il
genelinde turizm bakımından öne çıkan kültürel varlıklarımızdandır.
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12.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kuzeyde Güneydoğu Toroslar’ın güney etekleri ile güneyde Suriye ve Irak sınırları arasında
bulunur. Batıda Kahramanmaraş’ın doğusu ile Gaziantep Plâtosu’nun batısından geçen sınır,
bölgeyi Akdeniz Bölgesi’nden ayırır. Türkiye yüzölçümünün % 7,5’ini kaplayarak, bölgeler
arasında en küçük olan bölgemizdir.

Şekil: Güneydoğu Anadolu Bölgesi iller haritası.

Kaynak: www.cografyaharita.com
Doğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesi de ülkemizde karasal
iklim şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerdendir.
Tablo: Diyarbakır’a ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 2015)
DIYARBAKIR

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ortalama Sıcaklık (°C)

1,7

3,6

8,4

13,8

19,2

26,2

31,1

30,4

24,9

17,2

9,3

3,9

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)

3,9

4,8

5,6

7

9,5

12,1

12,3

11,6

9,9

7,4

5,5

3,9

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

12,3

11,5

12

11,7

9,3

2,9

0,5

0,3

1,2

5,8

8,3

11,5

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Tablo: Mardin’e ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 - 2015)
MARDİN

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ortalama Sıcaklık (°C)

3,1

4,1

8

13,5

19,5

25,6

29,9

29,6

25,1

18,3

10,7

5,2

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)

4,2

5

6,6

7,2

9,4

12,1

12,3

11,3

10,1

7,4

5,5

4,2
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Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

11,5

10,6

11,6

10,5

7,4

1,6

0,5

0,2

0,8

5,2

7,6

10,8

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Tablo: Şanlıurfa’ya ait Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950 - 2015)
ŞANLIURFA

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ortalama Sıcaklık (°C)

5,6

7

10,9

16,2

22,1

28,1

31,9

31,3

26,8

20,1

12,7

7,5

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)

4,1

5,1

6,2

7,5

10,1

12,2

12,3

11,3

10,1

7,6

5,6

4,1

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

12,3

11,1

11

9,5

6,7

1,5

0,3

0,2

0,9

5,1

7,9

11,2

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan iller; Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır,
Mardin, Batman ve Siirt’tir.
Adıyaman VIII. yüzyılda, Emevî Komutanlarından Mansur İbni Caneve tarafından
kurulmuştur. Şehrin ilk adı, "Mansur'un Hisarı" (Hısn-ı Mansur)'dır. Kent, 1516 yılında
Osmanlı topraklarına katılmış ve 1923 yılında da il olmuştur. İl, kara yolu ile çevre illere
bağlı olup ayrıca, kentin Gölbaşı ilçesinden demir yolu ulaşımı da vardır.
Adıyaman Kalesi, Ulu Cami, Pirin Mağarası, Kâhta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş ve
Nemrut Dağı Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerlerindendir. Bu değerler arasında özellikle
Nemrut Dağı yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilen önemli destinasyon
alanlarındandır.

Eski adı ‘Ayıntap’ olan Antep, 1 Nisan 1920 - 9 Şubat 1921 tarihleri arasında Fransızlara
karşı büyük bir savunma verdiği için "Gazi" unvanı almış ve ismi, "Gaziayıntap" olmuştur.
1923 yılında il olan Gaziayıntap, 1928 yılında da Gaziantep adını almıştır. Gaziantep'ten kara,
hava ve demir yolu ulaşımı sağlanabilmektedir.
Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Kalesi, Ömeriye Camii, Dülük, Hisar Anıt Mezarı, Yesemek
Açık Hava Müzesi, Belkıs (Zeugma), Kargamış Harabeleri, Karasu ırmağı, Gedikli Höyük
ilin önemli turistik çekicilikleri arasında belirtilebilir.
Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 10 Nisan 1920
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tarihinde Fransızlardan kurtarılan Şanlıurfa 1923 yılında il olmuştur. İl, çevre illere kara yolu
ile bağlı olup ayrıca, ilin demir yolu ve hava yolu ulaşımı da sağlanmıştır.
Şanlıurfa Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Ulu Cami, Halil Rahman Camii, Harran, Sumatar, Hazreti
İbrahim Mağarası, Hazreti Eyüp Mağarası, Ayn Zeliha ve Halilürrahman gölleri, Peygamber
Camii, Balıklı göl Şanlıurfa’da yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen turistik
noktalardandır.
Eski adı "Amid" olan Diyarbakır’ın Hititler döneminde kurulduğu sanılmaktadır. 1515 yılında
Osmanlı topraklarına katılan kent, 1923 yılında il olmuş, 1937 yılında da zengin bakır
yataklarından dolayı "Diyarbakır" adını almıştır. İl, çevre illere kara yolu ile bağlı olup ayrıca,
ilin
demir
yolu
ve
hava
yolu
ulaşımı
da
sağlanmıştır.
İldeki başlıca tarihi, doğal ve turistik yerler ise, Ulu Camii, Diyarbakır Kalesi, Arkeoloji
Müzesi, Zinciriye Medresesi, Malabadi Köprüsü, Behram Paşa Camii ve Devegeçidi Barajı,
belirtilebilir.
1517 yılında Osmanlı topraklarına katılan Mardin, 1923 yılında il olmuştur. İl, çevre illere
kara yolu ile bağlı olup ayrıca, ilin demir yolu ulaşımı da sağlanmıştır, fakat demir yolu,
genelde yük taşımacılığında kullanılmaktadır.
Mardin Kalesi, Deyrulzafaran Manastırı, Marin Kalesi, Anastasiapolis, Ulu Cami, Emüniddin
Medresesi ve Zinciriye Medresesi Mardin’de turistik çekicilikler arasında yer almaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerden bir diğeri olan Batman, adını Batman
Çayından almıştır. 1990 yılında il olmuştur. İl, çevre illere kara yolu ile bağlı olup ayrıca, ilin
demir yolu ulaşımı da sağlanmaktadır. Hasankeyf Kalesi ve Hızırbey Camii Batman’da
turistler tarafından ziyaret edilen önemli merkezlerdir.
Siirt, tarihinin Urartularla başladığı sanılmaktadır. 1514 yılında Osmanlı topraklarına katılan
Siirt, 1923 yılında il olmuştur. İl, çevre illere kara yolu ile bağlı olup ayrıca, ilin demir yolu
ve hava yolu ulaşımı da sağlanmıştır. Cumhuriyet Camii, Ulu Cami, Veysel Karani Türbesi ve
Sağlarca Kaplıcası Siirt’te önem kazanmış turistik varlıklardandır.

358

Uygulamalar
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turistik bakımdan dikkat çeken noktaları araştırınız.
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Uygulama Soruları
Doğu Anadolu Bölgesinde turizm bakımından önemli destinasyonları bölge haritasında
belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin genel coğrafi özellikleri ve il bazında
turizm varlıkları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. İklim özellikleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde turizm faaliyetlerini sınırlamaktadır.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Doğru
B) Yanlış

2. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde turistlerin ilgisini çeken yerlerden
biridir?

A) Uludağ Kayak Merkezi
B) Balıklıgöl
C) Büyüksaat
D) Palandöken Kayak Merkezi
E) Sümela manastırı

3. ‘Akdamar Adası- Van’
arasındadır.

Doğu Anadolu turizminde dikkat çeken

doğal kaynaklar

Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Doğru
B) Yanlış
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4. ‘Nemrut Dağı- Adıyaman’ Güneydoğu Anadolu turizminde dikkat çeken doğal kaynaklar
arasındadır.

Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Doğru
B) Yanlış

5. Hasankeyf Kalesi ve Hızırbey Camii, hangi ilde yer almaktadır?

A) Gaziantep
B) Şanlıurfa
C) Aydın
D) Batman
E) Adıyaman

6. Anadolu'nun İran'la bağlantısını sağlayan yolun üzerinde bulunan il hangisidir?
A) Ağrı
B) Kars
C)Erzurum
D)Ardahan
E)Iğdır
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7. Aşağıdaki turistik çekiciliklerden hangisi Mardin’de yer alır?

A) Çoruh Nehri
B) Ciro Çağlayanı
C) Deyrulzafaran manastırı
D)Bafa Gölü
E) Karagöl

8. ‘İshak Paşa Sarayı ve Diyadin Kaplıcaları’ hangi Doğu Anadolu şehrinde yer almaktadır?
A) Erzurum
B) Van
C) Ağrı
D) Bitlis
E) Malatya

9. ‘Belkıs (Zeugma), Kargamış Harabeleri’ hangi Güneydoğu Anadolu şehrinde yer
almaktadır?
A) Batman
B) Gaziantep
C) Ağrı
D) Şanlıurfa
E) Siirt

10. ‘Peygamberler şehri’ olarak da bilinen kent hangisidir?
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A) Batman
B) Gaziantep
C) Ağrı
D) Siirt
E) Şanlıurfa

Cevaplar

1.A, 2. D, 3.A, 4.A, 5.D, 6.A, 7.C, 8.C, 9.B,10.E
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13. İÇ ANADOLU BÖLGESİ DESTİNASYON ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde İç Anadolu Bölgesi genel coğrafi özelliklerine ve bölgede yer alan illerin turizm
varlıklarına değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İç Anadolu bölgesinin genel coğrafi özellikleri nelerdir?
İç Anadolu bölgesi turizm varlıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İç Anadolu bölgesi genel Sahanın
doğal
çevre Konu anlatımı, ders notları
özellikleri
özellikleri hakkında bilgi ve diğer kaynak kitaplar
sahibi olmak
yardımıyla
İç Anadolu bölgesi turizm Sahada önemli olan turizm Konu anlatımı, ders notları
varlıkları
değerlerinin bilinmesi
ve diğer kaynak kitaplar
yardımıyla
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
İç Anadolu Bölgesi, destinasyon alanları, turistik çekicilikler
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GİRİŞ
Dünyada en hızlı gelişen olgulardan biri kabul edilen turizm hareketlerinin, ulusal ve
uluslararası düzeydeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri, bu olguya verilen önemin daha
da artmasına neden olmuştur. Küresel ölçekte turizm sektöründeki büyüme, ülke ve bölgelerin
kalkınmalarında itici bir güç olarak çok büyük rol oynamaktadır. Ancak sektörün olumlu
katkısının devamlılığı, turizm ile çekicilikler arasındaki hassas dengenin korunmasıyla doğru
orantılıdır. Bu bakış açısıyla turizm faaliyetleri açısından oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip
İç Anadolu Bölgesi’nde, doğal ve kültürel turizm çekicilikleri, sürdürülebilir bir plan
dâhilinde ele alınmalıdır. Çünkü evrensel değer taşıyan turizm çekicilikleri ile gelişmiş
turistik hizmetler, bölgenin rekabet gücünü arttıracağı gibi turistik potansiyeli belirlemede de
önemli etkenlerdir.

13.1. Arz Analizi
Herhangi bir yerin turist çekebilme potansiyeli turizmin temel unsurlarına bağlıdır. Bir
bölgede turizmin gelişmesinde çok önemli olan bu temel unsurlar, turizmin arz kaynakları da
denilen çekicilikler, erişim ve konaklamadır (Özgüç, 2013: 44). Arz elemanları arasında
turizmi etkileme gücü en fazla olan ise çekiciliktir. Çekicilikler, bir yörenin kendine özgü
niteliklerini, turistin yöreyi tercih etme nedenini, diğer bir ifadeyle turistik potansiyelini
oluşturmaktadır (Emekli, 2006: 1). İç Anadolu Bölgesi’nin turizm arz kaynakları, nitelik ve
nicelik açısından, oldukça yüksek potansiyel taşımaktadır. Bu potansiyeli belirlemek için ele
alınan turizm çekicilikleri, doğal ve kültürel çekicilikler başlıkları altında değerlendirilmiştir.
13.1.1. Doğal Çekicilikler
İç Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu doğal turistik kaynaklar çok çeşitli olup, özellikleri
bakımından da dikkat çekmektedir. Bu doğal çekiciliklerden rekabet gücü yüksek olup, öne
çıkanlar şunlardır:
Dağlar ve Yaylalar
Bölgede kış turizmi, alpinizm, yayla turizmi, ekoturizm, kırsal turizm ve klimatizm gibi
turizm çeşitleri ile rekreasyonel faaliyetler açısından değerlendirilebilecek öneme sahip
dağlar, Aladağlar (Niğde), doğuda kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Akdağlar, Hınzır ve
Tecer dağları, batıda Elmadağ, Sündiken dağları ile volkan konileri halinde Erciyes,
Melendiz, Hasan Dağı, Karacadağ ve Karadağ’dır. Dağlık sahalar, hem bol oksijenli ve temiz
havasıyla hem de etkileyici manzaralarıyla, oldukça ilgi çekici doğal turistik mekânlardır.
Bütün bu özellikleriyle başta trekking olmak üzere, dağ bisiklet turu, botanik turu, jeep safari,
foto safari, manzara izleme, tırmanma, yamaç paraşütü ve kış turizmi gibi birçok turistik
aktivitenin yapılmasına elverişlidir.
Bölgede kış turizm merkezleri Erciyes, Ankara’ya 26 km uzaklıktaki Elmadağ’ın kuzey
yamaçlarında yer alan Elmadağ, Çankırı Doruk Mevki ile Çankırı Ilgaz Kadınçayırı ve
Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’dir.
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Bitki örtüsü, yaban hayatı, göl, şelale, kanyon gibi doğal çekicilikleri ile üstün peyzaj
değerlerine sahip yerel mimari tarzın korunduğu, geleneksel kırsal yaşam ortamı ile ekoturizm
özellikleri gösteren yaylalar (Doğaner, 2001: 203), bölgede önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Ankara’da etrafı karaçam ormanlarıyla kaplı Çamlıdere-Benli yaylaları,
Sorgun, Nallıhan Andız, Ulucak, Başköy ve Salın (Maden) yaylaları ile Karaşar-Eğrioba
yaylaları, doğa yürüyüşleri, sportif balıkçılık, çadırlı kampçılık ve günübirlik dinlenme
etkinlikleri için en uygun alanlardır. Ayrıca Aksaray Eskil yaylaları; Çankırı, Büyük,
Kırkpınar ve Bozan yaylaları; Kırıkkale, Hodar, Bedesten, Kamışlı, Sarıkaya, Koçu,
Gümüşpınar, Pehlivanlı, Suludere, Yeşilkaya ve Azgın yaylaları; Yozgat, Bozok ve Çadırözü
yaylaları; Karaman, Barçın ve Avdan yaylaları ile Sivas, Eğriçimen, Başyayla, Kalınpınar,
Sarıçiçek, Arpacık, Kengercik ve Toplan yaylaları turizm çekiciliği açısından
değerlendirilmektedir.
Akarsular
Akarsuların da denizler ve göller gibi turizmde başlıca çekicilik kaynağı olmasında, suyun
yarattığı estetik oldukça önemlidir. Yer şekilleri (kanyon vb.), bitki örtüsü ve çağlayanlarla
artan bu çekicilik, doğa turizmine konu olurken, insanın akarsu kıyılarında yarattığı
kültürlerin kalıntıları kültür turizminin ilgi alanı içerisinde yer almaktadır (Doğaner, 2001:
94). Bu açıdan İç Anadolu Bölgesi’nin önemli akarsuları Kızılırmak ve Sakarya, Seyhan
nehrinin Zamantı kolu ve Melendiz Çayı’dır. Bölge içinde Kızılırmak, Orta ve Yukarı
Kızılırmak bölümlerinin sularını, Sakarya nehri ise Yukarı Sakarya bölümünün sularını toplar
(Atalay ve Mortan, 1997: 361). İç Anadolu Bölgesi rafting, kano, nehir kayağı, sportif olta
balıkçılığı ve nehir turları etkinlikleri ile turizm sektörü içinde yer almaktadır.
Göller
Turizm su kaynakları ilişkisi sadece denizle sınırlı kalmamış, akarsular gibi gölleri de içine
almıştır. Göller de yüzme, amatör balıkçılık, su kayağı, yelken açma, kürek çekme, sörf ve
kano benzeri suya dayalı rekreasyonal etkinliklere imkân sağlamaktadır. Ayrıca göller,
çevrelerinin nispeten seyrek nüfuslanmış olmalarından kaynaklanan sessiz ve sakin
ortamlarıyla kırsal turizm ve ekoturizm olanakları da sunmaktadır. Ancak turizme yönelik
faaliyetler, göller çevresindeki ekolojik özellikleri bozmadan gerçekleştirilmelidir (Soykan,
2003; Doğaner, 2001; Akpınar ve Akbulut, 2007; Doğan, 2013). İç Anadolu Bölgesi’nde göl
turizmi açısından zengin potansiyele sahip göller Tuz, Beyşehir, Meke, Akşehir, Eber,
Tersakan, Bolluk ve Çavuşçu gölleri, Akgöl, Narlı Göl, Kızören Obruğu, Sultan Sazlığı,
Hürmetçi Sazlığı, Çubuk Karagöl, Seyfe, Yay, Tödürge, Hafik, Gürün Gökpınar ve Lota
gölleri ile Sorgun Göleti, Hirfanlı, Sarıyar ve Kesikköprü baraj gölleridir (Foto 1). Bu sulak
alanların büyük bir kısmı çeşitli statülerde koruma altına alınmıştır.
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Foto 26: a- Narlı Göl’den bir görünüm. b- Kızören Obruğu’ndan bir görünüm.

Termal Sular
Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında ele alınan önemli aktivitelerden biri de termal
turizmdir (Bulut, 1997; Yazıcı, 1997; Bulut, 1999; Garipağaoğlu, 2002; Çetin, 2011; Öcal,
2011). Termal turizm veya kaplıca turizmi günümüzde giderek artan düzeyde ilgi gören ve
her geçen gün daha fazla sayıda insanın katıldığı turistik aktivite olarak yaygınlık
kazanmaktadır. Termal turizm potansiyeli açısından oldukça zengin olan İç Anadolu
Bölgesi’nde yer alan Aksaray, Ziga Kaplıcaları; Ankara, Kızılcahamam kaplıcaları, Haymana
mağara ve kaplıcaları, Karakaya İçmesi, Beypazarı ve Ayaş kaplıcaları; Eskişehir, Çardak,
Kızılinler, Yenisofça, Hasırca, Sakarılıca kaplıcaları; Çankırı, Çavundur Kaplıcası; Kayseri,
Yeşil Hisar İçmesi, Tekgöz, Bayramhacı, Çiftegöz ve Hacı Veli kaplıcaları; Kırşehir, Terme,
Karakurt ve Bulamaçlı kaplıcaları, Konya, Ilgın ve İsmil kaplıcaları; Nevşehir, Kozaklı
kaplıcaları; Niğde, Çiftehan Kaplıcası, Kocapınar Suyu ve Çamuru, Narlı Göl Termal Turizm
Merkezi, Kemerhisar İçmesi; Sivas, Sıcak ve Soğuk Çermik, Balıklı Çermik, Akçaağıl
Kaplıcası, Ortabucak Çermiği; Yozgat, Sarıkaya, Sorgun, Boğazlıyan ve Yerköy kaplıcaları
Türkiye’nin önemli termal su kaynaklarındandır.
Bitki Örtüsü
Flora zenginliği önemli bir turizm çekiciliği olup nadir ve özgün bitki türlerinin bulundukları
yerlere yapılan turistik ziyaret sayısı giderek artmaktadır (Doğanay ve Zaman, 2013). İç
Anadolu Bölgesi’nde uzun zamandır devam eden antropojen faktörlerin tahrip edici etkisi ile
ormanlar giderek daralmış ve step formasyonu hâkim tür haline gelmiştir. Bu durumda
bölgede yer alan milli parklar, tabiat parkları ve tabiat anıtları turizm çekiciliği olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü turizm ve açık hava rekreasyon faaliyetlerine olan ilginin
artmasıyla birlikte, doğal alanlara olan talep de artış göstermektedir. Günümüzde yüksek doğa
turizmi potansiyeli taşıyan bu alanlar, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinde bulunmak
amacıyla gelen birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
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İklim
İklim özellikleri ile turizm olgusu arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bir bölgenin iklim
elemanları ve bunların uzun yıllık ortalama değerlerini ifade eden iklim tipi, turistik çekim
gücü taşıyıcısı olarak çok önemlidir (Doğanay ve Zaman, 2013: 69). Bir sosyal olay ve
ilişkiler bütünü olan turizm etkinliklerinde, yıl içinde turizm sezonunun belirlenmesi,
yapılacak etkinlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, büyük ölçüde iklime bağlı
kalmaktadır (Emekli, 1994: 12). Genel olarak karasal iklimin görüldüğü kış mevsiminde,
sıcaklıkların çoğunlukla 0 ºC’nin altında seyretmesi, bölgede yoğun kar yağışının etkisi, karın
uzun süre yerde kalması, kar örtüsü kalınlığı ve kalitesi, kış sporları için ideal şartları
oluşturmaktadır. Temmuz ve Ağustos ayları ortalama sıcaklığının alçak sahalarda 20 ºC’nin
üzerinde olması, hava sıcaklığının yaşam koşulları için daha uygun ortamlar oluşturduğu
yaylaları ön plana çıkarmaktadır. Yağışlı dönemlerde debileri artan akarsular, su sporları için
önemli bir turizm potansiyelini teşkil etmektedir. Ayrıca kısa mesafede değişen yükselti
farklarına bağlı olarak oluşan mikro iklim tipleri de, endemik bitkilere ortam hazırlamaktadır.
İlginç ve Eşsiz Doğal Kaynaklar
Kapadokya’da volkanizma, tektonizma ve dış kuvvetlere bağlı olarak dünyanın en
karakteristik yüzey şekilleri gelişmiştir. Kapadokya’da içerisinde kiliseler, kayadan oyma
meskenler ile doğa anıtları (Doğaner, 2001: 107) şeklinde adlandırılan peribacaları
bulunduran, yüksek turizm potansiyeli taşıyan, birçok vadi yer almaktadır. Bunlar arasında en
bilinenleri Göreme, Zelve, Güvercinlik, Kızılçukur, Zemi, Güllüdere, Devrent, Bağlıdere,
Killik, Pancarlık, Görkün dere, Hallaç dere, Zemi dere, Ihlara, Çat, Yeşilöz, Güzelöz ve
Soğanlı vadileridir.

Foto 27: a- Göreme’den bir görünüm. b- Paşabağları’ndan bir görünüm.
Ihlara Vadisi: Doğuda Erciyes Dağı (3.916 m), güneyde Hasan Dağı (3.253 m) volkanik
dağlarıyla sınırlı bölgede yer alan Ihlara Vadisi; Selime, Yaprakhisar, Belisırma ve Ihlara
Kasabası’nı içine alan, 14 km uzunluğunda, epijenik ve kanyon vadi özelliği taşır (Varnacı
Uzun, 2012: 9). Ihlara Vadisi ve çevresi Neojen-Kuaterner yaşlı Hasan Dağı volkanizmasına
bağlı olarak oluşmuştur. Açığa çıkan malzeme, rüzgâr, sellenme ve akarsu etkileriyle
şekillenmiştir. Ihlara Vadisi, Hıristiyanlığın Kapadokya Bölgesi’ne yerleşmesiyle birlikte
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korunaklı yapısıyla dikkat çekmiştir (Foto 3a). Keşiş ve rahipler için çok uygun bir inziva ve
ibadet yeri olmasının yanında, savaş dönemlerinde sığınak olarak da kullanılmıştır (Pehlivan,
2005). Ihlara Vadisi bir yerleşim yeri olmaktan çok bir dini merkez olarak ön plana çıkmıştır.

Foto 28: a- Ihlara Vadisi’nden bir görünüm. b- Kapuzbaşı Şelaleri’nden bir görünüm.
Manastır Vadisi: Aksaray’ın doğusunda 4-5 km uzunluğunda bir vadidir. Döneminin
özelliklerini en iyi yansıtan 28 adet kaya oyma kilisesi ve yeraltı şehirleri ile küçük bir Ihlara
görünümündedir.
Ayrıca Yelinüstü, Ulubük, Kara, Sulu, Başharman, İncesu, Yerköprü, Tınaztepe, Değirmenli
mağaraları, Zamantı Irmağı kanyonları, Aladağlar Milli Parkı, Yedigöller Aksu Kanyonu,
Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, Gelin Duvağı Çağlayanı, Kayırlı Peri Bacaları ve Gürlük
Şelalesi, İç Anadolu turizminin eşsiz doğal çekiciliklerindendir (Foto 3b).
Koruma Alanları
Turizm faaliyetlerine mekân oluşturan yerlerden biri de korunan alanlardır. Koruma statüsü
kazanan yerlerin doğal ve kültürel anlamda korunan unsurları yaban hayatı, endemik türler,
özgün mimari tarzı, tarihi değerleri gibi ilgi çekici yönleri ile turizm faaliyetleri için kaynak
değerlerdir (Foto 4). Günümüz dünyasında bu değerlerin çok sayıda turistin ilgi alanı haline
geldiği bir gerçektir (Doğanay ve Zaman, 2013: 167). Bu alanlarda çeşitli koruma statüleriyle
etkin bir koruma gerçekleştirilmeye çalışılırken, koruma amacına uygun bir şekilde de turizm
anlayışı geliştirilmelidir. Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların
korunması ve devamlılığın sağlanması, sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir. İç
Anadolu Bölgesi turizmine kaynak oluşturacak koruma statüsündeki alanlar ise Dünya Miras
Alanları, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, RAMSAR Alanı Statüsündeki Sulak
Alanlar, Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar, Özel Çevre Koruma Bölgeleri’dir (Tablo
1).
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Tablo: İç Anadolu Bölgesi Korunan Alanları
Dünya Miras Listesi
No Adı

Bulunduğu İl

1

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya

Nevşehir

2

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

Sivas

3

Çatalhöyük Neolitik Kenti

Konya

Dünya Miras Geçici Listesi
No Adı

Bulunduğu İl

No Adı

Bulunduğu
İl

1

Konya
Başkenti

Selçuklu Konya

2

Selçuklu
Kervansarayları

DenizliDoğubayazıt
Güzergâhı

3

Beyşehir
Cami

Eşrefoğlu Konya

4

Gordion

Ankara

5

Hacı Bektaş
Külliyesi

Veli Nevşehir

6

Niğde’nin Tarihi Niğde
Anıtları

7

Odunpazarı
Tarihi Eskişehir
Kent Merkezi

8

Kültepe
Arkeolojik Alanı

9

Eflatunpınar Hitit Su Konya
Anıtı

10

Ahi
Türbesi

Evran Kırşehir

11

Anadolu
Selçuklu Sivas-Kayseri- 12
Medreseleri
KonyaKırşehir

Dağlık
Vadisi

Frigya Eskişehir

13

Sivrihisar Ulu Cami

Eskişehir

14

Hacıbayram
Cami

15

İvriz Kültürel Peyzajı

Konya

16

Anadoludaki
KonyaAhşap
Tavanlı EskişehirCamiler
Ankara

17

Sarıkaya
Hamamı

Roma Yozgat

18

Tuz Gölü Özel AnkaraÇevre Koruma KonyaAlanı
Aksaray

Kayseri

Ankara
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Milli Parklar
No Adı

Bulunduğu İl

No Adı

Bulunduğu
İl

1

Yozgat Çamlığı

Yozgat

2

Soğuksu

Ankara

3

Ilgaz Dağı

ÇankırıKastamonu

4

Göreme

Nevşehir

5

Beyşehir Gölü

Konya

6

Aladağlar

Niğde-Adana

7

Sultan Sazlığı

Kayseri

Tabiat Parkları
No Adı

Bulunduğu İl

No Adı

Bulunduğu
İl

1

Çamkoru

Ankara

2

Şahinler

Ankara

3

Aluçdağ

Ankara

4

Eğriova

Ankara

5

Kartaltepe

Ankara

6

Tekkedağı

Ankara

7

Çubuk Karagöl

Ankara

8

Sorgun Göleti

Ankara

9

Kelebekler Vadisi

Ankara

10

Kadın Çayırı

Çankırı

11

Kenbağ

Çankırı

12

Hazım Dağlı

Çankırı

13

Yunus Emre

Eskişehir

14

Musaözü

Eskişehir

15

Derebağ Şelalesi

Kayseri

16

Karaahmetli

Kırıkkale

17

Aşıkpaşa

Kırşehir

18

Yakamanastır

Konya

19

Karşıyaka

Sivas

20

Davulbaztepe

Yozgat

21

Kadıpınarı

Yozgat

22

Oluközü

Yozgat

23

Üçtepeler

Yozgat

24

Yozgat Fatih

Yozgat

Bulunduğu İl

No Adı

Ankara

2

Tabiat Anıtları
No Adı

1

Kabaardıç

Asarlık tepeler

Bulunduğu
İl
Ankara
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3

Derebucak
Mağaraları

Çamlık Konya

4

Ağılı Ardıç

Konya

5

Meke Gölü

Konya

6

Titrek Kavak

Konya

7

Fosil Ardıç

Konya

8

Türbe Çamı

Çankırı

9

Dokuzkardeşler Çamı

Çankırı

10

Ulukavak

Yozgat

11

Karageyikli
Fındığı

12

Kayı Ardıcı

Eskişehir

13

Kepez Saçlı Meşesi

Eskişehir

14

Karamet Dutu

Eskişehir

15

Kokulu Ardıç I

Eskişehir

16

Kokulu Ardıç II

Eskişehir

17

Kokulu Ardıç III

Eskişehir

18

Piribaba Meşesi

Eskişehir

19

Geyikalanı

Eskişehir

20

Altıkardeşler

Karaman

21

Dedeardıç

Karaman

Türk Eskişehir

RAMSAR Alanı Statüsündeki Sulak Alanlar
No Adı

Bulunduğu İl

No Adı

Bulunduğu
İl

1

Seyfe Gölü

Kırşehir

2

Sultan Sazlığı

Kayseri

3

Meke Gölü

Konya

4

Kızören Obruğu

Konya

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
No Adı

Bulunduğu İl

No Adı

Bulunduğu
İl

1

Balıkdamı Gölü

Eskişehir

2

Akşehir Gölü

Konya

3

Kulu Gölü

Konya

4

Bolluk Gölü

Konya

5

Meke Maarı

Konya

6

Çavuşçu Gölü

Konya

7

Meyil Obruğu

Konya

8

Çıralı Obruğu

Konya

9

Samsam Gölü

Konya

10

Kızören Obruğu

Konya

11

Tersakan Gölü

Konya

12

Konya Acıgöl

Konya

13

Uyuz Gölü

Konya

14

Kozanlı Gökgöl

Konya
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15

Çöl
Gölü
Çalıkdüzü

ve Ankara

16

Hirfanlı Barajı

Ankara

17

Mogan Gölü

Ankara

18

Sarıyar Barajı

Ankara

19

Gökdere

Karaman

20

Seyfe Gölü

Kırşehir

21

Sultansazlığı

Kayseri

22

Palas Gölü

Kayseri

23

Hörmetçi Sazlığı

Kayseri

24

Kapuzbaşı
Kaynakları

Kayseri

25

Zamantı Nehri

Kayseri

26

Hafik Gölü

Sivas

27

Tödürge Gölü

Sivas

28

Ulas Gölleri

Sivas

29

Ereğli Sazlıkları

KonyaKaramanNiğde

30

Tuz Gölü

AnkaraKonyaAksaray

31

Beyşehir Gölü

Konya-Isparta

Kaynak: URL-40; URL-41; URL-42.

İç Anadolu Bölgesi korunan alanları içerisinde Tuz Gölü, Ihlara ve Gölbaşı özel çevre koruma
bölgeleri ile Çankırı-Ilgaz-Kadınçayırı Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi de yer almaktadır. Bununla birlikte Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı projesi ve
Çankırı Kaya Tuzu Mağarasının Turizme Kazandırılması Projesi hayata geçirildiğinde, bölge,
farklı kaynak değerler ile turistik çekim gücünü arttıracaktır.

