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ÖNSÖZ

Turizm coğrafyaya bağımlı bir hareket olarak ortaya çıkmış ve gelişme gösterdiği gibi,
bazı turizm şekilleri varlıklarını tamamen coğrafi koşullara borçludur. Yeryüzünün sahip
olduğu farklı coğrafi mekânların hemen hemen her biri farklı bir turizm şeklinin varlığı ve
gelişmesinde doğrudan veya dolaylı olarak rol oynaması nedeniyle, doğal çevre koşulları ile
turizm sektörü yakın bir etkileşim içinde bulunmaktadır. Bu nedenle dünyanın her yeri turizm
açısından kullanılabilir durumda bulunmaktadır. Bu çalışma fiziki coğrafya koşullarının yanı
sıra beşeri coğrafyanın da Kırsal Turizm açısından önemini ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.
Kitapta yer verilen bölümler incelendiğinde açıkça görüleceği gibi, coğrafyanın Kırsal
Turizm uygulamaları açısından taşıdığı önem fark edilecektir. Turizm sektörü içinde kendine
yeni yeni yer bulmaya çalışan ve diğer turizm şekilleriyle de zaman zaman karıştırılan veya
birinin diğeri yerine kullanılıyor olmasına rağmen, Kırsal Turizm, turistlerin değişen tatil
anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de
Kırsal Turizm uygulamalarına sahne olan veya gelecekte bu alanda yararlanılabilecek bölgeler
ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiştir.
Çalışma bir bütün olarak değerlendirildiğinde turizm sektöründe yeni olarak kabul
edilebilecek bir turizm şeklinin farklı yönleriyle ele alınarak incelendiği ve öğrencilerimize
turizm sektörünü daha iyi anlama ve değerlendirme olanağı sunacağı umuduyla kaleme
alınmıştır. Bu beklentinin gerçekleşmesi dileklerimle…
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YAZAR NOTU
Bu ders kapsamında Kırsal Turizm olayı ile ilgili olarak verilenlerin kavranmasını,
geliştirilmesini ve pekiştirilmesinin sağlanabilmesi için, kaynakçada verilmiş olan eserlerin
önemli katkı sağlayacağını düşünmem nedeniyle, öğrencilerimizin sadece ders notlarıyla
yetinmeyerek, yardımcı kaynaklardan da faydalanmalarının kendi yararlarına olacağı
kanaatindeyim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Kırsal alanlar deyince ne anlıyoruz?



Turizm - kırsal alanlar ilişkisi nasıldır?



Kırsal turizm nedir?


Kırsal alanların sahip olduğu coğrafi potansiyel turizm sektörünce yeterince
değerlendiriliyor mu?


Kırsal alanların turizm için kullanımı dünyanın her yerinde aynı mı?



Kırsal alanların turizm sektörünce organizasyonu planlanması ne demek?



Kırsal turizm yöresinin özellikleri nelerdir?



Kırsal turizme katılan turistlerin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notlarının yanı sıra
kaynakçada verilen
eserlerden ve sunu
dosyasından
yararlanılabilir.
Ders notlarının yanı sıra
kaynakçada verilen
eserlerden ve sunu
dosyasından
yararlanılabilir.
Ders notlarının yanı sıra
kaynakçada verilen
eserlerden ve sunu
dosyasından
yararlanılabilir.

Genel Bakış

Kırsal turizmin ne
olduğunun ve
amaçlarının öğrenilmesi

Kırsal Alanlar

Kırsal alanların nereler
olduğu ve özelliklerinin
neler olduğunun
öğrenilmesi

Kırsal Alanlarda Turizm

Kırsal alanlardan en verimli
şekilde yararlanmak
amacıyla temelde
nelerin yapılması
gerektiğinin öğrenilmesi

Kırsal Turizm Yöresinin
Özellikleri

Kırsal Turizm Yöresinin
Özelliklerinin
anlaşılması

Ders notlarının yanı sıra
kaynakçada verilen
eserlerden ve sunu
dosyasından
yararlanılabilir.

Kırsal Turizme Katılan
Turistlerin Özellikleri

Kırsal Turizme Katılan
Turistlerin Özelliklerinin
kavranması

Ders notlarının yanı sıra
kaynakçada verilen
eserlerden ve sunu
dosyasından
yararlanılabilir.
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Anahtar Kavramlar


Kırsal Saha



Kırsal Turizm



Kırsal Turizm Yöresi
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Giriş
Ekonomik faaliyetlerin esas itibariyle doğal kaynakların değerlendirilmesine dayandığı,
büyük ölçüde gelenek ve göreneklerin hakim olduğu ve yaşam kurallarını etkilediği, genelde
teknik ve teknolojik gelişme düzeyinin çok düşük olduğu, sosyo-ekonomik ve kültürel
gelişmelerin nispeten yavaş gerçekleştiği, doğal şartların çok daha belirgin olduğu alanları
“kırsal alanlar” olarak tanımlayabiliriz. Yeryüzünde geniş alanlar kaplayan kırsal alanlar, sahip
olduğu doğal ve beşeri özelliklerinin zenginliğiyle turizmin önemli bir araştırma alanı olmuştur.
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1.1-Genel Bakış
Temelde kırsal alanlar ile turizm ilişkisini ele alan Kırsal Turizmde, mekânın sahip
olduğu fiziki avantajları, yine bu mekânda yaşayan ve mekân ile sürekli ilişki içinde olan
insanın gerçekleştirdiği beşeri faaliyetlerin turizm ile ilişkisini değerlendirmek ve gelecekte
daha iyi şartların oluşması için projeler oluşturmak önemli bir yer tutmaktadır. İnsanın kırsal
alanlardan turizm ve rekreatif faaliyetler için verimli bir şekilde yararlanması, bu yararlanma
biçiminin sürdürülebilir bir yapı kazanması ve geleceğe aynı nitelikte bir ortam bırakabilmesi,
kırsal alanların iyi tanınmasını ve bu mekânın en önemli kullanıcısı olan insanın mevcut
imkanları çok iyi değerlendirebilmesi ile mümkün olabilecektir. Büyük ekonomik sıkıntıların
yaşandığı kırsal alanların kalkındırılması için “Kırsal Turizm” önemli bir role sahiptir.
Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçleri incelendiğinde kırsal alanlarda tarım sektörünün
kalkınmaya etkileri açıkça ortaya çıkmaktadır. Tarım sektörü, sanayi sektörü başta olmak üzere
diğer sektörlerin dinamiğini oluşturmakta ve onlara faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli
olan hammaddeyi sağlamaktadır. Tarımsal imkanları başta olmak üzere, kırsal alanların
kaynaklarını entansif olarak değerlendiren gelişmiş ülkeler, bir taraftan ihtiyaçları olan besin
maddelerini üretmişler diğer taraftan üretilen hammaddelere dayalı sanayileri kurmuşlar,
sanayileşme ve gelişmişlik düzeylerini arttırmışlardır. Kırsal alanlarda iş gücü azalmakta, tarım
başta olmak üzere diğer kırsal faaliyetlerin milli hasıla içindeki payı düşmektedir. Gelişmekte
olan ve geri kalmış ülkelerde kırsal alanlarda kalkınmaya dayalı büyük sorunlar yaşanırken,
gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda kalkınma gerçekleştirilmiştir. Gelişmiş ülkelerin kırsal
alanları kalkınırken yararlanılan kalkınma dinamiklerinden birini de “kırsal turizm” meydana
getirmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde her dört
yoksul insandan üçü kırsal bölgede yaşamaktadır ve bunların çoğu geçimini doğrudan veya
dolaylı olarak tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Bu sebeple özellikle gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda gelişmenin sağlanabilmesi için kırsal turizmi de devreye
sokmak gerekmektedir. Çünkü kırsal alanlar turizm ve rekreasyon faaliyetleri için hem doğa
hem de insan kökenli büyük bir potansiyele sahiptir.
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlere, ağırlıklı olarak metropoliten
bölgelere yönelik gerçekleştirilen ve buralarda hızlı nüfus artışının en büyük nedeni ülkenin her
yerinden gelen kırsal kökenli göçtür. Kırsal sahalar önemli nüfus üretim alanları olmalarına
rağmen, sürekli nüfus kaybetmektedirler. Şehirlerde yaşayanların oranı gelişmiş ülkelerde çok
daha yüksektir. Bir taraftan şehirli nüfus, şehirlerde gittikçe artan problemler sonucu süreleri
değişen oranda kırlara gitmek istemekte, diğer taraftan kırsal alanlarda ortaya çıkan ekonomik
sorunlar yeni açılımları gerektirmekte, bir arz ve talep oluşmaktadır. Bu arz ve talebin organize
edilmesi, hem kırsal turizmin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayacak hem de kırsal bölgelerde
yaşayan halkın gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır.

1.2.Kırsal Alanlar
Basit bir ifadeyle yerleşme alanları, insanların barındıkları ve yaşamlarını devam
ettirebilmek için bir takım faaliyetlerde bulundukları yerlerdir. Kırsal alanlar da, daha ziyade
doğal şartlara uygun yerleşme ve mesken şekline sahip, ekonomik faaliyetin esas olarak
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tarımsal faaliyetlere dayanan, kendine özgü yönetimi ve sosyal kültürü olan ve genellikle seyrek
nüfuslu alanlardır. Diğer bir ifadeyle ekonomik faaliyetler doğal kaynakların
değerlendirilmesine dayandığı büyük ölçüde gelenek ve göreneklerin hakim olduğu ve yaşam
kurallarını etkilediği, teknik ve teknolojik gelişme düzeyinin çok düşük olduğu, sosyoekonomik ve kültürel gelişmelerin nispeten yavaş gerçekleştiği, doğal şartların insan hayatının
çok daha belirgin olarak etkilediği alanları “kırsal alanlar” olarak tanımlayabiliriz.
Kırsal alanlarda yerleşmeler olarak köylerin yanısıra, köyden daha küçük oba, yayla,
mezra gibi yerleşim birimleri dışında köyden daha büyük, kasabalar da bulunmaktadır.
Doğal ve beşeri şartlar kırsal alanda yerleşmelerin konumlanmasında ve
biçimlenmesinde, yerleşmeleri oluşturan meskenlerin şekillerinde ve donanımında, buralarda
yaşayan insanların ekonomik faaliyetlerinin türü üzerinde etkili olmaktadır. İklim parametreleri
olarak sıcaklık, yağış, nem, rüzgârlar; topoğrafya şekilleri olarak, ovalar, dağlar, yaylalar ve
platolar veya su kaynakları gibi doğal şartlardan hangisinin insan hayatını daha çok etkilediğini
ifade etmek oldukça zordur. Çünkü bu süreçte, çoğu kez doğal faktörlerin etkisi iç içe
geçmektedir. Ancak genel bir değerlendirme yapıldığında, topoğrafya şartları ve su
kaynaklarının diğerlerine göre biraz daha baskın oldukları belirtilebilir. Beşeri etkiler olarak da
tarihi, kültürel, sosyal ve teknolojik faktörleri belirtebiliriz. Kırsal alanlarda genellikle kırsal
fonksiyonlar hakim olmakla birlikte zaman zaman şehirlerde de görülen bazı fonksiyonlara
rastlanmasına rağmen, tüm kırsal fonksiyonlar içindeki payları son derece küçük olduğundan
ihmal edilebilir.
Kırsal alanlar, en az birkaç ev ve eklentileri ile tarım alanlarına sahip, çok fazla nüfusun
olmadığı açık alanlardır. Çoğu kez birkaç kişi ve işletmeler görülmekte olup, Kırsal alanlarda
nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür. Dünya nüfusunun yarısına yakın bir kısmının yaşadığı
şehirlerde ise, insanların evleri ve işyerleri birbirine oldukça yakındır. Kırsal alanlarda ise, daha
az kişi yaşamakta ve onların ev ve iş yerleri birbirine uzaktır. Birkaç sayısal veriyle
değerlendirecek olursak; ABD sayım bürosunun kırsal alan sınıflandırmasına göre; kasabalar,
nüfusu 1000 kişiden daha az olan ve km² ye 2-6 kişinin düştüğü ve çevresinde 500 kişiden daha
az insanın yaşadığı ve km2 ye 2-6 kişinin düştüğü yerleşmeler olarak tanımlanmaktadır.
OECD’ye üye ülkelerin kendilerine özgü kırsal alan tanımları da vardır. Örneğin
Avusturya’ya göre kırsal alanlar, kentsel olmayan veya kent merkezi olmayan alanlardır;
Kanada’da kırsal alanlar, 1000’den az nüfusu olan ve km² basına 400 kişiden daha az
yoğunluklu alanlardır; Finlandiya’da kırsal alanlar kalkınma tiplerine göre kente bitişik kırsal
alanlar, kırsal merkez olan alanlar ve çevresel alanlar olarak sınıflanır; Fransa’da kırsal alanlar,
kentsel olmayan veya kent merkezi olmayan alanlardır; Yunanistan’da kırsal alanlar, 2000
kişiden daha az toplulukların yaşadığı alanlardır; İrlanda’da 1500 kişinin altındaki kasabalar
kırsal alan olarak tanımlanmakta; Yeni Zelanda’da kırsal alanlar, 1000 veya daha fazla kişinin
bulunduğu merkez dışındaki alanlardır; Portekiz’de kırsal alanlar, kentsel olmayan veya kent
merkezi olmayan alanlardır ( OECD, 1998).
Kırsallık, düşük nüfus yoğunluğuna bağlı bir kavram olarak, geniş kırsal alanlarda
genellikle nüfusu 10 bin kişinin altında olan küçük yerleşim birimleridir (Soykan, 2006: 72).
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Bu tanımda kırsal alanların 10 bin kişinin altında olan küçük yerleşimler olduğu
görülmektedir. Ancak, Avustralya’da şehir yerleşimine bağlı olarak kırsal alanlarda yaşayan
halkın nüfusu 100.000’e ulaşabilmektedir (Douglas vd., 2001: 163). Türkiye İstatistik
Kurumu (TUİK) standartlarına göre nüfusu 20.000’e kadar olan toplulukların yaşadığı alanlar
kırsal turizm alanı sayılabilir. Günümüzde metropol çevresinde dahi kırsal alanların ya da
köyden kente göç nedeniyle kentlerde kırsal bir yaşam sürdürülebildiği bilinmektedir. Bu
nedenle, kırsal alanların nerede sona erdiği veya kentin nerede başladığı kesin çizgilerle
belirlemek oldukça zordur (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 9).
Görüldüğü üzere “kentsellik” ve “nüfus” kriteri bu ülkeler tarafından kırsal alanı
tanımlamada kullanılan kriterler olmuştur.
Kırsal alanları şehirlerden ayıran en basit esas, nüfusa dayalı tanımlamadır. Bilindiği
gibi kasaba ve şehir nüfusları köylerden daha fazla nüfusa sahiptir ve kırsal alanda dağılmıştır.
Fakat birbirinden ayıran sınır yukarıda belirtildiği ve aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, farklı
ülkelerde kır şehir ayrımında kullanılan kırsal yerleşmeye ait maksimum nüfus büyüklüğü
değişmektedir.
Tablo: 1- Kırsal Yerleşmelerin Tanımlanmasında Resmi Nüfus Miktarı
Sınıflandırmanın
Yapıldığı Ülke
İzlanda