Foto 29: a- Sultan Sazlığı faunasından flamingolar (Kaynak: URL-56). b- Seyfe Gölü
faunasından sunalar (Kaynak: URL-57).
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Doğal Çekiciliklerin Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı
Turistlerin bir alana yönelik ziyaret etme isteklerini ortaya çıkaran çekicilikler, turizm
alanlarının yer seçiminde büyük önem taşımaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nde doğal kaynaklara
dayalı turizm çekicilikleri, dağlar ve yaylalar, akarsular, göller, termal sular, bitki örtüsü,
iklim ve peribacaları, vadiler, mağaralar, şelaleler gibi eşsiz coğrafi unsurlardır. Turizm
açısından doğal çekiciliklerin sağladığı avantajlar ile yüksek turistik potansiyel arasında güçlü
bir ilişki bulunmaktadır. Doğal çekicilikler turistik potansiyeli belirlemede çok önemli bir
etkendir. Bu çekicilikler, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen turizm ekonomisinden pay
almak için kullanılan güç kaynakları olarak değerlendirilebilir. Doğal çekiciliklerin turizme
kazandırılmasında en etkili yol, sürdürülebilir gelişmeyi sağlamaktır. Çünkü hassas bir yapıya
sahip olan doğal çekicilikler koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
13.1.2. Kültürel Çekicilikler
İç Anadolu Bölgesi turizminin gelişmesinde, bölgenin doğal turistik çekicilikleri kadar
kültürel turistik çekicilikleri de önem arz etmektedir. Bu kültürel çekiciliklerden rekabet gücü
yüksek olanlar iller kapsamında ele alınmıştır.
Aksaray
Aksaray geçmişten günümüze Hitit, Pers, Hellenistik Dönem (Büyük İskender), Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerinde kalmıştır. Tarih boyunca birçok medeniyeti ve
çeşitli dinleri bünyesinde barındıran bölgede İslam ve Hıristiyanlık dönemlerine ait pek çok
dini eser yer almaktadır. Özellikle Ihlara Vadisi’ndeki kayalara oyulmuş freskli kiliseler,
yeryüzünde eşine az rastlanır bir tarih hazinesi olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan
Ihlara vadisi içerisinde yer alan Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki, Karanlıkkale, Eğritaş,
Sümbüllü, Yılanlı, Kırkdamaltı, Karagedik, Bahattin Samanlığı, Direkli ve Ala kiliseleri ile
Selime kasabasında bulunan Selime Katedrali en çok bilinenleridir (URL-1; URL-14; URL27).
Tipik kaya oyma yerleşim yerlerinden olan yeraltı şehirlerine il genelinde sık rastlanmaktadır.
Bu yeraltı şehirlerinden olan Gaziemir Yeraltı Şehri 2007’de ziyarete açılmıştır. Gülağaç
ilçesindeki Saratlı, Güzelyurt ilçesindeki Gözyaşı ve Ortaköy ilçesindeki Ozancık en çok
ziyaret edilen yeraltı şehirlerindendir. Ayrıca Aş ıklı Höyük, Acemhöyük, Sultan Hanı,
Ağzıkara Han, Alayhan, Öresin Han (Tepesidelik Han), Ulu Cami, Eğri Minare ile Tapduk
Emre, Yunus Emre, Şeyh Hamidi Veli (Somuncu Baba) ve II. Kılıçarslan türbeleri ile
Güzelyurt evleri, Aksaray ilinin diğer kültürel çekiciliklerindendir (URL-1; URL-14; URL27).
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Ankara
Ankara’nın en fazla ziyaret edilen tarihi ve kültürel varlıkları şunlardır:
Ankara Kalesi, Kalecik Kalesi, Augustus Tapınağı, Gordion, Gavurkale, Julianus Sütunu,
Roma Hamamı, Roma Tiyatrosu, Midas Tümülüsü, Karaoğlan, Karalar ve Etiyokuşu ören
yerleri, Bitik höyüğü, Kayabaşı Mozaiği, Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi,
Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM binası), Cumhuriyet müzesi (II. TBMM binası), Çankaya
Atatürk Müzesi, Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı ve Müzesi, Etnografya Müzesi, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, Alagöz Karargâh Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara Resim
ve Heykel Müzesi, Çengel Han Rahmi M. Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara,
Ayaş, Güdül, Hamamönü ve Beypazarı Evleri, Zafer Anıtı, Güvenlik Anıtı, Ulus Cumhuriyet
Anıtı, Duatepe Anıtı, Hatti Anıtı, Akköprü, Kurşunlu Han, Mahmud Paşa Bedesteni,
Çengelhan, Zağfiran (Safran) Han, Suluhan, Hacı Bayram, Kocatepe, Ahi Elvan, Alaaddin,
Aslanhane (Ahi Şerafettin), Cenabı Ahmet Paşa, Karacabey ve Kurşunlu camileri, Hacı
Bayram Veli, Azimi (İsmail Paşazade Hacı Esad), Ahi Şerafettin, Cenabı Ahmet Paşa, İsmail
Fazıl Paşa ve Yörük Dede (Doğan Bey) türbeleri, Karacabey Hamamı, Şengül Hamamı ve
Eski Hamam, Harikalar Diyarı, Göksu Parkı ve Gölbaşı-Moğan Parkı’dır (URL-2; URL-15;
URL-28).
Ankara Kalesi: Ankara’ya egemen bir tepe üzerinde kurulan kale, iç ve dış kale olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır. Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte MÖ 2.
yüzyılın başında Galatların Ankara’ya yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu
bilinmektedir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin başkenti olan Ankara’da kalenin savunma
ve yerleşim amaçlı kullanılması ile hemen hemen her dönemde bakım ve onarımının
yapılması, günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır (URL-28).
Anıtkabir Müzesi: Anıtkabir, M. Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1953’de Etnografya
Müzesinden alınan naaşının defnedildiği, Ankara Anıttepe’de (eski adıyla Rasattepe) bulunan
anıt mezarıdır. Anıtkabir 750.000 m² lik bir alanı kaplamakta olup, Barış Parkı ve Anıt Bloku
olarak iki kısma ayrılır. Çeşitli ülkelerden ve Türkiye’nin bazı bölgelerinden getirilen
fidanlarla zenginleştirilen Barış Parkı içinde 104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs ağacı,
ağaççık ve süs bitkisi yer almaktadır. Anıt Bloku ise Aslanlı Yol, Tören Meydanı ve Mozole
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Ayrıca Anıtkabir’de Atatürk mozolesinin bulunduğu
şeref salonunun altında 3.000 m²lik alanda, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi bulunmaktadır
(URL-43).
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: At pazarı olarak adlandırılan semtte, Ankara Kalesi’nin dış
duvarının güneydoğusunda yer alan iki Osmanlı binasından oluşmaktadır. Bugün kendine
özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında bulunan Anadolu Medeniyetleri
Müzesinde, Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik’ten günümüze kadar kronolojik bir sırayla
sergilenmektedir (URL-44).
Etnoğrafya Müzesi: Anadolu’nun Türk-İslam Dönemi’ne ait eserlerin sergilendiği müze,
Ankara’nın Namazgâh adı ile anılan semtinde kurulmuştur. Yapının mimarı Cumhuriyet
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Dönemi’nin önemli isimlerinden Arif Hikmet Koyunluoğlu’dur. Türkiye’de müze binası
olarak inşa edilen ilk yapıdır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı, Anıtkabir’e nakline
kadar burada kalmıştır (URL-45).
Çankırı
Çankırı’da öne çıkan tarihi ve kültürel varlıkları şunlardır:
Çankırı Kalesi, Selçuklu Dönemi’ne ait Taş Mescit ve Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı
Ulu Cami, İmaret ve Ali Bey camileri, Emir Karatekin, Şeyh Mehdive Pir-i Sanî türbeleri,
Beşdut Kaya Mezarları, İndağı Kaya Mezarları ve Salman Höyük ile Hüyük Yeraltı Şehri’dir
(URL-3; URL-16; URL-29).
Çankırı Kalesi: Şehrin kuzeyinde küçük bir tepe üzerinde kurulmuştur. Romalılar,
Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde kullanılmıştır. Kale
içinde Roma Dönemi’nden kalma kaya mezarı, iskân kalıntıları ve pişmiş toprak kap parçaları
ile Çankırı Fatihi Emir Karatekin Bey’in türbesi bulunmaktadır. Günümüzde çevre
düzenlemesi yapılarak ağaçlandırılan Çankırı Kalesi, bir mesire yeri ve aynı zamanda bir
ziyaretgâhtır (URL-29).
Cemaleddin Ferruh Darülhadisi (Taş Mescit): Çankırı’da Selçuklular Dönemi’nden kalma
en önemli yapıdır. Cemaleddin Ferruh Şifahanesi ve Darülhadisi olarak birbirine bitişik inşa
edilen bu iki yapı, mimarlık tarihi bakımından olduğu gibi plastik sanatlar açısından da ilgi
odağıdır (URL-29).
Eskişehir
“Türk Dünyası Kültür Başkenti” programı çerçevesinde 2013 yılı kültür başkenti olarak ilan
edilen Eskişehir’de en fazla ziyaret edilen tarihi ve kültürel varlıkları şunlardır:
Yazılıkaya Frig Vadisi, Antik Yazılıkaya Kenti, Frig Kaya Anıtları (Açık Hava Tapınakları),
Yazılıkaya (Midas Anıtı), Bitmemiş Anıt, Bitkisel Motifli Anıt (Sümbüllü Anıt-Damalı Anıt),
Bahşeyiş Anıtı (Bahşeyiş-Bahşiş Anıtı), Anıtsal Frig Kaya Mezarı, Gerdekkaya Mezar Anıtı,
Hamamkaya Anıtı, Aslanlı Mabet, Büyükyayla (Seyircek) Nekropolü, Frig Kaleleri, Han
Antik Kenti, Seyitgazi Kervansarayı (Eski Han), Develik Han, Selçuklu Hamamı, Sücaattin
Hamamı, Uyuz Hamamı, Alpanos Hamamı, Çırçır Çeşmesi, Menimhane (Ulupınar) Çeşmesi,
Santabaris Antik Kenti, Fethiye Örenyeri, Midaion/Karahöyük, Pessinus Arkeolojik Siti,
Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi, Kurşunlu Cami ve Külliyesi, Alaaddin Cami, Seyyit Battal
Gazi Külliyesi ve Türbesi, Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi, son yıllarda
Eskişehir’in en ilgi çekici müzelerinden biri olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller
Müzesi, Odunpazarı Belediyesi Lületaşı Müzesi, Odunpazarı Kentsel Sit Alanı, Kent Belleği
Müzesi, Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile Kent Park’tır (URL-4; URL-17; URL-30).
Yazılıkaya Frig Vadisi: Dağlık Frigya Bölgesi içinde kalan vadi, Prehistorik Çağlardan
günümüze kadar iskân görmüştür. Seyitgazi ve Han ilçe sınırları içinde yer alan Yazılıkaya
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Frig Vadisi, arkeolojik sit alanı ve egzotik görünümlü çevresi ile doğal sit alanı olarak tescil
edilerek koruma altına alınmıştır (URL-17; URL-30).

Karaman
2018 yılı itibari ile 456 adet kültür varlığı bulunana Karaman’da en fazla ziyaret edilen tarihi
ve kültürel varlıklar şunlardır:
Madenşehri (Binbir Kilise), Başdağ Kalesi ve Askeri Tesisleri, Değle, Derbe ve Canhasan
Höyükleri, Philadelphia, Lystra Höyüğü (İlisıra), Kızıl Kilise, Yabangülü Saklı Kiliseleri,
Tahıl Ambarları (Taşkale), Çeşmeli Kilise, Manazan Mağaraları, Güldere Kaya Yerleşmesi,
Karaman, Ermenek ve Mennan kaleleri, Sikkeli Tepe Kale ve Surları, Yunus Emre Cami ve
Türbesi, Alaaddin Ali Bey Türbesi, İmaret, Nuhpaşa, Hacı Beyler ve Aktekke camileri,
Dereköy, Fisandon Kilise Cami, Hatuniye (Nefise Sultan) Medresesi ve Karaman Müzesi’dir
(URL-5; URL-18; URL-31).
Karadağ Binbir Kilise: Karaman’ın 50 km kuzeyinde yer alan Binbir Kilise, antik
kaynaklarda geçen Barata’ya eşitlenmektedir. Hititler Dönemi’nden itibaren kutsal bir merkez
olduğu anlaşılan Karadağ’ın kuzey eteğinde yer alan Binbir Kilise, Bizans Dönemi’nde
bölgenin en önemli dinî merkezi haline gelmiştir. Dinî bir merkez olması yanında Geç Roma
ve Bizans Dönemi’nde Konya-Ereğli bağlantısında önemli bir yol kavşağında yer alması,
buraya stratejik bir önem de kazandırmıştır. Binbir Kilise kalıntılarının önemli bir bölümünü
mezar yapıları oluşturmaktadır (Kurt, 2011).
Kayseri
Kültepe belgelerine göre yerleşme tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan Kayseri’de öne
çıkan tarihi ve kültürel varlıklar şunlardır:
Kültepe (Kaniş-Karum), Ağırnas Yeraltı Şehri, Germir (Konaklar), Gesi evleri, Kayseri,
Develi ve Öksüt kaleleri, Kapalı Çarşı, Saat Kulesi, Sultanhanı, Karatay ve Kara Mustafa
Paşa kervansarayları, Vezir Han, Seyyid Burhaneddin, Şeyh Tennurive Melik Gazi türbeleri,
Çifte Kümbet, Ali Cafer Kümbeti, Cami Kebir (Ulu Cami), Hunat Hatun Külliyesi, Gülük,
Han, Kurşunlu (Mimar Sinan) ve Kale camileri, Tekgöz ve Çokgöz köprüleri, Kadı ve Sultan
hamamları, Tokalı Kilise (Soğanlı Vadisi), Surp Kirkor Losovoriç Kilisesi, Surp
Astuadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, Etnoğrafya, Arkeoloji, Ahi Evran Zaviyesi (Esnaf ve
Sanatkarlar Odası) ve Sultan Sazlığı Kuş müzeleri, Lifos Harebeleri, Güpgüpoğlu Konağı,
Raşit Ağa Konağı, Anadolu Harikalar Diyarı, Soğanlı bez bebekleri ile Bünyan ve Yahyalı
halılarıdır (URL-6; URL-19; URL-32).
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Kültepe (Kaniş-Karum): Kayseri merkeze 24 km uzaklıktaki Hititlerin Anadolu’da kurduğu
ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören
Yeri’nde, yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkân ve atölyelerin kalıntıları
görülmektedir. Asurların kurduğu büyük ticaret kolonileri olan Karumların merkezi,
Kültepe’de yer alıyordu. Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, dünyanın ilk organize ticaret
merkezi olan Kültepe’de bulunmuştur. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe bu
özelliğini yüzyıllarca sürdürmüştür. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nde İpek
Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif şehirlerinden olması
da, Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı olmuştur. Kültepe’de Asur, Genç
Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular ele geçmiştir (URL-32).
Kırıkkale
MKE Silah-San Müzesi, Eccobriga Antik Kenti, Kozlu Yöresi Antik Kenti, Ceritkale Kaya
Mezarları, Çeşnigir Köprüsü, Hasandede, Şeyh Şamil, Ballı, Koçubaba ile Haydar Sultan
cami ve türbeleri bulunmaktadır (URL-7; URL-20; URL-33).
MKE Silah-San Müzesi: 1991 yılında Silah-San bünyesinde kurulmuş olan müzede 299 adet
eser sergilenmekte olup, eserler 14. yüzyıldan günümüze kadar kronolojik sırayla teşhir
edilmektedir. Müzede sergilenen eserlerin çoğu İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Karadeniz
Bölgesi halkından toplanan eserlerdir. Diğer bir bölümü ise İstanbul’daki Tophane’de yer alan
silah fabrikasından koruma altına alınmak üzere gönderilmiştir (URL-20; URL-33).
Kırşehir
Yerleşme tarihi MÖ 3000’lere kadar uzanan Kırşehir, zengin bir kültürel mirasa sahiptir.
Geçmişten günümüze pek çok uygarlığa ve Ahi Evran, Cacabey, Aşıkpaşa, Ahmed-i Gülşehri
gibi döneme damgasını vuran düşünüre ev sahipliği yapmış olan ilde en fazla ziyaret edilen
tarihi ve kültürel unsurlar şunlardır:
Çağırkan Kale Höyük, Merkez Kale Höyük, Hashöyük, Mucur Yeraltı Şehri, Dulkadirli
Yeraltı Şehri, Ahi Evran Cami ve Türbesi, Lala (Lale), Alaaddin ve Kapucu camileri,
Cacabey Gökbilim Medresesi, Aşıkpaşa Türbesi, Yunus Emre Türbesi, Kalendar Baba
Kümbeti, Üçayak Kilisesi, Derefakılı Kilisesi, Aflak ve Aksaklı Kiliseleri, Keçi Kalesi ile
Kesikköprü Kervansarayı’dır (URL-8; URL-21; URL-34).
Cacabey Gökbilim Medresesi: Kırşehir’deki en önemli tarihî yapıların başında gelen ve il
merkezinde bulunan Cacabey Gökbilim Medresesi, 1272 yılında, Anadolu Selçuklu Sultanı
Kılıç Arslan oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde, Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin
Cacabey tarafından matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir medrese olarak
yaptırılmıştır. Eşsiz mimarisinin yanı sıra özellikle güneş sistemindeki gezegenleri sembolize
eden iç sütunceleri, rasat kuyusu, aydınlık feneri ve gözlem kulesi ile dikkatleri çeken
Cacabey Gökbilim Medresesi, astronomi eğitimi veren ilk merkezlerden biri ve belki de en
önemlisidir (Balibeyoğlu, 1998; URL-21).
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Konya
MÖ 7000 yıllarından itibaren iskân görmüş olan Konya, Anadolu’nun en eski
yerleşmelerinden biridir. Birçok medeniyete beşiklik eden ve uzun yıllar başkent olarak
kullanılan şehir, tarihi ve kültürel çekicilikler açısından zengindir. Bu tarihi ve kültürel
unsurların öne çıkanları şunlardır:
İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, Selçuklu Köşkü, Hz. Mevlana
Türbe ve Müzesi, Arkeoloji, Etnografya, Akşehir Batı Cephesi Karargahı, Ereğli, İnce Minare
(Taş ve Ahşap Eserler), Karatay (Çini Eserler) ve Nasreddin Hoca müzeleri, İstiklâl Harbi
Şehitliği, Alaeddin, Selimiye, Eşrefoğlu, İplikçi, Kadı Mürsel (Hacı Hasan), Tursunoğlu
(Tahir Paşa), Aziziye, Şerafettin, Kapı ve Nakiboğlu camileri, Sahip Ata Cami ve Külliyesi,
Sadrettin Konevi Cami ve Türbesi, Şems-i Tebrizî Cami ve Türbesi, Tavusbaba Türbesi ve
Ateş-Baz Veli Türbesi, Zazadin, Horozlu ve Obruk hanları, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Sille,
Sille Aya-Elena Kilisesi, Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Fasıllar Hitit Kaya Anıtı, Lukyanus
Kitâbesi ve Atlı Kaya Kabartması, İsaura (Zengibar Kalesi) Antik Kenti, İvriz Kaya Anıtı,
Kubadabâd Sarayı, Kilistra Antik Kenti, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya Bilim
Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı’dır (URL-9; URL-22; URL-35).
Konya, UNESCO Dünya Miras Listesinde Çatalhöyük Neolitik Kenti (2012) ve UNESCO
Dünya Miras Geçici Listesinde Konya Selçuklu Başkenti (2000), Selçuklu Kervansarayları
Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı (2000), Beyşehir Eşrefoğlu Cami (2011), Tuz Gölü Özel
Çevre Koruma Alanı (2013), Eflatunpınar Hitit Su Anıtı (2014), Anadolu Selçuklu
Medreseleri (Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya ve Kırşehir-2014), İvriz Kültürel Peyzajı (2017)
ve Anadolu’daki Ahşap Tavanlı ve Ahşap Destekli Camiler (Konya, Kastamonu, Eskişehir,
Afyonkarahisar, Ankara-2018) ile yer almaktadır (URL-41; URL-42).
Ayrıca UNESCO İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Başyapıtları Programı
çerçevesinde 2005 yılında Başyapıt olarak ilan edilen Mevlevî Semâ Töreni, 2008 Yılında
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne ülkemiz adına
kaydettirilerek tüm dünyaya tanıtılmıştır (URL-46).
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Foto 30: a- Çatalhöyük Neolitik Kenti kazı alanından bir görünüm. b- İnce Minare (Taş
ve Ahşap Eserler) Müzesinden bir görünüm.
Çatalhöyük Neolitik Kenti: Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, Konya ilinin Çumra ilçesi
sınırları içinde günümüzden 9400 yıl önce iskân edilmiş, çok geniş bir Neolitik ve Kalkolitik
Çağ yerleşim yeridir. İki höyükten oluşan Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin daha uzun olan
Doğu Höyüğü, MÖ 7400 ve 6200 yılları arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim katmanından
oluşmaktadır. Söz konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişi
simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal öğeler yer almaktadır. Batı
Höyüğü ise MÖ 6200 ve 5200 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Dönem’e ait kültürel
özellikler göstermektedir. Bu özellikleriyle Çatalhöyük, aynı coğrafyada 2000 yıldan fazla bir
süredir var olan köylerden kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtıdır. Çatalhöyük Neolitik
Kenti, kalıntıların boyutu, yaşayan toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekler
ve zaman içindeki sürekliliğin benzersiz bileşimi ile olağanüstü evrensel değer taşımaktadır.
Bu özelliklerinin bir sonucu olarak, insanlık tarihine ışık tutan Çatalhöyük Neolitik Kenti,
2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır (URL-22).
Nevşehir
Nevşehir ve yakın çevresini anlatmak için kullanılan ve dünyada markalaşmış bir bölge olan
Kapadokya’nın sınırları kapsamı tam olarak açık değildir (Güngör, 2016). Günümüzde
Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alan Kapadokya olarak
kabul edildiği gibi daha dar anlamda ise Kapadokya Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme,
Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresini ifade etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında “Marka Kültür Turizm Kenti” ilan edilen ve
Kapadokya olarak anılan bölgenin merkezinde yer alan Nevşehir, bölgede egemen olan
uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi eser ve kültürel varlığa sahiptir. İlde, 178’i arkeolojik
sit alanı, 16’sı kentsel sit alanı, 35’i doğal sit alanı, 9’u karma sit alanı olmak üzere 238 sit
alanı ve 1.614 kültür varlığı mevcuttur. Bunlar arasında turizm açısından ön planda olanlar
şunlardır:
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Bölgesi Dünya Miras Alanı başta olmak üzere, Göreme
Açık Hava Müzesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Mustafapaşa (Sinasos), Paşabağları, kaya oyma
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kiliseler (Tokalı, Elmalı, Karanlık, Çarıklı, Yılanlı, Aziz Basil, Aziz Barbara, Nicephorus
Phocas, Aios Vasilios, Sinasos, Alakara, Basil, Konstantin Helena, Çavuşin, Tatlarin, St. Jean
kiliseleri), yeraltı şehirleri (Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak, Tatlarin, Mazı, Özlüce),
Açıksaray harabeleri, Hacıbektaş Veli Külliyesi, Sarıhan Kervansarayı, Taşkınpaşa Cami ve
Medresesi, Damat İbrahim Paşa Cami ve Külliyesi, Aşçıbaşı Cami (Gülşehir), Ulu Cami
(Avanos), Gülşehir Karavezir Cami ve Külliyesi, Alâeddin Cami (Avanos) ve Kızılkaya Cami
(Gülşehir), Asmalı Konak, eski taş evler, Güray Müze ile Kapadokya Sanat ve Tarih
Müzesi’dir (Foto 6). Ayrıca Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi sırasında
keşfedilen, dünyanın en büyük yeraltı yerleşmesi olduğu düşünülen sahanın, 2018 yılı
Temmuz ayı içerisinde belirli bölümünü hizmete açılarak Kapadokya turizmine ciddi katkılar
sağlaması beklenmektedir (URL-10; URL-23; URL-36).

Foto 31: a-Tokalı Kilisesi’nden bir görünüm. b- Karanlık Kilise’den bir görünüm.
Bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunması ve turizm faaliyetlerinin koruma kullanma
dengesi içerisinde devam etmesi için Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, 1985 yılında hem
kültürel hem de doğal varlık olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Göreme
Milli Parkı ve Kapadokya Bölgesi kapsamında, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı
Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve
Soğanlı Arkeolojik Alanı bulunmaktadır (Somuncu ve Yiğit, 2009).
Niğde
Niğde’de dikkat çeken tarihi ve kültürel değerler şunlardır:
Tyana Ören Yeri ve Su Kemerleri, Roma Havuzu, Niğde Kalesi, Saat Kulesi, Niğde Müzesi,
Gümüşler Manastırı, Kavlaktepe Yeraltı Şehri, Alâeddin Cami, Kığılı Cami, Çelebi
Hüsameddin (Dışarı) Cami, Sungurbey Cami, Hüdavend Hatun Türbesi, Şemsi Tebrizi
(Kesikbaş) Türbesi, Şah Süleyman Türbesi, Şerifali Türbesi, Kemali Ümmi Cami ve Türbesi,
Efendibey Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, Sadrazam Mehmet Paşa Kervansarayı,
Rum Kilisesi ve Ermeni Kilisesi’dir (URL-11; URL-24; URL-37).

387

Tyana Ören Yeri ve Su Kemerleri: Antik Tyana örenleri, Bor ilçesi Kemerhisar
kasabasındadır. Bu kemerlerden dolayı kasaba Kemerhisar adını almıştır. Bahçeli
Kasabası’nda bulunan ve Roma havuzu olarak adlandırılan antik havuza hayat veren kaynak
suyu, bugün büyük bir bölümü ayakta bulunan su kemerleriyle şehre taşınmıştır (Foto 7a).
MS II-III. yüzyıllara ait olan kemerler Roma havuzundan itibaren Kemerhisar kasabası
içlerine kadar toprak altındadır (URL-11; URL-24).

Foto 32: a- Tyana Su Kemerleri (Kaynak: URL-25). b- Divriği Ulu Cami ve
Darüşşifası Cennet Kapısı.

Sivas
Sivas ili tarihi ve kültürel değerleri şunlardır:
Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Aşık Veysel Müzesi, Divriği Ulu Cami ve
Darüşşifası, Şifâhiye Medresesi (Sivas Darüşşifası), Sivas Kalesi, Divriği Kalesi, Behram
Paşa Hanı, Taşhan, Alacahan Kervansarayı, Büruciye Medresesi, Gök Medrese, Çifte
Minareli Medrese, Aliağa, Alibaba ve Kale camileri, Şemseddîn Sivâsî Türbesi Kuşaklı
(Sarissa) ve Kayalıpınar Harabe ören yerleri ile Abdi Ağa Konağı’dır (URL-12; URL-25;
URL-38).
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası: Türkiye’den Dünya Miras Listesi’ne alınan ilk üç alandan
biri olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Mengücekoğlu Ahmet Şah ve eşi Turan Melek
tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı, iki kubbeli
türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir şifahaneden oluşmaktadır. Mimari özelliklerinin yanı
sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle 1985 yılından itibaren
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır (Foto 7b). Uzaktan bakıldığında simetrik
olduğu düşünülen, fakat özünde asimetrik olan bezemelerde yer alan on binlerce motifin hiç
birinin bir daha kendini tekrar etmemesi; kâinattaki farklı varlıkların muhteşem bir ahenk ve
denge içerisinde olduklarının, taşa nakşedilerek gözler önüne serilmesi, bu eseri farklı ve
özgün hale getirmektedir (URL-25; URL-38).
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Yozgat
İlde bulunan başlıca tarihi ve kültürel değerler şunlardır:
Çamlık Milli Parkı, Alişar Höyüğü, Çeşka Yeraltı Şehri, Kerkenez Dağı Antik Kenti (Kayıp
Şehir Pteria), Büyüknefes (Tavion-Tavium) Antik Kenti, Çadır Höyük (Peyniryemez Köyü),
Akdağmadeni Kilisesi, Sarıkaya Roma Hamamı, Hamidiye Saatli Çeşmesi, Emirci Sultan
(Osman Paşa Türbesi), Çapanoğlu Cami, Çandır Kümbeti, Karabıyık Köprüsü, Behramşah
Kalesi, Nizamoğlu Konağı ve Saat Kulesi’dir (URL-13; URL-26; URL-39).
Çamlık Milli Parkı: Türkiye’nin ilk milli parkı olan çamlık, içindeki 30 yakın endemik bitki
türü, Amerika’nın Beyaz Kartalı ve sadece burada bulunan Karaçam türleri başta olmak üzere
zengin kaynak değerlerinin korunması ve tanıtılması, sosyal, kültürel ve turizm faaliyetlerine
uygun olması, özellikle yakın çevresinin açık hava rekreasyon ve dinlenme ihtiyacını
karşılayabilmesi amacıyla 1958 yılında milli park ilan edilmiştir (Güngördü, 2003; URL-26;
URL-39).
Kültürel Çekiciliklerin Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı
Turizmin yer seçiminde rol oynayan ve turistin bir alanı ziyaret etme isteğini doğuran kültürel
çekicilikleri oluşturan tarihi ve dini yerler ile birlikte, yaşam biçimleri, gelenek, görenekler,
festivaller, müzik ve eğlence türleri, el sanatları, yemek türleri ve alışkanlıkları, küreselleşen
dünyada giderek önem kazanmaktadır (Gunn ve Var, 2002; Emekli, 2006). Kültürel değerleri
ile İç Anadolu Bölgesi, insanlık tarihinin tüm evrelerine tanıklık etmektedir. Uzun bir tarihî
geçmişe sahip olması, kültürel yapıtların da çeşitlenmesini ve zenginleşmesini sağlamıştır.
Uygarlıkların bıraktıkları izler ve tarihi miras, bölgeyi, ulusal ve uluslararası platformlarda
son derece çekici kılmakta ve turizm alanlarının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bununla
birlikte her kültürel ürün, müze ya da tarihi bir alan, önemli bir turizm çekiciliği olmayabilir.
Kültürel bir unsuru turistler için çekim noktası haline getirmek, imaj ve marka oluşturmayı,
planlama ve tanıtım çalışmalarını gerektirmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te de
belirtildiği üzere iç turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yurda yayılması ana politikası
çerçevesinde, kültür turizmine önem verilecek ve marka kentlerin oluşturulmasına
çalışılacaktır.

13.2. Turistik Hizmetler
Ulaşım
Turizm ulaşım sistemlerine bağlı olarak başlamış, gelişme göstermiş ve turizmin gelişmesi de
ulaşımı canlandırmıştır (Doğaner, 1998: 1). Turistik çekicilikler ulaşılabilindiği ölçüde önem
kazanmaktadır (Sertkaya Doğan, 2011: 90). Dolayısıyla turizm faaliyetleri ile ulaşım
sistemleri arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Coğrafi konum itibari ile İç Anadolu
Bölgesi’nin ulaşılabilirliğinin fazla olması, turizm açısından önemli bir avantajdır. Ayrıca
turistik çekiciliklere ziyaretçileri ulaştıracak kalite ve konforda ulaşım altyapısının varlığı,
turizmin ileri seviyelere taşınmasında etkili olmuştur. İç Anadolu Bölgesi’nde yüzey şekilleri
fazla engebeli olmadığından kara ve demir yolu ağı gelişmiştir. Ankara, Eskişehir, Kayseri ve
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Sivas önemli karayollarının kavşağı durumundadır. Demiryolu ağı da tüm bölgelerle
bağlantıyı sağlayacak şekilde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. İstanbul’dan başlayan
demiryolu hattı Eskişehir’de iki kola ayrılmaktadır. Bir kol Ankara’ya, diğer kol ise KütahyaAfyonkarahisar-Akşehir hattını izledikten sonra Konya üzerinden Ulukışla’ya kadar
uzanmaktadır (Çağlıyan ve Bozkurt Yıldız, 2013: 482). Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul
arası yüksek hızlı tren seferlerinin başlaması ziyaretçilerin destinasyonlara varış süresini
kısalttığından bölge turizmi için olumlu bir gelişmedir. Ayrıca Ankara, Eskişehir, Konya,
Sivas, Kayseri ve Nevşehir’de havaalanı bulunması turist akışını hızlandırmaktadır.
Konaklama
Turizmin temel unsurlarından birisi olan konaklama, geceleme, beslenme ve eğlenceyi içeren
bir kavramdır. Turizmin bir yerde gelişmesi, çok büyük ölçüde konaklama tesislerinin
kapasitesine bağlı olacaktır (Özgüç, 2013: 102). Turistik çekim bölgelerinde kaliteli ve
konforlu, farklı turist profillerine hitap eden ve alternatifi bol konaklama imkânlarının varlığı,
turizmin gelişmesinde ve buna bağlı olarak turist sayısının artmasında etkili olan en önemli
unsurlardandır.
Tablo: Turizm işletme ve yatırım belgeli tesis, oda ve yatak sayılarının illere göre
dağılışı (2017)
Turizm
Yatırım Turizm
İşletme
Belgeli
Belgeli
İller
Tesis Oda
Ankara

28

Karaman 1

Yatak Tesis Oda

Yatak

2.135 4.282

178

13.787 27.660

43

7

370

752

77

Konya

9

1.578 3.524

36

3.018

6.036

Aksaray

3

199

400

15

749

1.510

Kayseri

5

384

797

23

1.859

3.760

Kırıkkale

3

147

294

Kırşehir

5

446

925

Nevşehir 14

1.570 3.149

90

4.287

9.171

Niğde

3

462

1.113

4

227

467

Sivas

8

679

1.351

9

420

843

Yozgat

1

413

856

9

605

1.299
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Çankırı

2

78

156

7

268

527

Eskişehir 6

336

688

31

2.095

4.151

Toplam

7.463 15.549 379

72

25.915 52.717

Kaynak: URL-47.

İç Anadolu Bölgesi’nde 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı verilere göre, Kültür ve Turizm
Bakanlığı işletme belgeli 379 konaklama tesisi bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli
konaklama tesislerinin toplam oda sayısı, 25.915, yatak kapasitesi ise 52.717’dir. Bunun yanı
sıra yatırım belgeli 72 konaklama tesisi bulunmaktadır. Bunların oda sayısı, 7.463 ve yatak
kapasitesi 15.549’dur. Bölgede turizm işletme belgeli ile yatırım belgeli konaklama tesisleri
toplamı 451, oda sayısı 33.378 ve yatak kapasitesi 68.266’dır (Tablo 2).
Tablo: Belediye belgeli tesis, oda ve yatak sayılarının illere göre dağılışı (2006)
Tesis
Oda
Yatak
İller
sayısı
sayısı
sayısı
Aksaray

32

407

998

Ankara

129

3.766

7.121

Çankırı

13

243

539

Eskişehir

10

312

554

161

322

Karaman 7
Kayseri

23

604

1.273

Kırıkkale

4

72

147

Kırşehir

3

134

235

Konya

43

1.048

2.378

Nevşehir

172

3.642

9.290

Niğde

6

127

239

Sivas

41

940

2.083

Yozgat

23

492

1.251

Toplam

506

11.948

26.430

Kaynak: URL-48.
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Ayrıca 2006 yılı verilerine göre bölgede, belediye belgeli konaklama tesisi sayısı 506, oda
sayısı 11.948 ve yatak kapasitesi 26.430’dur (Tablo 3). Konaklama tesislerinin çoğunluğunu
oteller oluşturmakta, az da olsa pansiyon, dağ evi, butik otel ve apart otel gibi konaklama
tesisleri de bulunmaktadır. Konaklama tesislerinin büyük bir kısmı, il ve ilçe merkezlerinde
yer almaktadır. Bunlara ek olarak kentte çeşitli devlet kurumlarına ait misafirhaneler de
mevcuttur. Ancak Niğde, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat’ta hem farklı turist
gruplarına hitap edilmesi hem de konaklama seçeneklerinin artırılması bağlamında yeni
konaklama tesislerine gereksinim söz konusudur.
İşletmelerin doluluk oranları ve işletmelerde ortalama kalış süreleri de, turistik hizmetler
açısından değerlendirilebilir. Turizm merkezlerinde tesislerde ortalama kalış süresi ne kadar
uzar ve doluluk oranı ne kadar artarsa ekonomik getiri de o kadar fazla olmaktadır.
Ziyaretçilerin memnuniyet derecelerini ifade eden bu göstergeler bölgenin turizm açısından
rekabet gücünü de yansıtmaktadır.
Tablo: Turizm işletme belgeli tesislerde konaklama, geceleme sayısı, ortalama kalış
süresi ve doluluk oranının illere göre dağılımı (2016)
Konaklama
Geceleme
Dolul
Ortala
uk
ma
İller
Oranı
Kalış
Yabancı

Yerli

Toplam

Toplam

Yerli

Toplam

Süresi

(%)

Aksara
y

5.166

100.340

105.506

12.130

147.752

159.882

1,5

32,14

Ankara

283.562

1.331.38
1

1.614.94
3

664.572

2.198.93
3

286.355

1,8

31,51

Çankırı

773

39.350

40.123

2.875

54.972

57.847

1,4

42,23

Eskişeh
ir

18.393

304.160

322.553

46.871

470.811

517.682

1,6

37,16

Karam
an

2.260

43.733

45.993

5.734

6.8760

74.494

1,6

27,64

Kayseri

22.552

211.296

233.848

51.002

364.861

415.863

1.8

37,95

Kırıkk
ale

253

6.121

6.374

1.957

12.906

14.863

2,3

33,04

Kırşehi
r

1.059

78.187

79.246

8.547

99.092

107.639

1,4

35,14

Konya

54.349

411.743

466.092

102.115

612.247

714.362

1,5

34,26
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Nevşehi
r

91.007

298.222

389.229

176.790

567.349

744.139

1,9

23,37

Niğde

623

24.762

25.385

781

31.570

32.351

1,3

22,84

Sivas

1.418

46.575

47.993

3.352

64.591

67.943

1,4

32,87

Yozgat

48.0

14.910

14.958

78.0

26.730

26.808

1,8

24,99

Türkiy
e

14.269.3
81

22.676.2
61

36.945.6
42

65.793.3
16

46.752.1
71

112.545.4 3.05
87

41.51

Kaynak: URL-49.

2016 yılı verilerine göre turizm işletme belgeli tesislerde konaklama ve geceleme sayısının
illere dağılımına bakıldığında en yüksek değerin Nevşehir iline ait olduğu bunu Sivas ve
Ankara’nın takip ettiği görülmektedir. İşletmelerde ortalama kalış süresi 2,3 ile 1,3 arasında,
tesislerin doluluk oranı ise 22,84 ile 42,23 arasında değişmektedir. Genel olarak ortalama
kalış süresi ve doluluk oranlarının Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. (Tablo
4).

İller

Tablo: Belediye belgeli tesislerde konaklama, geceleme sayısı, ortalama kalış süresi ve
doluluk oranının illere göre dağılımı (2016)
Konaklama
Geceleme
Ortalama Doluluk
Oranı
Kalış
Yabancı

Yerli

Toplam

Yabancı

Yerli

Toplam

Süresi

(%)

Aksaray

930

53.845

54.775

1.006

63.006

64.012

1,2

25,22

Ankara

42.997

309.378

352.375

67.105

489.557

556.662

1,6

18,02

Çankırı

533

25.538

26.071

1.311

37.272

38.583

1,5

11,88

Eskişehir

177

34.674

34.851

567

59.646

60.213

1,7

32,39

Karaman

192

19.889

20.081

381

25.452

25.833

1,3

32,84

Kayseri

2.362

78.620

80.982

3.397

131.733

135.130

1,7

29,77

Kırıkkale

90

27.122

27.212

329

40.412

40.741

1,5

34,36

Kırşehir

1.244

11.074

12.318

1.693

15. 979

17.672

1,4

10,86

Konya

726

256.406

263.132

11.075

353.112

364.187

1,4

23,70
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Nevşehir

176.067

389.770

565.837

324.979

642.458

967.437

1,7

30,72

Niğde

343

23.017

23.360

941

36.345

37.286

1,6

23,17

Sivas

13.413

416.142

429.555

23.367

565.424

588.791

1,4

37,42

Yozgat

1.160

127.612

128.772

1.594

172.737

174.331

1,4

33,59

Türkiye

3.778.493 18.659.732 22.438.225 11.667.057 30.099.393 41.766.450 1,9

29,91

Kaynak: URL-50.

2016 yılı verilerine göre belediye belgeli tesislerde konaklama ve geceleme sayısının illere
dağılımına bakıldığında en yüksek değerin turizm işletme belgeli tesislerde olduğu gibi
Nevşehir, Sivas ve Ankara illerine ait olduğu görülmektedir. İşletmelerde ortalama kalış
süresi ise 1,2 ile 1,7 arasında, tesislerin doluluk oranı ise 10,86 ile 37,42 arasında
değişmektedir (Tablo 5).
Yeme-İçme, Eğlence ve Alışveriş
Yeme içme ihtiyacını karşılamaya yönelik tesisler, bulunduğu bölgenin ekonomisine katkı
sağlamanın yanında turizm endüstrisinde çalışanların istihdamına da imkân vermektedir. Aynı
zamanda bu tesislerin varlığı ve kalitesi konaklama, ulaşım, çekicilik gibi turistik ürünün
temelinde yer alan kritik faktörleri tamamlar niteliktedir.
Tablo: İBBS 1. Düzey Bölgelerinden Batı Anadolu ve Orta Anadolu Turizm Belgeli
Yeme İçme Tesislerinin Sayısı (2016)
Turizm Yatırım Belgeli Turizm İşletme Belgeli
Türü

Sınıfı

Tesis Kapasite (kişi)

1. Sınıf Lokanta 16

68

22.796

19

3.038

1

100

34

8.248

10

2.795

Temalı Park

1

450

Mola Noktası

6

2.400

139

39.827

Lokantalar
Kafeterya

3.135

Tesis Kapasite (kişi)

2. Sınıf Lokanta
1

150

Özel Tesis
Günübirlik Tesisler

Toplam

1

20

350

3.635
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Kaynak: URL-51.

Yeme-içme, eğlence, spor tesisleri, alışveriş merkezleri ve hediyelik eşya dükkânları gibi
turizm işletmeleri bir turizm bölgesinin turistik ürün açısından çekiciliğini arttırmakta ve
talebin bölgeye yönelmesini sağlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde İBBS 1. Düzey
Bölgelerinden Batı Anadolu ve Orta Anadolu’da turizm aktivitesine katılan ziyaretçilerin
yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Turizm Bakanlığından işletme belgeli ve
belediye belgeli 43.462 kişi kapasiteli 159 tesis bulunmaktadır (Tablo 6).
Tablo: İBBS 1. Düzey Bölgelerinden Batı Anadolu ve Orta Anadolu Turizm Belgeli
Diğer Tesislerin Sayısı (2016)
Turizm
Yatırım Turizm
İşletme
Belgeli
Belgeli
Türü
Kongre
Merkezi

Sınıfı
ve

Sergi

2

Temalı Park
Müstakil
Yerleri

Tesis Sayısı
2

1
Eğlence

Özel Tesis

Toplam

15
Sema Gösterisi
ve
Kültürel
Etkinlikler
Merkezi

1

Sauna

1

Terminal
Hizmetleri Tesisi

1

Akvaryum

1
3

23

Kaynak: URL-51.

Turizm pazarlamasını etkileyebilecek unsurlardan biri de ziyaretçilerin eğlence ihtiyacını
karşılamaya yönelik tesislerin varlığıdır. İBBS 1. Düzey Bölgelerinden Batı Anadolu ve Orta
Anadolu’da turizm belgeli diğer tesislerin sayısı 3’ü turizm yatırım belgeli ve 23’ü turizm
işletme belgeli olmak üzere 25’dir. 2016 yılı verilerine göre bunlardan 4’ü kongre ve sergi
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merkezi, 1’i temalı park, 15’i müstakil eğlence yerleri, 1’i Sema gösterisi ve kültürel
etkinlikler merkezi, 1’i sauna, 1’i terminal hizmetleri tesisi ve 1’i akvaryum’dur.

13.3. Mevcut Ve Potansiyel Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
13.3.1. Mevcut Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
İç Anadolu Bölgesi sahip olduğu turizm değerleri bakımından, birçok turizm türü ve
faaliyetine uygun konumdadır. Ayrıca bu turizm türlerine ilişkin önemli bir potansiyele
sahiptir. Bölgede inanç turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi, termal turizm, kış sporları
turizm, dağcılık, yayla turizm ve eko turizm aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.
İnanç turizmi: İç Anadolu Bölgesi hem İslam dinine hem de Hristiyanlık dinine inanlar
tarafından değerli ve kutsal kabul edilen çok sayıda inanç ve kültür varlığına sahiptir.
İslamiyet açısından büyük önem taşıyan kutsal mekânlardan Mevlana Türbesi ve Dergâhı,
Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve Külliyesi, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Hacı Bayram Cami
ve Türbesi, Ahi Evran Cami ve Türbesi başta olmak üzere birçok tarihi cami ve türbenin
bölgede yer alması, inanç turizmi için büyük bir avantajdır. Özellikle Kapadokya olarak
adlandırılan bölgede, Hristiyanlık inancı açısından kutsal kabul edilen ve günümüze kadar
ulaşan mekânlar da, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği inanç noktalarıdır.
Ayrıca bu yapıtlar İç Anadolu Bölgesi’nin uluslararası tanıtımında öncü unsurlardandır.

Foto 33: Mevlana Türbe ve Müzesi ile Selimiye Cami’den bir görünüm (Kaynak: URL58).

Kültür Turizmi: Kültürel değerleri ile insanlık tarihinin tüm evrelerine tanıklık eden İç
Anadolu Bölgesi, kültürel unsurlar bağlamında oldukça elverişlidir. Türkiye Turizm Stratejisi
2023’te de belirtildiği üzere iç turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yurda yayılması ana
politikası çerçevesinde kültür turizmine önem verilecek ve marka kentlerin oluşturulmasına
çalışılacaktır. Bu kapsamda değerlendirilmeye alınan 15 il arasında Konya, Nevşehir ve
Sivas’ın bulunması kültür turizmi perspektifinde bölgenin var olan çekiciliğini daha da
arttıracaktır.
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Kongre Turizmi: İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi konumu düşünüldüğünde, kongre turizmi
için çok uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca Ankara, Konya, Nevşehir ve Eskişehir
konaklama ve alt yapı imkânları bakımından ön plana çıkan illerdir. Bununla birlikte Kültür
ve Turizm Bakanlığının kongre turizminin geliştirileceği iller arasında Ankara ve Konya’nın
da gösterilmesi önemli bir avantajdır.
Termal Turizm: Turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde önemli
yer tutan termal turizm açısından İç Anadolu Bölgesi dikkat çekmektedir. Türkiye Turizm
Stratejisi 2023 kapsamında da gelişiminde öncelik tanınan turizm türlerinden olan termal
turizmde Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Niğde illeri önemli bir
potansiyele sahiptir.
Kış Sporları Turizm: Kış Sporları Turizmine yönelik olarak ilan edilmiş olan toplam 28 adet
Turizm Merkezleri (TM) ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinden (KTKGB)
5’i bölge içinde yer almaktadır. Kayseri Erciyes Kış Sporları TM ve Kastamonu Çankırı Ilgaz
Kış Sporları TM faal olup, Sivas Yıldız Dağı TM ve Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldız Tepe
KTKGB tam olarak faal değildir (Foto 9a). Ayrıca planlaması hazırlanmış olan Aksaray
Hasan Dağı Kış Sporları TM’nin mekanik tesisleri yapım aşamasındadır (URL-52).
Dağcılık: Özellikle Niğde Aladağlar ve Kayseri Erciyes Dağı başta olmak üzere Akdağlar,
Hınzır ve Tecer, Elmadağ, Sündiken, Melendiz, Hasan Dağı, Karacadağ ve Karadağ dağcılık
sporunu sevenlere olağanüstü çekici ve ilginç olanaklar sunmaktadır.

Foto 34: a- Erciyes Kayak Merkezi’nden bir görünüm. b- Hasandağı zirve
tırmanışından bir görünüm (Kaynak: URL-59).

Yayla Turizm: İç Anadolu Bölgesi’nde yayla odaklı turizm gelişimi yerine, yaylaların; diğer
turizm çeşitlerini destekleyici unsur olarak değerlendirilmesi, bölgede kalış süresinin
uzatacağından önem arz etmektedir. Bu amaçla Ankara Çamlıdere-Benli yaylaları, Sorgun,
Nallıhan Andız, Ulucak, Başköy ve Salın (Maden) yaylaları ile Karaşar-Eğrioba yaylaları;
Aksaray Eskil yaylaları; Çankırı, Büyük, Kırkpınar ve Bozan yaylaları; Kırıkkale, Hodar,
Bedesten, Kamışlı, Sarıkaya, Koçu, Gümüşpınar, Pehlivanlı, Suludere, Yeşilkaya, ve Azgın
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yaylaları; Yozgat, Bozok ve Çadırözü yaylaları; Kararaman, Barçın ve Avdan yaylaları ile
Sivas, Eğriçimen, Başyayla, Kalınpınar, Sarıçiçek, Arpacık, Kengercik ve Toplan yaylaları
dikkat çekmektedir.
Eko Turizm Aktiviteleri: Son yıllarda iyice yaygınlaşan ve simgeleşen ekoturizm, çevre
duyarlılığının turizmdeki izdüşümü ve doğal alanlardaki seyahatlerin bir numaralı
adlandırıcısı olarak kabul görmektedir (Sezer, 2011: 515-516). Bulunduğu konum ve sahip
olduğu doğal ve kültürel çekicilikler nedeniyle İç Anadolu Bölgesi’nde ekoturizm potansiyeli
oldukça yüksektir. Özellikle koruma altında olan hassas alanlar bakımından da dikkate değer
bir güce sahiptir. Bu kapsamda ekoturizmde koruma altına alınmış alanların ayrı bir önemi
vardır. Doğayı korumayı birinci öncelik olarak kabul eden bir anlayışın hâkim olduğu
ekoturizm aktiviteleri, bozulmamış ve koruma altına alınmış sahalara yapılan seyahatlerin
yaygın olduğu bir turizm türüdür. Bu nedenle milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları,
tabiat koruma alanları gibi korunan alanlar, ekoturizm turlarının en çok ilgi gören
güzergâhlarını oluşturmaktadırlar. (Bekdemir ve Sezer, 2016: 316). Çünkü söz konusu
sahalar, barındırdıkları nadir biyolojik ve kültürel varlıklarıyla, ekoturizm faaliyeti için
istenilen kriterleri karşılamaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde bölgede doğa yürüyüşü
(trekking), atlı doğa yürüyüşü, dağ bisiklet turu, botanik turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş
gözlemciliği (ornitoloji), yaban hayatı gözlemciliği, manzara seyretme, av turizmi, kampkaravan turizmi, akarsu turizmi (rafting-kanoculuk), oryantiring, jeep safari, foto safari,
yamaç paraşütü ve balon gibi çok çeşitli ekoturizm aktivitesinin gerçekleştiği alanlar söz
konusudur .

Foto 35: a- Atlı doğa yürüyüşlerinden bir görünüm(Kaynak: URL-60). b- Balon
turlarından görünüm.
13.3.2. Potansiyel Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
İç Anadolu Bölgesi tarihi ve doğal zenginlikleri ile ülkemizin önemli turizm potansiyeli olan
bölgelerinden biri konumundadır. Ancak bu potansiyellerin yeterince kullanılmadığı,
dolayısıyla bölgede birçok turizm türünün ve alt faaliyetlerinin çok az sayıda gerçekleştiği ya
da hiç gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. Turizm çeşitliliğinin arttırılması, bölge
potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi, erişim ve konaklama olanaklarının
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iyileştirilmesi ve gerekli olan diğer turistik altyapının oluşturulması ile mümkün olabilecektir.
Ayrıca farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak bölgenin daha da cazip
hale getirilmesi söz konusudur. Bölgenin İpek Yolu turizmi, golf turizmi, gastronomi turizmi
ve mağara turizmi açısından geliştirilebilecek bir potansiyel taşıması, turizm faaliyetleri için
büyük bir avantajdır.
İpek Yolu Turizmi: Kültür ve turizm bakanlığınca turizmin ülke geneline ve tüm yıla
yaygınlaştırılması politikası çerçevesinde yürüttüğü çalışmalardan birisi olan “İpek Yolu
Projesi” ile kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından olan ve çoğu doğaya ve çevresel
etkenlere yenik düşmüş bulunan hanların (kervansarayların) korunması, bir koruma-kullanma
dengesi içinde yaşatılarak “Tarihi İpek Yolu”nun canlandırılması planlanmıştır. Bu kapsamda
yapılan ön çalışmalarda, ana tur güzergâhları ile çakışan İpek yolları üzerinde yer alan 11
kervansaray belirlenmiştir. Turizm amaçlı kullanımı hedeflenen bu kervansaraylardan Sultan
Hanı (Aksaray), Ağzıkara Han (Aksaray), Alay Han (Aksaray) ve Sarı Han (Nevşehir) İç
Anadolu Bölgesi içerisinde bulunmaktadır (URL-53). Ayrıca Türkiye Turizm Stratejileri 2023
çerçevesinde belirlenen 7 tematik koridordan biri de “İpek Yolu turizm koridoru”dur. Tarihi
İpek Yolu güzergâhının Anadolu’daki parçalarından biri olan ve İstanbul’dan Avrupa’ya
ulaşan bölümü üzerinde bulunan koridor, İç Anadolu Bölgesi’nden Ankara ili Beypazarı,
Güdül ve Ayaş ilçelerini kapsamaktadır. Tarihi açıdan zengin bir dokuya sahip bu tematik
koridorda Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğuna ait eserler ve çok sayıda sivil
mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Bölge, tarihte olduğu gibi günümüzde de kültür ve ticaret
konusunda Türkiye’nin en önemli iki kenti olan Ankara-İstanbul güzergâhında
bulunduğundan önemli bir potansiyele sahiptir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).
Golf Turizmi: Ülkemizde golf tesisleri çoğunlukla sahile yakın, yüksek kapasiteli zengin
yeme-içme, alışveriş, eğlence olanaklarının sunulduğu konaklama tesislerinin yakınındadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı golf turizmine yönelik olmak üzere 29 adet golf alanı planlanmış
olup belirlenen 5 il arasında Nevşehir de bulunmaktadır (URL-54).
Gastronomi Turizmi: Gastronomi, tüketiciler için çekim sağlayan, değerli bileşenler
oluşturan, kültürel ürünlerin geleneksel öncülüğünü yapan, mimari, sanat, müzeler, etkinlikler
gibi kültürde önemli değere sahip bir turizm çeşididir (Batu, 2016: 21). Turizmde özellikle
kırsal turizmde gastronomi çok önemlidir ve yöresel tatlar bir kültürel kimliktir. Yöresel
mutfağın yemekleri kadar, yemek malzemeleri, mutfak araç-gereçleri, pişirme usulleri,
pişirme yerleri, sunum şekli ve sunulan yer, kültürü yansıttığından turizme zemin teşkil
etmektedir (Soykan, 2004: 123). İster dolaylı ister doğrudan olsun yerel mutfaklar, yerel
kültürün tanıtımında çok önemli rol oynamakta ve bu durum şehrin veya bölgenin gastronomi
turizmi açısından markalaşmasında etkin olmaktadır. Yerleşme tarihi bakımından binlerce
yıllık geçmişe sahip İç Anadolu Bölgesi, farklı özellikte birçok kültüre ev sahipliği yapması
sebebi ile adeta bir kültür beşiği durumundadır. Söz konusu kültürel zenginliğin yansıması
bölge mutfağında ve geleneksel lezzetlerde de kendini göstermektedir. Bölge mutfağı ağırlıklı
olarak unlu ve etli besinlerden oluşmaktadır. Kayseri Develi cıvıklısı, Kayseri mantısı,
Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu, Tomarza kabak çekirdeği (Deniz ve Atışman, 2017);
etliekmek, bamya çorbası, tandır kebabı (çebiç), su böreği (Batu, 2016); çiğbörek (çibörek-
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şırbörek), met helvası, göbete, bıt-bıtı çorbası (Kaşlı vd., 2015); sebzeli sivas kebabı,
peskütan çorbası (Zengin ve Işkın, 2017) bölgenin gastronomi turizmi için dikkat çeken
geleneksel lezzetlerinden sadece birkaçıdır. Gastronomi turizmi potansiyeli yüksek olan İç
Anadolu Bölgesi’nin bu amaçla da değerlendirilmesi, yerel kimliğin ve kültürün tanıtılması
yanında bölge turizmine ve ekonomik yapısına önemli katkı sağlayacaktır. Ayıca Nevşehir’de
kaliteli şaraplar da üretilmesi, şarap tatma turları için bir avantajdır. Bu amaçla seyahat
acenteleri şarap yollarını kapsayan ve Kapadokya’dan geçen bir haritayı baz alarak turlar
düzenlemektedir (Aslan vd. 2014: 8).
Mağara Turizmi: Turizm çeşitliliği açısından bölgedeki Sarıkaya, Yelinüstü, Yelinini,
Hışlayık, Manazan, Meraspolis, Ulubük, Kara, Sulu, Başharman, İncesu, Yerköprü, Tınaztepe
ve Değirmenli mağaraları önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bunlardan Konya Tınaztepe
Mağarası turizme açık olup, diğerleri uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek
özel ilgi gruplarına yönelik mağaralardır.

13.4. Talep Analizi
Yerli ve Yabancı Turist Sayısı ve İllere Dağılışı
2016 yılında bölge konaklama tesislerine 4.683.867’si yerli 721.670’i yabancı olmak üzere
toplam 5.405.537 ziyaretçi giriş yapmıştır. Yerli ve yabancı turist sayıları hem bölge hem de
il kapsamında karşılaştırıldığında ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun yerli turistlerden
oluştuğu görülmektedir. Bölgeye gelen turistlerin %86,7’si yerli turistlerden, %13,3 ise
yabancı turistlerden oluşmaktadır.
Tablo: Turizm işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerde konaklama sayısının illere
dağılışı (2016)
Konaklama
İller
Yabancı

Yerli

Toplam

Aksaray

6.069

154.185

160.254

Ankara

326.559

1.640.759

1.967.318

Çankırı

1.306

64.888

66.194

Eskişehir

18.570

338.834

357.404

63.622

66.074

289.916

314.830

33.243

33.586

Karaman 2.452
Kayseri

24.914

Kırıkkale 343
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Kırşehir

2.303

89.261

91.564

Konya

55.075

668.149

723.224

Nevşehir

267.074

687.992

955.066

Niğde

966

47.779

48.745

Sivas

14.831

462.717

477.548

Yozgat

1.208

142.522

143.730

Bölge
Toplamı

721.670

4.683.867

5.405.537

Türkiye

18.047.874 41.335.993 59.383.867

Kaynak: URL-49; URL-50.

Bölge illerine bakıldığında turist sayısının en fazla olduğu il 1.967.318 kişi ile Ankara’dır.
Bunu Nevşehir (955.066 kişi) ve Konya (723.224 kişi) takip etmektedir. Turist sayısının en az
olduğu iller ise Kırıkkale (33.586 kişi), Niğde (48.745 kişi) ve Karaman (66.074 kişi)’dır.
Yabancı Ziyaretçilerin Milliyete Dağılışı
İç Anadolu Bölgesi’ni ziyaret eden yabancı turistlerin milliyete dağılışına bakıldığında
özellikle Uzak Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri dikkat çekmekte, turist talebi bu ülkelerde
yoğunlaşmaktadır. İl kültür ve turizm müdürlükleri, seyahat acenteleri ve Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği’nden derlenen bilgilere göre bölge konaklama tesislerine giriş yapan
yabancı turistler içerisinde en fazla Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland, Tayvan, Almanya ve
İspanya vatandaşları yer almaktadır. Bununla birlikte İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda,
Rusya Federasyonu, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Azerbaycan
ve İran gibi ülkelerden gelenlerin sayısı da oldukça fazladır.
Turist Profili
Turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve uluslararası bir marka haline
getirilmesinde izlenecek stratejilerden biri de turist profili odaklı turizm ürünü
oluşturulmasıdır (Doğan vd., 2010: 80). Çünkü bir bölgeye gelen turist profilini belirlemek,
bölgede oluşturulacak ürün ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalara
kaynak teşkil etmektedir. Turist özelliklerinin belirlenmesi, ziyaret edilen yöredeki turistik
ürünlerin şekillenmesinde ve turizmi geliştirme planlarının hazırlanmasında rol oynamaktadır.
Bu nedenle İç Anadolu Bölgesi turist profilinin belirlenmesi, mevcut potansiyeli belirlemek
ve bölge turizmini ileriye taşımak adına oldukça önemlidir. Bölge il kültür ve turizm
müdürlükleri, seyahat acenteleri ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden derlenen verilere
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göre İç Anadolu bölgesinde turist profili oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bölge, dünyanın
farklı kültür, gelişmişlik düzeyi ve yaşam standartlarına sahip ülkelerinden turist
çekebilmektedir. Yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümü, orta ve düşük gelir grubundaki
insanlardan oluşurken, yüksek gelir grubundakilerin oranı ise oldukça azdır. Yerli ziyaretçiler
ise çoğunlukla orta gelir grubunda yer almaktadır. Bölgeye gelen turistlerin genelde evli ve
eğitim seviyesinin yüksek olduğu görülmektedir.

13.5. Pazar Analizi
Mevcut Pazar Ülkeleri
Dünyada turizm hızlı bir gelişme gösterirken, Türkiye’de de gerek ekonomi politikaları
kapsamında gerekse mikro düzeyde, turizm sektörü, ciddi bir büyüme sağlamıştır. Fakat
Türkiye genelinde olduğu gibi İç Anadolu Bölgesi’nde de yabancı ziyaretçi sayısı ve turizm
gelirlerinde 2016 yılında sert bir düşüş yaşanmıştır. 2017’nin ise turizm açısından toparlanma
yılı olduğu gözlenmiş ve yabancı turist sayısında tekrar artış meydana gelmiştir. Buna bağlı
olarak bölgede öne çıkan mevcut pazar ülkelerine bakıldığında, Uzak Doğu ve Batı Avrupa
ülkeleri dikkat çekmektedir. İl kültür ve turizm müdürlüklerinden derlenen bilgilere göre,
bölge konaklama tesislerinde geceleme yapan yabancı turistler içerisinde ilk sırada Çin
vatandaşları gelmektedir. Bu ülkeyi sırasıyla Güney Kore, Malezya, Tayland, Tayvan,
Almanya ve İspanya vatandaşları izlemektedir.
Ayrıca bölge konaklama tesislerine giriş yapan yabancı ziyaretçiler arasında İsveç, Norveç,
Danimarka, İrlanda, Rusya Federasyonu, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
İsrail, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerden gelenlerin önde olduğu görülmektedir. Turist
gönderen bu pazar ülkeleri ile olan bağların kuvvetlendirilmesi ve yeni pazarların ortaya
çıkarılması, bölge turizm çekiciliklerinin tanınması ve daha fazla sayıda turist çekebilmesi
için oldukça önemlidir. Bu durum, dünya turizm pastasından alınan payın artmasına, bununla
birlikte bölge illerindeki ekonomik gelişmeye ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı
sağlayacaktır.
Potansiyel Pazar Ülkeleri
İç Anadolu Bölgesi’nin turist çekebildiği ve bundan sonraki dönemde turist çekebilme
potansiyelinin yüksek olduğu turizm pazarlarından birisi Ortadoğu ve Arap dünyasıdır.
Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi Müslüman ülkelerden gelen
turist sayısı son yıllarda artmaya başlamıştır. Yine İran, İsrail, Ürdün, Lübnan, Irak gibi
Ortadoğu ülkeleri de bu açıdan değerlendirilmelidir. Özellikle son dönemde, İran-Türkiye
ilişkilerinin olumlu rüzgârının, İranlı turistlerin sayısına yön vereceği öngörülebilir. Ortadoğu
turizm pazarının genel özellikleri başında, Ortadoğulu turistlerin dünyada en yüksek harcama
yapan turist grubu içinde yer alması, kişi başına düşen yüksek gelir, uzun süreli konaklama ve
fazla harcama yapma eğilimi olduğu düşünülürse (Sarı ve Yıldırım, 2015) bu turizm pazarı
oldukça önemsenmelidir. Ayrıca İç Anadolu Bölgesi için önemli bir pazar potansiyeli taşıyan
Japonya da, bu çerçevede dikkat çekmektedir. Türkiye’nin sınır komşularında yaşanan
gelişmeler ve terör olayları nedeniyle, 2015 ve 2016 yıllarında Japonya’da, Türkiye’nin
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önemli bir kısmı, riskli bölge ilan edilmiştir. Dolayısıyla bölge için uzun zamandır devam
eden, Japon turist ziyaretleri, kesintiye uğramıştır. Bu olumsuz atmosferin dağıtılması ve
Japonya’daki Türkiye ile ilgili ön yargıların ortadan kaldırılması ile İç Anadolu Bölgesi Japon
turistleri misafir etmeye devam edecektir.
Bu bağlamda Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te de ifade edildiği gibi, bölge ölçeğinde de
Avrupa ülkelerindeki pazar payı sürdürülebilir turizm ürünlerinin tanıtımıyla arttırılmalı,
turizm açısından hızla büyüyen Doğu Asya Pasifik Bölgesi ve özellikle Hindistan ve Çin’e
özel önem verilmeli, Ortadoğu ülkeleri, İran ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nde
bölgeye yönelik özel tanıtım kampanyaları düzenlenerek pazar payı yükseltilmelidir.

13.6. Rekabet Analizi
İç Anadolu Bölgesi’nin Diğer Coğrafi Bölgelere Göre Rekabet Gücü
Destinasyon rekabeti, bir destinasyonun, müşteriyi (turisti) azami ölçüde memnun edecek
turizm ürününü, diğer destinasyonlardan daha farklı, kaliteli ve iyi sunabilmesi ve bunu
sürdürebilmesidir (Bahar ve Kozak, 2005: 141). İç Anadolu Bölgesi’nin diğer bölgelere göre
rekabet gücü bu bağlamda ele alınmalıdır. Söz konusu bakış açısıyla incelendiğinde bölge,
doğal ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Buna bağlı olarak çok çeşitli turizm
türlerinin gerçekleşiyor olması önemli bir avantajdır. İç Anadolu Bölgesi’nde Kapadokya
olarak markalaşmış dünyaca tanınan bir sahanın bulunması, Şeb-i Arus Hazreti Mevlana’nın
Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri ve Mevleviliğin uluslararası boyutlarda
biliniyor olması, dünya miras alanları başta olmak üzere korunan alanların zenginliği, tarih
boyunca birçok medeniyet ve çeşitli dinlerin barınması, eşsiz ve ilginç doğal kaynakların
varlığı, turistik hizmetler açısından kriterlerin genel anlamda yeterli olması ve ulaşım
kolaylığı, turizm potansiyelini belirlemede öne çıkan etkenlerdir. Bununla birlikte bölgenin
denize kıyısının olmayışı, bölge genelinde karasal iklim özelliklerinin görülmesi ve hâkim tür
haline gelen step formasyonu, turizm açısından dezavantaj olarak değerlendirilebilir.
İç Anadolu Bölgesi’nin Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi
İç Anadolu Bölgesi sahip olduğu doğal ve kültürel turistik çekicilikleriyle dikkate değer bir
turizm potansiyeline sahiptir. Ülkemiz turizminde, kültür turizmi, inanç turizm ve eko turizm
aktiviteleri payının giderek artması ve dolayısıyla bu turistik faaliyetlere yönelik turist
talebinin de yükseliş eğiliminde olması nedeniyle, bölge cazip bir saha haline gelmeye
başlamıştır. Çok çeşitli turizm türlerinin gerçekleştiriliyor olması ve yeni turizm türleri için
önemli bir potansiyel arz etmesi, bölgenin turistik çekiciliğini arttırmaktadır.
2016 yılında bölge konaklama tesislerine 4.683.867’si yerli, 721.670’i yabancı olmak üzere
toplam 5.405.537 ziyaretçi giriş yapmıştır. Bölgeye gelen turistlerin % 86,7’si yerli
turistlerden, %13,3 ise yabancı turistlerden oluşmaktadır. Ülke genelinde ise konaklama
tesislerine 41.335.993’ü yerli, 18.047.874’ü yabancı olmak üzere toplam 59.383.867 ziyaretçi
giriş yapmıştır. Bunun % 69,6’sı yerli turistlerden, % 30,4’ü ise yabancı turistlerden
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oluşmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nde konaklama tesislerine giriş yapan ziyaretçi sayısı
(5.405.537), Türkiye toplamının (59.383.867) % 9,1’idir.
Müze ziyaretçi sayıları da bölge turizm hareketliliği hakkında fikir vermektedir. 2016 yılı en
çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yerinden 5’i İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.
Ziyaretçi istatistiğine bakıldığında en çok ziyaret edilen müze Konya Mevlana Müzesidir.
2016 yılında Konya Mevlana Müzesini 2.429.573, Nevşehir Göreme Ören yerini 509.131,
Aksaray Ihlara Vadisi Ören yerini 385.904, Nevşehir Hacıbektaş Müzesini 306.292 ve
Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehrini 285.645 kişi ziyaret etmiştir (URL-55).
Ayrıca Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
(Eskişehir), Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi (Aksaray, Kayseri, Kırşehir, ve
Nevşehir), Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi (Konya), Hitit Kültür ve Turizm
Gelişim Bölgesi (Yozgat) ve İpek Yolu Turizm Koridoru (Ankara) dâhilinde İç Anadolu
Bölgesi’nden illerin bulunması, bölge turizminin gelişimi adına önemli bir avantajdır.