Kırsal Yerleşmenin
Maksimum
nüfusu (kişi)

Açıklama

Şehirsel İdari Biriminin Minimum
300
Nüfusu

Kanada

Nüfus Sayım Kriteri (En fazla nüfus
1.000
yoğunluğu km² 'ye 400'den daha az)

Fransa

2.000

ABD

2.500 Nüfus Sayım Kriteri

İngiltere

10.000 Kırsal Ajans Tanımı

Birleşmiş Milletler

20.000

Japonya

Şehirsel İdari Biriminin Minimum
30.000
Nüfusu

Türkiye

2.000

Kaynak: Woods, M.,2005

Kır-şehir ayırımında nüfusun tam bir ölçü olarak kullanılamayacağı tespit edildiğinden,
nüfus yoğunluğu, arazi kullanımı, şehir merkezlerine yakınlık gibi farklı tanımlamalarda
değerlendirilmiştir. Örneğin İngiltere’de sadece nüfusla yetinilmemiş, nüfus yoğunluğu, nüfus
değişimi, göçle gelen nüfus, giden nüfus, yaş profili ve evlerde sıcak suyun varlığı, banyo ve
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tuvaletin olup olmadığı gibi eve ait bazı özellikler de kriter olarak kullanılmıştır. Ayrıca harita
1 ve 2’de görüldüğü gibi, tarım sektöründe çalışan işgücünün payı veya şehir merkezine
yakınlık gibi esaslar da değerlendirilmeye dahil edilmektedir.
Kırsalı tanımlayan en önemli kimlikler sosyal özellikler ve ekonomik yapıdır. Birçok
kırsal alanda birincil ekonomik sektör tarımdır. Birçok kişi yaşadığı çiftliklerde çalışmaktadır.
Mezra, köy, kasaba ve diğer küçük kırsal yerleşmeler geniş arazilerle çevrelenmiştir. İnsanların
ve binaların seyrekliği sebebiyle şehirlerden farklı olarak kırsal alanlarda doğal hayat daha
yoğun ve belirgindir. Gerçekten kırsal alanlar insanların sık sık, ülkenin yerli yaban hayatını
görebilecekleri ve buralarla etkileşime geçebilecekleri yerler olarak tanımlanmışlardır.
Harita 1-1971yılında İngiltere’de Kırsal Nüfusun Dağılışı

Harita:2-1981yılında İngiltere’de Kırsal Nüfusun Dağılışı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde, kırsal alanlar ülkenin yaklaşık yüzde 98’ini
kaplamakta ancak nüfusun sadece yüzde 25’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Tarım işlerinin çok
daha yaygın olduğu az gelişmiş bir ülke olan Etiyopya'da ise, insanların yüzde 87’si kırsal
alanlarda yaşamaktadır.
1.3- Kırsal Kalkınma ve Turizm Kavramı
Kırsal bölgelerde yaşayanların ve yöneticilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara yukarıda
genel olarak değinilmiştir. Söz konusu sorunlarla karşı karşıya kalan ülkeler, bölgeler arası
gelişmişlik farklarını azaltma veya ortadan kaldırmaya yönelik, kendi ekonomik ve toplumsal
yapısına uygun politika ve uygulama araçlarına yönelmektedirler. Böyle bir durumda karar
verilmesi gereken en önemli problem, bölge için hangi sektörün uygun olduğunun belirlenmesi
olarak görülmektedir. Bu süreçte, zengin turizm potansiyeline sahip kırsal bölgelerin, planlı ve
etkin turizm uygulamaları ile turistik yönden kalkındırılması, değişen turist taleplerini göz
önüne alarak kırsal alanlarda tarımsal kalkınmanın yanı sıra kırsal turizm
gibi diğer sektörleri de kapsamına alan çok yönlü bir yaklaşımlar öngörülmektedir.
Kırsal bölgelerde istihdam ve gelir olanakları oluşturmak amacıyla, turizm geliştirilmesi
kırsal bölgelerde ekonomik ve sosyal canlanmanın etkili bir aracı olarak kabul
edilmektedir (Akça vd., 2000; Sharpley, 2006; Yıldız, 2007; Ünlüönen vd., 2007).
Turizmin kırsal gelişime sağlayabileceği katkılar şu şekilde sıralanmaktadır (Hall vd.,
2003: 6):
1-Yerel ekonomileri yeniden organize etme, canlandırma ve yaşam kalitesini
iyileştirmeye destek olması,
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2-Çiftliklere, el sanatlarından kazanç sağlayanlara ve hizmet sektörüne ek gelir
oluşturması,
3-Yeni toplumsal diyaloglara olanak sağlaması; özellikle uzak bölgelerin ve sosyal
toplulukların yalıtılmışlığını kırmaya yardımcı olması,
4-Tarihi mirasın ve sembollerinin, coğrafi doğal kaynaklarının, açık alanlara
erişilebilirliğinin ve kırsal yerlerin kimliğinin yeniden değerlendirilmesine olanak sağlaması,
5-Çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik politikalarına yardımcı olması,
6-Kullanılmayan, terk edilmiş yapıların, eşsiz manzaraların, yerlerin ve kültürün yanı
sıra özel ve kaliteli yiyecek üretiminin ekonomik değerinin anlaşılmasını sağlaması.
İnsanların eğlence ve tatil anlayışlarının sürekli değişime paralel olarak özgün
doğa, kültür ve tarihi mekânlara ziyaretler artmaktadır. Turistler gittikleri ülkelerin
tarihi kalıntılarını, yerel kültürünü, bozulmamış doğal çekiciliklerini, bitki ve hayvan
türlerini yerinde orijinal haliyle görmek istemekte ve doğaya, kültüre, topluma duyarlı
turizm anlayışını benimsemektedirler. Gurup seyahatleri yerine bireysel seyahatler,
büyük konaklama tesisleri yerine küçük ve orta boy tesisler tercih edilmektedir
(Soykan, 2001; Emekli, 2005; Kozak ve Bahçe, 2009).
Kırsal bölgelerin gelişiminde önemli gelişim aracı olarak görülen kırsal turizm,
kitle turizmi tarafından istismar edilen bölge içi yerellikler (huzur, doğa, yerel
gelenekler) ile ilişki kurmasıyla öne çıkan bir turizm çeşidi (López ve García, 2006: 86)
olarak değişen turist tercihlere olanak sağlayabilecek önemli bir araç olarak görülebilir.
Gelişen süreç içerisinde kırsal turizm; çiftlik, doğa, macera, spor, sağlık, eğitim
ve sanat ile ilişkili faaliyet ve ilgileri de kapsadığı öne sürülmektedir. Kırsal adetler,
folklor, yerel ve ailesel gelenekler, değerler, inançlar ve ortak mirası da kapsayacak
şekilde alanını zenginleştirmiştir. En son olarak da kırsal turizm görüşünü, kırsala
uygun düşecek tüm boş zaman faaliyeti özelliklerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir
(MacDonald ve Jolliffe, 2003: 308).
Roberts ve Hall (2001: 2), kırsal alanlarda turizm ve eğlence faaliyetlerinin
yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekmiştir. Kırsal alanlarda turizm ve rekreasyon
kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetleri; geziler, kültürel aktiviteler, su
aktiviteleri, hava aktiviteleri, spor aktiviteleri, sağlıkla ilişkili aktiviteler, işle ilişkili
aktiviteler, özellikli olaylar ve pasif aktiviteler olmak üzere tablo 1’de gösterilen
“Kırsal Alanlarda Turizm ve Eğlence Faaliyetlerinin Dağılımı” başlığı altında dokuz
grup faaliyet ile ilişkilendirmişlerdir:
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Tablo 2: Kırsal Alanlarda Turizm ve Eğlence Faaliyetlerinin Dağılımı

(Roberts ve Hall, 2001: 2).
Tablo:2 incelendiğinde kırsal turizm kapsamında kültürel faaliyetler (arkeoloji,
restorasyon, kırsal miras, el sanatları, müzeler, sanatsal çalıştaylar, folklor, gastronomi) ile gezi
faaliyetlerinin (yürüyüş, binicilik, fayton gezileri, sürücülük, köy turları, macera tatilleri,
bisiklet, çim kayağı) kırsal turizmde öne çıktığı söylenebilir. Bununla birlikte, kırsal turizm
kapsamında en düşük faaliyetlerin işle ilgili aktiviteler (kongreler, toplantılar, geziler) olduğu
söylenebilir.
Kaliforniya Seyahat ve Turizm Komisyonu, kırsal turizm kapsamında
değerlendirilebilecek talep faktörlerini; açık hava etkinlikleri, festivaller, tarım turizmi,
ekolojik meraklar, doğal manzaralar, küçük köy atmosferi ve milli parklarla ilişkilendirmiştir.
Kırsal turizm talep faktörlerini şekil 1’de gösterilen biçimde ortaya koymaktadır:
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Şekil 1: Kırsal Turizm Talep Faktörleri