13.7. Sentez (Swot Analizi)
Bölge turizminin güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı
tehditler bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nin turizm açısından SWOT analizinin yapılması
güncel durumu değerlendirmeyi ve gelecek için stratejiler oluşturmayı kolaylaştırmaktadır.
İç Anadolu Bölgesi’nin Turizm Açısından SWOT Analizi
A-Güçlü Yönler

B-Zayıf Yönler

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Turizm için ayrılan tanıtım ve pazarlama
olması sebebiyle sahip olduğu tarihi ve bütçelerinin yetersizliği
kültürel zenginliğin, kültür turizmi için
elverişli olması
Turizm çekiciliği açısından uygun iklim, Yoğun turizm bölgelerinde düzensiz ve
çarpık yapılaşma nedeniyle doğal
doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre
çevrenin giderek bozulması
Termal turizm olanağı açısından, önemli
termal kaynakların bulunması
Dağcılık ve dağ turizmi açısından önemli Kültürel ve tarihi
korunamaması
bir potansiyele sahip olması
Kış sporlarına
bulunması

uygun

mirasın

yeterince

merkezlerin

Nitelikli konaklama ve yiyecek-içecek
Yayla turizmine uygun potansiyelinin tesisi sayısının yetersizliği
olması
Kongre turizmine uygun tesislerin ve Turizm bilincinin gelişmemiş olması
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kongre merkezlerinin bulunması
İnanç turizmi için çekim merkezi olması
Eko turizme ve kırsal turizme uygun
alanların bulunması

Potansiyel
turizm
destinasyonlarına
ulaşımda altyapının yetersiz olması

Akarsu turizmi (rafting, kano, nehir Turizm
işletmeciliği
yatırımlarının
kayağı) için uygun akarsuların olması
yönlendirilmesi ile ilgili koordinasyon
eksikliğinin bulunması
Bölge içerisinde yer alan illerin turizm
planlamalarında
turistik
ürün
çeşitlendirmesinin yer alması
Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri illeri
Tüm dünyada bilinirliğe sahip Dünya hariç tutulursa bölge genelinde sosyal ve
Miras alanlarının olması
kültürel
yaşam
alanlarının
ve
faaliyetlerinin kısıtlı olması
Turizm
amaçlı
kullanılabilecek
özelliklere sahip, koruma altına alınmış
alanların bulunması
Bölgede
yaşayanların
turizm
Üniversitede ve orta öğretim düzeyinde etkinliklerine ve faaliyetlerine ilişkin
turizm eğitimi veren kurumların olması
ilgisinin örgütlenememiş olması
Bölgeler arasında merkezi ve önemli bir
geçiş noktasında bulunması
Gelişmiş ulaşım imkânları
Geleneksel kültürel değerleri yaşatan
festival ve şenliklerin gerçekleştiriliyor
olması

Bölge genelinde turizm ile ilgili
paydaşların koordineli bir biçimde
çalışmıyor olması

Korunan alanlar üzerinde birden çok
Bölge içerisinde kalkınmada öncelikli kurumun
söz
sahibi
olmasından
illerin (Aksaray, Niğde, Nevşehir, kaynaklanan problemler
Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat,
Sivas, Karaman) bulunması
Türkiye’nin önemli müzelerinin bölgede Uzun vadeli gerçekçi ve uygulanabilir
turizm planlarının hazırlanamamış olması
yer alması
Marka imajı taşıyan Kapadokya’nın
varlığı
Denize kıyısının bulunmayışı

Turizm sektörü ile bütünleşmiş ürünlerin
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olmaması
C- Fırsatlar

D-Tehditler

Bölgede güçlü potansiyeli bulunan Dış basında Türkiye ile ilgili konulara
doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklere ilişkin olarak yer alan olumsuz yayınlar
ilginin artması
ve bunların neden olduğu imaj sorunu
Turizmin lüks bir tüketim olmaktan Coğrafi konum nedeniyle yakın çevrede
çıkıp, zorunlu bir ihtiyaca dönüşmesi
yaşanan
savaşlardan
ve
siyasi
istikrarsızlıklardan
olumsuz
yönde
Turizm faaliyetlerinin giderek gelişmesi etkilenme
ve çeşitlenmesi
Bölgenin taşıma kapasitesi konusundaki
Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, sorunları
Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir,
Yozgat illerinin Türkiye Turizm Ekoturizm alanlarında yaşanan çevre
Stratejisi 2023 dâhilinde turizm gelişim bozulmaları
bölgeleri ve turizm gelişim koridorları
Turizm konusunda girişimci yetersizliği
içerisinde yer alması
Bölgenin kültür turizmi bakımından Seyahat acentelerinin düzenlediği özel ilgi
diğer
bölgelere
göre
göreceli turlarındaki yetersizlik
üstünlüklere sahip olması
Yanlış arazi kullanımı ve çarpık
Turizm yatırımı ve tanıtımı konusunda yapılaşma (Turistik eşya satış üniteleri,
imara aykırı yapılar)
önemli potansiyelinin bulunması
ORAN, BEBKA, KUZKA, Ahiler,
Mevlana
ve
Ankara
kalkınma
ajanslarının bölgedeki turizm projelerini
desteklemesi
Turizm çekiciliği açısından
keşfedilebilecek alanların varlığı

Doğal yapıya
çalışmaları

uymayan

alt

yapı

Alternatif turizm başlığı altında yapılan
yanlışlıklar (motorsiklet, jeep, atv, motor
yeni vb. araçlarla yapılan turlar)
Katı ve sıvı atıklar

Tanıtım
konusunda
çalışmalardaki artış

yapılan Kimi zaman, ekonomik çıkarların,
ekolojik dengenin korunmasından üstün
Yerel halkın turizm faaliyetlerine olumlu tutulması
bakması ve yöre insanının geleneksel Bazı illerde yatırım, iş gücü ve bürokratik
konukseverliği
engelleri aşma konusunda yetersiz
kalınması

SONUÇ

406

Sahip olduğu köklü geçmişi ve birçok medeniyetin izlerini taşıması nedeniyle farklı
kültürlerin eserlerinin görüldüğü İç Anadolu Bölgesi, eşsiz doğal güzellikleri ile de önemli bir
turizm potansiyeli taşımaktadır. Ancak bölgede tarihi ve doğal güzelliklerin turizm açısından
yeterli derecede kullanılmadığı ve turizm gelirleri bakımından istenilen payın alınmadığı
düşünülmektedir. Bunun için konu ile ilgili paydaşlara daha fazla görev düşmekte olup
gerekli mali desteğin sağlanması ve girişimcilerin desteklenmesi önemlidir.
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Uygulamalar
İç Anadolu Bölgesi turizm faaliyetleri bakımından hangi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
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Uygulama Soruları
İç Anadolu bölgesi destinasyon noktalarını harita üzerinde belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İç Anadolu bölgesi genel coğrafi özellikleri ve bölgede yer alan turistik çekim alanları ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1-) Zamantı suyu hangi nehrin koludur?
A)
B)
C)
D)
E)

Ceyhan Nehri
Seyhan Nehri
Asi Nehri
Manavgat Nehri
Aksu Nehri

2-) Doğuda Erciyes Dağı, güneyde Hasan Dağı volkanik dağlarıyla sınırlı bölgede yer alan ve
Hristiyanlığın Kapadokya Bölgesi’ne yerleşmesiyle birlikte korunaklı yapısıyla dikkat çeken
yerşekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Taşeli Platosu
Aksaray Ovası
Soğanlı Vadisi
Göreme Vadisi
Ihlara Vadisi

3-) Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde Ramsar Alanı statüsündeki sulak alanlar
listesine girmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sultan Sazlığı
Beyşehir Gölü
Kulugölü
Gökdere
Ereğli Sazlıkları

4-) Kalecik Kalesi, Gavurkale ,Gordion, Augustus Tapınağı gibi tarihi ve kültürel varlıklara
sahip olan il aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ankara
Nevşehir
Konya
Aksaray
Adana
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5-) ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ programı çerçevesinde 2013 yılında Kültür Başkenti
olarak ilan edilen il aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bursa
Kütahya
Yozgat
Eskişehir
Adana

6- ‘İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi konumu düşünüldüğünde, kongre turizmi için çok uygun
olduğu görülmektedir. Ayrıca Ankara, Konya, Nevşehir ve Eskişehir konaklama ve alt yapı
imkânları bakımından ön plana çıkan illerdir’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

7- ‘Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında da gelişiminde öncelik tanınan turizm
türlerinden olan termal turizmde Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve
Niğde illeri önemli bir potansiyele sahiptir’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

8- ‘Bulunduğu konum ve sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikler nedeniyle İç Anadolu
Bölgesi’nde ekoturizm potansiyeli oldukça yüksektir. Özellikle koruma altında olan hassas
alanlar bakımından da dikkate değer bir güce sahiptir. Bu kapsamda ekoturizmde koruma
altına alınmış alanların ayrı bir önemi vardır. Doğayı korumayı birinci öncelik olarak kabul
eden bir anlayışın hâkim olduğu ekoturizm aktiviteleri, bozulmamış ve koruma altına alınmış
sahalara yapılan seyahatlerin yaygın olduğu bir turizm türüdür’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru
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9- ‘Türkiye Turizm Stratejileri 2023 çerçevesinde belirlenen 7 tematik koridordan biri de
“İpek Yolu turizm koridoru”dur. Tarihi İpek Yolu güzergâhının Anadolu’daki parçalarından
biri olan ve İstanbul’dan Avrupa’ya ulaşan bölümü üzerinde bulunan koridor, İç Anadolu
Bölgesi’nden Ankara ili Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerini kapsamaktadır’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

10- ‘Turizm çeşitliliği açısından bölgedeki Sarıkaya, Yelinüstü, Yelinini, Hışlayık, Manazan,
Meraspolis, Ulubük, Kara, Sulu, Başharman, İncesu, Yerköprü, Tınaztepe ve Değirmenli
mağaraları önemli bir potansiyel oluşturmaktadır’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

1-B, 2-E, 3-A, 4-A, 5-D, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A
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14. KARADENİZ BÖLGESİ DESTİNASYON ALANLARI

419

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde Karadeniz Bölgesi genel coğrafi özelliklerine ve bölgede yer alan illerin turizm
varlıklarına değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Karadeniz bölgesinin genel coğrafi özellikleri nelerdir?
Karadeniz bölgesi turizm varlıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Karadeniz
özellikleri
Karadeniz
varlıkları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
bölgesi genel Sahanın
doğal
çevre Konu anlatımı, ders notları
özellikleri hakkında bilgi ve diğer kaynak kitaplar
sahibi olmak
yardımıyla
bölgesi turizm Sahada önemli olan turizm Konu anlatımı, ders notları
değerlerinin bilinmesi
ve diğer kaynak kitaplar
yardımıyla
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Anahtar Kavramlar
Karadeniz Bölgesi, destinasyon alanları, turistik çekicilikler
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GİRİŞ
Ülkemizin kuzeyinde yer alan ve adını aldığı Karadeniz’le sınır oluşturan Karadeniz Bölgesi,
doğal, tarihi ve kültürel turistik çekicilikler açısından oldukça zengindir. Doğallığını koruyan
ve eşsiz manzaralara sahip topoğrafyasıyla, çeşitlilik düzeyi yüksek bitki ve yabani hayvan
varlığıyla, coşkun ve berrak akan akarsularıyla, harikulade görünümlü şelaleleriyle, ilgi çekici
manzaraya sahip gölleriyle değerlendirilebilecek düzeyde doğal turistik çekiciliğe sahiptir.
Bunlara ek olarak zengin tarihi eserleriyle ve kendine has niteliklere sahip kültür mirasıyla da
dikkat çekicidir. Bu bağlamda bölgede başta yayla ve dağ turizmi olmak üzere pek çok turizm
aktivitesi gerçekleştirilebilir. Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyeli, turistik altyapı, erişim
ve konaklama olanaklarının geliştirilmesiyle ilerleyen dönemde daha rantabl bir şekilde
değerlendirilebilecektir.

14.1. Arz Analizi
14.1.1. Doğal Çekicilikler
Kıyılar ve Deniz
Karadeniz Bölgesi, Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Bir iç deniz olan Karadeniz, Azak
Deniziyle birlikte 460 000 km’lik bir yüzölçüme sahiptir. Ortalama derinlik -1 300 m
dolayındadır (Doğanay ve Orhan, 2016:124-125). En derin yeri, -2 245 m ile Ayancık (Sinop)
ilçesinin 80 km açıklarında tespit edilmiştir (Tuncel, 2001:385). Kuzey-Batı Karadeniz hariç
sığ bölgeler oldukça azdır. Kıta sahanlığı, Türkiye ve Kafkasya sahillerinde çok dardır
(Anonim, 2005:73).
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Karadeniz Bölgesi, dağların kıyıya paralel uzandığı boyuna (pasifik) kıyı tipi özelliğindedir
(Atalay, 1987:335; İnandık, 1957:51). Buna bağlı olarak kıta sahanlığı genişliği az olup,
oldukça sığ ve düz olan Bafra ve Çarşamba deltaları hariç kıta sahanlıkları 15-20 km’yi
geçmemektedir (Doğanay ve Orhan, 2016: 125).
Bölgede Ünye ile Sarp arasındaki kıyı şeridi birkaç yer hariç genellikle yüksek ve hemen
hemen her yerde falezlerle kaplı iken, Terme’den Sinop’a kadar uzanan kıyı kesiminde alçak
plajlı kıyılar, deltalar (Çarşamba ve Bafra deltaları) meydana gelmiştir (Atalay, 1987:335336; Atalay, 1997:103; İnandık, 1957:59). Bunların yanı sıra Sinop ili kıyılarında tombolo ve
yarımada, Cide, İnebolu, Abana ve Ayancık kıyılarında oldukça dik falezler bulunmaktadır
(İnandık, 1957:59).
Karadeniz Bölgesi kıyılarının girinti ve çıkıntıları oldukça az olup, geniş körfezler, koylar,
yarımadalar, adalar fazla yer kaplamamaktadır. Yüksek kıyılarda kıyı şekilleri içerisinde
falezler oldukça fazla yer kaplamakta, az da olsa plajlar yayılış göstermektedir (Doğaner,
2001:8, 41-42). Karadeniz kıyılarında üzerinde insan yaşamaya müsait olan Giresun Adası
başta olmak üzere küçük boyutlu az sayıda mevcuttur. Karadeniz kıyılarında mavi bayraklı
plajlar da yer almaktadır. Bu kapsamda Düzce ilinde 2, Zonguldak ilinde 1, Samsun ilinde 6
ve Ordu ilinde 4 olmak üzere toplamda 13 mavi bayraklı plaj bulunmaktadır. Karadeniz
kıyılarında deniz suyu sıcaklıkları, ülkemizdeki diğer denizlere oranla az da olsa düşük
değerler göstermektedir. Nitekim yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı Sinop’ta 15,1 °C,
Samsun’da 15,6 °C ve Trabzon’da 18,9 °C düzeyinde olmakla beraber, ağustos ayı deniz suyu
sıcaklık ortalamaları daha yüksektir. Ağustos ayı ortalama deniz suyu sıcaklığı Sinop’ta 23,6
°C, Samsun’da 24,9 °C ve Trabzon’da 24,9 °C düzeyindedir (Doğanay ve Zaman, 2016: 75).
Zengin bitki örtüsüyle kaplı kıyı kuşağının olması, mavi bayraklı plajların varlığı, Giresun
Adası gibi adaların bulunması, falezler, doğal köprüler gibi ilgi çekici kıyı şekillerinin varlığı,
yaz mevsiminde deniz suyu sıcaklıklarının uygun olması gibi olumlu faktörlerin etkisiyle bu
kıyılarda yüzme, yat turu, yelken, plaj futbolu ve voleybolu gibi pek çok turizm ve eğlence
aktiviteleri yapılabilir. Bununla birlikte kumsal plajların az olması, şelf sahasının dar olması
nedeniyle yüzme derinliğinin kısa mesafede artması, rip akıntısının varlığı ve dalga
boyutunun yükselmesi ile yağış miktarının ve olasılığının yüksek, güneşlenme süresinin diğer
bölgelere az olması deniz turizmini kısıtlayıcı faktörler olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla
Karadeniz kıyıları, belki Akdeniz ve Ege kıyıları kadar yüksek düzeyli olmasa da deniz veya
kıyı aktiviteleri açısından yerel ve bölgesel düzeyde değerlendirilebilecek kadar potansiyel
barındırmaktadır.
Dağlar ve Yaylalar
Karadeniz Bölgesi, ülkemizde dağlık arazilerin oldukça yaygın olduğu bir bölgemizdir.
Ülkemizin kuzeyini baştanbaşa Kuzey Anadolu dağları olarak adlandırılan dağlık kuşak
tarafından çevrelenmiştir. Alp-Himalaya kıvrım sisteminin devamı niteliğindeki bu dağlık
kuşak, Düzce’den başlayarak Küre, Canik ve Doğu Karadeniz dağlarından oluşur. Bunlara
Karadeniz kıyı dağları da denilmektedir. Bu dağların güney kanadını Bolu, Aladağ, Köroğlu,
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Ilgaz dağları oluşturur. Orta Karadeniz’de kuzeyde Canik dağları güneyde Tokat, Amasya,
Merzifon, Çorum, Deveci ve Yıldız dağları uzanır (Atalay ve Mortan, 1995:26-27). Doğu
Karadeniz dağları, Kuzey Anadolu dağlarının en yüksek noktalarını barındırır. Kaçkar tepesi
(3589 m), Kaçkar dağı (3932 m), Verçenik dağı (3709 m) gibi noktalar 3000 m’yi aşmaktadır
(Zaman, 2010:60; Atalay ve Mortan, 1995:25). Kaçkar ve Giresun Dağları gibi önemli dağ
sıralarının bulunduğu Doğu Karadeniz dağları, bir kıyı kuşağında diğeri iç kesimde olmak
üzere iki sıra halinde uzanmaktadır (Zaman, 2010:61).
Dağlık alanlar bakımından oldukça zengin olan Karadeniz Bölgesi, dağlar ve eteklerindeki
yaylalar bakımından oldukça önemli potansiyel barındırmaktadır. Özellikle Doğu ve Orta
Karadeniz bölümlerinde çok sayıda yayla bulunmaktadır. Bunlar içerisinde turizm merkezi
ilan edilerek, planlı bir şekilde yayla turizminin geliştirilmesi hedeflenen yaylalar mevcuttur.
Bu bağlamda bölgedeki yayla turizmi merkezleri şunlardır; Artvin ilinde Kaçkar ve Kafkasör,
Rize ilinde Ayder ve Anzer, Bayburt ilinde Kop dağı, Gümüşhane ilinde Zigana, Giresun
ilinde Bektaş, Yavuzkemal ve Kümbet, Ordu ilinde Argın, Perşembe, Toygar-Kabaktepe,
Çambaşı, Keyfalan, Yeşilce-Topçam, Çerkezler, Trabzon ilinde Karadağ, Pazarcık, YeşilyurtYılantaş, Sis dağı, Şolma, Erikbeli, Uzungöl gibi yayla turizm merkezleri bulunmaktadır
(URL-1).
Yukarıda sözü geçen yaylaların dışında da pek çok yayla bulunmaktadır. Bölgedeki yaylaların
tamamı turistik açıdan değerlendirilebilecek özellikte olmasa da birçok yayla, turizm ve
rekreasyon faaliyetleri için elverişlilik arz etmekte ve turistik aktiviteler
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra bölgedeki dağlık alanlar ve yaylalarda başta yayla ve
dağ turizmi olmak üzere sağlık turizmi (klimaterapi), kış turizmi, trekking, hiking, foto safari,
dağ bisiklet turu vb turizm aktiviteleri yapılabilir.
Akarsular
Karadeniz bölgesi, akarsu yoğunluğu bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Bölgedeki
akarsuların genel özelliklerine baktığımızda; yatak eğimlerinin fazla, akım değerlerinin
yüksek, rejimlerinin düzensiz, birkaç tanesi hariç boylarının (özellikle Doğu Karadeniz
bölümündekiler) genelde çok uzun olmadığı gözlenmektedir. En düşük akım değerleri kış
mevsiminde, en yüksek akım değerleri kar erimelerinin de etkisiyle ilkbahar (nisan ve mayıs)
ve yaz başlarında görülmektedir.
Bölgedeki akarsuların hidroelektrik potansiyelleri yüksek olup, üzerlerinde pek çok HES
yapımı çalışmaları sürdürülmektedir. Bölgedeki en önemli akarsular şunlardır; Çoruh ırmağı,
Barhal deresi, Pazar deresi, İyidere, Fırtına deresi, Haldizen deresi, Harşit çayı, Aksu,
Turnasuyu deresi, Melet ırmağı, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın çayı, Filyos çayı vb.
Bölgedeki akarsuların (özellikle Doğu Karadeniz bölümündekiler) yatak eğimlerinin fazla
olması, akış hızlarının yüksek olması ve özellikle ilkbahar aylarında akım değerlerinin yüksek
olması akarsu sporları (rafting ve kano) bakımından önemli avantajları barındırmalarına katkı
sağlamaktadır. Bu bağlamda Çoruh ırmağı, Barhal deresi, Fırtına deresi, İyidere, Yağlıdere,
Harşit çayı, Melet ırmağı, Melen çayı, Kelkit çayı, Soğanlı çayı, Çamurören çayı, Dirgine
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ırmağı gibi akarsular, akarsu sporları (rafting ve kano) bakımından elverişli olup, zaman
zaman bu ırmaklar üzerinde söz konusu aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak
bölgedeki ırmaklar üzerinde ilgi çekici şelaleler de mevcuttur. Bunlara örnek olarak Tortum
Şelalesi, Sırakayalar Şelalesi, Tomara Çağlayanı, Maral Çağlayanı, Ciro Çağlayanı, Şarlayuk
Çağlayanı, Ulukaya Çağlayanı, Kocalan şelaleleri, Erfelek Şelalesi gibi doğa harikası şelaleler
verilebilir (Doğanay ve Zaman, 2016: 313-314). Sözü edilen şelaleler rekreasyon faaliyetleri
ve çeşitli turizm aktiviteleri için uygun özelliklere sahiptirler.
Göller
Karadeniz Bölgesi, küçük boyutlu göllerin mevcut olduğu, büyük boyutlu göller bakımından
ise oldukça fakir olan bir bölgedir. Bununla birlikte bölgede gerek yerli kaya gerekse set
gölleri mevcuttur. Bölgedeki en dikkat çekici göllerden birisi, Bolu ilinde yer alan ve 1998
yılında tabiat parkı olarak ilan edilen Abant Gölü’dür. Heyelan set gölü oluşumuna sahip göl,
deniz yüzeyinden 1 328 m yüksekte bulunmakta ve 1,28 km²’lik yüzölçüme sahiptir. Aynı
ilde bulunan bir diğer göl grubu, heyelan set gölü oluşumuna sahip olan ve 1965 yılında milli
park olarak ilan edilen Yedi Göller’dir. Deniz seviyesinden 780 m yükseklikte bulunan göller,
vadi serpilmiş ve boyut olarak oldukça küçüktür (Güney, 2004: 269-271). Yedi göller
içerisinde bulunan göller; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve
Sazlıgöl gibi küçük ebatlı göllerdir (URL-3).
Bölgedeki diğer dikkat çekici göl, Trabzon ilinde yer alan ve 1989 yılında tabiat parkı ilan
edilen Uzungöl’dür (URL-2). Deniz seviyesinden 1 130 m yüksekte yer alan göl, doğal set
özelliğine sahip olup, 1,06 km²’lik alana sahiptir (Yazıcı ve Cin, 1997:57-62). Aynı ilde yer
alan Sera gölü ise heyelan set gölü özelliğinde olup, 0,14 km²’lik yüzölçüme sahiptir (Çavuş,
2014: 43-45). Erzurum ilindeki Tortum gölü de heyelan set gölüdür. 1. Derece doğal sit alanı
olarak ilan edilen gölün denizden yüksekliği 1 000 m, yüzölçümü ise 8 km²’dir. Bunlara ek
olarak bölgedeki diğer göllere örnek olarak şunlar da verilebilir; Amasya ilinde yer alan
heyelan set gölü oluşumuna sahip Borabay gölü, Tokat ilindeki heyelan set gölü oluşumuna
sahip Zinav gölü (2011 yılında tabiat parkı ilan edilmiştir), Ordu ilindeki heyelan set gölü
oluşumuna sahip Gaga gölü, Samsun ilinde tektonik göl oluşumlu Ladik gölü, Bolu ilindeki
tektonik oluşumlu Çağa (Reşadiye) gölü, Düzce ilindeki tektonik oluşumlu Efteni (Melen)
gölü, Bafra ve Çarşamba deltasındaki göller vb (Güney, 2004: 269-289).
Karadeniz Bölgesi’nde bunların yanı sıra buzul (sirk) gölleri yer almaktadır. Bunlara örnek
olarak Rize ilinde Kaçkar dağları milli parkı içerisinde yer alan Yedi göller ile Giresun ilinde
Karagöl dağları üzerinde yer alan Karagöl, Camili, Bağırsak, Sağrak, Avlak ve Elmalı göl
verilebilir (Sever, 2015: 120-123). Bir kısmı millipark veya tabiat parkı gibi koruma altına
alınan bölgedeki göller yakın çevreleriyle birlikte başta trekking, foto safari, manzara
seyretme, atlı doğa yürüyüşü, bisiklet safari, kuş gözlemciliği gibi ekoturizm türleri olmak
üzere pek çok turizm ve rekreasyonel faaliyet açısından değerlendirilebilmektedir.
Termal Sular
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Karadeniz Bölgesi, kaplıcalar bakımından çok zengin bir bölgemiz değildir. Bölgedeki en
önemli kaplıcalar; Bolu ilindeki Büyük ve Küçük Kaplıca, Ankara ilindeki Kızılcahamam
kaplıcası, Amasya ili Merkez ilçesindeki Terziköy Kaplıcası, Samsun iline bağlı Havza
ilçesindeki Havza Kaplıcası, Rize iline bağlı Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Kaplıcası,
Zonguldak iline bağlı Kozlu ilçesindeki Karaçayır Kaplıcası, Tokat iline bağlı Artova
ilçesindeki Sulusaray Kaplıcası vb (Doğaner, 2001:77; Doğanay ve Zaman, 2016: 265-271;
Ülker, 1988: 167-253).
Bölgede termal turizm bakımından en dikkat çeken yer, Ankara iline bağlı Kızılcahamam
kaplıcasıdır. 2007-2023 Termal Turizm Master Planı’nda ülkemizde termal turizm yatırım
bölgeleri olarak belirtilen dört bölgeden birisi de Ankara ilinin içine alan Frigya bölgesidir.
Dolayısıyla Karadeniz Bölgesi’ndeki kaplıcalar içerisinde sadece Ankara Kızılcahamam
Seyhamamı Kaplıcası’nın, termal turizmin geliştirilmesi için termal turizm merkezi olması
planlanmaktadır (Anonim, 2007). Ayrıca devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
de Kurtuluş Savaşı yıllarında bir süre kaldığı Havza Kaplıcası, hem tarihi niteliği hem de
termal turizm açısından değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra son yıllarda Arap turistlerin
oldukça rağbet ettiği Rize Ayder Yaylası’ndaki Ayder Kaplıcası, hem yayla turizmi hem de
termal turizm açısından değerlendirilebilir. Bunun dışında diğer kaplıcalar, termal turizm
bakımından yerel ve bölgesel çekim gücüne sahip termal sahalardır.
Bitki Örtüsü
Karadeniz Bölgesi, ülkemizin bitki varlığı bakımından en zengin bölgesidir. Ülkemizdeki
ormanların % 24’üne sahip olan bölgenin bu kadar zengin orman varlığına sahip olmasında;
kıyıya paralel uzanan dağların sağladığı izolasyon, elverişli iklim koşullarının varlığı (nemli
ve bol yağışlı olması), tarih boyunca nüfus ve yerleşme bakımından nispeten tenha olması
gibi nedenlerin etkisinden söz edilebilir. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi’nin dahilindeki
arazilerde bitki örtüsü zenginliğinin eşit dağılmadığı, Doğu ve Batı Karadeniz bölümü ile
Kuzey Anadolu dağlarının denize dönük yamaçlarında bitki örtüsü varlığı artarken, Orta
Karadeniz bölümü ile Kuzey Anadolu dağlarının içe dönük kesimlerinde bitki örtüsü varlığı
seyrekleşmektedir (Arınç, 2014:209-210). Karadeniz Bölgesi, dünyada flora alemleri
bakımından değerlendirildiğinde Holarktis flora aleminin bir kolu olan Avrupa-Sibirya
(Paleoboreal Avrupa) flora bölgesine dahil olduğu anlaşılır. Bölge floristik bakımından kolşik
ve öksin diye iki alt bölüme ayrılır. Ordu ilinin doğusundan itibaren Doğu Karadeniz bölümü
kolşik flora bölümüne, Ordu ilinin batısından itibaren Orta ve Batı Karadeniz ise Öksin flora
bölümüne dahildir (Atalay, 1994:133).
Bölgedeki yaygın olan bitki türlerinde yayılış bakımından da farklılıklar görülmektedir.
Kuzey Anadolu dağlarının denize dönük yamaçlarında 1000 m’ye olan sahalarda nemli ılıman
ve kışın yaprağını döken kayın, kestane, ıhlamur, meşe, kızılağaç, akçaağaç, gürgen, karaağaç
gibi ağaçlardan oluşan ormanlar, 1000-2000 m arasında ladin, göknar ve sarıçam gibi
ağaçlardan oluşan soğuk nemli ormanlar, 2000 m’nin üzerinde alpin çayırlar yer almaktadır
(Atalay, 1994:133). Buna karşın Kuzey Anadolu dağlarının iç sıradağlarında meşe ve
ardıçlardan oluşan daha kurakçıl ormanlar; dağlar arasındaki depresyonlarda, vadi
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tabanlarında ve oluk şekilli çukur alanlarda ağaçlı stepler yaygınlık kazanmaktadır (Arınç,
2014:211). Bunlara ek olarak günümüzde özellikle Karadeniz kıyı kuşağında yerleşmeler,
tarım arazileri vb nedenlerle doğal vejetasyon yok edilmekte ve antropojen bitkilerin
(özellikle fındık ve çay) alanı giderek genişlemektedir.
Karadeniz Bölgesi’nin bir bütün olarak bakıldığında, sahip olduğu zengin bitki örtüsüyle, ilgi
çekici ve nadir güzellikte bitki türleriyle, renk renk çiçekleri ve ağaç yapraklarıyla, endemik
bitkileriyle, her mevsim farklı renklerin yansıdığı muhteşem orman manzaralarıyla botanik
turizmi veya bitki gözlemciliği ile manzara izleme ve foto safari gibi ekoturizm aktiviteleri
için oldukça elverişli olduğu görülmektedir.
İklim
Karadeniz Bölgesi’nde hakim olan iklim tipi her mevsimi hatta her ayı yağışlı Karadeniz
iklimidir. Bu iklim tipinin şekillenmesinde genel atmosfer koşullarının yani planeter
faktörlerin oldukça önemli rolü vardır. Ayrıca denize yakınlık ve hemen arkada kıyıya bir set
gibi paralel uzanan Kuzey Anadolu dağlarının da iklim üzerinde bariz etkili olduğu, doğuda
Kafkas dağlarının soğuk hava kütlelerine karşı koruyucu özelliğinin olduğu da bilinmektedir
(Arınç, 2014:191). Bunların yanı sıra dağların uzanışı, bakı, yükseklik ve denizin etkisi gibi
coğrafi etkenlere bağlı olarak bölgede yöresel değişikliklerin olduğu (Zaman, 2012:54) ve
mikroklima alanlarının oluştuğu söylenebilir. Karadeniz Bölgesi’nde kıyı kuşağında nemli
ılıman Karadeniz iklimi görülürken, yüksek kesimlerde nemli soğuk, Kuzey Anadolu
dağlarının denize dönük olmayan kesimlerde yani Karadeniz ardı oluklarında ise yarı kurak
iklim görülmektedir (Atalay ve Mortan, 1995:40).
Karadeniz ikliminde her mevsim yağışlı geçmekte olup, su sıkıntısı çekilmemektedir. Yaz ile
kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkları çok yüksek değildir. Yazlar nispeten serin, kışlar ise
ılık geçmektedir (Atalay, 1997:145). Karadeniz kıyıları boyunca denizel etkiler oldukça
baskındır. Karadeniz kıyı kesimlerinde yaz mevsimi, öteki bölgelerden farklı olarak hiçbir
şekilde tamamıyla kurak geçmemektedir (Koçman, 1993: 77-78). Bölge, yıllık ortalama 640
mm’lik yağış miktarına sahip ülkemizin, 867 mm’lik yıllık toplam yağış miktarıyla en yağışlı
bölgesidir (Arınç, 2014:197). Bununla birlikte yağış miktarı bakımından bölge içerisinde
farklılıklar görülmektedir. Hem kıyı ile iç kesimler arasında hem de kıyı kuşağı içerisinde
yağış miktarları değişmektedir. Nitekim bölgenin özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde
yağış miktarı artarken, Orta Karadeniz Bölümü’ne doğru gidildikçe reliyefin alçalmasına ve
bakı durumunu elverişsizliği nedeniyle yağış miktarında azalmalar görülmektedir (Arınç,
2014:197-200; Koçman, 1993: 77-78). Yine iç kesimlere doğru gidildikçe de dağların kıyıya
paralel set halinde uzanması ve denizellik etkisinin azalması nedeniyle yağış miktarlarında
düşmeler görülebilmektedir.
Karadeniz ikliminde sıcaklıklar da çok yüksek değerler göstermez. Yaz ayları bile ülkemizin
diğer pek çok bölgesine kıyasla pek sıcak değildir. Aynı şekilde kış mevsiminde de sıcaklık
değerleri pek düşmez (Koçman, 1993: 77-78). Kıyı kesimlerinde don olayları nadir görülür.
Yaz ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkları çok yüksek değildir. Yazlar nispeten serin,
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kışlar ise ılık geçmektedir (Atalay, 1997:145). Bununla birlikte sıcaklık değerlerinde de kıyı
ile iç kesimler arasında farklılıklar gözlenmektedir. Nitekim kıyıdan dağların yüksek
kesimlerine çıkıldıkça sıcaklık değerleri düşmekte, iç kesimlere doğru gidildikçe de yaz
kuraklığı ve yaz ile kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkları artmakta, kış mevsimi daha
soğuk geçmektedir.
Karadeniz iklimin turistik anlamda çekiciliği sınırlıdır. Özellikle Karadeniz kıyı kuşağındaki
alçak kesimlerde yaz mevsiminde artan sıcaklık ve nemlilikle beraber bunaltıcı klimatik
ortamlar oluşabilmektedir. Bununla birlikte bu bölge için özellikle yaz mevsiminde cazip olan
iklim koşulları, bölgenin en önemli turistik ortamlarını meydana getiren yaylarda
görülmektedir. Bölge halkınca “yayla havası” denilerek sembolleştiren yayla iklimindeki
serin ve rahatlatıcı hava koşulları, hem öteden beri bölge halkı için hem de son yıllarda
Karadeniz’e turistik geziler yapan insanlar için çok kuvvetli bir çekim gücü oluşturmakta ve
bölgedeki destinasyonların en önemli tanıtım aracı haline gelmektedir. Ayrıca Karadeniz
dağlarında etkili olan, bol miktarda kar yağışın görüldüğü, karın yerde uzun süre kalabildiği
dağ iklimi de kış mevsiminde kayak turizmine uygun ortamların oluşmasına katkı
yapmaktadır.