Kaynak: California Travel and Tourism Commission, 2007: 14.
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan yerel yönetimler, halka en yakın, halkın
kendi kendini yönetmesine olanak veren ve halka demokrasi eğitiminin verildiği yönetim
kademeleridir. Yerel yönetimleri öne çıkaran ve popüler kılan temel özellikleri; halka sunulan
hizmetlerde çabukluk ve kolaylık sağlayabilmeleridir (Alodalı vd., 2007; Oktay ve
Pekküçükşen, 2009). Demokratik yoldan seçilen, halka ve yerel ekonomiye en yakın birimler
olan yerel yönetimler, kamusal ve yerel fırsatları bir araya getirerek, sorunları azaltıcı ve
başarılı bir yerel kalkınma örneği ile şu alanlarda etkili olabilirler (Karabıçak, 2008: 175):
1-Yörenin canlandırılması,
2-Kırsal alanlarda turizmin teşviki,
3-Sanayinin gelişimi için çevresel faktörlerin de göz önüne alınarak yeni inşaat
alanlarının belirlenmesi,
4-Yörenin kendine özgü ürünlerinin tanıtılması,
5-Yerel firmalara rekabet gücü kazandıracak bazı önemli adımların atılması,
6-İstihdam sağlayacak ve göçü önleyecek çeşitli önlemlerin alınması,
7-Yeni yatırımları özendirecek altyapı hizmetlerinin tamamlanması.
Yerel yönetimler, turizm sektöründe önemli rol üstlenen kurumlardır. Özellikle,
yerel turizm sektörü üzerinde çok önemli kritik bir etkiye sahip bulunurlar. Yerel
otoriteler, üstlendikleri şu roller ile turizm sektöründe ön plana çıkarlar (Vaughan vd.,
1999: 118):
1-Yerel turizm endüstrisinin stratejik planlamasında temel birleştirici yapı işlevi
görmek,
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2-Kendi turizm kaynaklarına ve altyapısına sahip olmak, bunları işletmek ve tanıtmak,
3-Bir turizm bölgesi olarak kendi bölgelerini ve dolaylı yoldan özel sektör turizm
ürünleri ve hizmetlerini tanıtmak.
Turizm sektöründe yerel yönetimler; model geliştirme, hedef kitle tanımlama,
genel alt yapı, rekreasyon altyapıları, kongre ve toplantı tesisleri, imaj geliştirici reklam,
promosyon, halkla ilişkiler, dağıtım kanalları, pazarlama planlarının hazırlanması,
pazarlama hedeflerinin saptanması ve pazar çalışmalarının koordinasyonu açısından da
önem arz eden örgütlerdir (Ağaoğlu, 1992: 19). Yerel yönetimlerin turizm sektöründe
öne çıkan diğer bir görevleri ise denetim mekanizması görevini üstlenen kurumlar
olmalarıdır. Yerel yönetimler; planlama, yapılaşma, çevre koruma ve tesis ve
işletmelerin denetimden sorumlu kuruluşlardır (Yeter, 1993: 25).
Mali açıdan daha zayıf kırsal alan yerel yönetimlerinin, tarım sektörünü saf dışı
etmeyecek, tam tersine onu geliştirecek, doğanın korunmasına, çevre ile zararsız
ilişkiler kurulmasına yönelik turizm türlerini tercih etmeleri ve yörelerini geliştirmeleri
öngörülmektedir (Ünal, 1992: 6).
Kırsal turizm gelişiminin teorik açıdan çok yönlü değerlendirilmesini olanaklı
kılmak için yerel kırsal toplum seviyesinde yaşanan değişimler ve daha geniş kapsamlı
yapısal boyuttaki küreselleşme üzerine değerlendirmeler önem kazanmaya başlamıştır
(George vd., 2009: 1).

1.4-Kırsal Turizm
Turizm açısından kırsal; insanların rahatlayabileceği ve tatilleri sonunda sakin huzurlu
yerler olarak hatırlayacağı sağlık kaynağı ortamlarıdır (Arahi, 1998: 2). Turistler, kırsal
toplumların sıra dışı sosyal yapıları ve kültürleriyle kentsel toplumlarla zıtlık oluşturduğunu
düşünürler. Kırsal toplumların modernleşme ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı sıkıntılara
direndiğine inanırlar. Kırsal alanlarda eski yaşam ve düşünce şeklinin korunuyor olmasını
önemli bir seyahat motivasyonu olarak algılarlar (George vd., 2009: 9). Bu olumlu algılar
üzerine politik ve ekonomik engellerin ortadan kaldırılması, ulaşım ve iletişimde yaşanan
olumlu gelişmelerin sonucunda kırsal alanlara ulaşılabilirliğin kolaylaşması kırsal bölgeler için
ekonomik, sosyal ve çevresel bir kalkınma aracı olarak görülen turizme olan ilgiyi artırır hale
getirmiştir (Tchetchik vd., 2006: 4).
Kırsal toplumların modernleşme sürecinde değişim sağlayabilecek önemli araçlardan
bir tanesi de turizmdir. Kırsal bölgelerde gelir dengesizliğini azaltma, bölge içi dengeli
kalkınma, dış göç olgusunu yavaşlatma, girişimcilik ruhunu artırma, ücretli emeği çoğaltma,
mesleksel farklılaşma oluşturma, konut tiplerini değiştirme, toplumsal sınıf ayrılıklarını ve
toplumsal denetimi ortadan kaldırmada turizm gelirlerinin önemli bir rolü vardır (Bal, 1995;
Uçar vd., 2010).
Kırsal turizm, sürdürülebilirlik yaklaşımlarından hareketle giderek daha fazla ilgi gören
ve
geliştirilen bir turizm çeşididir (Yağcı, 2003). Kırsal turizm çok yönlü bir kavram olduğundan
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tanımı zor olmakla birlikte en yaygın olan tanımlama şehir dışında gerçekleşen turizm
hareketidir ki, bu kavram kırsal turizm içeriğini tam olarak yansıtmaz (Molera, 2006: 758).
Kırsal turizmde, doğal yaşam ve tarımsal değerlere duyulan ilgi asıl hareket noktasını
oluşturmakla birlikte kırsal alana yönelik olarak yapılan aktiviteleri yöresel özelliklerden
faydalanarak zenginleştirmek mümkündür (A. Köroğlu ve Ö. Köroğlu, 2006: 234).
Douglas vd. (2001) kırsal turizm kavramına coğrafi ve demografik, ürüne ilişkin ve
turistin deneyimlerine ilişkin olmak üzere üç farklı tanımlama getirmiştir. Kırsal turizmi
coğrafi olarak, şehir dışında gerçekleştirilen ve genellikle personelin turizm hareketinin
gerçekleştiği kırsal alandan karşılan turizm şekli olarak tanımlanabilir. Ürüne ilişkin
tanımlamada ise kırsal turizm, kırsal çekim yerinde yer alan veya sunulan doğal ve kültürel
güzellikler, faaliyetler ve diğer değerlerin birleşimiyle oluşan turizm şeklidir. Turistin
deneyimine ilişkin tanımda ise şehir dışında piknik yapmak, bir çiftlikte bizzat çalışarak o
yaşamı deneyimlemek veya bir koyunun kırpılmasını izlemek gibi farklı turistik deneyimler
arayan turistlerin gerçekleştirdiği turizm seyahat şeklidir.
Devlet Planlama Teşkilatı’nın (2007-2013) Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda yapmış
olduğu tanımlamaya göre kırsal turizm; kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik
kültürlerle bir arada olmak amacıyla bir kırsal yerleşime gidip, orada konaklamaları ve o
yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türüdür (DPT,
2006). Kırsal turizm Avrupa Birliği tarafından yapılan çalışmalarda ise; “amacı tarımsal ya
da yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça vakit geçirmek olan turistlere, beklentileri
doğrultusunda konaklama, yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin
yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 12).
Dünya turizm örgütü (WTO; 2003: 3) kırsal turizmi; “genel toplumsal eğilimden ve
turizm faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği yerlerden uzakta, kırsal çevre ve ev sahibi halk
ile anlamlı ve samimi bir şekilde karşılıklı etkileşim içerisine girmek isteyen ziyaretçilerle
ilişkili faaliyetler” olarak tanımlamakta, kırsal turizmin ilgi alanına, kırsaldaki huzuru arayan
turistlerin girdiğini belirtmektedir. Avrupa Birliği ise kırsal turizmi; “kırsal bir alandaki tüm
turizm faaliyetleri” (Lesley, 2001: 15) ve “amacı tarımsal ya da yerel değerlerle iç içe bulunarak
hoşça zaman geçirmek olan turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek içecek ve
diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı, küçük yerleşimlerde
gerçekleştirilen faaliyetler bütünü” olarak öngörmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 12).
Lane (1994: 9) ise kırsal turizmi çok yönlü bir aktivite olarak göstermiştir. Kırsal turizmin
sadece tarıma dayalı bir turizm türü olmadığı, aynı zamanda özel ilgi tatilleri ve eko turizm,
yürüyüş, tırmanma ve binicilik tatilleri, macera, spor ve sağlık turizmi, avcılık ve balık avlama,
eğitim seyahatleri, sanat ve tarih turizmi ve bazı bölgelerde etnik turizmi içerdiğini beyan
etmiştir.
Dünya turizm literatürü incelendiğinde kırsal alanlardaki turizm aktiviteleri kırsal
turizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi, yumuşak turizm, yeşil turizm, alternatif turizm ve ekoturizm olmak üzere şeklinde farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Bu farklılığın oluşmasına
neden olan temel unsurlar ise, uzmanlar arasında kırsal turizmin kapsamı konusunda ortak bir
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görüşe sahip olunmaması ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri olarak ifade edilmektedir (Lesley
ve Hall 2001: 15; Avcıkurt ve Köroğlu, 2008: 63).
Reynolds ve Braithwaite (2001: 32) tarafından yapılan araştırmada kırsal turizm; doğa
turizmi ile ilişkilendirilmiştir. Doğa turizmi kapsamında kırsal turizm içerisine alınabilecek
turizm türleri; eko turizm, kırsal turizm, tarım turizmi ve çiftlik turizmi boyutlarında olmak
üzere Şekil 2’de gösterilen biçimde ortaya konmaktadır. Kırsal turizm faaliyetlerinin büyük
çoğunluğunun doğa turizmi içerisinde gerçekleştiği vurgulanmıştır. Eko turizm ve çiftlik
turizmin bir bölümü, tarım turizminin ise tamamı kırsal turizm ile ilişkilendirilmiştir. Kırsal
turizmin doğa turizmi dışında kalan bölümünün köy ve kasaba yaşamına yönelik faaliyetleri
kapsadığı belirtilmiştir. Benzer şekilde çiftlik yaşamının bir kısmı da köy ve kasaba yaşantısı
ile ilişkilendirilmiştir:
Şekil 2: Kırsal Turizme Genel Bakış

(Reynolds ve Braithwaite, 2001: 32’den uyarlanmıştır).
Lane (1994: 14) tarafından yapılan çalışmada ise kırsal turizmin özellikleri basit formda
şu şekilde ifade edilmiştir:
• Kırsal alanlarda gerçekleşir.
• Açık alan, doğayla temas, doğal dünya, kültürel miras, geleneksel toplumlar ve
geleneksel uygulamalar gibi kırsal dünyaya özgü özellikler üzerine kuruludur.
• Kırsal ölçekli yerleşimler ve binalar nedeniyle genellikle küçük ölçeklidir.
• Yavaş ve organik bir gelişim gösteren yerli ailelerle ilişkili olduğundan geleneksel bir
yapıdadır.
• Büyük oranda yerel olarak kontrol edilir.
• Kırsal çevre, ekonomi, tarih ve konum gibi karmaşık modellerini temsil edecek şekilde
birçok farklı türü vardır.
• Uzun dönemde bölgenin yararına gelişir.
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1.4.1-Kırsal Turizmin Özellikleri
Kırsal turizmin özelliklerini genel olarak konaklama, yöre, işletme ve turistlerin
özellikleri olmak üzere 4 başlık altında toplanabilir.
1.4.1.1- Kırsal Turizmin Konaklama Özellikleri
Kırsal turizmde talep değişik kesimlerden gelir. Bu kesimlerin temel karakteristikleri
birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle, konaklama türleri ile tüketicinin beklentileri arasındaki
ilişki, konaklama türleri seçiminde önemli bir etkendir (Demircioğlu, 1993: 10).
Kırsal konaklama da bir yandan geleneksel konutlar da, o kültürün adetlerine uygun
otantik bir konaklama ve misafirperverlik beklenirken öte yandan çağdaş konfor olanaklarının
(telefon, tv, sıcak su vb.) olması da arzu edilir. Bu yüzden kırsal yerleşimlerde eski ve
geleneksel konaklama kalıpları bir kenara bırakılmış, onun yerine günümüz konaklama
şekilleri kırsal çevreleri uygun hale getirilerek yeniden yaratılmıştır. Ancak, kırsal alanların
hiçbir zaman otel endüstrisinin gelişmesine uygun olmadığı göz ardı edilmemelidir
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 78).
Kırsal turizmin en önemli özelliklerinden biri günübirlik olması ya da konaklama
süresinin çok kısa olmasıdır. Kırsal alanlarda konaklama süresi genellikle bir haftayı geçmez.
Konaklayanlara ya da günübirlik gelenlere sunulan etkinlikler veya hizmetler, turistik
çekiciliği arttırmaktadır. Söz gelimi, tarım, hayvancılık ve yerel el sanatlarını tanıtma, yakın
çevre doğa yürüyüşleri ve kültür gezileri, piknik, sportif etkinlikler, animasyon gösterileri,
çeşitli kurslar, şenlik ve festival ve panayırlar, çocuklar ve yaşlılar için düşünülmüş özel
etkinlikler kırsal turizm kapsamında değerlendirilebilir (Soykan, 2001: 152-153).
Kırsal turizmde işletmeye katılımı, Avrupa ülkeleri değişik biçimlerde gerçekleştirirler.
Örneğin, İngiltere’de özel koruma gerektiren alanların dışındaki yerlerde kırsal turizm
tümüyle özel girişimcilerin eliyle yürütülür. Fransa’da, devlet yöre insanının ağırlıkla
bulunduğu işletme tipini geliştirmiştir. Belirli bir geceleme sayısını aşan çiftliklere Ziraat
Bakanlığı tarafından, yatırımların %30’una varan düşük faizli krediler uygulanmaktadır
(Demircioğlu, 1993: 10). Avrupa’da kırsal oteller genellikle aileler tarafından yönetilen küçük
ve orta büyüklükteki otellerdir. Bu oteller, tek yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller, hosteller veya
aile pansiyonları gibi bir sınıflandırma sistemi içerisinde sınıflandırılabilir (Avcıkurt ve
Köroğlu, 2008; 71). Türkiye’de ise, 18.06.2005 tarihli Resmi Gazete’de değişiklik yapılarak
yer alan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”, kırsal
turizm tesislerini; çiftlik evi-köy evi, yayla evi ve dağ evi olmak üzere üçe ayırmaktadır. Bu
yönetmeliğe göre, çiftlik-köy evi, yayla evi ve dağ evi’nin taşıması gereken nitelikler şöyledir
(TUROFED, 2005):
1.4.1.1.1- Köy ve Çiftlik Evleri
Yöresel mimariye uygun restore edilerek yenilenmekte, bazı eklemeler yapılarak
konaklamaya açılmaktadır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 78). Bu yerleri tercih edenler
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genellikle bireysel ilişkilere önem veren, yöreyi ve insanını kültürel bağlamda tanıma amacı
taşıyan turistlerin tercih ettikleri yerlerdir (Demircioğlu, 1993: 10).
Kırsal bölgelerde çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş ve çiftlik üretimi ile birlikte
turizm konaklama olanağı sağlayan, gelen müşterilerin de isterlerse çalışma programlarına
katılabilecekleri, kırsal yaşantının sahnelenmesine olanak sağlayan en az beş odalı konaklama
tesislerdir. Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının korunmasına
önemli katkıları olduğu göz önünde bulundurularak, mevcut yapıların iyileştirmesi veya yeni
yapıların mevcut dokunun iç düzenlemesi esas alınarak yapılmasını, bu sayede yatak
kapasitesi oluşturulmasını ve turizmin gelişip genişleyebileceği ortamların çevresel açıdan
güvence altına alınması hedeflenerek kırsal bölgelerde kurulmuşlardır. Klasik konaklama
şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik evi-köy evinde konaklama olanağı sunulması, yerel
yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı
sağlanması, bu olanakların aile işletmeciliği anlayışı çerçevesinde sunulması, tefriş ve
dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Isıtma
siteminin merkezi olması zorunluluğu aranmayan bu tesisler, ek olarak şu nitelikleri taşırlar
(TUROFED, 2005):
- Müşterilere yöreye özgü ve ev yapımı yiyecek ve içecek türlerinin sunulması,
- Doğal ortamlardan görsel olarak da yararlanmayı sağlayan balkon, veranda ve teras
gibi düzenlemeler,
- Oturma salonunda şömine,
- Kitap okuma ve dinlenme imkânı veren mahal düzenlemesi,
- Tesis çevresindeki doğal ve kültürel değerler ile çevre korumasına yönelik genel
bilgilendirme,
- Her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli,
- Personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu tanımlama ve özellikler dışında bazı
yazarlar çiftliklerle ilgili işletmeleri gruplara ayırmışlardır. Wen-Ching Hong’un yapmış
olduğu sınıflamaya göre çiftlikler 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006:
81-82);
a) Gezi Çiftlikleri: Gezi çiftlikleri tarım üretimi, üretim deneyimi ve rekreasyonel
aktiviteleri vurgular. Çiftçiler nüfusun düşük olmasına dikkat etmelidir.
b) Şehirli Çiftlikleri: Bu çiftlik türü, şehirde yaşayan kişilerin çiftlikleridir. Hafta
sonlarında ve tatillerde kullanılır. Bu tür çiftlikler çiftlik faaliyetlerinin yapılmasına imkan
verir. Çiftlik faaliyetleri çevreyi koruyan metotları içermelidir.
c) Eğitim Çiftlikleri: Tarımsal üretim, çiftlik hayatı, kırsal kültür deneyimi eğitim
çiftliklerinin anahtar faktörüdür. Bu çiftliklerde rekreasyonel aktivitelerin güvenliğine dikkat
edilmelidir.
d) Sağlık Çiftlikleri: Sağlık çiftlikleri şehirde yaşayanlara yöneliktir. Bu çiftliklerde
ana çekicilik doğal alan ve çiftlikte konaklamadır.
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İnce’ye göre (2000) kırsal turizm işletmeleri adı altında yapılan sınıflamada çiftlikler
tarımsal çiftlikler (hayvancılık, bahçecilik, hasat), hizmet çiftlikleri (küçük ve büyük baş
hayvanların beslenmesi ve balık yetiştiriciliği), spor çiftlikler (binicilik, atıcılık, motorlu
sporlar, sportif faaliyetler), sosyo-kültürel çiftlikler (görsel sanatlar, ev sanatları, plastik
sanatlar, tahta işleme, tarihi çiftlikler vb.) ve orman çiftlikleri olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006; 82).
1.4.1.1.2- Yayla Evi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca geliştirilmeleri uygun görülen yerlerde bulunan, mevcut
yayla evlerinin iyileştirilmesiyle turizme kazandırılan veya mevcut yayla evlerinin iç
düzenlemesi esas alınarak yapılan veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yayla evi yapı tiplerine
göre inşa edilecek ünitelerde, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az beş odalı
konaklama tesisleridir. Bu tesislerde ortak yeme-içme ve dinlenme alanı, her beş oda için bir
adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli, mutfak düzenlemesi, ile personel için
soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli yapılır. Tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar
malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Ekosistem ve doğal hayatın korunması ve
geliştirilmesine yönelik kullanımlara yer verilerek yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik
değerlerin tanıtımına özen gösterilir (TUROFED, 2005).
1.4.1.1.3- Dağ Evi
Kış sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden faydalanmak amacıyla
çevresel açıdan sorumlu bir anlayışla işletilen asgari bir yıldızlı otel nitelikleri ile birlikte
aşağıdaki nitelikleri taşıyan konaklama tesisleridir (TUROFED, 2005).
- Girişte saçak düzenlemesi gibi doğa koşullarının getirdiği fiziksel güçlüklere karşı
gerekli tedbirlerin alınması,
- Kış veya çim sporlarına yönelik gerekli malzeme ve teçhizatın kiralanabilmesi imkanı
ve bunların muhafazasına için depo ile bu sporların öğretilmesine yönelik en az bir adet
sertifikalı eğitici personel,
- Spor yaralanmalarına da yönelik ilk yardım araç ve gereçleri ile ilk yardım konusunda
sertifikalı personel,
- İkinci sınıf lokanta veya kafeterya,
- Ranza sistemi olmaksızın odaların en fazla altı kişilik düzenlenebilmesi imkanı,
- Oturma salonunda şömine,
- Sauna veya hamam veya kapalı yüzme havuzu,
- Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,
- Yeterli çevre aydınlatması,
- Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme,
- Jeneratör.
Kültür ve Turizm Bakanlığının kırsal turizm işletmeleriyle ilgili yapmış olduğu
sınıflandırma dışında kırsal turizm işletmeleri ve konaklama şekilleri yazarlar tarafından farklı
şekilde sınıflandırılmışlardır. Bunlar;
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1.4.1.1.4- Kırsal Yöre Otel ve Motelleri
Bu konaklama türü, kısa süreli tatil yapan, bireysel ilişkilerden çok doğa ile ilgili yüksek
gelir grupları tarafından tercih edilirler (Demircioğlu, 1993: 10). Kırsal otel ve moteller, kırsal
turizmde en fazla tercih edilen konaklama tesislerindendir. Çünkü, konaklama yanında restoran,
animasyon gibi hizmetleri vermeleri, onları daha çekici ve nitelikli kılar. Kır otelleri köylerin
içinde, moteller ise kol kenarında yer alır. Kır otelleri ve motellerinin az yataklı, basit donanımlı
olmaları istenir ancak hizmette kalite ve standart aranır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 79).
1.4.1.1.5- Kırsal Pansiyonlar ve Kiralık Odalar
Kırsal evlerin bazılarında köylüler evlerinin bir iki odasını pansiyon şeklini vermekte,
bu sefer “aile pansiyonculuğu” gelişmektedir. Bu tarz konaklama olanağı kırsal turizme yeni
katılmış köylerde daha çok görülür. Kırsal pansiyonlar Fransa’da çok yaygın olup, oda kiralama
Anglo-Sakson ülkelerinde yaygındır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 79).
1.4.1.1.6- Kırsal Tatil Köyleri
İşletilmesi gerçek sahipleri yerine, dernek gibi kurumlar yoluyla yapılan ve ihtiyaca
göre topluca yeniden inşa edilen köy evlerinden oluşur. Kırsal tatil köyüne ait evlerde; tam
donanımlı odalar, marke, çadır-karavan yeri, çocuk bahçeleri, sergi odaları vb. bulunur. Kırsal
turizmin başlıca mekanları yatak, kahvaltı, kendir pişir üniteleridir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek,
2006: 79).
1.4.1.1.7- Kırsal İkinci Evler
Günümüzde kırsal boş alanlarda veya kırsal yerleşmelerin içinde hızla artmaktadırlar.
Yaylalarda, dağlarda, göl kıyılarında veya kentlerin yakınlarında yeni kır evleri kurulduğu gibi
eski köy evleri ve çiftlik evleri de restore edilerek ikinci ev haline getirilmektedir (Ahipaşaoğlu
ve Çeltek, 2006: 79).
1.4.1.1.8- Çadır ve Karavanda (Kamping Alanları)
Açık hava, doğaya yakınlık ve özgürlük özlemi kampçılığın temel öğeleridir
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 79). Bu gibi yerler özellikle konaklama sorununu kendi
olanakları ile çözmek isteyen düşük gelir grubu ile serüven arayan turist için tercih nedeni
olabilir. Genellikle doğal bir zenginliğin 40-80 km yarı çaplı çevresinde kurulur. Bu gibi
yerlerde otopark alanları, su etkinlikleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, market ve alışveriş yerleri,
haberleşme kolaylıkları gibi olanaklar sağlanmış olmalıdır (Demircioğlu, 1993: 10).
Günümüzde kamp ve karavan turizmi altında yeni bir turizm türü geliştirildiğinden kırsal
turizmden kampçılığı ayırt etmek gerekir. Bu bağlamda köy ve çiftliklerin yakınlarında kurulan
ve kırsal turizmde entegre olanlar bu turizm türüne dahil edilir. Çiftlik kampinglerinde çiftlik
sahipleri, çiftliklerin çevresinde çadır ve karavanları kabul ederek onlara duş, tuvalet ve lavabo
gibi bazı temel hizmetler sunarlar (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 79).
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1.4.1.1.9- Akraba ve Tanıdık Yanında
Kırsal turizmde diğer turizm türlerine oranla daha fazla uygulanır. Özellikle de yerli
turistler tatillerinde, kentlerden kırlara gidişlerinde, buralarda yaşayan yakınlarını ziyaret
ederler (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 80).