İlginç ve Eşsiz Doğal Kaynaklar
Karadeniz Bölgesi ilgi çekici ve nadir güzellikteki doğal kaynaklara sahiptir. Öncelikle genel
olarak bakıldığında bölgenin doğal yapısının ülkemizin pek çok yerine göre doğallığını ve
özgünlüğünü büyük ölçüde koruduğu ve bozulma düzeyinin diğer bölgelerimize göre daha
düşük olduğu gözlenmektedir. Bölgede ilginç ve eşsiz güzelliğe sahip yer şekilleri, zengin ve
nadir bitki türleri ile hayvan türlerine sahip alanlar, akarsular ve göller bulunmaktadır.
Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; Artvin ilinde Karagöl-Sahara ve Hatilla Vadisi
milliparkları, Kafkasör Yaylası, Çoruh Vadisi, Barhal deresi, Cehennem Deresi Kanyonu,
Altıparmak dağları; Rize İlinde Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Yedi göller,
Fırtına deresi ve vadisi; Trabzon İlinde Uzungöl, Sis Dağı; Giresun İlinde Kümbet, Bektaş,
Kulakkaya Yaylaları, Karagöl dağları, Şahinkayası; Ordu İlinde Ulugöl Tabiat Parkı, Çambaşı
ve Perşembe yaylaları; Samsun İlinde Akdağ Yaylası, Kızılırmak Deltası, Şahinkaya
Kanyonu; Sinop İlinde Erfelek şelaleleri ve Hamsilos Tabiat Parkı; Kastamonu İlinde Ilgaz
Dağı ve Küre Dağları milli parkları, Valla Kanyonu; Bartın İlinde Küre Dağları Milli Parkı,
Gürcüoluk Mağarası, Güzelcehisar lav sütunları; Zonguldak İlinde Cumayanı ve Gökgöl
mağaraları, Karabük İlinde Bulak Mağarası, İnce Kaya Kanyonu; Düzce İlinde Ceneviz
Kalesi Plajı, Samandere Şelalesi, Torkul Göleti ve Yaylası; Bolu İlinde Abant ve Yedigöller
tabiat parkları; Çorum İlinde İncesu Kanyonu; Amasya İlinde Boraboy Gölü Tabiat Parkı ve
Yedikuyular Kuş Cenneti; Tokat İlinde Ballıca Mağarası; Gümüşhane İlinde Karaca
Mağarası; Bayburt İlinde Çımağıl Mağarası vb.
Koruma Alanları
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Karadeniz Bölgesi, zengin doğal ve beşeri turistik kaynakların olduğu hassas koruma
alanlarına sahiptir. 2018 yılı itibariyle ülkemizdeki 43 milliparktan 9 tanesi Karadeniz Bölgesi
dahilindedir. Dolayısıyla ülkemizdeki milliparkların yaklaşık beşte biri (% 20,9) bu bölgede
yer almaktadır. Bunlar; Artvin ilindeki Hatilla Vadisi ve Karagöl Sahara Milli Parkı, Artvin,
Rize ve Erzurum il sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, Trabzon ilindeki
Altındere Vadisi Milli Parkı, Çorum ilindeki Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı, Kastamonu
ve Çankırı illerinin sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu ve Bartın illeri sınırında yer
alan Küre Dağları Milli Parkı, Bolu ilindeki Yedi Göller Milli Parkı, Bayburt ilindeki Kop
Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı gibi milli parklardır (URL-4). Bunlar içerisinde Çorum
ilindeki Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı, tarihi ve arkeolojik açıdan önemli çekiciliklere
sahiptir. Trabzon ilindeki Altındere Vadisi Milli Parkı da Sümela Manastırı gibi tarihi
yapıtıyla ve Bayburt ilindeki Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı da tarihi özelliğiyle
dikkat çekerken, diğerleri doğal çekicilikleriyle ön plandadırlar (URL-4).
Karadeniz Bölgesi’nde milliparkların yanı sıra tabiat parkları da vardır. 2018 yılı itibariyle
ülkemizdeki 223 tabiat parkının % 32,7’sinin (73 tane) olduğu bölgede, en fazla tabiat parkı
olan il, 9 tabiat parkına sahip olan Bolu ilidir. Bu ili sırasıyla Trabzon (8 tane), Giresun (6
tane), Gümüşhane (6 tane), Samsun (5 tane), Artvin (4 tane), Rize (4 tane), Sinop (4 tane),
Zonguldak (4 tane), Düzce (4 tane), Kastamonu (3 tane), Bartın (3 tane), Ordu (2 tane),
Karabük (2 tane), Çorum (2 tane), Tokat (2 tane), Amasya (1 tane), Bayburt (1 tane) illeri
takip etmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde tabiat anıtları da mevcuttur. 2018 yılı itibariyle
ülkemizdeki 111 tabiat anıtının % 25,2’sinin (28 tane) olduğu bölgede, en fazla tabiat anıtı
olan il, 10 tabiat anıtına sahip olan Gümüşhane ilidir. Bunu sırasıyla Sinop (4 tane),
Kastamonu (4 tane), Düzce (4 tane), Artvin (2 tane), Rize (1 tane) Bartın (1 tane), Zonguldak
(1 tane) ve Karabük (1 tane) illeri izlemektedir. Karadeniz Bölgesi’nde tabiat koruma alanları
da mevcuttur. 2016 yılı itibariyle ülkemizdeki 30 tabiat koruma alanının % 40’ının (12 tane)
olduğu bölgede, en fazla tabiat koruma alanı olan iller Bolu (3 tane) ve Artvin (3 tane)
illeridir. Bunları Karabük (2 tane), Samsun (1 tane), Sinop (1 tane), Düzce (1 tane),
Gümüşhane (1 tane) illeri izlemektedir (URL-4).
Karadeniz bölgesi hassas özellikte nadir bitki ve hayvan türlerinin de içerisinde yer aldığı
koruma altına alınmış milli park, tabiat parkı, tabiat anıtlarıyla dikkate değer bir doğa ve
ekoturizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda bölgedeki koruma altına alınmış doğal
ortamlarda doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemciliği botanik turizmi, atlı
doğa yürüyüşü, foto safari gibi pek çok turizm aktivitesi gerçekleştirilebilmektedir.
Doğal Çekiciliklerin Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı
Karadeniz Bölgesi, ilgi çekici doğal turistik çekiciliklere sahiptir. Bunlar içerisinde ilginç
yerşekilleri (dağlar, vadiler, mağaralar, kıyı şekilleri vb), coşkun akan ırmaklar, göller, zengin
flora ve fauna, koruma alanları gibi doğal turistik kaynaklar belirtilebilir. Bu bağlamda
bölgede başta trekking, foto safari, manzara seyretme, atlı doğa yürüyüşü, bisiklet safari, kuş
gözlemciliği gibi ekoturizm faaliyetleri olmak üzere yayla turizmi, dağ turizmi, termal turizm,
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mağara turizmi, akarsu (rafting) turizmi, kış turizmi gibi turizm türlerini elverişli doğal
mekanlar mevcuttur.

14.1.2. Kültürel Çekicilikler
Artvin
Artvin ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda
başta tarihi kiliseler olmak üzere tarihi camiler, tarihi köprüler, konaklar, yöresel oyun ve
yemekler, yöresel el sanatları ve yöresel festivaller gibi pek çok kültürel turistik çekicilikler
bulunmaktadır. Artvin ilinde 118 sivil mimari örneği, 5 kalıntı, 69 dinsel yapı, 65 kültürel
yapı, 5 idari yapı, 26 askeri yapı, 4 endüstriye ve ticari yapı, 5 mezarlık olarak toplamda 297
taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Artvin ilinde özellikle tarihi kiliseler, kültür ve inanç turizmi bağlamında önem taşımaktadır.
Bunlardan en dikkat çekenleri, Yusufeli ilçesinde bulunan ve Gürcü Kiliseleri olarak da
bilinen İşhan, Barhal ve Dört (Tekkale) Kiliseleridir (Anonim, 2010; Anonim, 2012; URL-7).
İşhan Kilisesi, Yusufeli ilçesine bağlı İşhan (Dağyolu) Köyü’ndedir. Yapımına 7. Yüzyılda
başlanan kilise 10. Yüzyılda bugünkü görünümünü almıştır. 16. Yüzyılda Osmanlı
topraklarına katılan kilise, 1930’lu yıllarda camiye çevrilmiştir (Demirel, 1997:64). Artvin
ilinde tarihi camilerden Artvin Merkez’deki Salihbey Cami, Ardanuç ilçesindeki İskender
Paşa Cami ve Arhavi ilçesindeki Ortacalar Cami önemlidir. İskender Paşa Cami, Ardanuç
ilçesi, Adakale mevkiinde bulunmaktadır. İskender Paşa Camisi, belki de Artvin’de yapılan
ilk camiidir ve bu nedenle önemi büyüktür. Cami, 3. Halife Hz. Osman döneminde; VII.
yüzyılda Müslüman Araplar tarafından inşa edilmiştir. Akkoyunlulardan sonra kullanılmaz
hale gelen cami, 1551 yılında Ardanuç Kalesi’ni fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez
İskender Paşa tarafından onarılmıştır. Bu onarımdan sonra cami, 1553 yılında ibadete
açılmıştır. Camii’nin dışarıya yansımayan 4 ahşap direk üzerine oturtulmuş kubbesi ise
görülmeye değerdir (Anonim, 2012:111). Yanı başında Osmanlı dönemine ait Hatice Hanım,
Ali Paşa ve Süleyman Paşa’ya ait türbeler, bugüne kadar sağlam olarak gelmiş tarihi
yapılardandır (Anonim, 2010:43).
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Artvin ilinde tarihi kaleler de bulunmaktadır. Artvin (Livane) Kalesi, Ardanuç ve Şavşat
kaleleri bunlar içerisinde en çok dikkati çekenlerdir (Anonim, 2010; Anonim, 2012; URL-7).
Artvin Kalesi; Artvin Köprübaşı mevkiinde bulunmaktadır. Kalenin 10. Yüzyılda inşa edildiği
sanılmaktadır. 16. Yüzyılda Osmanlı döneminde tekrar onarım görmüş olan kalenin içerisinde
su deposu (sarnıç) ve küçük kilise (şapel) mevcuttur. Artvin ilinde tarihi köprüler de vardır.
Bunlar içerisinde Berta köprüsü ve Ortacalar çifte köprü önemlidir. Berta Köprüsü; Eski
Ardanuç-Şavşat yolu ayrımındadır (Anonim, 2010:11,23). Osmanlılar tarafından 19. yüzyılın
ikinci yarısında yapıldığı sanılan Berta Köprüsü, Berta Suyu üzerinde bulunmaktadır. 64 m
uzunluğunda, üç gözlü ve düz yollu bir köprüdür. Günümüzde sağlam durumdadır ve halen
işlev görmektedir (Anonim, 2012:54). Artvin ilinde sivil mimari örneklerinden Artvin Kültür
Evi önemlidir. Sözü geçen yapı, Artvin il merkezinde Orta Mahalle, Sakıp Sabancı Sokak’ta
yer almaktadır. Kitabeye göre Hicri 1215 (Miladi 1801) tarihinde yapılmış olan tarihi bina, üç
kattan ibarettir. En alttaki kat, yapıldığı dönemlerde hayvanların barınabileceği ahır olarak
kullanılmış, restore edildikten sonra ise boş bırakılmıştır (Anonim, 2012: 57). Artvin ilinde
atabarı, deli horon ağır bar ve Hemşin horonu gibi yöresel oyunlar; ahşap işçiliği,
dokumacılık, çömlekçilik gibi el sanatları; kuymak, puçuko, laz böreği, hasuta gibi yöresel
yemekler de mevcuttur. Artvin ili yöresel festival ve eğlencelerle de ilgi çekicidir. Özellikle
her yıl Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali ile ilkbahar
mevsiminde Yusufeli başta olmak üzere Çoruh Vadisi’nde düzenlenen boğa güreşleri ve
karakucak güreşleri önemlidir (Anonim, 2010; Anonim, 2012; URL-7). Artvin, bu denli
zengin kültür mirasıyla kültüre, tarihe, yöresel ögelere ilgi gösteren ziyaretçilerce
gezilmektedir.
Rize
Rize ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda başta tarihi
kaleler olmak üzere tarihi camiler, tarihi köprüler, konaklar, müzeler, yöresel oyun ve
yemekler, yöresel el sanatları, yöresel kıyafetler ve yöresel festivaller gibi pek çok kültürel
turistik çekicilikler bulunmaktadır. Rize ilinde 327 sivil mimari örneği, 5 kalıntı, 1 korunmaya
alınmış sokak, 59 dinsel yapı, 144 kültürel yapı, 6 idari yapı, 8 askeri yapı, 3 endüstriyel ve
ticari yapı, 34 mezarlık olarak toplamda 587 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Rize ilinde önemli tarihsel ve kültürel turistik çekiciliklerden birisi, tarihi kalelerdir. İlde başta
Rize Kalesi olmak üzere Çamlıhemşin ilçesindeki Zil Kale ve Kale-i Bala ile Pazar
ilçesindeki Kız Kalesi, Ciha Kalesi ve Sivri kale olmak üzere önemli tarihi kaleler vardır
(Anonim, 2012a; Anonim, 2013; Anonim, 2014; Anonim, 2014a; Anonim, 2014b; Gürdal,
2014; URL-8). Tarihi kaleler içerisinde Rize Kalesi dikkat çekicidir. Rize il merkezinin
güneybatısında konumlanmış olan Rize Kalesi’nin kitabesi günümüze kadar gelemediğinden
ötürü kesin olarak hangi tarihte yapıldığına dair bilgi yoktur. Aşağı Kale surlarının bazı
bölümleri Bizans İmparatoru Alexios II. (1297–1330) zamanında yapılan Trabzon Kalesi ile
benzerlik göstermesinden dolayı, bu dönemde yapıldığı tahmin edilmektedir. İç Kale ise,
İmparator Justinianus (527–565) zamanında inşa edilmiştir. Sonraki dönemde de Trabzon
Komnenosları zamanında Aşağı Kale’nin surları yapılmıştır (Anonim, 2012a:300). Osmanlı
döneminde de onarılarak kullanılmış olan Rize Kalesi, şehir merkezi manzaralı bir tepede yer
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almaktadır. İç ve aşağı kale olarak ikiye ayrılan kalenin, denize kadar ulaşan surları ev ve
sokak aralarında kalmış olsa da iki burcu sağlam bir biçimde günümüze kadar ulaşabilmiştir
(Anonim, 2014a:34).
Rize tarihi camiler ve türbeler bakımından da oldukça zengindir. Bu bağlamda İslam Paşa
Cami (Rize Merkez), Gülbahar Merkez Camisi (Rize Merkez), Şeyh Camisi (Rize Merkez),
Kale Cami (Rize Merkez), Orta Cami (Rize Merkez) gibi tarihi camiler dikkat çekicidir
(Anonim, 2012a; Anonim, 2013; Anonim, 2014; Anonim, 2014a; Anonim, 2014b; Gürdal,
2014; URL-8). Osmanlı klasik devrine ait bir örnek olan İslam Paşa (Kurşunlu) Cami, 1570
yılında İskender Cafer Paşa tarafından inşa edilmiştir (Anonim, 2014:64). Dikdörtgen planlı,
kesme taştan yapılmıştır. Caminin 24 adet pencereli kubbesi mevcut olup, tek şerefeli minare
caminin kuzeybatısındadır. Sekizgen kasnak ve kurşun kaplı kubbesi bulunan Cami, Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Minberi ahşaptandır (Anonim, 2012a:302). Rize
ilinde Bilen Köyü Cami (Çamlıhemşin), Hacı Şeyh Cami (İkizdere), Meyveli Köyü Cami
(Fındıklı) gibi çivisiz ahşap yığma tarzda yapılmış camiler de ilgi çekicidir (Anonim,
2014:20). Rize ilinde İslam dinine ait inanç yapıtlarının yanı sıra Hristiyan inancına ait
Kavaklıdere Kilisesi (Ardeşen) gibi tarihi yapıtlar da vardır (Anonim, 2012a; Anonim, 2013;
Anonim, 2014; Anonim, 2014a; Anonim, 2014b; Gürdal, 2014; URL-8).
Rize ilinde Kaçkar dağlarından doğan çok sayıda akarsu üzerinde tarihi kemer köprüler de
bulunmaktadır. İlde Köprüköy (Timisvat) Köprüsü (Ardeşen), Mikron Köprüsü
(Çamlıhemşin), Şenyuva (Çinçiva) Köprüsü (Çamlıhemşin), Orenkit Köprüsü (Çamlıhemşin),
Ortan Köprüsü (Çamlıhemşin), Çat Köprüsü (Çamlıhemşin) gibi tarihi kemer köprüler vardır
(Anonim, 2012a; Anonim, 2013; Anonim, 2014; Anonim, 2014a; Anonim, 2014b; Gürdal,
2014; URL-8). Bunlardan Ardeşen ilçesinde, Fırtına deresi üzerinde yer alan Köprüköy
(Timisvat) Köprüsü dikkat çekicidir. Osmanlı Dönemi eserlerinden birisi olan Timisvat
Köprüsü, biri büyük diğeri küçük iki gözlü kemer formunda inşa edilmiştir. 18. Yüzyıldan
kalma köprünün zemini taş döşeli olup, korkulukları ve gövdesi kesme düz taştan yapılmıştır
(Anonim, 2013:22).
Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesindeki konaklar ile Fındıklı ilçesindeki köy evleri de önemli
kültür varlıklarındandır (Anonim, 2014b). Rize ilinde müzeler de vardır. Atatürk Evi Müzesi
(Mehmet Mataracı Konağı), 1924 yılında Atatürk’ün Rize’yi ziyareti esnasında kaldığı
binadır. 1985 yılında müze olarak açılmıştır. Müzede Atatürk’ün ziyareti sırasında giydiği
kıyafetler, yatak odası ve çeşitli fotoğraflar sergilenmektedir. İldeki diğer müze, “Sarı ev”
olarak bilinen Rize Etnografya Müzesidir. 1998 yılından beri müze olarak hizmet veren
binada bölgeden toplanan arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir. Üç katlı olan
müze binası, 19. Yüzyıla aittir (Anonim, 2014b:116-118).
Rize ilinde hemşin, sallama, siya siya, yüksek hemşin, topaloğlu, atlama, hemşin iki ayak,
Rize iki ayak, Rize sıksarayı, papilat, çinçiva, Rize kız horonu gibi yöresel oyunlar; sepetçilik,
hasır örmeciliği, minyatür nayla yapımı, kemençe yapımı, tulum yapımı, ağaç işçiliği, ağaç
oymacılığı ve ahşap süslemeciliği gibi el sanatları; hamsikoli, hamsili pilav, hamsi çığırtması,
lahana sarması, mısır ekmeği, pepeçura, kabak sütlacı gibi yöresel yemekler; kadın kıyafetleri
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(dolaylık, bluz, kokneç, köynek, foga, makaslı peştamal, etek) ve erkek kıyafetleri (kukula,
gömlek, zıpka, yelek, ceket) gibi yöresel kıyafetler de mevcuttur. Rize ili yöresel festival ve
eğlencelerle de ilgi çekicidir. Bu bağlamda Rize Çay ve Turizm Festivali, Çamlıhemşin Ayder
Galler Düzü Kültür, Sanat ve Doğa Festivali, İkizdere Ovit Yaylası Şenlikleri gibi yaz
mevsiminde yapılan şenliklerin yanı sıra Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği gibi kış
mevsiminde yapılan kar festivalleri vardır (Anonim, 2012a; Anonim, 2013; Anonim, 2014;
Anonim, 2014a; Anonim, 2014b; Gürdal, 2014; URL-8). Rize ili, barındırdığı zengin tarihsel
ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.

Trabzon
Trabzon ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. İlde Roma-Pontus ve
Osmanlı dönemine ait pek çok tarihsel yapıt bulunmaktadır (Baldıran ve Ulubay, 2008: 372373). Bu bağlamda müzeler, tarihi kaleler, tarihi manastırlar, tarihi camiler ve türbeler, tarihi
köprüler, konaklar, tarihi hanlar ve hamamlar, yöresel oyun ve yemekler, yöresel el sanatları,
yöresel kıyafetler ve yöresel festivaller gibi pek çok kültürel turistik çekicilikler
bulunmaktadır. Trabzon ilinde 1107 sivil mimari örneği, 23 kalıntı, 1 korunmaya alınmış
sokak, 270 dinsel yapı, 347 kültürel yapı, 39 idari yapı, 21 askeri yapı, 58 endüstriyel ve ticari
yapı, 91 mezarlık, 1 şehitlik, 2 anıt ve abide olarak toplamda 1960 taşınmaz kültür varlığı
bulunmaktadır (URL-6).
Trabzon ilinde özellikle tarihi manastır ve kiliseler dikkat çekicidir. Bu bağlamda başta
Sümela Manastırı (Maçka) olmak üzere, Santa Maria Kilisesi (Ortahisar), Kızlar Manastırı
(Ortahisar), Kuştul Hızır İlyas (Gregorius Peristera) Manastırı (Maçka) gibi tarihi kilise ve
manastırlar vardır (Anonim, 2012a; Zaman, 2012; Anonim, 2011; URL-9). Bunlar içerisinde
hiç şüphesiz en önemlisi ve en çok bilineni Maçka ilçesindeki Sümela (Meryem Ana)
Manastırıdır. Bu yapı, Altındere Vadisi’ne hakim Karadağ’ın eteğinde sarp bir kayalık
üzerine inşa edilmiştir. Vadiden 300 m yüksekte bulunan yapı, görünümüyle ilgi çekicidir
(Şen, 1994’ten akt. Zaman, 2012:189). Meryem Ana adına kurulan manastırın “Sümela” adını
siyah anlamına gelen “melas” sözcüğünden aldığı ifade edilmektedir. Sümela Manastırı; ana
kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane, ayazma gibi
bölümlerden oluşmaktadır (Anonim, 2011:18-21). Trabzon ilinin en tanınmış kültür
varlıklarından olan Sümela Manastırı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından
gezilmektedir.
Trabzon ilinde turistik açıdan değerli tarihsel yapılardan birisi de tarihi kalelerdir. Trabzon
Kalesi başta olmak üzere Akçakale (Akçaabat), Araklı Kalesi (Araklı) gibi kaleler mevcuttur
(Anonim, 2012a; Zaman, 2012; Anonim, 2011; URL-9). Bunlar içerisinde Trabzon Kalesi,
surlarıyla ilgi çekicidir. Trabzon Kalesi’nin surları, korunarak günümüze kadar gelebilmiştir.
Surların en eski bölümü, Roma devrine (M.Ö. 4. Yüzyıl) tarihlendirilmektedir. Trabzon
surları; Yukarı Hisar, İç Kale, Ortahisar ve Aşağı Hisar bölümlerine sahiptir (Anonim,
2011:18-21).
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Trabzon ilinde tarihi cami ve türbeler de ilgi çekicidir. Trabzon ilinde Fatih Cami (Ortahisar),
Gülbahar Hatun Cami (Ortahisar), Yeni Cuma Cami (Ortahisar), İskender Paşa Cami
(Ortahisar) gibi tarihi Camiler; Ahi Evren Dede Türbesi (Ortahisar), Gülbahar Hatun Türbesi
(Ortahisar), Emir Mehmet Türbesi (Ortahisar), Hamzapaşa (Açık Türbe) Türbesi (Ortahisar),
Haçkalı Baba Türbesi (Düzköy) gibi tarihi türbeler vardır (Anonim, 2012a; Zaman, 2012;
Anonim, 2011; URL-9). Fatih Cami (Ortahisar), tarihi ve mimarisiyle ilgi çekicidir. Bizans
dönemine ait olan bu önemli yapı, daha önceleri Altınbaşlı Meryem Kilisesi adıyla kilise
olarak kullanılmıştır (Özen, 2010’dan akt. Zaman, 2012:210). M.S. 914 yılında Roma
İmparatoru Konstantin’in yeğeni tarafından eski bir Roma tapınağı üzerine inşa edildiği
sanılan yapı, 1461 yılındaki fetihten sonra camiye çevrilmiş ilk kilisedir (Zaman, 2012:210211).
Trabzon ilinde tarihi su yapıları da bulunmaktadır. Bu bağlamda ilde Paşa Hamamı
(Ortahisar), Meydan Hamamı (Ortahisar), Sekizdirekli Hamam (Ortahisar), Meydan Hamamı
(Ortahisar) tarihi hamamlar; İskender Paşa Çeşmesi (Ortahisar), Kavakmeydanı Şadırvanı
(Ortahisar), Seyyid Hacı Mehmed Çeşmesi (Ortahisar), Abdullah Paşa Çeşmesi (Ortahisar)
gibi tarihi çeşmeler; Tabakhane Köprüsü (Ortahisar), Zağnospaşa Köprüsü (Ortahisar),
Değirmendere Köprüsü (Ortahisar) gibi tarihi köprüler bulunmaktadır (Anonim, 2012a;
Zaman, 2012; Anonim, 2011; URL-9). Ortahisar ilçesinde yer alan Sekizdirekli hamamın
1072-1075 yıllarında Selçuklular tarafından yapıldığı iddia edilmektedir. Trabzon ilindeki en
eski Türk hamamı olan Sekizdirekli hamam, ildeki en dikkat çekici tarihi su yapılarındandır
(Horuluoğlu, 1978’den akt. Zaman, 2012:275).
Trabzon ilinde Taşhan (Ortahisar), Vakıfhan (Ortahisar), Alacahan (Ortahisar), Yalıhan
(Ortahisar), Anadolu Han (Ortahisar), Sabırhan (Ortahisar) gibi tarihi hanlar da mevcuttur
(Anonim, 2012a; Zaman, 2012; Anonim, 2011; URL-9). Bunlar içerisinde Ortahisar ilçesinde
yer alan Taşhan dikkat çekicidir. Söz konusu yapı, Trabzon Valisi İskender Paşa tarafından
1531–1533 tarihinde inşa ettirilmiştir. Düzgün moloz taştan yapılmış olan han, Osmanlı
Dönemi’nin avlulu 2 katlı şehir hanlarının en güzel örneklerindendir. Giriş kapısı kuzeyden
olup metal kaplama ahşap kapısı dikkat çekici bir güzelliğe sahiptir. Han zaman içinde onarım
geçirmiştir. Çatısı 1980 yılında, beton mozaik olarak değiştirilmiştir (Anonim, 2012a: 324).
İldeki geçmiş dönemlerin ticaret kültürünü ve yaşantısını göstermesi açısından önemli bir
kültür varlığıdır.
Trabzon ilinde Memişağa Konağı (Sürmene), Yarımbıyıklıoğlu Evi (Ortahisar), Kundupoğlu
Evi (Ortahisar), Çakırağa Konağı (Ortahisar), Nemlizade Konağı (Ortahisar) gibi sivil mimari
örnekleri de vardır (Anonim, 2012a; Zaman, 2012; Anonim, 2011; URL-9). Bunlar içerisinde
Sürmene ilçesinde yer alan Memişağa Konağı dikkat çekicidir. Sürmene’nin 4 km doğusunda
Balıklı mevkiinde bulunan konağın 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bina zemin
ile birlikte iki katlı olup kale planlıdır. Köşelerinde dışa doğru çıkıntıları vardır. Binanın dış
yapısı kesme taştan yapılmıştır. Kapı ve pencere kanatlarında zengin süsleme sanatı
kullanılmıştır. Saçaklar ve oda tavanlarında kalem işi süsleme yapılmıştır. Binanın 2. katında
bulunan odanın tavanında vantilatör vazifesi gören bir parça vardır. Tavanın bu özelliğinden
dolayı konağa halk arasında '”Döner Tavanlı Konak” olarak da bilinmektedir iştir (Anonim,
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2012a: 333). Günümüzde televizyon dizilerine de ev sahipliği yapan konak, mimarisiyle ilgi
çekicidir.
Trabzon ilinde çok sayıda kültür varlığının sergilendiği müzeler de bulunmaktadır. İldeki
Trabzon Müzesi (Ortahisar), Ayasofya Müzesi (Ortahisar), Atatürk (Gazi Köşkü) Müzesi
(Ortahisar), Cevdet Sunay Müzesi (Ortahisar), Trabzonspor Müzesi (Ortahisar) gibi müzeler
ilgiyle ziyaret edilen kültür varlıklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlara ek olarak ilde
kemençe eşliğinde oynanan horonlar; bakırcılık, ağaç işçiliği (yayık, külek, sepet, şimşir
kaşık), dokumacılık (heybe, çanta, keşan, peştamal, çorap) gümüş işçiliği (kazazlık), altın
işlemeciliği (hasır bilezik), bıçak işlemeciliği (Sürmene bıçağı), telkari, taş işçiliği gibi el
sanatları vardır. İlde mısır çorbası, lahana çorbası, etli lahana sarması, Trabzon döneri,
hamsili pilav, hamsi kuşu, hamsili kaygana, kuymak, Akçaabat köftesi, Trabzon peynirlisi,
Trabzon burmalısı, Trabzon ekmeği, pide gibi yöresel yemekler; kadın kıyafetleri (çiçek
desenli başörtü, peştamal, püsküllü ve desenli yün kumaş (lahori), çarık ve renkli çoraplar) ve
erkek kıyafetleri (zıpka, nazarlık, başlık, yelek, aba, kavlık, yağdanlık) gibi yöresel kıyafetler
de ilgi çekicidir. İlde çok yayla festivali de yapılmaktadır (Anonim, 2012a; Zaman, 2012;
Anonim, 2011; URL-9). Karadeniz Bölgesi’nin turistik anlamda parlayan yıldızı olarak ifade
edebileceğimiz Trabzon ili, barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl
artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Bayburt
Bayburt ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda tarihi
kaleler, tarihi camiler ve türbeler, tarihi köprüler, tarihi hanlar ve hamamlar, yöresel oyun ve
yemekler, yöresel el sanatları, yöresel kıyafetler ve yöresel festivaller gibi pek çok kültürel
turistik çekicilikler bulunmaktadır. Bayburt ilinde 49 sivil mimari örneği, 5 kalıntı, 28 dinsel
yapı, 20 kültürel yapı, 10 idari yapı, 6 askeri yapı, 17 mezarlık, 8 şehitlik, 1 anıt ve abide
olarak toplamda 144 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Bayburt ilinde tarihi ve kültürel çekiciliklerden birisi de tarihi kalelerdir. Bunlardan özellikle
Bayburt Kalesi ve Saruhanlı Kalesi gibi tarihi kaleler, tarihsel geçmişleri ve mimarileriyle ilgi
çekicidir (Gürdal, 2014; Baldıran ve Ulubay, 2008; Arslan ve Çöteli, 2015; URL-10; URL11). Bayburt Kalesi, Bayburt şehrinin kuzeyinde ve Çoruh Nehri’nin kenarında yer alan,
deniz seviyesinden 1610 m yükseklikte başlayıp 1666 m’ye ulaşan kayalık bir tepe üzerinde
inşa edilmiştir (Arslan ve Çöteli, 2015:190). Bayburt Kalesi’nin M.Ö. 401-400 yıllarında
Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir (Xnephon,1939’dan akt. Arslan ve Çöteli,
2015:191).
Bayburt ilinde inanç turizmi bağlamında değerlendirilebilecek tarihi cami ve türbeler de
bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesut tarafından 1282-1298
yıllarında yaptırıldığı iddia edilen, planı, taç kapılardaki geometrik süslemeleri, minare yapısı
ve çini dekorasyonu ile 13. Yüzyıl başlarında yapılmış olan Selçuklu camileriyle benzer
özelliklere sahip Ulu Cami dikkat çekicidir (Arslan ve Çöteli, 2015:196). Bunun yanı sıra
Bayburt Merkez’de yer alan, 1514-1515 yıllarında Zahit Efendi tarafından yaptırılan Zahit
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Efendi Cami, Demirözü ilçesine bağlı Pulur (Gökçedere) kasabasında Akkoyunlulardan
Korkmaz Bey’in oğlu Ferahşat Bey tarafından 1517 yılında yaptırılan Pulur (Gökçedere)
Feratşah Bey Cami gibi tarihi camiler vardır. Bayburt Merkez’de yer alan Akkoyunlu
devletinin kurucularından Turali Bey oğlu Kutlu Bey’e ait olan Kutlu Bey Türbesi,
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) sancaktarı, İstanbul’un manevi fetih
kumandanı, Eyüp El Ensari’nin dava arkadaşı, sahabeye ait olan Abdulvahab Gazi Türbesi
gibi inanç yapıtları da vardır (Gürdal, 2014; Baldıran ve Ulubay, 2008; Arslan ve Çöteli,
2015; URL-10; URL-11).
Bayburt ilinde Bent Hamamı, Paşaoğulları Hamamı, Meydan Hamamı, Korgan Köprüsü gibi
tarihi su yapıları da mevcuttur (Gürdal, 2014; Baldıran ve Ulubay, 2008; Arslan ve Çöteli,
2015; URL-10; URL-11). Bunlardan Bent Hamamı, 16. Yüzyılda yapıldığı muhtemel bir
tarihi su yapısıdır. Plan şeması klasik dört eyvanlı, köşe halvetli hamam tipindedir. Hamamda
taş malzeme kullanılmıştır (Arslan ve Çöteli, 2015:196). Buna ek olarak ilde Kop Şehitleri
Abidesi, Demirözü Harabeleri, Saat Kulesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Taşhan gibi tarihi
yapıtlar da bulunmaktadır. Bunlardan Taşhan adlı bedestenin kitabesinin günümüze
gelememiş olması nedeniyle yapının kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Bedesten, plan
özellikleri itibariyle sade ve tek hacimli bedestenler grubunda olup (Cezar,1985’ten akt
Arslan ve Çöteli, 2015:199.), 16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl ortalarında inşa edildiği tahmin
edilmektedir (Tunçel, 2000’den akt. Arslan ve Çöteli, 2015:199).
Bayburt ilinde özel bir müze olan Baksı Müzesi de ilgi çekicidir. Müze, Doğu Karadeniz’de,
Bayburt’un 45 km dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde kuruludur. Eski adıyla
Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen bu sıra dışı müze, çağdaş sanat ve
geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer vermektedir. Bayburt ilinde sivil
mimari örneği olarak özgün mimariye sahip Bayburt evleri de ilgi çekicidir. Ev, avlu, sofa
gibi bölümlerden meydana gelen bu evlerde, dam diye tabir edilen ahır ve samanlık bölümü
olan “merek" evin tamamlayıcı unsurlarındandır. Binanın alt iki katı taştan, üst katı ise ahşap
ve çamurun karışımı olan harpuştadan oluşmaktadır (URL-10; URL-11).
Bayburt ilinde erkekler tarafından oynanan baş bar, baytar barı, aşurma barı ile kadınlar
tarafından oynanan yılan inceden öter, saç bağı, kuşburnunun kurusu gibi yöresel halk
oyunları; kilim, seccade, ihram dokumacılığı, taş ve bakır işçiliği gibi yöresel el sanatları;
kara pancar, su böreği, ekşi lahana, galacoş, kesme çorbası, lor dolması, süt böreği, tatlı çorba,
tel helva, yalancı dolma, herse gibi yöresel yemekler de ilgi çekici kültür varlıklarındandır.
Bunlara ek olarak kurtuluş şenlikleri, Bayburt Kırklar Şenliği, Geleneksel Tuzlu Festivali,
Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, Korgan Köprü Şenlikleri gibi yöresel festival ve
şenlikler de ildeki önemli kültürel turistik aktivitelerdir (Gürdal, 2014; Baldıran ve Ulubay,
2008; Arslan ve Çöteli, 2015; URL-10; URL-11). Bayburt ili, barındırdığı zengin tarihsel ve
kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.