1.5- Kırsal Turizm Yöresinin Özellikleri
Bir kırsal alanda kırsal turizmin geliştirilmesi düşünüldüğünde, o yerin şu özelliklerden
en az birkaçına sahip olması gerekir (Kiper, 2006: 35):
- Su kaynakları; içme ve kullanma suyu olarak yeterli ve kaliteli olmalı, su sporlarından
en az birinin uygulanabilmesine olanak vermeli,
- Ulaşım kolay, ulaşım olanakları çeşitli olmalı,
- Yakın çevre gezileri için olanaklar ve alternatifler yer almalı,
- Konaklama kapasitesi yeterli, kaliteli ve standart olmalı, konaklamayla birlikte yan
hizmetler de verilmeli,
- Kırsal yapılar, kırsal etkinlikler otantik olmalı ve geleneksellik hissedilmeli,
- Doğal güzellikler, ilginç oluşumlar bulunmalı ve korunmuş (doğal parklar, milli
parklar gibi) olmalı,
- Tarihi ve kültürel değerler bulunmalı ve korunmuş olmalı,
- Spor etkinlikleri (koşu, yürüyüş, tenis, golf, yüzme, binicilik, kayak, futbol, voleybol
vb.) için uygun ortamlar (yürüyüş yolları, koşu parkurları, kayak pistleri, golf alanı, maç
sahaları, suyla ilgili donanımlar vb.) olmalı,
- Belirli bir kırsal-geleneksel üretim biçimi turiste sunulabilmeli,
- Altyapı hizmetleri tamamlanmış olmalı,
- Hizmetler, merkezi veya yerel, örgütsel bir yapıda verilmeli, sağlık, güvenlik gibi
konularda gerekli servis olanakları sağlanmalı,
- Hizmetler, belirli bir standartta olmalı, ücretler abartılı olmamalı,
- Turistlerin ilgisini çekecek zengin animasyonlar yaratılmalı,
- Kırsal halk, turizmi kabullenmiş, bu işi gönüllü yapan, turisti seven ve bu turizm türü
için eğitimden geçmiş olmalı,
- Tanıtım, yetkili kişiler tarafından doğru kitlelere ve zamanında yapılmalı,
- Geleneksel yemeklere yer verilmeli (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 86),
- Yöre insanı sıcak ve etkileşime açık olmalıdır (Demircioğlu, 1993: 10).

1.6- Kırsal Turizme Katılan Turistlerin Özellikleri
Kırsal turizme katılan turistlerin genel olarak amacı tarımsal ya da yerel değerlerle iç
içe bulunarak hoşça zaman geçirmektir. Kırsal turizmde bu amacı karşılamak üzere turistlerin
beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek içecek ve diğer hizmetleri sunan küçük yerleşim
yerlerinde bu beklentiyi karşılamak üzere yapılan faaliyetleri kapsar. Kırsal turizmin talep
cephesinde doğa ve çevre değerlerine ek olarak yerel kültürle tanışmak isteyen bir tüketici
kitlesi vardır. Kırsal turizmin tanımında her ne kadar tarımsal ağırlıklı üretim ilişkilerini ön
plana çıkarmaktaysa da yöresel alışkanlık, tutum, davranış ve ilişkilerle tanışmak bu tüketici
grubunun temel beklentileridir (Yağcı, 2003).
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Kırsal turizme katılan turist profilleri katılımcıların yaşına ve katılış nedenine göre
farklılık gösterir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 87). Kırsal turizme katılan turistler genellikle
kendi arabalarıyla ikamet eden ve ziyaret edilen çekim yerinden çok fazla uzakta ikamet
etmeyen ziyaretçilerdir. Kırsal turizme katılanların genel profiline baktığımızda genellikle genç
ve orta yaş mensubu, orta gelir grubundaki yüksek eğitimli ve profesyonel meslek
mensuplarıdır. Bu kişileri kırsal alanlara iten nedenler genellikle doğa, özgürlük ve uzaklaşma
hissidir (Molera, 2006: 759). Kırsal turist profillerinin ortaya çıkarılması nedeniyle pek çok
araştırma yapılmış ve çeşitli kırsal turist profilleri ortaya konulmuştur. İskoçya’da kırsal
turizme katılanlar üzerinde yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkarılan kırsal turizm turist
profilleri şöyledir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 87).
a) Aktivler (%39): Bu turistler spor boyutunda bütün faydaları ararlar. Tercih ettikleri
faaliyetleri araba sürme, ziyaret merkezleri ve uzun yürüyüşler, bisiklete binme, ata binme,
tırmanma, balık tutma gibi aktiviteleri içeren spor faaliyetleridir. Bu gruptakilerin çoğu genç
turistler olup (%62’si 44 yaşın altındadır), çok azı emeklidir. Ortalama konaklama süresi 8-18
gün arasıdır.
b) Dinlenenler (%13): Bu turistler temel olarak rahatlama ve dinlenme ve düşük
katılımın olduğu golf ve balık tutma faaliyetlerini ararlar. Diğerlerinden farklı olarak kısa tatil
yaparlar (ortalama konaklama süresi 5-6 gün) fakat sık olarak kırsal tatillere katılırlar. Yüksek
oranda kampı düşük düzeyde ise self-service konaklamaları tercih edilir.
c) Gözlemleyenler (%35): Dinlenme ve açık alan faaliyetlerine ilgi duyarlar. Kırsal
alanlarda otomobil kullanmak, kısa yürüyüşler, piknik ve doğayla ilgilenmekten hoşlanırlar.
Yüksek yoğunluğu iç turistlerdir. Otelleri ve self-service konaklamaları tercih ederler.
Katılanların çoğunluğu çocuklu ailelerdir ve yüksek gelirlilerdir. Uzun süre konaklarlar
(ortalama konaklama süresi 8 gün).
d) Kırsallar (%13): Çoğunlukla tatilin kırsal boyutuyla ilgilenirler. Bu gruptakiler
emekli ve yaşlılardır, çiftliklerde konaklar. Sınıflandırılan grupların içinde en düşük gelirli
olan gruptur. Tarihi alanları ziyaret ederler. Ortalama konaklama süreleri 7 gündür. Yine
yapılan araştırmalara göre uluslararası düzeyde kırsal alanlara yapılan turistik seyahatlerin %60
yerli turistler tarafından gerçekleştirilirken, %20’si yabancı ziyaretçiler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Avustralya Turist Komisyonuna göre (1995) Avustralya’da bir milyonu
aşkın turist kırsal bölgeleri ziyaret etmekte, yerli turistlerden elde edilen 7,8 milyar doların 1,1
milyar doları kırsal bu bölgeleri ziyaret eden kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Kırsal
turizm açısında iç turizmin özellikle Asya ülkelerinde gelecekte yüksek potansiyele ulaşacağı
düşünülmektedir (Douglas vd., 2001: 164).
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Uygulamalar
Kırsal alanların tanımlanmasındaki güçlüklerin araştırılması
Kırsal kalkınma ve turizm kavramlarının araştırılması
Kırsal turizmin özelliklerinin araştırılması
Kırsal turizm yöresinin özelliklerinin araştırılması
Kırsal turizme katılan turistlerin özelliklerinin araştırılması
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Uygulama Soruları


Kırsal alanların tanımlanmasındaki güçlüklerin nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal kalkınma ve turizm kavramlarını Açıklayınız.



Kırsal turizmin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal turizm yöresinin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal turizme katılan turistlerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kırsal alan – turizm ilişkisini ele alan “Kırsal Turizm”de, mekanın
sahip olduğu fiziki avantajları, yine bu mekanda yaşayan ve mekan ile sürekli ilişki içinde olan
insanın gerçekleştirdiği beşeri faaliyetlerinin turizm ile ilişkisini değerlendirmek ve gelecekte
daha iyi şartların oluşması için projeler oluşturmanın önemli bir yer tuttuğunu, kırsal alanları
tanımlarken kullanılan temel kriterleri, kırsal alanlardaki büyük çeşitliliği, kırsal turizmin
esasları ve özellikleriyle ilgili temel bilgileri öğrendik
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, gelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde, tarım
sektörünün sanayi sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri
için sağladığı kaynak verilmiştir?
A) Yazlık
B) Arsa
C) Konut
D) Hammadde
E) Enerji
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, genel olarak değerlendirildiğinde günümüzde,
gelişmekte olan ülkelerde her dört yoksul insandan kaçının kırsal bölgede yaşadığı verilmiştir?
A) İkisi
B) Üçü
C) Dördü
D) Beşi
E) Altısı
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Ekonomik faaliyetler doğal kaynakların
değerlendirilmesine dayandığı, büyük ölçüde gelenek ve göreneklerin hakim olduğu ve yaşam
kurallarını etkilediği, teknik ve teknolojik gelişme düzeyinin çok düşük olduğu, sosyoekonomik ve kültürel gelişmelerin nispeten yavaş gerçekleştiği, doğal şartların insan hayatının
çok daha belirgin olarak etkilediği alanları “…………………” olarak tanımlayabiliriz.”
cümlesindeki boşluğu doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Kırsal alanlar
B) Yerleşme
C) Endüstri sahası
D) Sanayi bölgesi
E) Turizm bölgesi
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Fransa’da kırsal alanları tanımlamada kullanılan kriter
verilmiştir?
A) 1000’den az nüfusu olan ve km² başına 400 kişiden daha fazla olan alanlardır
B) Nüfusu 1000 kişiden daha az olan ve km² ye 2-6 kişinin düştüğü alanlardır
C) Kentsel olmayan veya kent merkezi olmayan alanlardır
D) 15.000 kişinin üzerindeki yerleşmelerdir
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E) 100 kişinin altında olan küçük şehirsel alanlardır
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin kırsal gelişime sağlayabileceği katkılardan
biri verilmemiştir?
A) Yerel ekonomileri yeniden organize etme, canlandırma ve yaşam kalitesini iyileştirmeye
destek olması
B) Çiftliklere, el sanatlarından kazanç sağlayanlara ve hizmet sektörüne ek gelir oluşturması
C) Çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik politikalarına yardımcı olması
D)Tarihi mirasın ve sembollerinin, coğrafi doğal kaynaklarının, açık alanlara erişilebilirliğinin
ve kırsal yerlerin kimliğinin yeniden değerlendirilmesine olanak sağlaması
E) Yerel el sanatlarının ve yiyeceklerin gelişmesini engellemesi
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizm ile eş anlamlı kullanılan turizm şekilleri
doğru olarak verilmiştir?
I- Tarım turizmi
II- Çiftlik turizmi
III-Yat turizmi
IV- Kruvaziyer
V- Yeşil turizm
A) II-III ve IV
B) I-IV ve V
C) III-IV- ve V
D) II-IV ve V
E) I-II ve V
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizme katılanların en uzun ortalama
konaklama süresi verilmiştir?
A) Bir hafta
B) Bir gün
C) Bir ay
D) Bir mevsim
E) Bir yıl
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8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Fransa’da devlet yöre insanının ağırlıkla
bulunduğu işletme tipini desteklemek için belirli bir geceleme sayısını aşan çiftliklere Ziraat
Bakanlığı tarafından yatırımların ne kadarının düşük faizli kredilerle desteklendiği verilmiştir?
A) %10
B) %30
C) %20
D) %40
E) %70
9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Wen-Ching Hong’un yapmış olduğu sınıflamada yer
almayan çiftlik verilmiştir?
A) Gezi Çiftlikleri
B) Şehirli Çiftlikleri
C) Eğitim Çiftlikleri
D) Hayvan Çiftlikleri
E) Sağlık Çiftlikleri
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca geliştirilmeleri uygun
görülen yerlerde bulunan, mevcut yayla evlerinin kırsal turizm amacıyla değerlendirilebilmeleri
için sahip olmaları gereken oda sayısı verilmiştir?
A) En fazla on odalı
B) En fazla yirmi odalı
C) En az beş odalı
D) En az iki odalı
E) En az bir odalı
Cevaplar
1) D 2) B

3) A 4) C

5) E

6) E

7) A

8) B 9) D

10) C
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2.KIRSAL TURİZMİN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1-Kırsal Turizmin Tarihsel Gelişimi
2.2-Dünya’da Kırsal Turizm Gelişimi
2.3-Türkiye’de Kırsal Turizmin Gelişimi
2.4-Kırsal Turizmin Önemi
2.4.1-Geleneksel Tatil Bölgelerinden Uzaklaşma Eğilimi
2.4.2-Yeni Kırsal Turizm Pazarı Fırsatları
2.4.3-Kolaylaştırıcı Teknoloji
2.4.4-Turizmin Kırsal Değişimin Bir Parçası Olarak Kabul Edilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kırsal turizmin tarihsel gelişim sürecini açıklayınız.
Dünya’da kırsal turizm gelişim sürecini açıklayınız.
Türkiye’de kırsal turizmin gelişim sürecini açıklayınız.
Kırsal turizmin önemini sürecini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kırsal turizmin tarihsel
gelişimi
Dünya’da kırsal turizm
gelişimi
Türkiye’de kırsal turizmin
gelişimi
Kırsal turizmin önemi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kırsal turizmin zaman
Ders notlarının ve
içindeki gelişim
kaynakçada verilen
sürecinin anlaşılması
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Kırsal turizmin küresel
Ders notlarının ve
ölçekte ve zaman
kaynakçada verilen
içindeki gelişim
yayınların çalışılması
sürecinin anlaşılması
yeterli olacaktır.
Kırsal turizmin zaman içinde Ders notlarının ve
ülkemizdeki gelişim
kaynakçada verilen
sürecinin anlaşılması
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Kırsal turizmin öneminin
Ders notlarının ve
anlaşılması
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

33
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Kırsal turizm



Dünya’da kırsal turizm



Türkiye’de kırsal turizm
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Giriş
Kırsal bölgeler; kentsel yerleşmeler dışında kalan, ekonomik aktivitelerin genelde doğal
üretim kaynaklarının kullanım ve değerlendirilmesine bağlı olduğu, ekonomik-toplumsalkültürel gelişme sürecinin yavaş işlediği, teknolojik yaşamın gelişiminde gecikmelerin
yaşandığı, gelenek ve törelerin yaşam biçimini etkileme gücünün fazla olduğu ve insan
ilişkilerinde sosyalliğin yüksek olduğu geleneksel yaşam alanlarıdır (DPT, 2000b: 2).
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), kırsal bölgeleri “nüfus yoğunluğunun km2
başına 150 kişinin altında olduğu topluluklar” olarak görmekte ve nüfus yoğunluklarına göre
üç kategoride bölümlendirmektedir. Nüfusunun %50’den fazlası kırsal bölgelerde yaşayan
toplulukları; kırsallığı baskın bölgeler, nüfusunun %15-50’lik kısmı kırsal bölgelerde yaşayan
toplulukları; önemli ölçüde kırsal bölgeler, nüfusun %15’den azı kırsal bölgelerde yaşayan
toplulukları ise kentselliği baskın bölgeler olarak değerlendirmektedir (Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı, 2008: 85). Ancak kırsal bölge tanımının ülkeden ülkeye önemli farklılıklar
gösterebildiğini de belirtmek gerekmektedir.
Kırsal bölgeler, coğrafyacılar, toplum bilimciler, ekonomistler ve planlamacılar
açısından oldukça sorunlu yerlerdir. Sanayileşme ve kentleşme, kırsal toplumu sürekli
değişikliğe uğratmaktadır. Bu değişimin sonucu olarak tarım ve çiftlik gelirleri düşmektedir.
Teknolojik değişiklikler tarım ve çiftlik sektörlerindeki istihdamı azaltmaktadır. Yoğun göç
nedeniyle kırsal hizmet sunumu küçülmekte; okullar, dükkânlar ve ulaşım olanakları
azalmaktadır. Kırsal nüfus, tipik olarak yaşlanmakta, köy ve kasabalar varlıklarını sürdürme
çabası gütmektedirler. Yerel ve bölgesel yönetimler bu olumsuzluklara müdahale etme çabası
içindedirler (Talay vd., 2004: 13). Ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişme sürecinin, göreceli
olarak yavaş işlediği kırsal alanlarda, yaşam ortamı ve ekonomik aktiviteler önemli ölçüde
doğal üretim kaynaklarının kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır. Teknolojik gelişmeler,
yaşama ve üretime gecikmeli olarak dahil olur. Gelenek ve törelerin, yaşam biçimini ve
kurallarını etkileme gücü fazladır. İnsan ilişkilerinde samimiyet hakimdir (DPT, 2000b: 2).
Kırsal alanlarda nispeten düşük ücretli ve sendikalı olmayan işgücü, küçük ölçekli işletme
yapısı ve hızlı ekonomik düzenleme koşulları sağlayan girişimcilik kültürü hakimdir (Lowe vd.,
1998: 12).
Tarım sektörünün ekonomi üzerindeki doğrudan etkisinin azalmasıyla birlikte, diğer
sektörlere kaynaklık etme işleviyle, ekonomi için etkili ve rekabetçi bir ortamın varlığına neden
olmuştur. Kırsal turizm uygulamaları vasıtasıyla tarımsal alanlarda yapılan birçok faaliyet ile
kültürel, doğal ve diğer bazı çekiciliklerin kırsal alanlarda yaşayan halka ekonomik katkı
sağlama olanağı yaratmasıyla ön plana çıkmaktadır.
Kırsal alanları sadece tarımsal üretime ait yerler olarak görme fikri değişmektedir.
Sürekli değişen kimliği ile kırsal alanlar, “kırsal kalkınma” olarak ifade edilen farklı ekonomik
faaliyetlerle de öne çıkar hale gelmiştir. Bu süreçte, yerel potansiyel kaynakların
değerlendirilmesi, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kırsal toplumun iş ve yaşam
koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kılınmasına yönelik stratejiler ve yaklaşımlar önerilmektedir (DPT, 2006b: 10).
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2.1-Kırsal Turizmin Tarihsel Gelişimi
Kırsal bölgelerde turizm faaliyetleri, Avrupa’daki kentlere yoğun göçlerin yaşandığı
Sanayi Devrimine kadar geriye götürülebilir. Kırsal turizme yönelik ilk hareketler, aslen kasaba
kökenli olan ve tatil için evlerine dönen kent yerleşimcileriyle gündeme gelmiştir. Bu
hareketler, kentsel alanlara olan göçü azaltmada ve istihdam oluşturmada kendi başlarına
yetersiz kaldığı için aktif turizm girişimlerini başlatamamıştır (Perales, 2002: 1101).
Turizmin gelişmesi bir bakıma turizm arzının çeşitliliğine bağlıdır. Özellikle son
yıllarda uluslararası turizm hareketlerine katılanların farklı taleplerinin ortaya çıkması turizm
arzının büyük bir çeşitlilik arz etmesinden kaynaklanmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında,
turizm hareketi ilk başlarda toplumun sadece belirli bir kısmına hitap ederken, günümüzde
küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte kentte yaşayanların büyük bir kısmının gelir
düzeylerinin yükselmesi, sosyal güvenlik kapsamının genişlemesi, çalışma koşullarının
iyileşmesi, ulaşım, hız, konfor ve internete bağlı olarak haberleşme olanaklarının artması
sonucunda geniş kitleleri ilgilendiren uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bununla birlikte, son
zamanlarda turistlerin ilgisi deniz, kum, güneş odaklı turizmden ziyade alternatif turizm
türleri üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Bunlardan biri de kırsal turizmdir (Halbway ve
Taylor 2006).
Kırsal turizm, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde tarımsal faaliyetlerin yanı
sıra turizm sektörüne bağlı olarak gelişen yeni bir turizm şeklidir. Kırsal turizm hem turistlerin
mekân içinde yoğunlaşmasından doğan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların çözümünde
öte hem de geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarmak, kırsal yörelerin dinlendirici
atmosferinden yararlanmaya olanak sağlamak ve gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan
tarım üreticisine ek bir gelir sağlamak açısından büyük önem arz eden bir turizm türü olarak
gelişmektedir (Olalı ve Timur 1988).
Kırsal turizm kadının istihdamı, yerel halkta girişimcilik ruhunu ateşlemesi, yerel
ekonomilere girdi ve dinamizm kazandırması, ekonomik sektörleri harekete geçirmesi, bölge
ve ülke düzeyinde kırsal kalkınmaya destek vermesi bakımından önemli bir güce sahiptir. Her
mevsim yapılabilen kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılışında bir denge unsurudur ve pek çok
turizm türü ile bütünleşebilmektedir. Kırsal turizmde rekreasyonel etkinlikler çok çeşitlidir,
turist profili farklıdır, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına önem verilir,
sürdürülebilir turizm anlayışına sahiptir, bir ülkenin tanıtımında önemli bir araçtır (Soykan
2003). Kırsal turizm kavramı; kırsal alanlar, kırsal miras, kırsal yaşam ve kırsal etkinlikler
bileşenlerinden oluşmaktadır.
18. ve 19. yüzyıllarda sanatta görülen romantik akımın ortaya çıkardığı ilham, kent
sınırları dışında rekreasyonun artmasında önemli bir etken olmuştur. Özellikle 19.yüzyılın
ikinci yarısından itibaren insanların kırsal bölgeleri canlandırmasına rağmen, avlanma, ata
binme vb. turistik faaliyetler günümüzde birkaç kırsal alanda veya kırsal alanda faaliyet
gösteren işletmelerde sunulur hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, gelir seviyesinin
yükselmesi ve boş zamanın artması gibi olumlu gelişmeler sayesinde kırsal turizme olan talepte
artış göstermiştir. 1873 ve 1914 yılları arasında Almanya’da orta düzeyde gelir seviyesine sahip
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insanların genellikle dağlık alanlardaki çiftliklerde ucuz konaklama şeklinde gerçekleştirdikleri
tatiller, kırsal turizmin ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Kırsal turizm üzerine yazılan ilk
makalelerden biri, 1958 yılında Ager tarafından yazılan “Dağlık Bölgelerde Kırsal Turizm ve
Dağ Çiftçileri Açısından Önemi” olmuştur. 1960 ve 1970’li yıllarla birlikte, artan yaşam
standartları ve motorlu araçlara sahip olunması, İngiltere’de orta sınıf ve üst sınıf ziyaretçi
kitlesi, kırsal turizm olayının gelişiminde oldukça etkili olmuştur. Benzer eğilimler, Alp
kulüplerinin kurulmasıyla 19. yüzyılın ortalarında Avrupa Alpleri’nde de ortaya çıkmaya
başladı (Middleton, 1982; Opperman, 1996; Page ve Getz, 1997; Eruera, 2008).
Kırsal turizmin ne zaman başladığına dair diğer bir yaklaşım ise, kırsal turizmin
Almanya’nın dağlık bölgeleri veya Fransa’nın kıyı yerleşiminde başlamış olduğunu kabul
etmektedir. İlk çiftlik konaklama evinin nerede olduğuna dair kesin bir kayıt bulunmamakla
birlikte, genelde çiftlik konaklama evlerinin II. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştiği
düşünülmektedir. Çiftlik evleri yorgun emeklilerin dinlenebildiği, sağlıklı ve huzurlu yerler
olarak aynı zamanda fakir insanların da kalabileceği ve vakit geçirebileceği mekânlar olarak
değerlendirilmektedir. 20. yüzyılın ortalarında bu mekânlar gittikçe popüler hale geldiği ve
geliştiği görülmektedir. 1960’lı yıllarda oda ve kahvaltı sistemi getirildi, 1970’lerde oda ve
mutfak sistemi yaygın hale geldi. 1980’lerde odalara özürlüler (görme özürlüler, tekerlekli
sandalyeliler) için farklı olanaklar eklendi. Bu gelişmeler, boş zamanını geçirmek üzere kırsal
yerlere seyahat eden turistlerin ihtiyaçlarının değiştiğini ve talep arttıkça kalitenin de arttığını
göstermektir (Arahi, 1998: 2). 1970’li yıllardan itibaren orta ve üst gelir seviyesine sahip
insanların kırsal bölgelerdeki tatillere olan ilgisinin artmasıyla, gelişmiş ülkelerde kırsal turizm
yer bulmaya başlamıştır. 1990’larda kırsal turizm yeni turizm faaliyetleri ile geleneksel kırsal
turizm anlayışında davranış biçimlerini ortaya çıkarmıştır (Perales, 2002: 1101). Yaşam
tarzındaki değişiklikler, harcanabilir gelir seviyesindeki artış, otomobil sahibi olunması ve hafta
sonu tatilleri, kırsal turizm pazarının önemini ve gelişimini hızlandıracak nedenler olmuştur.
Özellikle, çiftliklerde verilen konaklama hizmetinin yaygınlaşması ve konukların yemeklerini
kendilerinin hazırlamasına imkan verilmesiyle popülerlik kazanmıştır (Oppermann, 1996;
Alexander ve McKenna, 1998).
Kırsal turizm, turizmi geliştirmede temel faktör olarak kabul görmektedir. Kırsal turizm,
iç turizm açısından sürdürülebilirlik konusunda büyük fırsat oluşturması yanında, uluslararası
turizm açısından da rekabet genişletmesi ve kırsal turizme katılan ülkelerin beklentilerine
uygun altyapı tesislerinin kurulması takdirde yaratacağı potansiyel turistik taleple
sürdürülebilirlik uluslararası turizm içinde geçerli olacaktır (Vasquez vd, 2005: 37). Bu
bağlamda ülkemizde ve uluslararası düzeyde kırsal turizm alanında gelişme kaydetmiş kırsal
turizm uygulamalarına iki baslık altında değinilmiştir.