Gümüşhane
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Gümüşhane ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda
tarihi harabeler ve antik kentler, tarihi kaleler, tarihi camiler ve türbeler, tarihi kiliseler, tarihi
köprüler, tarihi hamamlar, yöresel oyun ve yemekler, yöresel el sanatları, yöresel kıyafetler ve
yöresel festivaller gibi pek çok kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Gümüşhane ilinde
61 sivil mimari örneği, 18 kalıntı, 162 dinsel yapı, 109 kültürel yapı, 6 idari yapı, 13 askeri
yapı, 2 endüstriyel ve ticari yapı, 12 mezarlık, 1 şehitlik olarak toplamda 384 taşınmaz kültür
varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Gümüşhane ili, özellikle harabe ve antik kentleriyle dikkat çekmektedir. Satala Antik Kenti,
Santa harabeleri ve Kromini Antik Kenti gibi antik kentler mevcuttur. Arkeolojik kalıntıların
en önemlisi Kelkit ilçesi Sadak Köyündeki Satala Antik Kentidir. İlgili kaynaklarda Hititler
tarafından kurulduğu belirtilen bölge, Satala Antik Kenti, Asur ve Makedon egemenliklerinin
ardından Roma döneminde 60 000 nüfusuyla önemli bir askeri karargah ve yerleşim alanı
işlevindeydi. Burası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3. Derece Sit Alanı olarak ilan
edilmiştir. Bir diğer antik kent kalıntısı olan Santa harabeleri, Gümüşhane kent merkezine
yaklaşık 80 km uzaklıkta, Yağmurdere Bucağı, Dumanlı Köyündedir. Dini, ticari ve kültürel
önem taşıyan Santa bölgesi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir (Günaydın,
2013:21).
Gümüşhane ilinde tarihi kaleler de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Esenyurt köyündeki
Kov Kalesidir. 130 metre yükseklikteki bir ana kaya üzerinde konumlanmış olan kalenin
Selçuklular Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilmektedir (Anonim, 2012a:256). Sur duvarları
köşeli, yuvarlak ve üçgen burçlarla desteklenmiş olup, duvarlar büyük ve düzgün taşlarla
örülmüş durumdadır (Uslu, 1991’den akt. Zaman, 2000: 227). Diğer bir tarihi kale ise Merkez
ilçe sınırları içerisinde yer alan Canca Kalesidir. Kale doğu-batı yönünde arka arkaya 3
bölümden oluşmaktadır (Anonim, 2012a:250). Kral Kızının Köşkü olarak da bilinen, volkanik
kayalar üzerinde 15. Yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen kaleye, Vank Köyü’nün yanı sıra
Kale deresinden de erişim sağlanabilmektedir (Zaman, 2000: 226).
Gümüşhane ilinde tarihi camiler ve türbeler de vardır. Gümüşhane Merkez’de Süleymaniye
Mahallesi’nde yer alan Süleymaniye (Ulu) Camisi dikkat çekicidir. Ulu camii ve Cami-i
Kebir olarak da bilinen bu eser, 16. Yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle inşa
edilmiştir (Zaman, 2000: 226-228; Bingöl, 2007: 396). İldeki önemli türbeler de vardır.
Bunlardan ilki, Merkez ilçeye bağlı Tekke beldesinde Trabzon-Erzurum karayolunun
üzerinde 1582 yılında III. Murat’ın İran seferi esnasında inşa edilen Çağırgan Baba
Türbesidir. Türbe, kare planlı olup, dıştan sekizgen bir piramit şeklinde kubbe ile örtülüdür
(Bingöl, 2007: 395). Diğeri ise Gümüşhane’ye yaklaşık 21 km uzaklıktaki Pir Ahmet
Köyü’nde yer alan ve 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapılmış olan
Karamanoğlu Pir Ahmet Türbesidir (Zaman, 2000: 227). Türbe, kare planlı olarak taştan inşa
edilmiş olup, üzeri yine taştan bir piramidal çatıyla kaplı durumdadır (Bingöl, 2007:395).
İlde özellikle Gümüşhane Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan Çakallı Kilisesi, Terzili
Kilisesi, Cinganlı Kilisesi, Piştovli Kilisesi, Zurnacılı I ve II Kilisesi, İşhanlı Kilisesi gibi
inanç yapıtları vardır. Bunlara ek olarak Merkez ilçenin Daltaban Mahallesi’nde yer alan