2.2-Dünya’da Kırsal Turizm Gelişimi
Kırsal turizm yeni bir olgu değildir. 19 yüzyılda sanayileşmiş kentlerde kirlilikten ve
stresten kaçmak için bir çıkış yolu olarak kırlarda dinlenme-eğlenceye karşı bir ilgi doğmuştur
(Soykan, 2006: 75). 19.yüzyılda Avrupa’da demiryolu yolu güzergâhları turizm sektörünün tüm
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. İlerleyen yıllarda
asansör ve teleferik yapımında sağlanan teknolojik gelişmeler bazı bölgeleri popüler turizm
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çekim yerleri haline getirmiştir. Örneğin, İsviçre’nin Bernese Oberland bölgesi her yaz yarım
milyondan fazla ziyaretçi çekmektedir. 20 yy. boyunca kırsal turizm çok geniş bir sahada
uygulanmaya başlanmıştır. Özel otomobil sahibi insan sayısının artmasıyla birlikte Avrupa’da
karayolu ağının gelişmesine ve özellikle 1945 yılından sonra karayoluyla seyahat masraflarının
azalmasına neden olmuştur. Bu faktörler, mevcut gelir ve boş zamanın artmasına ve dolayısıyla
kırsal turizmin de gelişmesine olanak sağlamıştır. Son yirmi yıl içerisinde kırsal turizmle
rekabet edebilecek farklı turizm türleri geliştirilmesine rağmen, kırsal turizme olan talep
sürekliliğini korumuş ve özellikle Kuzey Avrupa’da dört mevsim boyunca hizmet veren tatil
köyleri ortaya çıktığı gibi popüler de olmuştur. Bunun yanında siyasi ve ekonomik problemlerin
kaldırılması, ulaşımın ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte doğaya yönelik dağ
motoru ve araçlarla yapılan etkinliklerin gelişmesi sağlanmış ve kırsal turizm daha fazla sayıda
insan tarafından tercih edilir hale gelmiştir (Tchetcik, Fleischer ve Finkelshtain, 2006: 5).
Günümüzde Avrupa tarım sektörünün popülaritesinin azalmasıyla birlikte özellikle
kırsal bölgeler açısından turizmin potansiyel bir gelir kaynağı olduğu farkına varmıştır. Bu
bağlamda Avrupa kırsal turizmi çeşitli programla desteklemekte ve yönlendirmektedir
(Tchetcik, Fleischer ve Finkelshtain, 2006: 10). Güney Avrupa’da sosyal yaşam yerleri olarak
sayılan kırsal hanlar ve köy otelleri, kır otelciliğinin temsilcileri olarak
değerlendirilebilir. Birçok ülkede kırsal otel girişimciliğini geliştirmek üzere “Logis de France”
modeli örnek alınarak çeşitli ulusal kuruluşlar doğmaktadır (Ahi Paşaoğlu ve Çeltek, 2006: 29).
Avrupa’da 1994-1999 yılları arasında turizm projelerine 7,3 milyar Euro fon
aktarılmıştır (Skuras, Petrou ve Clark, 2006: 184). LEADER (Links Between Actions for
Development of
the Rural Economy) (Kırsal Ekonomi Gelişim Hareket Planları) programı Avrupa’da
kırsal gelişim planlarından en ilginç olanıdır. Program 1990 yılında yoğun yerel katılımla kırsal
sahaların tanıtımını yapmak üzere LEADER 1 olarak kurulmuş ve LEADER 2 olarak devam
etmiştir. Toplumsal açıdan kırsal bölgelerin ekonomik olarak kalkınmalarını sağlayabilmek için
gerek LEADER 1, gerekse LEADER 2 programı kapsamında hazırlanan stratejik planlar, halk
ve özel kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. Elde edilen ekonomik güç, turistlerin
isteklerine cevap verebilecek altyapıyı oluşturmak, kırsal alan ve yapıların geliştirilmesi,
pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetlerin finanse edilmesinde kullanılmaktadır. Benzer metodlar
Büyük Britanya’da 1988 yılında Tarım Bakanlığı tarafından The Farm Woodland Scheme
(FWS) “Orman Arazileri Çiftlik Ev Planı” adıyla geliştirilmiştir. Bu program da, doğal peyzajın
korunması ve geliştirilmesi, yabani hayvanlar için yaşam alanların oluşturulması, bu alanların
turistik ve rekreasyonel amaçlı kullanmak üzere desteklenmesi, kırsal toplumun gelir ve işçi
alımı açısından desteklenmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Amerika ve Kanada uluslararası
ziyaretçiler tarafından talep görse de, özel veya devletin katkısıyla yürütülen planlar açısından
kırsal turizm üzerinde fazla etkili olmamıştır (Tchetcik, Fleischer ve Finkelshtain, 2006: 9-10).
Amerikalıların %70’den fazlası, bugün kırsal alanlara eğlenmeye gitmektedirler (Soykan, 2006:
76).
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2.3-Türkiye’de Kırsal Turizmin Gelişimi
Ülkemizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen turizm çeşitlendirme çalışmaları
bulunmasına rağmen, mevcut turizm bölgelerine yönelik çalışmalara öncelik vermesi turizmin
bölgesel düzeyde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin pek çok yöresindeki doğal,
kültürel ve sosyal bakımdan kırsal turizm uygulamalarına sahne olabilecek yeterli nitelikte ve
sayıdaki turizm arz kaynakları bulunmakla birlikte, özellikle alt ve üst yapı yetersizliği
nedeniyle etkin bir şekilde kullanılmadığı da bilinmektedir. Bu bağlamda Türkiye, 1990’lı
yılların başında turizm sektöründe batılı ülkelerle rekabet edebilmek üzere alternatif turizm
şekillerinden yararlanma yönünde çabalara girmiştir. Bu yeni felsefenin temelinde, turizm dört
mevsime yaymak üzere ülkeyi ve ülkenin kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerinin baştanbaşa
yeniden organize edilmesi yatmaktadır. Türkiye’nin deniz turizmini çeşitlendirmek üzere
başlıcaları; botanik, su sporları, yamaç paraşütü, termal ve sağlık turizmi, fiziksel rekreasyon,
din ve kültür turizmi, karavan ve kamping, kuş gözlemciliği, kış sporları, av turizmi ve golf
turizmi olan alternatif turizm türlerinden yararlandığı bilinmektedir.
Ülkemizin kırsal nüfus yoğunluğu azalmakla birlikte, kırsal alanda yaşayan insanların
%66,4’ü tarımla uğraşmaktadır. Tarım alanlarında yapılan yatırımların azalması ve miras
yoluyla tarlaların parçalanması kırsal alanlarda altyapı, üst yapı, eğitim ve sağlık gibi sorunların
oluşmasına neden olmuş ve yoksulluk yaygın sorun hale gelmiştir. OECD verilerine göre
Türkiye nüfusunun %14,8’i kırsal alanda yasamakta ve %14,2 yoksulluk sınırındadır. TUİK’in
2002 yılı verilerine göre kırsal alanda yasayan halkın %36,6’sı yoksulluk sınırın altındadır
(Berk ve Akdemir, 2006: 1892-1893). Diğer ülkelerde olduğu gibi kırsal alanların tarımsal
açıdan pek olmasa da turizm açısından önemli bir gelir kaynağı olabileceği düşünülerek projeler
geliştirilmiştir. Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde büyük kentlerin ve gelişmiş
turizm merkezlerinin yakınındaki bazı köyler günümüzde keşfedilerek, kırsal turizm
uygulamalarına konu olmaya başlamıştır. Bu köylerin çoğu hafta sonu yürüyüşlerinde gezi
güzergâhı üzerinde oldukları için uğranılan, çevrelerinde piknik yapılan, kır lokantasında
yemek yemeğe gidilen yerlerdir. Bu bağlamda, yerel halk ve yerli turistler köylerin çekiciliğinin
farkındadırlar ve bu konuda bazı seyahat acentalarının uzmanlaştığı görülmektedir. Türkiye’de
kırsal turizm uygulamalarına ait ilk örnekler 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır.
İskandinav pazarına yönelik faaliyetleriyle tanınan bir seyahat acentesi kitle turizminin yanı
sıra uzman tur operatörlüğü etkinliklerine de girişmiş ve Karadeniz Bölgesi’nde Ordu ilinin
çeşitli köylerinde bulunan köylüler ile anlaşarak konukların bir haftadan üç haftaya kadar
değişen süreler içerisinde köy evlerinde ailelerin birer üyesi gibi kalmalarını sağlamıştır. Bu
kapsamda gelecek olan turistlere kendi ülkelerinde kış ayları boyunca Türkçe dersleri de
verilmiştir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 32).
Türkiye’de kırsal turizm kapsamında uygulanan çalışmalardan biri “Ekolojik
Çiftliklerde Tarım Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası” (TATUTA) projesidir. Buğday
Ekolojik Yasamı Destekleme Derneği tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (GEF)
ve Küçük Destek Programı (SGP) katkısıyla proje yürütülmektedir. Projede;
a- Kırsal ve Kent kökenli toplumlar arasında bağ oluşturmak,
b- Ekolojik yasam biçimini benimseyen ve devam ettirmek isteyen kişilere destek
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sağlamak,
c- Ekolojik yasam biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için uygulama
alanları ve örnekleri göstermek amaçlarını taşımaktadır.
TaTuTa Projesi sayesinde, kırsal ve kentsel insanlar birbirlerine yaklaşarak sosyal
etkileşim anlamında önemli adımlar atmışlardır. Projeye, kentliler için doğa ile uyumlu yasam
biçimleri ve doğanın korunması için eğitim ve bilinç oluşturma işlevi yerine gelmiştir. Bununla
birlikte kırsal kalkınma açısından ciddi bir iş gücü, ek gelir sağlanmıştır. Çiftçiler ürünlerini
doğrudan sunma, pazarlama olanağı bulmuş, zaman zaman çiftlik sahipleri bir araya gelerek
yada bizzat kendileri diğer çiftliklerde ziyaretçi olarak bir çiftçi ağı kurulmuştur (Aydemir,
2008).
Türkiye’de uygulanan kırsal turizm uygulamalarına diğer bir örnek, Birleşmiş Milletler
GEF (Küresel Çevre Fonu) programı çerçevesinde yürütülen Kastamonu Zümrüt Köyü ve
Çıralı’dır (Kiper, 2006: 70). Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility - GEF), 1992
yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek
ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan
ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.
GEF'in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'dır (UNEP) (mitaged, 2008). Bu proje kapsamında
Çıralı’da; hem kumsalının Caretta caretta’ların yumurtlama alanı olarak korunmasını sağlamak,
hem de ekolojik tarım ve ekolojik turizme dayalı doğayla uyumlu sürdürülebilir yasam
modelini devam ettirmek hedeflenmektedir. Zümrüt Köyü’nde ise; projeyle, kırsal kalkınma
nedeniyle köyün Milli Park ilan edilmesinden sonra en önemli geçim kaynağı olan ormancılığın
azalması dolayısıyla, ekoturizm aracılığıyla, yöre halkının Milli Park ile ilişkisinin
geliştirilmesi ve fayda sağlaması hedeflenmektedir (Kiper, 2006: 71).
Kırsal turizm uygulamalarına bölgesel bazda verilebilecek örnek “Doğu Anadolu
Bölgesi Turizmi Geliştirme Projesi (DATUR)”dir. Proje, bölgesel farklılıkların azaltılması ve
göçün durdurulmasına ilişkin DAKAP (Doğu Anadolu Kalkınma Planı) belgesinde ifade edilen
hedeflerle uyumlu olarak bölgenin turizm kaynaklarını harekete geçirmeyi ve ekonomik
gelişmeyi desteklemeyi amaçlamaktadır. Projenin temel faaliyetleri:
a- Turizm faaliyetlerinin, özellikle hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve katma değerin
arttırılması yönünde geliştirilmesi,
b- Yerel yönetim, katılımcılık ve fırsat eşitliği ile kadının katılımını sağlayacak şekilde
turizmin yönetiminde toplum katılımını temin eden bir ortamın yaratılması,
c- Bölge doğal değerlerinin korunması ve geliştirilmesi alanlarında odaklanacaktır.
Türkiye’de kırsal turizm potansiyelinin geçmişi yeni olmakla birlikte kırsal turizm
çalışmaları Manisa ile birlikte Bursa, Antalya, Muğla, Kastamonu, İstanbul ve İzmir bölgesinde
de gelişmektedir. Azdavay’da Eko Turizmin Geliştirilmesi Projesi, Yanıkali Konağı
Restorasyon Projesi, DAKAP Projesi, Doğu Anadolu Turizm Gelişim Projesi, İzmir İli Şirince
Köyü Kırsal Turizm Örnek Çalışması, Manisa İli Tekelioğlu Köyü Kırsal Turizm Gelişim
Projesi, Göreme Örneği, Beypazarı Örneği, Küre Dağları Örneği, Zümrüt Köyü Örneği ve
Buldan Örneği ise önemli kırsal turizm çalışmaları olarak kabul edilmektedir (Şerefoğlu, 2009:
99-129). Bu gelişmelerin yanı sıra 02/03/2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan
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“Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013” çalışması kapsamında;
Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Mardin,
Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat gibi kırsal
nitelik taşıyan iller, öncelikli turizm gelişim bölgeleri olarak gösterilmektedir.
Doğrudan ilişkili olmamakla birlikte, bölgeler arasındaki yoksulluk farkını azaltmak,
kırsal toplumun yaşam standartlarını yükseltmek, göçü engellemek ve kültürel farklılıkları en
aza indirmek üzere geliştirilen ve çoğu, International Fund for Agricultural Development
(IFAD) (Uluslararası Tarım Gelişim Fonu) gibi yabancı kaynaklı fonlar tarafından finanse
edilen kırsal projelerin de, dolaylı olarak kırsal turizmin gelişmesi üzerinde etkilerinin
bulunduğu bilinmektedir. Bitmiş veya sürdürülmekte olan projeler başlıca şunlardır (Berk ve
Akdemir, 2006: 1894):
- Çorum-Çankırı Kırsal Gelişim Projesi (1976-1984),
- Erzurum Kırsal Gelişim Projesi (1984-1989),
- Ordu-Giresun Kırsal Gelişim Projesi (1996-2004),
- Bingöl-Muş Kırsal Gelişim Projesi (1990-1999),
- Sivas-Erzincan-Tunceli Kırsal Gelişim Projesi (1993-2006),
- Yozgat Kırsal Gelişim Projesi (1991-2001).
Bu projelerle ilgili kısaca bilgiler verecek olursak; “Çorum ve Çankırı Kırsal Gelişim
Projesi” iller arasında ilk entegre proje olarak dikkat çekmektedir. Bu projeyle tarıma
açılmamış ve işlenmemiş arazilerin oranı %46’dan %20’ye düşürülerek, baklagiller üretimi
arttırılıp buğday ve arpa üretimi %60 oranına yükseltilecektir. Aynı zamanda küçük ve büyük
ölçekte sulama projeleriyle yöreye temiz su ve elektrik dağıtımı gibi altyapı hizmetlerinin
gelişmesi olanağı yaratılacaktır.
“Erzurum Kırsal Gelişim Projesin”in gerçekleştirilmesiyle birlikte tarımda
makineleşme oranı artmıştır. Tarımsal üretimde makinelerin daha fazla kullanılmasıyla birlikte
yetiştirilen ürün miktarında %8’den %62’ye bir artış gerçekleştirildiği gibi, yetiştirilen
ürünlerin de çeşitlenmesi sağlanmıştır. Gelir düzeyinin ve iş fırsatlarının artmasıyla birlikte
köyden kentsel alanlara göç oranı %12’den %5,9’a gerilemiştir. Bunun yanında yaklaşık 1200
çiftçiye hayvan sağım, arıcılık, traktör bakımı, toprağı işleme ve sebze ekimi konularında bilgi
verilerek eğitimleri sağlanmıştır.
“Bingöl ve Muş’da Kırsal Gelişim Projesi” kapsamında yeni üretim teknikleri
geliştirilmiş, 4.310 kişiye iş olanağı sağlanmış ve 1990 ile 1999 yılları arasında gerçekleştirilen
yatırımlar sayesinde toplamda 14 milyon ek ürün üretimi yapılmıştır.
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Genel olarak değerlendirildiğinde, hazırlanan kırsal gelişim projelerinin olumlu etkileri
ön plana çıkmakla birlikte, tespit edilen bazı sorunlarının da bulunduğu bilinmektedir. Örneğin;
Çorum-Çankırı Kırsal Gelişim Projesi kapsamında hamam, çamaşırhane gibi bazı altyapı
yatırımları, planlamasına karşın tamamlanmamıştır. Bu alanda yapılan araştırmaların yetersiz
ve kredi sağlanması konularında bazı problemlerin yaşandığı bilinmektedir. Birleşmiş Milletler
komisyon raporuna göre, “Yozgat Kırsal Gelişim Projesinin” yarıda kalmasının nedeni olarak;
kuruluşlar arası koordinasyon eksikliği, teknik ve finansal desteğin yetersiz kalmış olması iddia
edilmektedir. En önemli etken olarak uygun finansal kaynakların (5 Nisan 1994 Krizi)
sağlanamamış olmasıdır.
Türkiye’de kırsal gelişim projeleriyle ilgili temel eksiklikler;
*Devlet planlama teşkilatının karar mekanizması olması,
*Hedef kitlenin taleplerinin dikkate alınmaması,
*Ortak güven atmosferinin yaratılmaması,
*Yer seçiminde politik tercihlerin egemen olması ve bunun sonucundaki finans
kayıplar,
*İlgili kurumlar arasında koordinasyon eksikliği,
*Yerel proje üyelerinin sınırlı yetkilendirilmesi,
*Projelere belirtilen tarihten sonra başlanılması ve
*Çok fazla bürokratik aşamadan geçmesi (Berk ve Akdemir, 2006: 1894-1897), olarak
sıralanabilir.
Sonuç olarak, Türkiye’de kırsal alanlarda turizmin, ekonominin verimli bir sektörü
olarak geliştirilmesi isteniyorsa, girişilen çabalar arasında koordinasyon sağlanmalıdır. Kırsal
ekonominin gelişmesi ancak, devlet, mahalli idareler ve halkın işbirliğiyle sağlanabilir. Turistik
talebin faktörlerini iyi tanıyabilmek, talebi etkileyecek çeşitli yönelimleri kavrayabilmek için
araştırmaların sürekli olması gerekmektedir. Alışkanlıklardaki değişiklikler veya halkın
gereksinimlerini daha uygun düşen yeni turistik arzın ortaya konması gibi değişiklikler
yakından izlenmelidir. Turizme katılma ve bir kontrol sistemi oluşturma ve turistik donatımın
mülkiyeti genellikle yörede yasayanlara ait olmalıdır. Yöresel ürünler sunan ticari kuruluşlar,
turizm ve rekreasyon merkezlerinin hemen yakınına kurulmalı ve turistik çekiliklere paralel
olarak gelişmesi sağlanmalıdır. Alınacak önlemler, gerekli bütün araçlarla desteklenerek kırsal
yaşam düzeyinin yükselmesine yardımcı olmalıdır. Temel yatırımlara katılan otel, motel,
restoran gibi tesislere sahip kooperatifler kurulmalı ve var olanlar desteklenmelidir. Yatırıma
yönelecek gerçek ve tüzel kişilere gerekli teşvikler sağlanmalıdır. Eğitim ve uygulama
programları sadece turistik amaçlara değil, kırsal alanların temel uğraşısı olan, tarıma da
yönelik olmalıdır. Böylece, halkın daha çok ilgisi çekebilecek ve daha geniş katılım
sağlanabilecektir. Turizm ve rekreasyon projelerinin ortaya konularak ve finanse edilmesiyle
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ilgili örgütler arasında her türlü karmaşa ve yetki çalışmasını önleyecek iyi bir koordinasyon
sağlanmasına dikkat edilmelidir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 33).