439

Daltaban Çeşmesi ile Soğuksu Mahallesi’ndeki Osman Ağa Çeşmesi gibi tarihi çeşmeler;
Merkez ilçede Gümüşhane-Erzurum yolunun Tohumoğlu kesiminde yer alan Tohumoğlu
Köprüsü, Gümüşhane Merkezde Karakol binası yanında Harşit çayı üzerinde yer alan
Gümüşhane Köprüsü gibi tarihi köprüler; Gümüşhane Merkez ilçede Süleymaniye
Mahallesi’nde Kavaklık, Çaput ve Paşa Hamamı gibi tarihi hamamlar da ilgi çekicidir
(Anonim, 2012a; Günaydın, 2013; Zaman, 2000; URL-12; URL-13; URL-14).
Gümüşhane ilinde Gümüşhane evleri, Sarıçiçek köy odaları, Özdenoğlu Konağı, Balyemez
Konağı, Aytaç Konağı gibi sivil mimari örnekleri de vardır. Tarihi Gümüşhane evleri
genellikle iki katlı olup geniş bir meyve bahçesi içerisindedir. Evlerden müstakil olarak ve
bahçede helâ, ahır-samanlık, mutfak, hamam-çamaşırhane gibi yardımcı alanlar mevcuttur.
Bu yapılarda kullanılan taş, kerpiç, ahşap ana yapı malzemelerini oluştururken; saç, kiremit,
toprak gibi malzemeler damlarda, tuğla ise bacalarda kullanılmaktadır (Günaydın, 2013:15).
İldeki tek müze olan Gümüşhane İkizevler Etnografya Müzesi de görülmeye değerdir
(Anonim, 2012a; Günaydın, 2013; Zaman, 2000; URL-12; URL-13; URL-14).
Gümüşhane ilinde ağır bar, baş bar, bıçak oyunu, sarı kız, tillora gibi yöresel halk oyunları ile
gendime çorbası, kuşburnu çorbası, mantı çorbası, gavut çorbası, enişte çorbası, borani, herse,
galacoş gibi yöresel yemekler de vardır. Geleneksel kıyafetler olarak erkeklerin giydiği
gömlek, zıpka-zıvga-zıfka, cepken-kapalı yelek-yelek-cepken, aba-ceket, çarık-yemeni veya
kabaralı kundura, fes veya kukulat, kemer-silahlık veya kuşak, yün çorap ile kadınların
giydiği iç gömlek, içlik entari (mintan), üç etek, göğüslük, yelek, sarka, don (tuman), şal
kuşak, şal peştamal, tepelik veya fes, yaşmak-çember, yün çorap, çarık veya kabaralı kundura
dikkat çekicidir. İlde Şiran Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali, Gümüşhane
Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali, Kadırga, Kazıkbeli ve Harmancık
Yayla Şenlikleri gibi geleneksel şenlikler ve festivaller de yapılmaktadır (Anonim, 2012a;
Günaydın, 2013; Zaman, 2000; URL-12; URL-13; URL-14). Gümüşhane ili, barındırdığı
zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından
gezilmektedir.
Ordu
Ordu ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda kaya
mezarları, tarihi kaleler, tarihi camiler ve türbeler, tarihi kiliseler, tarihi köprüler, tarihi
hamamlar, yöresel oyun ve yemekler, yöresel el sanatları, yöresel kıyafetler ve yöresel
festivaller gibi pek çok kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Ordu ilinde 310 sivil
mimari örneği, 11 kalıntı, 68 dinsel yapı, 56 kültürel yapı, 9 idari yapı, 5 askeri yapı, 5
endüstriyel ve ticari yapı, 81 mezarlık, 1 korunmaya alınan sokak olarak toplamda 546
taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Ordu ilinde dikkati çeken tarihi ve kültürel çekiciliklerden birisi kaya mezarlarıdır. En fazla
kaya mezarı, Mesudiye ilçesinde bulunmaktadır (Baldıran ve Ulubay, 2008: 412). Başlıca
kaya mezarları Hisarbey Köyü Kaya Mezarı, Delikkaya Mezarı, Dikenlice Kaya Mezarı,
Sucuali Kaya Mezarı, Tozkoparan Kaya Mezarı, Sırma Kaya Mezarı, Kıranyağmur Köyü
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Kaya Mezarı gibi kaya mezarlarıdır (Anonim, 2015a; Anonim, 2015b: Anonim, 2012a;
Baldıran ve Ulubay, 2008; Gürdal, 2014; URL-15; URL-16). Ordu ilinde Bolaman Kalesi,
Kurul Kalesi, Ünye Kalesi gibi çok sayıda tarihi kale de bulunmaktadır. Ünye Kalesi,
görüntüsüyle dikkat çekicidir. 2 500 yıllık bir tarihsel geçmişe sahip olan Ünye Kalesi,
Kaleköy’de yer almaktadır. Dik yamaçlar üzerine kurulan duvarlar ve sütreler hala varlığını
sürdürmektedir. Çevresine göre oldukça yüksek olan kale, 11. ve 12. yüzyıllarda mühtahkem
mevki olarak değerlendirilmiştir (Anonim, 2015a: 73).
Ordu ilinde Eskipazar (Bayrambey) Cami, Laleli (Çivisiz) Cami, Yenipazar Cami gibi tarihi
camiler ile Şid Abdal (Şidlü Dede) Türbesi ve Yunus Emre Türbesi tarihi türbeler de
bulunmaktadır. Altınordu ilçesindeki Eskipazar (Bayrambey) Cami, mimarisiyle ve tarihsel
önemiyle dikkat çekicidir. Dikdörtgen şekilli cami, 1380 yılında Hacıemiroğulları tarafından
kurulmuş ve daha sonraki dönemlerde de çeşitli onarımlar görmüştür. Caminin iki hamamı
bulunmaktadır (Anonim, 2015b:77). Pencere kapakları ve minberi ahşap oymacılığının güzel
parçalarından olup Ankara Etnografya Müzesinde sergilenmektedir (Anonim, 2012a:279).
Ordu ilinde Yason Kilisesi, günümüzde kültür merkezi olarak kullanılan Eski Kilise ve
Taşbaşı Kilisesi gibi tarihi kiliseler de bulunmaktadır. Ordu ili tarihi su yapıları bakımından
da zengindir. Osmanpaşa Şadırvanı, Osmanbey Çeşmesi, Kirazlimanı Çeşmesi gibi tarihi
çeşmeler; Başkotanı Köprüsü, Akoluk Köprüsü, Kemer Köprü gibi tarihi köprüler; Eskipazar
hamamları, Çifte Hamam, Ordu Saray Hamamı gibi tarihi hamamlar bulunmaktadır (Anonim,
2015a; Anonim, 2015b: Anonim, 2012a; Baldıran ve Ulubay, 2008; Gürdal, 2014; URL-15;
URL-16).
Ordu ilinde sivil mimari örnekleri de dikkat çekicidir. Bunlara örnek olarak; Ünye ilçesindeki
Kadılar Yokuşu Tarihi Evleri, Altınordu ilçesindeki Taşbaşı Sıtkıcan Caddesi (Menekşe
Sokak) Evleri ve Fatsa ilçesindeki Hazinedaroğlu Konağı verilebilir. İldeki konak ve evlerin
bazıları müze olarak kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak da Altınordu ilçesindeki Paşaoğlu
Konağı (Etnografya Müzesi) ve Ünye ilçesindeki Müze Evi verilebilir. Ordu ilinde horon ve
karşılama oyunları gibi yöresel halk oyunları; çeşitli müzik aletleri yapımı (kemençe,
bağlama, davul, zurna, klarnet yapımı ve dokumacılık (kilim, sicim, kolan, heybe) gibi el
sanatları; pancar çorbası, pancar sarması, hamsi buğulama, hamsi köftesi, galdirik kavurması,
sakarca mıhlaması, bolaman pidesi, balkabağı tatlısı, çilek reçeli, pekmez tatlısı yağlaşı, papa
(siyah üzüm tatlısı) gibi yöresel yemekler mevcuttur. Bunlara ek olarak ilde özellikle yayla
festivalleri (Çambaşı Yayla Şenliği) ve kar festivalleri (Çambaşı Kar Festivali) gibi yöresel
şenlik ve festivaller de yapılmaktadır (Anonim, 2015a; Anonim, 2015b: Anonim, 2012a;
Baldıran ve Ulubay, 2008; Gürdal, 2014; URL-15; URL-16). Ordu ili, barındırdığı zengin
tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Samsun
Samsun ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda
höyükler, antik kentler, kaya mezarları, tarihi camiler ve türbeler, tarihi hamamlar, müzeler,
yöresel oyunlar, yöresel el sanatları ve yöresel festivaller gibi pek çok kültürel turistik
çekicilikler bulunmaktadır. Samsun ilinde 405 sivil mimari örneği, 16 kalıntı, 2 korunmaya
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alınmış sokak, 124 dinsel yapı, 128 kültürel yapı, 55 idari yapı, 5 askeri yapı, 24 endüstriyel
ve ticari yapı, 71 mezarlık, 1 şehitlik, 2 anıt ve abide olmak üzere toplamda 833 taşınmaz
kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Samsun ilinde çok sayıda tarihi ve kültürel çekicilik bulunmaktadır. Samsun ilinde Büyük
Cami (İlkadım), Yalı Cami (İlkadım), Kurşunlu Cami (İlkadım), Hacı Hatun Cami
(İlkadım), Kale Cami (İlkadım), Pazar Cami (İlkadım) gibi tarihi camiler; Seyyid Kudbettin
Türbesi (İlkadım), Kılıçdede Türbesi (İlkadım), Emir Mirzabey Türbesi (Bafra), Hızırbey
Türbesi (Bafra) ve Mustafabey Türbesi (Havza) gibi tarihi türbeler; Mather Dolarosa Kilisesi
(İlkadım) gibi tarihi kiliseler gibi inanç yapıtları vardır. İlde Taşlı Çeşme (İlkadım), Hüseyin
Bey Çeşmesi; Çifte Hamamı (İlkadım), Şifa Hamamı (İlkadım), Kırkgözü-Aslanağzı Hamamı
(Havza), Küçük Hamam (Şifa Kaplıcası-Havza) gibi tarihi su yapıları vardır (URL-17; URL18; Güngördü, 2003: 190; Gürdal, 2014: 480-481).
Samsun ilinde Dündartepe (Öksürüktepe) Ören Yeri (ilkadım), Tekkeköy Ören Yeri
(İlkadım), İkiztepe Ören Yeri (Bafra), Kaledoruğu höyüğü (Kavak), Lerdüge Tümülüsü
(Havza) gibi ören yerleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde İlkadım ilçesinde yer alan
Dündartepe (Öksürüktepe) Ören Yeri, tarihsel ve arkeolojik açıdan oldukça önemlidir. 15 m
yüksekliğinde olan ören yerinde Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Hitit çağlarına ait üç kültür
katı bulunmaktadır. Tepesindeki en son yerleşmenin Eski Tunç Çağı’na tarihlendirildiği,
höyüğün eteklerinde ise Hitit yerleşmesi tespit edilmiştir. İlde (Themiskyra (Terme) antik
kenti ve Amisos (Samsun) antik kenti kalıntıları da vardır. İlde kaya mezarları da mevcuttur.
Samsun ilinde Samsun Atatürk Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Gazi Müzesi gibi
müzeler de çok sayıda tarihi ve kültürel miras sergilenmektedir (URL-17; URL-18;
Güngördü, 2003: 190; Gürdal, 2014: 480-481).
Samsun ilinde Alaçam, Sarıkız, Tombul gelin, Samsun sallaması, Bafra, Sarıkız
ikileme, Demirağa, Zirto, Kabadayı, Kasap ve horon türleri gibi yöresel halk oyunları; halı,
kilim, bez dokumacılığı, taş işçiliği, oya, kunduracılık, bakır işlemeciliği, hasır dokumacılığı,
zembil örücülüğü, çorap, kuşak dokumacılığı, ağaç oymacılığı vb. gibi yöresel el sanatları;
Yaşar Doğu Şenlikleri, geleneksel karakucak güreşleri, hıdrellez şenlikleri, 19 Mayıs Kültür
ve Sanat Festivali, yayla şenlikleri (Uzunçayır yaylası, Kapaklı Çeşme) gibi yöresel festivaller
ile Bandırma Vapuru gibi tarihi ve kültürel miras ürünleri mevcuttur (URL-18). Samsun ili,
barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi
tarafından gezilmektedir.
Tokat
Tokat ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda tarihi
kaleler, tarihi camiler ve türbeler, tarihi hanlar, tarihi kervansaraylar, tarihi konaklar, tarihi
hamamlar ve müzeler gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilik bulunmaktadır. Tokat
ilinde 589 sivil mimari örneği, 20 kalıntı, 140 dinsel yapı, 110 kültürel yapı, 19 idari yapı, 3
askeri yapı, 14 endüstriyel ve ticari yapı, 25 mezarlık olmak üzere toplamda 920 taşınmaz
kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
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Tokat ilinde çok sayıda tarihi ve kültürel çekicilik bulunmaktadır. Tokat ilinde Tokat Kalesi
(Merkez ilçe), Zile Kalesi (Zile) gibi tarihi kaleler; Meydan (Hatuniye) Cami (Merkez İlçe),
Behzat Cami (Merkez İlçe), Ulu Cami (Merkez İlçe), Ali Paşa Camisi (Merkez İlçe) gibi
tarihi camiler; Ebu Şems Hanegahı-Vezir Ahmet Paşa Mescid ve Türbesi (Merkez İlçe),
Sentimur Türbesi (Merkez İlçe), Acepşir Türbesi (Merkez İlçe), Sümbül Baba Zaviye ve
Türbesi (Merkez İlçe), Sefer Paşa Mescit ve Türbesi (Merkez İlçe) gibi tarihi türbeler
mevcuttur. Bunun yanı sıra Hıdırlık Köprüsü (Merkez İlçe), Pervane Hamamı (Merkez İlçe),
Sultan Hamamı (Merkez İlçe), Paşa Hamamı (Merkez İlçe), Çay Hamamı (Merkez İlçe) gibi
tarihi su yapıları; Gök Medrese (Pervane Darüşşifası-Merkez İlçe), Çukur Medrese (Merkez
İlçe), Mehperi Hatun Kervansarayı (Merkez İlçe), Saat Kulesi (Merkez İlçe), Taşhan (Merkez
İlçe), Paşahanı (Merkez İlçe) gibi tarihi yapıları da vardır. Bunlara ek olarak Latifoğlu
Konağı, Yoğurtçuoğulları Konağı, Maaz Gürkan Evi, Musluoğlu Konağı gibi sivil mimari
örnekleri de bulunmaktadır. İlde 600 yıllık geçmişe sahip olan yazmacılık, dokumacılık
(kilim, cicim ve halı), bakırcılık gibi yöresel el sanatları önemlidir. Ayrıca Tokat Müzesi’nde
çeşitli tarihi ve kültürel varlıklar sergilenmektedir (URL-21; URL-22).
Tokat ilindeki bu zengin tarih ve kültür varlığının hepsi ilgi çekici olsa da özellikle
Tokat’ın simgelerinden birisi olarak kabul edilen Saat Kulesi’nden bahsetmek yararlı
olacaktır. Tokat Merkez’e bağlı Behzat semtinde kentin her yerinden görülecek şekilde, 1902
yılında inşa edilmiştir. Kapısı güney yönünde olup, yüksekliği 33 metre olan yapı, kesme
taştan yapılmıştır. 2. Abdülhamit’in Padişah oluşunun 25. yılı için halkın yardımlarıyla,
Mutasarrıf Bekir Paşa ve Belediye Reisi Mütevellioğlu Enver Bey tarafından inşa ettirilmiştir.
1917 yılında Alafrangaya çevrilen saat kısmı, dört yöne büyük kadranlarla her yarım ve saat
başlarında iki dakika ara ile çalmaktadır. Sesi kentin birçok yerinden duyulabilmekte olan
Saat Kulesi, ildeki görülmeye değer kültür varlıklarındandır (URL-21; URL-22). Tokat ili,
barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi
tarafından gezilmektedir.
Amasya
Amasya ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda tarihi
kaleler, kaya mezarları, tarihi camiler ve türbeler, tarihi hanlar, tarihi bedestenler; tarihi
konaklar, tarihi hamamlar, tarihi köprüler, müzeler, yöresel el sanatları ve yöresel halk
oyunları gibi pek çok kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Amasya ilinde 245 sivil
mimari örneği, 12 kalıntı, 1 korunmaya alınan sokak, 114 dinsel yapı, 141 kültürel yapı, 17
idari yapı, 4 askeri yapı, 8 endüstriyel ve ticari yapı, 59 mezarlık ve 4 şehitlik olmak üzere
toplamda 605 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Antik çağın en önemli coğrafyacılarından olan Strabon’un doğum yeri olan Amasya pek çok
tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Amasya ilinde Amasya Kalesi (Merkez İlçe), Kaleköy
Kalesi (Merkez İlçe), Gökçeali Kalesi (Göynücek), Baraklı Kalesi (Taşova); Gökmedrese
Cami (Merkez İlçe), Gümüşlü Cami (Merkez İlçe), Bayezid Paşa Cami (Merkez İlçe), Yörgüç
Paşa Cami (Merkez İlçe) gibi tarihi camiler; Torumtay Türbesi (Merkez İlçe), Halifet Gazi
Türbesi, Cumudar Türbesi (Merkez İlçe), Hamdullah Efendi Türbesi (Merkez İlçe) gibi tarihi
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türbeler mevcuttur. Bunun yanı sıra Ezine Pazar Hanı (EzinePazar), Merzifon Taş Hanı
(Merzifon), Amasya Taş Hanı (Merkez İlçe); Narlıbahçe Çeşmesi (Merkez İlçe), Hatuniye
Çeşmesi (Merkez İlçe), Hünkar Çeşmesi (Merkez İlçe), Kadılar Çeşmesi (Merkez İlçe),
Çilehane Çeşmesi (Merkez İlçe) gibi tarihi çeşmeler; Alçak Köprü (Merkez İlçe), Çağlayan
Köprü (Merkez İlçe), Kunç Köprü (Merkez İlçe), Meydan (İstasyon) Köprüsü (Merkez İlçe)
gibi tarihi köprüler; Mustafa Bey Hamamı (Merkez İlçe), Kumacık Hamamı (Merkez İlçe),
Paşa Hamamı (Merzifon) gibi tarihi hamamlar ile Kral Kaya Mezarları gibi ören yerleri de
vardır (Gürdal, 2014: 450-451; URL-23; URL-24).
Geleneksel mimariye sahip Amasya evleri ile bedestenler (Amasya Bedesteni, Merzifon
Bedesteni, Gümüşhacıköy Bedesteni de ilgi çekicidir. Amasya Müzesi (Merkez İlçe),
Hazeranlar Konağı (Etnografya Müzesi), Alpaslan Müzesi (Taşova), Şehzadeler Müzesi
(Merkez İlçe), Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi (Merkez İlçe) gibi müzelerde
birbirinden ilginç kültür varlıkları sergilenmektedir. İlde yelleme, mahir çavuş ve sim sim gibi
yöresel halk oyunları; halı-kilim dokumacılığı, teneke semaver yapımı, peştamal-çarşaf
dokuma, iğne oyası, ağaç işleri, demircilik gibi yöresel el sanatları da önemli kültür
varlıklarındandır (Gürdal, 2014: 450-451; URL-23; URL-24). Bunlara ek olarak Amasya
ilinde Geleneksel Okçuluk Festivali, Karakucak Güreş Yarışması, yayla şenlikleri ve anma
etkinlikleri de düzenlenmektedir.
Amasya ilinde Amasya Kalesi ilgi çekici tarihi yapılardan birisidir. Amasya il merkezinin
kuzeyini kaplayan Harşena Dağı üzerinde yer alan kale, Harşena Kalesi adıyla da
bilinmektedir. Amasya Kalesi’nin üzerinde inşa edildiği kaya denizden 700 m, Yeşilırmak’tan
ise 300 m yüksektedir. Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates tarafından inşa
ettirilmiştir. Kale, İçeri Şehir (Hatuniye Mahallesi), Kızlar Sarayı ve Yukarı Kale (Harşena)
olmak üzere üç bölümden oluşur. Tarihi kimliği, mimarisi ve konumuyla görülmeye değer
kültür varlıklarındandır (Anonim, 2018:45-46). Amasya ili, barındırdığı zengin tarihsel ve
kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Sinop
Sinop ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda tarihi
kaleler, kaya mezarları, tarihi camiler ve türbeler, tarihi hanlar, tarihi bedestenler; tarihi
konaklar ve müzeler gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Sinop
ilinde 360 sivil mimari örneği, 51 kalıntı, 1 korunmaya alınan sokak, 74 dinsel yapı, 59
kültürel yapı, 19 idari yapı, 16 askeri yapı, 16 endüstriyel ve ticari yapı, 74 mezarlık ve 3 anıt
ve abide olmak üzere toplamda 673 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Ünlü filozof Diyojen’in doğum yeri olan Sinop ilinde Sinop Kalesi (Merkez İlçe), Boyabat
Kalesi (Boyabat) gibi tarihi kaleler vardır. Bunun yanı sıra Alaaddin Cami (Merkez İlçe),
Saray Cami (Merkez İlçe), Cezayirli Ali Paşa Camisi (Merkez İlçe), İskele Cami (Merkez
İlçe) gibi tarihi camiler; Seyit İbrahim Bilal Hazretleri Türbesi (Merkez İlçe), Sultan Hatun
Türbesi (Merkez İlçe), Hatunlar Türbesi (Merkez İlçe), Yesari Baba Türbesi (Merkez İlçe),
Yeşil Türbe (Merkez İlçe), Tayboğa Türbesi (Merkez İlçe) gibi tarihi türbeler ile Balatlar
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Kilisesi (Merkez İlçe) gibi tarihi kiliselerin oluşturduğu inanç yapıtları da mevcuttur.
Ayrıca Yakup Ağa Konağı (Gerze) gibi sivil mimari örnekleri; Durakhan (Durağan) gibi
kervansaraylar; Salar Köyü (Boyabat) Kaya Mezarı, Ambarkaya (Durağan) Kaya Mezarı
ve Terelek Kaya Mezarı (Durağan) gibi kaya mezarları; Pervane Medresesi (Merkez İlçe)
gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır (Anonim, 2010a; Güngördü, 2003. 195; Gürdal,
2014:482-484; URL-25; URL-26).
Birçok tarihi ve kültürel çekicilik bulunduğu Sinop ilinde, Sinop Tarihi Cezaevi ilgi çekici
kültürel miraslardan birisidir. Sinop’un 1214 yılında Anadolu Selçukluları tarafından
fethedilmesinden sonra Sultan İzzeddin Keykavus’un emriyle bir iç kale inşa ettirilmiştir.
Selçuklu Dönemi’nden itibaren uzun süre tersane olarak işlev gören İç kalenin burçları 1560
yılından itibaren zindan olarak da kullanılmıştır. İç kale içindeki cezaevi 1882 yılında
Mutasarrıf Veysel Paşa döneminde inşa edilmiştir. Kuzey-güney konumlu, U planlı bir yapı
olan tarihi cezaevi, kesme taştan yapılmış, her bölümü yüksek avlu duvarları ile birbirinden
ayrılmış bulunan üç kısımdan meydana gelmektedir. 1996 yılında tamamen boşaltılarak
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen tarihi cezaevi, 2000 yılından itibaren ziyaretçilere
açılmıştır (URL-25). Sinop ili, barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen
yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Çorum
Çorum ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda ören
yerleri, kaya mezarları, tarihi kaleler, tarihi camiler, tarihi türbeler, saat kuleleri, tarihi
köprüler, sivil mimari örnekleri ve müzeler gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler
bulunmaktadır. Çorum ilinde 105 sivil mimari örneği, 2 kalıntı, 1 korunmaya alınan sokak, 76
dinsel yapı, 63 kültürel yapı, 8 idari yapı, 7 askeri yapı, 14 mezarlık olmak üzere toplamda
276 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Çorum ilinde Çorum Kalesi (Merkez İlçe), Osmancık Kalesi (Osmancık), İskilip Kalesi
(İskilip) gibi tarihi kaleler vardır. Bunun yanı sıra Yivlik Akşemseddin Hz. Camisi
(İskilip), Akşemseddin Cami (Osmancık), Osmancık İmaret Cami (Osmancık), Ulu Cami
(Merkez İlçe), Hıdırlık Cami (Merkez İlçe), Hacı Hamza Sinan Paşa Cami (Kargı),
Örencik Köyü Cami (Kargı), Şeyh Muhiddin Yavsi Cami (İskilip), Oğuz Köyü Cami
(Kargı) gibi tarihi camiler; Koyunbaba Türbesi (Osmancık), Elvan Çelebi Türbesi
(Mecitözü), Sahabe Türbeleri (Suheybi Rumi, Ubeyd-i Gazi ve Kereb-i Gazi), Elvan
Çelebi Türbesi (Mecitözü), Atıf Hoca Anıt Mezarı (İskilip), Hüseyin Gazi Türbesi (Alaca)
gibi tarihi türbelerin oluşturduğu inanç yapıtları da vardır. Ayrıca Hacı Hamza Hamamı
(Kargı), Koyunbaba Köprüsü (Osmancık), Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesi (Osmancık) gibi
tarihi su yapıları; Velipaşa Konağı (Merkez İlçe), tarihi Dulkadiroğulları konakları
(Boğazkale), Kırsal Tarım ve Yaşam Müzesi (İsmet Eker Konağı-Merkez İlçe), Hacı
Hamza Evleri (Kargı), Yazmalı Konak (İskilip), Çatalkara Kültür ve Sanat Evi (İskilip)
gibi sivil mimari örnekleri de ilgi çekicidir. Bunlara ek olarak Çorum Müzesi, Alacahöyük
Müzesi (Alaca), Boğazköy Müzesi (Boğazkale) gibi müzeler; Çorum Saat Kulesi (Merkez
İlçe), Sungurlu Saat Kulesi (Sungurlu) gibi tarihi saat kuleleri; Kapılıkaya Kaya Mezarı
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(Laçin), Gerdekkaya Mezarı (Alaca) İskilip Kaya Mezarı gibi kaya mezarları da
bulunmaktadır (Anonim, 2018a; Anonim, 2018b).
İlde en dikkat çekici tarihi ve kültürel çekicilikler ise Alacahöyük (Alaca), Hattuşa
(Boğazkale), Şapinova (Ortaköy) ören yerleridir. Bunlardan Boğazakale ilçesinde yer alan
Hattuşa, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren ören yeridir. Hattuşa, Hitit
İmparatorluğu’nun yalnızca idari başkenti değil, aynı zamanda ülkenin de dini merkezidir.
Hattuşa, Hitit İmparatorluk döneminde altı kilometre uzunluğunda surla çevrelenmiştir. Bu
surlar üzerinde anıtsal şehir kapıları vardı. Bunlar, Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve kentin güney
ucunda 71 m uzunluğunda ve 3 m yüksekliğindeki Yer Kapı’dır. Hattuşa’nın en büyük dini
yapısı olan Büyük Tapınak, en ilgi çekici kutsal yapısı ise Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’dır.
Tapınak’ta 90’dan fazla tanrı ve tanrıça, kabartma olarak kaya üzerine nakşedilmiştir
(Anonim, 2018a). Çorumda bir başka önemli ören yeri Alaca ilçesinde bulunan
Alacahöyük’tür. 1835 yılında W.G. Hamilton tarafından keşfedilen ve döneminin önemli bir
kült ve sanat merkezi olan Alacahöyük’te 4 uygarlık çağı gün yüzüne çıkarılmıştır. Hatti
Uygarlığı’nın aydınlanmasında büyük katkıları olan Alacahöyük Eski Tunç Çağı hanedan
mezarları, bu çağın en önemli buluntularıdır. 1935 yılında başlayan Alacahöyük kazılarında
açığa çıkartılan eserler, Alacahöyük Müzesi’nde kazı başkanlarının adlarının verildiği
salonlarda ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur (Anonim, 2018b). Çorum ili, barındırdığı zengin
tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Kastamonu
2018 yılı “Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Kastamonu şehri ve çevresi, tarihi ve
kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda Kastamonu ilinde ören
yerleri, kaya mezarları, tarihi kaleler, tarihi camiler, tarihi türbeler, tarihi hanlar, tarihi
hamamlar, tarihi köprüler, sivil mimari örnekleri, müzeler, yöresel halk oyunları, yöresel el
sanatları, yöresel yemekler, yöresel kıyafetler ve yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve
kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Kastamonu ilinde 1436 sivil mimari örneği, 11
kalıntı, 170 dinsel yapı, 176 kültürel yapı, 36 idari yapı, 20 askeri yapı, 63 endüstriyel ve
ticari yapı, 71 mezarlık, 4 anıt ve abide olmak üzere toplamda 1987 taşınmaz kültür varlığı
bulunmaktadır (URL-6).
Kastamonu ilinde Kastamonu Kalesi gibi tarihi kaleler; Atabey Gazi Cami (Merkez İlçe),
Mahmut Bey Cami (Merkez İlçe), Akşemseddin Cami (Küre), Yılanlı Cami (Merkez İlçe)
gibi tarihi camiler; Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi (Merkez İlçe), Yakup Ağa Külliyesi
(Merkez İlçe), İsmail Bey Külliyesi (Merkez İlçe), Nasrulllah Kadı Külliyesi (Merkez İlçe)
gibi tarihi külliyeler mevcuttur. Bunun yanı sıra İsmail Bey Hanı (Merkez İlçe), Deve Hanı
(Merkez İlçe), Urgan Hanı (Merkez İlçe), Gökçeağaç Hanı (Hanönü), Penbe (Balkapanı)
Han (Merkez İlçe), Aşirefendi Hanı (Merkez İlçe) gibi tarihi hanlar; Çifte Hamam (Merkez
İlçe), Kale Hamamı (Merkez İlçe), Frenkşah Hamamı (Merkez İlçe), Arabapazarı Hamamı
(Merkez İlçe), Yeni Hamam (Merkez İlçe), Saray Hamamı (Merkez İlçe), Bey Hamam
(Merkez İlçe), Dede Sultan Hamamı (Merkez İlçe), Ferhat Paşa Hamamı (Merkez İlçe),
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Muzaffereddin Gazi (Belediye) Hamamı (Taşköprü) gibi tarihi hamamlar da ilgi çekicidir
(URL-19; URL-20).
Ayrıca Ballık Konağı, İsmail Bey Konağı, Sepetçioğlu Konağı gibi Kastamonu konakları,
İnebolu evleri, Taşköprü evleri gibi sivil mimari örnekleri; Liva Paşa Konağı (Kastamonu
Etnografya Müzesi), Arkeoloji Müzesi (Merkez İlçe), Kent Tarihi Müzesi (Merkez İlçe),
Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi (Merkez İlçe), Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi
(Merkez İlçe) gibi müzeler de önemli kültürel çekiciliklerdendir. Bunlara ek olarak Saat
Kulesi (Merkez İlçe), Kastamonu Hükümet Konağı (Merkez İlçe), Cem Sultan Bedesteni
(Merkez İlçe) gibi tarihi yapılar; Şehinşah kaya mezarı (Merkez İlçe), Evkaya Mezarları
(Merkez İlçe), Kaleyapı (Donalar) kaya mezarı (Taşköprü) gibi kaya mezarları;
Pompeiopolis (Zımbıllı Tepe Höyüğü-Taşköprü) gibi ören yerleri de mevcuttur (URL-19;
URL-20).
Kastamonu ilindeki tarihi ve kültürel çekiciliklerden Taşköprü ilçesindeki
Pompeiopolis (Zımbıllı Tepe Höyüğü) dikkat çekmektedir. Pompeiopolis, Roma
İmparatorloğu döneminde Paflagonia olarak bilinen eyaletin başkentliğini yapmış, döneminde
en parlak kentlerden birisidir. Paflagonia, Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’da hâkimiyet
kurduktan sonra daha iyi yönetmek için Tem adı verilen 18 ayrı eyaletten birisidir (Yaman,
1990’dan akt Sezer, 2017:184). Bu çevredeki en önemli ören yerlerinden birisi olan
Pompeiopolis (Zımbıllı Tepe Höyüğü) kalıntılarından kazı yoluyla elde edilenler,
Kastamonu Müzesi gibi müzeler de sergilenmektedir.
Kastamonu ilinde dokumacılık (çarşaf bağı, keten dokuması), ahşap işçiliği (beşik,
sandalye, sandık vb), bakırcılık, çakıcılık, bıçakçılık, taş baskı, sepetçilik, fanilacılık, saz
yapımı, hamam kesesi, Tosya kuşağı, kaşıkçılık, urgancılık gibi yöresel el sanatları; zeybek
türleri ve çırdak gibi yöresel halk oyunları; yöresel kadın (tülbent, kuşak, şalvar gömlek
vb) ve erkek (fes, çepken, pantolon, tulumbacı yemenisi, köstek, silahlık vb) giysileri;
çekme helva, tandır kebabı ve sarımsak gibi yöresel lezzetler mevcuttur. Ayrıca ilde Ş eyh
Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Etkinlikleri, yayla şenlikleri, bal ve
hayvancılık festivali, Türk Dünyası Günleri, Hanönü panayırı gibi festival ve şenlikler de
yapılmaktadır (URL-19). Kastamonu ili, barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle,
her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Bartın
Bartın ili tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda tarihi
kaleler, tarihi camiler, tarihi türbeler, tarihi hanlar, tarihi hamamlar, sivil mimari örnekleri,
müzeler, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel kıyafetler ve
yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Bartın
ilinde 354 sivil mimari örneği, 31 kalıntı, 19 dinsel yapı, 26 kültürel yapı, 2 idari yapı, 15
askeri yapı, 5 endüstriyel ve ticari yapı, 56 mezarlık, 1 anıt ve abide olmak üzere toplamda
509 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
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Bartın ilinde Tekkeönü Kalesi ve Yeraltı Galerisi (Merkez İlçe), Amasra Kalesi gibi tarihi
kaleler mevcuttur. Ayrıca Halilbey Cami (Merkez İlçe), İbrahimpaşa Cami (Merkez İlçe),
Şadırvan Camisi (Merkez İlçe), Fatih Cami (Amasra), İçkale Mescidi (Amasra) gibi tarihi
camiler; Aya Nikolas Kilisesi (Merkez İlçe) gibi tarihi kiliseler; Ebu Derda Türbesi (Merkez
İlçe) gibi tarihi türbelerin oluşturduğu inanç yapıtları da vardır. Bunlara ek olarak Şehir
Hamamı (Merkez İlçe), Somaklıoğlu Hamamı (Merkez İlçe), Amasra Hamamı gibi tarihi
hamamlar; Taşhan (Merkez İlçe), Dervişoğlu Hanı (Merkez İlçe) gibi tarihi hanlar; Amasra
Müzesi gibi müzeler, ahşap Bartın evleri gibi sivil mimari örnekleri de önemli kültürel
çekiciliklerdendir (Anonim, 2003; Gürdal, 2014:455-456;URL-27).
Bartın ilindeki tarihi ve kültürel çekicilikler içerisinde Amasra ilçesinde bulunan Amasra
Kalesi dikkat çekmektedir. Bizans dönemine ait olan kale, iki ana kütleden meydana
gelmektedir. Kemere Köprü ile birbirine bağlanan Zindan Kalesi’nin kara surlarının uzunluğu
toplam 600 m, Boztepe adasındaki Sormagir Kalesi’nin kuzey ve güney surları ise 300 m’dir.
Amasra Kalesi, Bizanslılar döneminde yapılmış, özellikle Cenevizliler tarafından yoğun
biçimde kullanılmış, 14. ve 15. yüzyıllarda önemli onarımlarla ayakta tutulmuştur (Anonim,
2003; Gürdal, 2014:455; URL-27).
Bartın ilinde dokumacılık (tel kırma), ağaç oymacılığı, gemi yapımı, taş saç yapımı gibi
yöresel el sanatları önemlidir. Bol ağlı pantolon, yelek, yakasız mintan ve kuşaktan oluşan
yöresel erkek kıyafetleri; genç kızlarca giyilen uskufa veya kutnu yelek, ipek göynek, şalvar,
tombaklı kemer ile tel kırma veya çatku yazma ve üstüne değerli mücevherlerden oluşan taç
ile kadınlarca giyilen göynek, şalvar ve zaman zaman da eski desenleri taşıyan yazma gibi
yöresel giysiler ilgi çekicidir. Ayrıca pirinçli mantı, pumpum çorbası, yumurtalı ısbut, kabak
burması, Amasra salatası gibi yöresel yemekler; mavili, dıv dıv, kavşak suyuna giderken,
haydah nirinay, bahçelerde patlıcan, gide gide, elma aldım Bartın’dan, Bartın çiftetellisi gibi
yöresel halk oyunları; Bartın Çilek, Kültür ve Turizm Festivali, Amasra Yağlıdirek Şenlikleri,
Gazi Günü, Ahşap Tekne ve Yat Festivali ve Fetih Günü gibi yöresel festivaller de mevcuttur
(Anonim, 2003; URL-27). Bartın ili, barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her
geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Karabük
Karabük ili -özellikle de Safranbolu ilçesi- tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından oldukça
zengindir. Bu bağlamda Safranbolu evleri, tarihi camiler, tarihi hanlar, tarihi köprüler, tarihi
hamamlar, müzeler, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel
kıyafetler, yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır.
Karabük ilinde 1644 sivil mimari örneği, 11 kalıntı, 88 dinsel yapı, 220 kültürel yapı, 21 idari
yapı, 1 askeri yapı, 13 endüstriyel ve ticari yapı, 52 mezarlık olmak üzere toplamda 2050
taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Karabük ilinde Safranbolu Kalesi, Asar Kalesi (Eflani), Asar Kalesi (Eskipazar) gibi tarihi
kaleler mevcuttur. Bunun yanı sıra Safranbolu ilçesindeki St. Stefanos Kilisesi (Ulu Cami),
Eski Cami (Gazi Süleymen Paşa Cami), Köprülü Mehmet Paşa Cami, Hidayetullah Cami, Taş
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Minare Cami, Dağdelen Cami, İzzet Mehmet Paşa Cami, Akçasu Cami ile Eflani İlçesi Küre-i
Hadit Cami gibi tarihi camilerden oluşan inanç yapıtları da ilgi çekicidir. Ayrıca Safranbolu
ilçesindeki Eski Hamam, Yeni Hamam, Yazıköy Hamamı ile Karabük Merkez İlçedeki Bulak
Hamamı gibi tarihi hamamlar; Taşköprü (Safranbolu) ve Tokatlı Köprüsü (Safranbolu) gibi
tarihi su yapıları; Cinci hanı (Safranbolu), Saat Kulesi (Safranbolu) gibi tarihi yapılar da
önemli kültür miraslarındandır. Bunlara ek olarak Karabük Kardemir Demir Çelik Müzesi
(Merkez İlçe), Ahmet Demirezen Yemenicilik Müzesi (Safranbolu), Kaymakamlar Müze Evi
(Safranbolu), Kent Tarihi Müzesi (Safranbolu) gibi müzeler; Safranbolu evleri gibi sivil
mimari örnekleri ile tümülüs ve höyükler de ildeki önemli kültürel çekiciliklerdendir
(Güngördü, 2003:196-197; URL-28;URL-29).
Karabük ilinde halk oyunları bakımından en dikkat çekici ilçeler, Safranbolu ve
Yenice’dir. Safranbolu’da aç kapıyı, beyleraman, bozaklı oyun, sepetçioğlu (safranbolu
varyantı), genç osman, amani, gınalı keklik (Safranbolu varyantı), mızmız(kadın) gibi halk
oyunları varken, Yenice ilçesinde köy göçtü oyunu, arap oyunu, güvercin takla ve kaşık
oyunları vardır. İlde yöresel kıyafetler de ilgi çekicidir. Yöresel erkek kıyafetleri keçe külahı,
cepken, şalvar, kuşak, yemeni, yün çorap, tütün kesesi, köstek, kamadan oluşmakta iken,
bindallı entari, üçetek entari, tepebaş, sırmalı kadife, şeteriye, fistan (uzun entari), pamuklu
entari, uzun pazen don (setüklü), oyalı yazma, silimli çevre, tepelik, çorap, dolak, çarık,
zelgerde ve takılar da yöresel kadın kıyafetlerini oluşturmaktadır. Ayrıca ip bükme, kilim ve
çuval dokuma, yemenicilik, deri işlemeciliği, ağaç oymacılığı, semercilik, demircilik, taş
işlemeciliği (mezar taşı, el değirmeni taşı) ve bakır işlemeciliği gibi yöresel el sanatları;
gözleme, Safranbolu bükmesi, kuyu kebabı, kara mancar, yaprak dolması, yayım (ev
makarnası) perohi, bandırma, sini çöreği, çullu börek, bazlama, su böreği, ev baklavası,
safranlı zerde, höşmerim, haluşka gibi yöresel yemekler de önemli kültürel çekiciliklerdendir
(URL-28;URL-29).
Karabük ilinde Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, yayla şenlikleri, hindi
festivali gibi festival ve şenlikler de düzenlenmektedir. Karabük’te en önemli ve en çok
bilinen kültürel destinasyon, 1994 yılında UNESCO dünya mirası listesine dahil edilen
Safranbolu’dur. Gerçekten de başta geleneksel mimariye sahip evleri olmak üzere tarihi
camileri, hanları, hamamları, yöresel halk oyunları, yemekleri ve türküleriyle Safranbolu, ilin
turistik açıdan parlayan yıldızıdır. Karabük ili, barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel
çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Zonguldak
Zonguldak ilinde –özellikle Karadeniz Ereğli ilçesinde- tarihi ve kültürel çekicilikler
mevcuttur. Bu bağlamda antik kentler, tarihi mağaraları, tarihi kiliseler, tarihi kaleler,
müzeler, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel festivaller gibi
pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Zonguldak ilinde 127 sivil
mimari örneği, 41 kalıntı, 21 dinsel yapı, 30 kültürel yapı, 24 idari yapı, 5 askeri yapı, 7
endüstriyel ve ticari yapı, 125 mezarlık olmak üzere toplamda 380 taşınmaz kültür varlığı
bulunmaktadır (URL-6).
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Zonguldak ilinde Mariandin/Marianydn, Herakleia Pontike antik kenti (Kdz Ereğli), Filyos
Hisarönü Antik Kenti (Çaycuma), Acheron Ören Yeri (Alaplı), Hisarönü Taşköprü
(Çaycuma), Uzun Mehmet Anıtı (Merkez İlçe), Ayasofya Kilisesi (Orta Cami-Kdz. Ereğli),
Bizans Kilisesi (Kdz. Ereğli), Bizans Sarnıç kalıntısı (Kdz. Ereğli), Çeltepe Fener Kulesi
(Kdz. Ereğli), Kdz Ereğli Kalesi, Herakles (Herkül) Sarayı (Kdz. Ereğli), Filyos Kalesi
(Çaycuma), Kdz Ereğli Müzesi (Halil Paşa Konağı), Zonguldak Maden Müzesi gibi tarihi ve
kültürel çekicilikler mevcuttur (Gürdal, 2014:495; URL-30; URL-31).
Zonguldak ilinde tarihi ve kültürel çekicilikler bakımından en zengin ilçe, Karadeniz
Ereğli’dir. İlin en önemli kültürel çekiciliklerinden birisi olan Cehennemağzı tarihi mağaraları
da bu ilçe merkezinde yer alır. Roma ve Bizans döneminde kullanılan mağaralar; Kilise
mağarası, Herkül Mağarası ve Ayazma mağarası olarak üç tanedir. 2000-2002 yıllarında
yapılan kamulaştırma, temizlik, bakım ve aydınlatma çalışmalarından sonra ziyaretçilere
açılarak ören yeri haline getirilmiştir (Anonim, 2014c:15).
Zonguldak ilinde uğmaç çorbası, cevizli dolma, malay, tirit, pırasalı mancar, yaprak sarma,
cizleme, keşkek, cevizli kömeç, çöpele, beyaz baklava, höttürme, gartlaç, pırasa çorbası,
kabuklu fasulye, doruk, pirinçli börek, kızılcık çorbası, beddam mancar yemeği, yumurtalı
zılbıt gibi yöresel yemekler; madencilik dokumacılık (tel kırma, kanaviçe işleme, elpek bezi,
pelement bezi, çekmen bezi), sepetçilik, demircilik, kalaycılık, süpürgecilik, bastonculuk ve
ağaç işlemeciliği gibi yöresel el sanatları vardır. İlde Kdz.Ereğli Uluslararası Osmanlı Çileği
ve Kültür Festivali, Devrek Baston ve Kültür Festivali, Kömür Günü, Bölüklü Yayla Şenliği
gibi yöresel şenlik ve festivaller yapılmaktadır (URL-30; URL-31). Zonguldak ili,
barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi
tarafından gezilmektedir.
Bolu
Bolu ilinde çok sayıda tarihi ve kültürel çekicilik mevcuttur. Bu bağlamda tarihi kaleler, tarihi
camiler, tarihi türbeler, tarihi kiliseler, tarihi hamamlar, tarihi hanlar, sivil mimari örnekleri,
müzeler, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler ve yöresel festivaller
gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Bolu ilinde 510 sivil mimari
örneği, 3 kalıntı, 1 korunmaya alınan sokaklar, 60 dinsel yapı, 57 kültürel yapı, 12 idari yapı,
3 askeri yapı, 32 endüstriyel ve ticari yapı, 30 mezarlık, 1 şehitlik, 1 abide ve anıt olmak üzere
toplamda 710 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Bolu ilinde Keçi Kalesi (Gerede), Asar Kalesi (Gerede), Halı Hisarı Kalesi (Merkez İlçe),
Mudurnu Kalesi (Mudurnu) gibi tarihi kaleler mevcuttur. Bunun yanı sıra Büyük (Yıldırım
Bayezit) Cami (Merkez İlçe), Kadı Cami (Merkez İlçe), İmaret Cami (Merkez İlçe),
Saraçhane Cami (Merkez İlçe), Ilıca Cami (Merkez İlçe), Karaköy Cami (Merkez İlçe),
Süleyman Paşa Cami (Göynük), Yıldırım Cami (Mudurnu), Kanuni Cami (Mudurnu),
Aşağı Tekke Cami (Gerede), Yukarı Tekke Cami (Gerede), Yıldırım Cami (Yençağa) gibi
tarihi camilerin oluşturduğu inanç yapıtları da ilgi çekicidir. Akşemsettin Türbesi (Merkez
İlçe), Tokad-ı Hayrettin Türbesi (Merkez İlçe), Ömer Sekkin Türbesi (Göynük), Baba Hızır
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Türbesi (Mengen), Şeyhül İmran Türbesi (Mudurnu), Karaarslan Veli Türbesi (Mudurnu),
Ümmi Kemal (Merkez İlçe), Kasım Dede Türbesi (Merkez İlçe) gibi tarihi türbeler de
önemli kültür varlıklarındandır. Ayrıca Taşhan (Merkez İlçe), Kiliseli Tüccar Hanı
(Merkez İlçe) gibi tarihi hanlar; Orta Hamam (Merkez İlçe), Tabaklar Hamamı (Merkez
İlçe), Sultan Hamamı (Merkez İlçe), Süleyman Paşa Hamamı (Göynük), Yıldırım Hamamı
(Mudurnu), Sultan Reşat Hamamı (Yeniçağa) gibi tarihi hamamlar; Göynük ve Mudurnu
evleri gibi sivil mimari örnekleri de mevcuttur (Anonim, 2017; URL-5; URL-32).
Bunların yanı sıra ilde pıt pıt (men men), atlama (gazel) düz oyun (çiftetelli), ah Karadeniz,
değirmen, ziller, yemenimin uçları, ada yolu, Halimem, estireyim mi, ördek, Karaköy kaşık
oyunu, köçek oyunu gibi yöresel halk oyunları; iğne oymacılığı, kaval yapımı, bakırcılık,
dericilik ve ağaç işlemeciliği gibi yöresel el sanatları da önemli kültürel çekiciliklerdendir.
Bunlara ek olarak Karagöl şenlikleri, Gerede panayırı, Mengen aşçılık festivali, ipek yolu
festivali gibi festival ve şenlikler de mevcuttur. Ayrıca ilde kaya evleri (Merkez İlçe) ve Bolu
Müzesi gibi kültürel çekicilikler bulunmaktadır (Anonim, 2017; URL-5; URL-32)
Bolu ilinde özellikle Mengen ilçesi aşçılarıyla bilinir ve gastronomi turizmi bakımından
büyük potansiyel taşır. İlde yayla çorbası, patates çorbası, ovmaç çorbası, kızılcık tarhana
çorbası, tarhana çorbası, nohutlu çorbası, yoğurtlu bakla çorbası, imaret çorbası, çiğ börek,
kabaklı gözleme, acı su bazlamacı, çantıklı pide, etli mantı, ekmek aşı, patatesli köy ekmeği,
kedi batmaz, mantar sote, orman kebabı, kaşık sapı, Mengen pilavı, Kıbrısçık pilavı, keşli
cevizli erişte, höşmerim, Mengen kuzu güveç, katık, kaşık atmaç, Bolu Beyi tatlısı, Mudurnu
baklası, uğut tatlısı gibi yemek türleri yapılmaktadır. Bolu ili, barındırdığı zengin tarihsel ve
kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Düzce
Düzce ilinde çok sayıda tarihi ve kültürel çekicilik mevcuttur. Bu bağlamda başta Konuralp
Antik Kenti olmak üzere tarihi kaleler, tarihi camiler, sivil mimari örnekleri, müzeler, yöresel
yemekler ve yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler
bulunmaktadır. Düzce ilinde 159 sivil mimari örneği, 6 kalıntı, 32 dinsel yapı, 11 kültürel
yapı, 4 idari yapı, 3 askeri yapı, 14 endüstriyel ve ticari yapı, 15 mezarlık olmak üzere
toplamda 244 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Düzce ilinde özellikle Merkez ilçeye bağlı Konuralp Beldesi, ilin en önemli tarihi ve kültürel
çekiciliklerini barındırır. Bu beldedeki Konuralp (Prusias ve Hypium) antik kenti, Bithynia
Krallığı’nın önemli yerleşmelerinden birisidir. Özellikle antik tiyatro, antik kentin en dikkat
çekici yapısıdır (Güngördü, 2003:200; Gürdal, 2014:464). Konuralp Beldesinde antik
dönemden kalma çok sayıda yapıt ortaya çıkarılmıştır. Sikkeler, yüzük taşları, heykelcikler,
ünlü Milo Venüs heykeli, lahit, mezar stelleri, heykel kaideleri, Üskübü surları gibi eserler
bunlardan bazılarıdır (Kılınç vd, 2008:395). Bunların yanı sıra Konuralp Cami, Konuralp
Türbesi, Konuralp Müzesi ile Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi, Merkez Cami, Uğurlu
Köyü Yeni Meze Cami, Orhangazi İlkokulu, Akçakoca evleri de ilgi çeken tarihi
yapıtlardandır (Gürdal, 2014:464; URL-33).
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Düzce ilinde farklı kültürlere ait yemek türleriyle zenginleşen bir mutfak kültürü vardır.
Örneğin yerli Türklerin gözleme, kaymaklı ekmek tatlısı; Karadenizlilerin laz böreği, yoğurtlu
mısır ekmeği, pancarlı pide, keşkeş; Çerkezlerin Çerkez tavuğu, lepsisi, mamursası, haluju;
Arnavutların Arnavut ciğeri ve böreği; Tatarların şıl börek, göbete mantısı; Muhacirlerin
katlama, sarıburma ve su böreği; Boşnakların Boşnak tatlısı meşhurdur. Bunlara ek olarak
Düzce köftesi, şıra, külbastı, kestane, fındık, dağ çileği ve reçeli yöresel lezzetler de vardır.
Ayrıca Düzce ilinde Kabalak Hıdrellez Şenlikleri, Topuk Yaylası ve Göleti Yayla Şenlikleri,
Konuralp Kültür, Tarih ve Gençlik Şöleni, Kafkas Festivali, Akçakoca Uluslararası Kültür
Turizm Fındık Festivali gibi yöresel şenlik ve festivaller de düzenlenmektedir (URL-33).
Düzce ili, barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her geçen yıl artan sayıda
ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Giresun
Giresun ilinde çok sayıda tarihi ve kültürel çekicilik mevcuttur. Bu bağlamda tarihi kaleler,
tarihi camiler, tarihi türbeler, tarihi kiliseler, tarihi hamamlar, tarihi hanlar, sivil mimari
örnekleri, müzeler, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel
festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Giresun ilinde
349 sivil mimari örneği, 13 kalıntı, 110 dinsel yapı, 167 kültürel yapı, 19 idari yapı, 10 askeri
yapı, 11 endüstriyel ve ticari yapı, 21 mezarlık, 1 şehitlik, 4 abide ve anıt olmak üzere
toplamda 706 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (URL-6).
Giresun ilinde Giresun Kalesi (Merkez İlçe), Şebinkarahisar Kalesi, Andoz Kalesi
(Espiye), Saint Jean Kalesi (Tirebolu), Bedrama Kalesi (Tirebolu) gibi tarihi kaleler
mevcuttur. Ayrıca Şeyh Keramettin Cami (Merkez İlçe), Kapu Cami (Merkez İlçe), Hacı
Hüseyin Cami (Merkez İlçe), Kale Cami (Merkez İlçe), Fatih Cami (Şebinkarahis ar),
Behramşah Cami (Şebinkarahisar) gibi tarihi camiler; Seyyid Vakkas Türbesi (Merkez
İlçe), Şeyh Keramettin Türbesi (Merkez İlçe), Şeyh İdris Türbesi (Piraziz), Piraziz Türbesi
(Piraziz), Şeyh Yakup Halife Türbesi (Merkez İlçe), Seyyid Mahmut Çağırgan Baba
Türbesi (Alucra) gibi tarihi türbelerden oluşan İslam dinini temsil eden inanç yapıtları da
vardır. Bunun yanı sıra Meryem Ana Manastırı (Şebinkarahisar), Licese Kilisesi
(Şebinkarahisar), Gogora Kilisesi (Merkez İlçe), Katolik Kilisesi (Merkez İlçe) gibi tarihi
kilise ve manastırlar da ilgi çekicidir (Bekdemir ve Sezer, 2016; URL-34).
Giresun ilinde Çakrak Köprüsü (Alucra), Ezedin Köprüsü (Bulancak), Çifteler
Kemerköprüsü (Dereli), Tamzara Kemer Köprüsü (Şebinkarahisar), Ağa Köprüsü
(Yağlıdere) gibi tarihi kemer köprüler; Hacı Hüseyin Çeşmesi (Merkez İlçe), Yüzbaşı Suyu
Çeşmesi (Merkez İlçe), Muhtar Bey Çeşmesi (Merkez İlçe), Topal Mehmet Paşa
(Kurşunlu) Çeşmesi (Şebinkarahisar), İstiklal Çeşmesi (Şebinkarahisar), Gacan Çeşmesi
(Tirebolu) gibi tarihi çeşmeler; Köprülü Han (Merkez İlçe), Taşhan (Şebinkarahisar) gibi
tarihi hanlar; Topal Mehmet Paşa Hamamı (Şebinkarahisar), Tirebolu Hamamı (Tirebolu)
gibi tarihi hamamların oluşturduğu tarihi su yapıları da önemli kültürel çekiciliklerdendir.
Bunların yanı sıra Alucra ilçesinde İkiztepe ve Sivritepe Tümülüsleri, Hacı Abdullah
Duvarı gibi tarihi yapıtlar da vardır (Bekdemir ve Sezer, 2016; URL-34).
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Giresun ilinde ağaç işçiliği (ahşap beşik, ahşap kaşık, minyatür serenti), dokumacılık
(çanta, kolan, tamzara bezi, ipek halı), sepet örmeciliği, bakırcılık, semercilik, kemençe
yapımı gibi yöresel el sanatları; Giresun karşılaması ve horon türleri gibi yöresel halk
oyunları ilgi çekicidir. Bunun yanı sıra yöresel erkek kıyafetleri (Aba, zıpka, körüklü
çizme, gömlek, kabalak, gavdanlık, tütünlük ve kadın kıyafetleri (oyalı yaşmak, peştamal,
entari-hırka, yün-şal, yelek, kara lastik) gibi yöresel giysiler; karalahana çorbası, ısırgan
çorbası, hamsi böreği, kara lahana diblesi, mantar diblesi, Sakarca diblesi, mısır unu
ekmeği, pide, mayıs helvası, sütlaç, kabak tatlısı ve tel kadayıf gibi yöresel lezzetler de
bulunmaktadır. Ayrıca ilde Aksu Festivali, yayla şenlikleri, Kuşdili Kültür ve Sanat
Festivali, Şebinkarahisar Cevizi Kültür Sanat Şenliği, Bal Festivali gibi yöresel şenlik ve
festivaller de gerçekleştirilmektedir (Bekdemir ve Sezer, 2016).
Giresun ilinde daha önceden kilise olarak hizmet veren Gogora Kilisesi günümüzde
Giresun Müzesi olarak işlev görmektedir. Giresun ve çevresinden getirilen çok sayıda
arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği müze, her yıl çok sayıda ziyaretçi tarafından
gezilmektedir. Bunlara ek olarak 2018 yılında Giresun ilinin Çanakçı ilçesi Kuşköy'de halk
arasında 'Kuşdili' olarak adlandırılan 'Islık dili”, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut
Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmıştır. Böylelikle bu kültürel miras, hak ettiği değer ve
ilgiye ulaşabilecektir. Giresun ili, barındırdığı zengin tarihsel ve kültürel çekiciliklerle, her
geçen yıl artan sayıda ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Kültürel Çekiciliklerin Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı
Karadeniz Bölgesi, kendine has kültürel çekicilikleriyle dikkat çekmektedir. Bölgede tarihi
kaleler, tarihi camiler, tarihi türbeler, tarihi kiliseler, tarihi hamamlar, tarihi hanlar, sivil
mimari örnekleri, müzeler, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler,
yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler bulunmaktadır. Özellikle
UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Safranbolu, Hattuşa ve Kuş dili gibi kültürel mirasları
da barındıran Karadeniz Bölgesi, bölgeden yansıyan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de son
yıllarda iyice ilgisine çekmekte olan somut ve somut olmayan kültürel çekicilikleriyle kültür
turizmi bakımından oldukça önemli çekim potansiyeline sahiptir. Kendisine has özgünlüğüyle
Karadeniz Bölgesi, kültürel çekiciliklerinin tanınırlığının artırılması ve gerekli turistik alt
yapısının geliştirilmesiyle daha fazla ilgi çeker hale gelebilecektir.

14.2. Turistik Hizmetler
Ulaşım
Turizmin üç “A”sından (accessibility) birisi olarak bilinen (Özgüç, 2016) ulaştırma
faaliyetleri, turistik çekiciliklere erişmek için vazgeçilmez öneme sahiptir. Mevcut turistik
çekicilikler, ne kadar kıymetli olursa olsunlar, ulaşım sorunu çözülmedikçe hak ettikleri ilgiyi
görememektedirler. Bu bağlamda Karadeniz Bölgesi, özellikle dağlık ve engebeli yapısıyla
ulaşım bakımından ülkemizin en çok sorun yaşanılan bölgelerindendir. Bu durum turistik
çekiciliklere olan erişimde de sıkıntıların oluşmasına yol açabilmektedir. Bununla birlikte
Karadeniz Sahil yolunun tamamlanması ve Yeşil yol projesi gibi kara yolu kalitesinin
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artırılmasına dönük çalışmalarla bu sorunun çözülmesine gayret edilmektedir. Ayrıca bölgede
turistik çekiciliklere yönelik ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi için de çalışmalar
sürdürülmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin iç bölgelere göre avantajlı durumlarından birisi de
deniz ulaşımına uygun olmasıdır. Böylelikle bölgedeki turistik destinasyonlara deniz yoluyla
ulaşmak ve ilerleyen dönemlerde kruvaziyer ve yat turizminin canlandırılması mümkün
olabilecektir. Bölgede gelişme gösteren diğer ulaşım şekli, havayollarıdır. Trabzon Hava
Limanı gibi daha önceden hizmet veren havalimanlarının yanında son yıllarda Ordu-Giresun
Havalimanı gibi yeni yapılan hava limanlarının hizmet vermeye başlaması ve Artvin-Rize ile
Gümüşhane-Bayburt havalimanlarının da ilerleyen yıllarda hizmete girmesiyle bölgenin dış
dünyaya açılması daha da hızlanacaktır. Bunlara ek olarak bölgedeki önemli bir eksiklik olan
demiryolu ulaşımında da ilerleyen yıllarda gelişmeler olabilecektir. Bu bağlamda Gümüşhane
üzerinden Trabzon’a uzanacak hızlı tren projesiyle bu eksikliğin giderilmesi yönünde önemli
adımların atılması planlanmaktadır.
Konaklama
Turizmin üç “A”sından (accomodation) birisi olan konaklama (Özgüç, 2016), turizm
faaliyetlerinin gelişmesi için oldukça önemlidir. Konaklama kapasitesi ve çeşitliliği, turistik
destinasyonlarda turizmin büyümesinde önemli rol üstlenmektedir. Karadeniz Bölgesi,
konaklama olanakları bakımından gelişme göstermekle birlikte henüz istenilen kalite ve
çeşitlilik yakalanamamıştır. Özellikle lüks sınıfta yer alan yüksek gelir düzeyine sahip turist
profili için yeterli ölçüde konaklama imkanı oluşturulamamıştır. Bu konuda özellikle
Trabzon, Samsun, Ordu gibi büyükşehirlerde konaklama olanakları bölgenin diğer illerine
göre daha iyi durumdadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre;
Karadeniz Bölgesi’nde turizm işleteme belgeli konaklama tesisi sayısı 304 iken, oda sayısı 13
091 ve yatak kapasitesi 26 219’dur. Bölgede turizm işletme belgeli tesislerin yatak kapasitesi
bakımından illere göre dağılımına baktığımızda, ilk sırada Trabzon (6 448) gelmektedir. Onu
Samsun (3 923), Ordu (2945) takip etmektedir (Tablo 1).
Tablo: Karadeniz Bölgesinde Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinin İllere
Dağılımı (2017).
Turizm İşletme Belgeli
İller
Tesis
Oda
Yatak
Amasya
20
613
1 225
Bartın
8
350
696
Karabük
28
529
968
Kastamonu
21
734
1 461
Samsun
29
1 951
3 923
Sinop
10
314
624
Tokat
14
467
909
Zonguldak
13
770
1 563
Çankırı
7
268
527
Çorum
9
515
994
Artvin
12
533
1 057
Giresun
28
804
1 589
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Gümüşhane
Ordu
Rize
Trabzon
Toplam
Kaynak: URL-35.

4
35
12
54
304

122
1 454
524
3 143
13 091

236
2 945
1 054
6 448
26 219

Bölgedeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımına
baktığımızda; 10 adet 5 yıldızlı otel, 35 adet 4 yıldızlı otel, 121 adet 3 yıldızlı otel, 55 adet 2
yıldızlı, 10 adet 1 yıldızlı otel vardır. Ayrıca 5 adet termal otel, 13 adet pansiyon, 10 adet
apart otel, 41 özel tesis, 3 butik otel, 1 dağ evi, 1 çiftlik, 1 yayla evinin mevcut olduğu
görülmektedir (URL-35). Bölgedeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin doluluk
oranlarını incelediğimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre; Bolu (%
46,2) ve Karabük (% 55,4) illerinin doluluk oranlarının Türkiye ortalamasının (% 41,5)
üzerinde olduğu görülmektedir. Buna karşın Artvin (% 30,7), Çorum (% 25,6), Giresun (%
26,1), Gümüşhane (% 29,9), Ordu (% 30,7), Rize (% 25,3), Samsun (% 34,6), Sinop (% 32,8),
Tokat (% 35,6), Trabzon (% 32,8), Zonguldak (% 28,8), Bayburt (% 35,4), Düzce (% 36,2),
Bartın (% 22,6), Amasya (% 30,8), Kastamonu (% 37,5) illerinin doluluk oranları bakımından
Türkiye ortalamasının altında olduğu gözlenmektedir (URL-36).
Tablo: Karadeniz Bölgesinde Geceleme Sayısının İllere Dağılışı (2016).
İller
Yabancı
Yerli
Toplam
Artvin
15 356
110 291
125 647
Rize
6 637
75 543
82 180
Trabzon
210 548
307 358
517 906
Giresun
2 794
115 082
117 876
Ordu
6 769
231 569
238 338
Gümüşhane
993
32 893
33 886
Bayburt
772
12 346
13 118
Tokat
681
95 147
95 828
Amasya
6 419
111 250
117 669
Çorum
1 868
90 735
92 603
Samsun
36 390
374 000
410 390
Sinop
3 352
64 591
67 943
Kastamonu
1 845
96 522
98 367
Bartın
723
41 072
41 795
Karabük
48 576
115 935
164 511
Düzce
15 548
138 333
153 881
Zonguldak
7 299
152 316
159 615
Bolu
46 499
442 958
489 457
Kaynak: URL-36.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre; Karadeniz Bölgesi’nde 2016 yılında
413 069’u yerli turistlerce, 2 607 941’i yabancı turistlerce olmak üzere toplam 3 021 010
geceleme yapılmıştır. Geceleme miktarında yerli turistlerin ezici bir üstünlüğü bulunmaktadır.
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İl bazında en fazla gecelemenin yapıldığı illerin başında Trabzon ili (1 035 812) gelmektedir.
Bunu sırasıyla Bolu (978 914), Samsun (820 780), Ordu (476 676) illeri izlemektedir.

Yeme-İçme, Eğlence ve Alışveriş
Turizme katılanların en çok harcama yaptıkları ve zaman ayırdıkları sektörlerin başlıcaları
yeme-içme, eğlence ve alışveriştir. Karadeniz Bölgesi, günümüzde sağlıklı beslenme deyince
ilk akla gelen vejetaryen mutfak kültürüyle, kendisine has yöresel yemek türleriyle
gastronomi turizmi bakımından da önem taşımaktadır. Balık türlerinin de oldukça yer
kapladığı Karadeniz yemek kültüründe çeşitli sebzelerden ve yeşilliklerden yapılan yemek
türleri ile fındıklı hamur tatlıları oldukça yaygındır. Bölgede özellikle deniz manzaralı sahil
restorantları, alabalık restorantları ve yöresel ev lezzetlerinin sunulduğu otantik restorantları
oldukça rağbet görmektedir. Böylesine zengin bir yemek kültürüne sahip olsa da bölgedeki
kaliteli, nezih ve turistik işletme belgeli yeme-içme mekanlarının yeterli düzeyde olmadığı
görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre, bölgede 48 adet ve
14 701 kişi kapasiteli turizm işletme belgeli yeme-içme mekanı bulunmaktadır. Bölgede
eğlence ve alış veriş mekanları da oldukça az sayıdadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2016
yılı verilerine göre bölgede turizm işletme belgeli sadece 1 adet (300 kişi kapasiteli) eğlence
mekanı bulunmaktadır (URL-35).
Alışveriş olanakları bakımından özellikle Trabzon, Samsun ve Ordu gibi büyükşehirlerde
daha fazla sayıda ve büyüklükte alışveriş mekanları mevcuttur. Ayrıca turistik
destinasyonların ve illerin en çok bilinen ürünlerinin sembolleştirildiği magnetler ile yöresel
el ürünü ve göz nuru ürünlerin satışa sunulduğu hediyelik eşya sektörüne bölgeye gelen
turistler oldukça rağbet göstermektedir. Bunlara ek olarak bölgede turizme de katkı sağlayan
diğer tesisler de bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre,
bölgede 1 adet kongre ve sergi merkezi, 3 adet özel tesis (sağlık merkezi, hamam)
bulunmaktadır (URL-35).

14.3. Mevcut ve Potansiyel Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
14.3.1. Mevcut Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
Karadeniz Bölgesi günümüzde pek çok turizm türüne ev sahipliği yapabilmektedir. Bunlardan
başlıcaları; yayla turizmi, ekoturizm, inanç turizmi, kültür turizmi, kırsal turizm, termal
turizm, mağara turizmi, akarsu (rafting) turizmi, kış turizmi vb. Bunlardan en önemlisi yayla
turizmidir. Yayla turizmi, özellikle Artvin’den başlayıp, Samsun’a kadar sahalardaki
yaylalarda yaygındır. Zaten Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı’nda da bu bölge,
yayla turizmi gelişim koridor olarak planlanmıştır. Bölgede ekoturizm faaliyetleri de son
yıllarda önem kazanmaktadır. Özellikle Ordu, Giresun gibi illerde ekoturizm köyleri
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bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı’nda da Orta ve Batı
Karadeniz aksı, ekoturizm odaklı gelişim bölgesi olarak planlanmıştır. İnanç turizmi, bölgede
gelişme içindedir. Özellikle tarihi türbeler, camiler, kiliseler ve manastırlar (Sümela Manastır
vb) son yıllarda oldukça ilgi çekmektedir.
Bölgede kültür turizmi de gelişim göstermektedir. Bölgenin tarihsel ve kültürel değerlerinin
zenginliği ve özgünlüğü insanları buraya çekmektedir. Özellikle Karadeniz kültürünün
(yöresel yemekler, yöresel halk oyunları, yöresel el sanatları vb) kendisine has özellikleri ilgi
çekmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde kırsal turizm faaliyetleri de gelişme
göstermektedir. Karadeniz kırsal yaşantılarının yansımaları olan kırsal çekicilikler görülmeye
değerdir. Bölgede az da olsa termal (sağlık) turizm gelişim göstermektedir. Bu bağlamda
Ayder kaplıcaları (Rize) ve Kızılcahamam (Ankara) ve Havza kaplıcaları başta olmak üzere
Bolu, Tokat, Amasya ve Zonguldak illerinde termal turizm aktivitesi yapılmaktadır. Bölgede
Gümüşhane (Karaca Mağarası), Tokat (Ballıca Mağarası), Karabük (Mencilis Mağarası),
Sinop (İnatlı Mağarası), Trabzon (Çalköy Mağarası), Zonguldak (Cehennemağzı ve Gökgöl
Mağaraları) gibi illerde mağara turizmi gelişme göstermektedir. Karadeniz Bölgesi’nde
akarsu turizmi (rafting ve kano), Çoruh ırmağı, Barhal deresi, Fırtına deresi, İyidere,
Yağlıdere, Harşit çayı, Melet ırmağı, Melen çayı, Kelkit çayı, Soğanlı Çayı, Çamurören Çayı,
Dirgine ırmağı gibi akarsularda yapılabilmektedir. Bölgede son yıllarda yapılan kayak
tesisleriyle az da olsa kış turizmi de gelişme içerisindedir. Bu bağlamda bölgedeki başlıca kış
sporları turizm merkezleri şunlardır; Kafkasör (Artvin), Ovit (Rize), Zigana, Çakırgöl,
Süleymaniye (Gümüşhane), Kopdağı (Bayburt), Akdağ (Samsun), Ilgaz (Kastamonu),
Köroğlu (Bolu), Kardüz (Düzce) vb (URL-37).
14.3.2. Potansiyel Turizm Türleri ve Coğrafi Dağılışı
Karadeniz Bölgesi’nde sualtı dalış turizmi, kuş gözlemciliği, av turizmi, kongre turizmi,
dağcılık, dark turizm, heliski, helal turizm gibi alternatif turizm türleri geliştirilebilir. Bölgede
Sinop, Zonguldak, Bartın, Samsun ve Giresun illerinde denizaltı topoğrafyası, deniz canlıları
ve sualtı arkeolojisi bakımından potansiyel dalış yerleri bulunmaktadır. Bölgede Kızılırmak
deltası, Yeşilırmak deltası, Karadere ve Fırtına deresi gibi uluslararası öneme sahip sulak
alanlarda ve Giresun Adası gibi sahalarda kuş gözlemciliği yapılabilir. Keklik, bıldırcın gibi
kuş türleri ile çengel boynuzlu dağ keçisi, tavşan gibi yabani hayvanlar bakımından zengin
olan bölgenin dağlık alanlarında ve avlak sahalarında kotayla belirlenmiş sayıda yabani
hayvanların avlandırılmasına yönelik av turizmi aktiviteleri yapılabilir. Trabzon, Samsun ve
Ordu gibi büyükşehirlerde kongre turizmi geliştirilebilir. Yine Kaçkar dağları, Giresun
dağları, Köroğlu ve Ilgaz dağları gibi dağlık alanlarda dağcılık ve dağ turizmi faaliyetleri
geliştirilebilir. Özellikle Sinop Cezaevi gibi yerlerde dark turizm geliştirilebilir. Kaçkar
dağları gibi dağlık alanlarda heliski (helikopterle kayak) de geliştirilebilir. Bunlara ek olarak
son yıllarda Müslüman Arap turistlerin bölgeye yönelik yoğun ilgisi nedeniyle helal turizmin
geliştirilmesine gayre edilebilir.

14.4. Talep Analizi
Yerli ve Yabancı Turist Sayısı ve İllere Dağılışı
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Karadeniz Bölgesi’ne gelen ziyaretçilerin illere göre dağılımına baktığımızda en yüksek
ziyaretçi sayısına erişen ilin, Trabzon olduğu görülmektedir. Trabzon 2017 yılı itibariyle
1.737.069’u yerli, 453.074’ü yabancı olmak üzere toplam 2.190.143 ziyaretçiye ev sahipliği
yapmaktadır. Bu ili 934.010 ziyaretçi sayısıyla Sinop ve 866.817 ziyaretçi sayısıyla Rize takip
etmektedir. Karadeniz Bölgesi’ne gelen ziyaretçilerin ağırlıklı olarak yerli ziyaretçilerden
oluştuğu, yabancı ziyaretçilerin ise oldukça az sayıda olduğu görülmektedir. Bu bağlamda
özellikle yabancı ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır (Tablo 3).
Tablo: Karadeniz Bölgesi’ne Gelen Yerli ve Yabancı Turist Sayısı ve İllere Dağılışı
(2017).
İller
Yerli
Yabancı
Toplam
Artvin
138 399
24 541
162 940
Rize
761 413
105 404
866 817
Trabzon
1 737 069
453 074
2 190 143
Giresun
166 844
5 069
171 913
Ordu
618 231
67 585
685 816
Gümüşhane
61 788
850
62 638
Bayburt
34 000
6 000
40 000
Tokat
264 942
947
265 889
Amasya
301 209
10 592
311 801
Çorum
211 292
141 40
225 432
Samsun
407 900
62 621
470 521
Sinop
929 109
4 901
934 010
Kastamonu
284 110
5 223
289 333
Bartın
347 387
9 473
356 860
Karabük
192 416
43 326
236 242
Düzce
107 739
6 275
114 014
Zonguldak
220 877
7 591
228 468
Bolu
339 373
22 925
362 298
Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri.
Yabancıların Milliyete Dağılışı
Karadeniz Bölgesi’ne en fazla yabancı turist gönderen bölgelere baktığımızda; BDT ülkeleri,
Avrupa, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, KKTC, Ortadoğu ve Asya/Pasifik ile Amerika
kıtasından da bölgeye turistlerin geldiği anlaşılmaktadır. Özellikle Rusya, Gürcistan,
Azerbaycan, KKTC ile Ortadoğu ülkelerinden (Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, İran ve BAE
vb.) gelen ziyaretçilerin yoğunluğu dikkat çekmektedir (Tablo 4).
Tablo: Karadeniz Bölgesinde Bazı İllerdeki Yabancı Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı
(2017).
İller
Ülkeler
Artvin
Gürcistan, Azerbaycan, İran, Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Yunanistan,
Bulgaristan, Almanya
Rize
Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Filipinler, Hindistan
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Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, BAE, İran, İsrail, Mısır, Almanya,
Rusya, Ukrayna, Gürcistan
Giresun
Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, KKTC
Ordu
KKTC, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan
Gümüşhane
İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Almanya, BAE, ABD, Gürcistan,
Azerbaycan, Afganistan, Almanya, Kırgızistan
Tokat
Irak, Suriye, Almanya, ÇHC, Afganistan, ABD, İran, Azerbaycan, Suudi
Arabistan
Amasya
Almanya, Fransa, İspanya, Azerbaycan, Türkmenistan, ABD
Çorum
Irak, Suriye, İran, Rusya
Samsun
Almanya, Rusya, Gürcistan, Hollanda, Filipinler
Sinop
Filipinler, ABD, İngiltere, Rusya, Ukrayna
Kastamonu
ÇHC, Tayvan, Almanya, ABD, Güney Kore, Suudi Arabistan, Çekya,
İtalya, KKTC
Bartın
Ukrayna, Gürcistan, Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Avusturya,
Belçika, Suudi Arabistan, Katar, BAE
Zonguldak
Japonya, KKTC, Rusya, Almanya, Suudi Arabistan, GAC, Güney Kore,
Belçika, Polonya, Mısır, Filipinler, İran, Ukrayna
Kaynak: URL-38; İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri.
Trabzon

Turist Profili
Karadeniz Bölgesiyle ilgili kişisel gözlemlerimiz, istatistiki veriler ve yaptığımız anket
çalışmalarından edindiğimiz bilgilere göre, bölgeye gelen turistlerin profil özelliklerine
bakıldığında şunlar dikkati çekmektedir; turistlerin büyük bir kısmını yerli turistler
oluşturmakta, yabancı turistlerin sayısı oldukça azdır. Bölgeye daha çok Karadeniz’in
muhteşem doğasını, yaylaları, dağları ve kendi özgü özelliklere sahip Karadeniz kültürü ile
tarihi eserlerini görmek için gelen turistler ağırlıktadır. Bölgeye gelenler, en fazla karayolunu
kullanmaktadır. Bunu hava yolunu kullananlar izlemektedir. Deniz yoluyla gelenler ise
oldukça azdır. Bölgeye gelen turistler içerisinde bireysel seyahat edenler azınlıkta iken,
arkadaş ve ailelerle seyahat edenler çoğunluktadır. Yaş ve cinsiyet düzeyinde belirgin bir
farklılaşma olmamaktadır. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalış
süreleri 2 günün altındadır. Bölgeye gelen turistlerin bölgeye gelmeden önce en fazla
yararlandıkları ve bölge hakkında bilgi topladıkları kaynakların başında internet siteleri ve
sosyal medya platformları gelmektedir. Bölgeye gelenlerin deneyimlemekten en çok
memnuniyet duydukları şeyler; harika Karadeniz doğası, temiz havası, leziz Karadeniz
yemekleri, hareketli Karadeniz oyun ve müzikleri, özgün Karadeniz mimarisi ve ilgi çekici
tarihi eserler gelmektedir. Buna karşın engebeli araziler, nemli ve yağışlı iklim koşulları,
ulaşım sıkıntısı, konaklama olanaklarının kalite ve çeşit sorunu, hizmet kalitesi sorunu, sunum
kalitesi sorunu, tanıtım ve bilgilendirme sorunu gibi durumlar da en çok memnun
kalmadıkları durumlar olarak dikkati çekmektedir. Bölgeye gelen ziyaretçilerin memnuniyet
düzeylerinin iyi olduğu, tekrar gelmek istedikleri ve gittiklerinde çevrelerine bölgeye
gelmelerini tavsiye edecekleri yönünde izlenimler edinilmiştir.
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14.5. Pazar Analizi
Mevcut Pazar Ülkeleri
Karadeniz Bölgesi’ne en fazla yabancı turist gönderen bölgelere baktığımızda; BDT
ülkeleri, Avrupa, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, KKTC, Ortadoğu ve Asya/Pasifik ile
Amerika kıtasından da bölgeye turistlerin geldiği anlaşılmaktadır. Özellikle sınır komşusu
olması nedeniyle Gürcistan ve İran başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan gibi
ülkelerden bölgeye turist akışı vardır. Ayrıca son yıllarda başta Suudi Arabistan olmak üzere
Kuveyt, BAE gibi Arap ülkelerinden de bölgeye turist gelmektedir. Bunlara ek olarak ÇHC,
Japonya, Filipinler ve Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinden ve ABD gibi Amerika kıtası
ülkelerinden az da olsa bölgeye turist geldiği gözlemlenmektedir.
Potansiyel Pazar Ülkeleri
Karadeniz Bölgesi’nin potansiyel pazar ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Karadeniz havzası ile
Asya/Pasifik ülkeleridir. Son yıllarda ülkemize ve özellikle de Karadeniz Bölgesine yönelik
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE ile İran gibi Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin artan ilgisi
dikkat çekicidir. Başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz illerimizdeki Arap turist
sayısının her geçen gün artması, bu illerimizin turizmde bekledikleri ivmeyi
yakalayabilmelerine de kapı aralayacaktır. Bu bağlamda bölgeye yönelik Arap turistlerin
ilgisinden istifade ederek, bölgedeki turizmin geliştirilmesi, turizm türlerinin
çeşitlendirilmesi, turizmle ilgili altyapı ve üstyapı donatılarının oluşturulması ve özellikle
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE ile İran gibi ülkelerde ülkemizi ve bölgeyi tanıtıcı faaliyetlere
ağırlık verilmesi önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak ÇHC, Japonya, Filipinler, Hindistan
gibi Asya/pasifik ülkelerinden gelen turist sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların da
yapılması gereklidir. Ayrıca Karadeniz havzasındaki ülkelerden coğrafi yakınlık da dikkate
alınarak, turist çekmek için çalışmalar artırılmalıdır.

14.6. Rekabet Analizi
Karadeniz Bölgesi’nin Diğer Coğrafi Bölgelere Göre Rekabet Gücü
Karadeniz Bölgesi’nin ülkemizin özellikle turistik açıdan faal olan Marmara, Ege ve Akdeniz
bölgelerine göre günümüzde çok yüksek bir rekabet durumunda olduğunu söylemek mümkün
değildir. Karadeniz Bölgesi’nin özellikle konaklama, yeme-içme, eğlenme ve erişim
olanakları gibi turistik alt yapı ve üst yapı imkânları bakımından sözü edilen bölgeler
karşısında rekabet gücü oldukça düşüktür. Zaten bu da bölgelere gelen turist sayılarına da
yansımakta ve Karadeniz bölgesi alt sıralarda yer almaktadır.
Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi’nin bazı yönlerden turizm potansiyeli yüksek bölgelerle
rekabet edebileceği kanısındayız. Bunların başında doğallığını büyük ölçüde koruyan
muhteşem doğal güzellikleri ile ilgi çekici ve özgün ögeler barındıran kültürel çekiciliklere
sahip olmasıdır. Keşfedilmeye bekleyen çok sayıda turistik çekiciliğe sahip olan bölge, sözü
edilen bölgeler kadar yıpranmamış ve tahrip edilmemiş olduğu ve kalabalık turist kitlelerine
maruz kalmadığı için, bu bölgelerdeki kitle turizminden sıkılan drifter (ayrı) ve explorer
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(keşifçi) turistlerce son yıllarda tercih edilmektedir. Özellikle bölgedeki yaylalar ve dağlık
alanlar, tertemiz hava, zengin bitki örtüsü ve Karadeniz kırsal yaşam kültürünün nadide
örnekleri, yerli ve yabancı turistlerce ilgiyle gezilmektedir. Bu bağlamda bölgenin ekoturizm,
dağ turizmi, yayla turizmi, kültür turizmi, kış turizmi bakımından rekabet gücünün daha
yüksek olduğu görülmektedir.
Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi
Karadeniz Bölgesi, zengin doğal, tarihi ve kültürel turistik çekicilikleriyle dikkat çekmektedir.
İlginç yeryüzü şekilleri, coşkun akan akarsular, harika görünümlü şelaleler, zengin flora ve
fauna gibi doğal çekiciliklerin yanı sıra tarihi kaleler, tarihi camiler, tarihi türbeler, tarihi
kiliseler, tarihi hamamlar, tarihi hanlar, sivil mimari örnekleri, müzeler, yöresel halk oyunları,
yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik
çekiciliklerle Karadeniz Bölgesi, günümüzde ve ilerleyen yıllarda turizm arenasında adından
daha çok söz ettirecektir. Bunlara ek olarak Karadeniz Bölgesi, UNESCO Dünya Mirası
listesinde olan Safranbolu, Hattuşa ve Kuş dili gibi uluslararası düzeyde de önemli kültürel
mirasları da barındırmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz Bölgesi, ülkemizde özellikle alternatif
turizm faaliyetleri bakımından son yıllarda giderek önem kazanan ve markalaşan
destinasyonlara sahiptir. Uzungöl ve Ayder Yaylası gibi doğal ortamlar, Sümela Manastırı
gibi tarihsel mekanlar bölgeye yönelik ilginin artmasına katkı sağlamaktadırlar. Bütün bu
zengin turizm arzıyla Karadeniz Bölgesi kalabalık şehir ortamlarından bunalan, sessiz, sakin
ve sıradışı doğal ortamlarda doğayla başbaşa kalmak isteyen, bedensel-zihinsel ve ruhsal
yönden rahatlamak isteyen, farklı güzellikler arayan turistler için biçilmiş kaftan
hüviyetindedir. Ekoturizm, yayla, dağ turizmi, kültürel turizm, kış turizmi gibi turizm türleri
bakımından da bölgenin çekim gücü ve değeri giderek daha da yükselmektedir.

14.7. Sentez (Swot Analizi)
Karadeniz Bölgesi’nin Güçlü Yönleri ve Fırsatlar
Güçlü Yönler:
Doğallığını büyük ölçüde koruyan doğal turistik çekiciliklere sahip olması
Ayder Yaylası gibi yayla turizmi merkezlerine sahip olması
Kaçkar Dağları gibi dağlık alanlara sahip olması
Zigana ve Ilgaz dağı gibi kış sporları turizm merkezlerine sahip olması
Zengin flora ve faunaya sahip olması
Rafting ve kano sporu için uygun coşkun ve hızlı akışa sahip Çoruh ve Fırtına deresi gibi
akarsuların olması
Buzul gölleri gibi hidro-turistik çekiciliklere sahip olması
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Karadeniz gibi denizel ortamın olması
Safranbolu, Hattuşa ve Kuş dili UNESCO Dünya Mirası listesinde olan uluslararası düzeyde
de önemli kültürel mirasları barındırması
Sümela Manastırı gibi tarihi çekiciliklere sahip olması
Sebze ağırlıklı ve sağlıklı Karadeniz mutfak kültürüne sahip olması
Horon gibi Karadeniz halk oyunlarının olması
Kaçkar Dağları, Altındere Vadisi gibi milli parkların olması
Yayla festivalleri ve yöresel şenliklerin olması
Fırsatlar:
Ekoturizm, doğa turizmi, yayla turizmi, termal turizm gibi alternatif turizm türlerine olan
ilginin giderek artması
Karadeniz Bölgesi’ne yönelik giderek artan bir ilginin olması
Arap turistlerin bölgeye yönelik ilgilerinin artarak devam etmesi
Ulusal ve uluslararası ulaştırmada önemli olan Ordu-Giresun Hava Limanı gibi ulaştırma
yatırımların artması
Yeşil yol gibi turizmi geliştirici ulaştırma projelerinin olması
Konaklama yatırımlarının artması
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve reklam faaliyetlerinin artması
DOKA, BAKKA gibi kalkınma ajanslarının bölgedeki turizmi geliştirmeye yönelik yatırım ve
teşviklerinin olması
DOKAP, ZBK, Yeşilırmak Havzası gibi bölgesel kalkınma projesi başkanlıklarının bölgedeki
turizmi geliştirmeye yönelik yatırım ve teşviklerinin olması

Karadeniz Bölgesi’nin Zayıf Yönleri ve Riskler
Zayıf Yönleri:
Dağlık ve engebeli topoğrafyadan kaynaklanan sorunların olması
Yüksek yağış ve nemliliğin görülmesi
Çok sık bitki örtüsünün olması
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Erişim olanaklarının yetersiz olması
Uluslararası düzeyde turist akışına katkı sağlayacak hava limanlarının yeterli sayıda olmaması
Demiryolu ulaşımının yetersiz olması
Konaklama, yeme-içme ve eğlenme olanaklarının yetersiz olması
Turistik faaliyetlerde hizmet ve sunum kalitesinin yetersiz olması
Tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yetersiz olması
Yabancı turist sayısının az olması
Ortalama geceleme, kalış süresi ve doluluk oranların az olması
Riskler:
Deprem, heyelan, sel ve taşkınlar gibi doğal afetlerin görülme riskinin olması
Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz’de az da olsa terör tehlikesinin olması
Bölgedeki doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklerin bozulma ve tahrip olma riskinin giderek
artması
Turizm faaliyetleri hususunda bilgi ve tecrübe eksikliğinin olması
Turizmin sürdürülebilirlik ilkesine dikkat edilmeden beklenenden hızlı büyüme olasılıkların
giderek artması
Kırsal alanların ve yaylaların gelişigüzel turizme açılması
Yeşil yol, HES projeleri ile maden çıkarma ve taş ocağı işletme faaliyetlerinin doğal ortamı
ve doğal turistik çekicilikleri olumsuz etkilemesi
Ormancılık ve tarım faaliyetlerinin doğal ortamdaki olumsuz etkileri
Doğal ortamlarda çöp kirliliğinin giderek artması
Yaylalarda kaçak ve plansız yapılaşmaların olması
Yaz mevsiminde, festival ve şenlik dönemlerinde doğal ortamlardaki aşırı insan ve taşıt
baskısı

SONUÇ
Çalışmamızın başından beri ifade ettiğimiz zengin doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklere sahip
Karadeniz Bölgesi, böylesine güçlü mevcut potansiyelinin karşılığı olan turistik aktivitelere
ve turistik gelişmelere henüz tam olarak erişememiştir. Bölgenin arz kaynaklarının zenginliği

463

ölçüsünde turistik altyapı, erişim, konaklama ve tanıtım gibi hususlarda yeterli ilerlemenin
olmaması bu durumun en önemli sebeplerindendir. Bu bağlamda bölgedeki turizm
faaliyetleriyle ilgili sorunların kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla çözülebileceği
anlaşılmaktadır. Buradaki en önemli husus ise bölgenin doğallığını ve özgünlüğünü büyük
ölçüde sürdüren ve turizmin ilerleme kat ettiği diğer bölgelerimiz gibi bozulmamış turistik
kaynakların turizme açılmasında gösterilecek özen ve titizlik olmalıdır. Aksi takdirde geri
dönülmez ve istenilmeyen bozulmalara meydan verilebilir. Bölgenin bu hassasiyeti göz
önünde bulundurularak turizmin geliştirilmesiyle hem turistik arz kaynaklarının korunması ve
gerekli ilgiyi görmeleri sağlanabilecek hem de bölge için çok elzem olan ekonomik değer
oluşturulabilecektir.
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Uygulamalar
Karadeniz bölgesinde turizm bakımından önem kazanan sahalar nereleridir.
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Uygulama Soruları
Karadeniz bölgesi illerini haritada belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Karadeniz Bölgesi genel özellikleri ve bölgede bulunan iller bazında turistik
değerler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1-) . Karadeniz kıyılarında mavi bayraklı plajlar da yer almaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi
bu tür plaja sahiptir?
A)
B)
C)
D)
E)

Düzce
Rize
Artvin
Trabzon
Sinop

2-) Abant Gölü ve Yedigöller oluşum bakımından hangi göl grubuna girer?
A)
B)
C)
D)
E)

Kıyı Set Gölü
Heyelan Set Gölü
Volkanik Set Gölü
Karstik Göl
Alüvyon Set Gölü

3-) Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl gibi küçük ebatlı
göller hangi büyük göl içinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)

Acıgöl
Van Gölü
Yedigöller
Tortum Gölü
Bafa Gölü

4-) Kızılcahamam Kaplıcası hangi ildedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bolu
Düzce
Ankara
Yalova
Kayseri
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5-) İşhan Kilisesi, Yusufeli ilçesine bağlı İşhan Köyü’ndedir. Yapımına 7. Yüzyılda başlanan
kilise 10. Yüzyılda bugünkü görünümünü almıştır. 16. Yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan
kilise, 1930’lu yıllarda camiye çevrilmiştir.
Yukarıda belirtilen kilise hangi ildedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Erzurum
Erzincan
Trabzon
Artvin
Giresun

6- ‘Karadeniz Bölgesi kıyılarının girinti ve çıkıntıları oldukça az olup, geniş körfezler, koylar,
yarımadalar, adalar fazla yer kaplamamaktadır. Yüksek kıyılarda kıyı şekilleri içerisinde
falezler oldukça fazla yer kaplamakta, az da olsa plajlar yayılış göstermektedir’.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

7- ‘Dağlık alanlar bakımından oldukça zengin olan Karadeniz Bölgesi, dağlar ve eteklerindeki
yaylalar bakımından oldukça önemli potansiyel barındırmaktadır. Özellikle Doğu ve Orta
Karadeniz bölümlerinde çok sayıda yayla bulunmaktadır. Bunlar içerisinde turizm merkezi
ilan edilerek, planlı bir şekilde yayla turizminin geliştirilmesi hedeflenen yaylalar mevcuttur’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

8- ‘Bölgedeki akarsuların hidroelektrik potansiyelleri yüksek olup, üzerlerinde pek çok HES
yapımı çalışmaları sürdürülmektedir. Bölgedeki en önemli akarsular şunlardır; Çoruh ırmağı,
Barhal deresi, Pazar deresi, İyidere, Fırtına deresi, Haldizen deresi, Harşit çayı, Aksu,
Turnasuyu deresi, Melet ırmağı, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın çayı, Filyos çayı vb.’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
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A- Yanlış
B- Doğru

9- ‘Karadeniz Bölgesi’nde bunların yanı sıra buzul (sirk) gölleri yer almaktadır. Bunlara
örnek olarak Rize ilinde Kaçkar dağları milli parkı içerisinde yer alan Yedi göller ile Giresun
ilinde Karagöl dağları üzerinde yer alan Karagöl, Camili, Bağırsak, Sağrak, Avlak ve Elmalı
göl verilebilir’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

10- ‘Karadeniz Bölgesi, ülkemizin bitki varlığı bakımından en zengin bölgesidir. Ülkemizdeki
ormanların % 24’üne sahip olan bölgenin bu kadar zengin orman varlığına sahip olmasında;
kıyıya paralel uzanan dağların sağladığı izolasyon, elverişli iklim koşullarının varlığı (nemli
ve bol yağışlı olması), tarih boyunca nüfus ve yerleşme bakımından nispeten tenha olması
gibi nedenlerin etkisinden söz edilebilir’.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

1-A, 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A
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