2.4-Kırsal Turizmin Önemi
Doğal manzara, gelenekler, yerel tarih, el sanatları ve mevsimlik eğlence faaliyetleri,
turizmin kırsal bölgelere taşınmasında rol oynayan önemli unsurlardır. Bununla birlikte, kitle
turizmi bölgelerine azalan talep ve tarımsal faaliyetlerindeki gerilemelerden oluşan ekonomik
kayıpların telafisi için de kırsal turizm, önemli bir alternatif gelişim aracı olarak görülebilir.
Kırsal bölgelerde ekonominin büyümesi, gelişmesi ve turistik arz kaynaklarının
rasyonel kullanımı bakımından önemli bir sektör olarak kırsal turizm; tarım faaliyetlerinin
egemen olduğu yörelerde, tarım faaliyetlerine ek gelir olarak gelişen yeni bir turizm türüdür.
Yeşil turizm ve çiftlik turizmi gibi adlar alan kırsal turizm; tatillerin mekân içinde
yoğunlaşmasından doğan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların çözümünde, turizmi kıyı
turizminin egemenliğinden kurtarmada ve gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan tarım
üreticisine ek gelir sağlamak bakımından önem arz eden bir turizm şekli olarak da gelişmektedir
(Olalı ve Timur, 1988: 400).
Kırsal turizm veya alternatif olarak tarım turizmi Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da hızla
büyüyen bir işkolu olup, yıllık büyüme oranı %6 olarak ifade edilmektedir. Birçok kırsal
bölgede kırsal turizm kırsal nüfus için önemli bir geçim kaynağıdır (Tchetchik, vd., 2008: 553).
ABD’de 30 eyalet özellikle kırsal bölgeleri hedef alan turizm politikaları geliştirmiştir.
Bunlardan 14 eyalet kırsal turizmi genel turizmi geliştirme planları içerisine dahil etmiştir.
Amerika ve Kanada’da 2002-2004 yılları arasında kırsal iş gücü oranı %3 oranda kalmış ve
kırsal alanlara 90 milyon yetişkin insanın ziyaret ettiği rapor edilmiştir. Avrupa’da da benzer
girişimler bulunmaktadır. Kırsal turizmi geliştirmeye yönelik girişimler merkezden uzak kırsal
bölgelerin, başta geleneksel tarım endüstrisinin gerilemesinden etkilenen bölgeler olmak üzere,
karşılaştığı sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadele etmenin bir yöntemi olarak
görülmektedir. 1994-1999 yılları arasında Avrupa kalkınma fonlarından 7,3 milyar Euro’nun
kırsal bölgelerde turizmi geliştirmek için kullanıldığı tahmin edilmektedir (Cai ve Li, 2009:
751). Avrupa’da kırsal turizm kapsamında 200.000 kayıtlı işletme ve 2.000.000 adet yatak
kapasitesi bulunmaktadır. Yıllık 12 milyar Euro turizm gelirinin ortaya çıkardığı
hesaplanmaktadır. Çarpan etkisiyle birlikte bu gelir 26 milyar Euro’ya kadar çıkmış olabileceği
kabul edilmektedir. Kırsal turizm, 500.000 kişiye istihdam oluşturmaktadır. Örneğin
İngiltere’de kırsal turizmin yıllık miktarı 14 milyar dolar olup 380.000 kişiye istihdam
oluşturmaktadır. İsrail’in kuzey bölgesinde %10 oranında ev kırsal turizm amaçlı olarak
çalıştırılmıştır (Dettori vd., 2004: 4).
Coğrafi bakımdan kırsal yörelerin ağırlık gösterdiği Türkiye gibi ülkelerde, tarım
kuruluşlarının, kırsal turizme yönelmeleri için desteklenmeleri ve özendirilmeleri
önerilmektedir (Olalı ve Timur, 1988: 400). Bu bağlamda, Avrupa Birliği kırsal bölgelerde
turizm faaliyetlerin gelişimine destek sağlamak amacıyla, birlik düzeyinde şu çalışmaların
yapılmasını istemektedir (Paksoy, 2005: 81):
a) Kırsal turizme yönelik ürün ve hizmetlerde kalitenin artırılması,
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b) Yerel kırsal turizm işletmelerine broşür ve yayınlarla daha fazla bilgi aktarımı,
c) Kırsal turizmde başarılı olan yörelerin topluluk düzeyinde örnek gösterilmesi ve
tanıtım desteği sağlanması,
d) Yerel, bölgesel ve birlik düzeyinde işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe
paylaşımı, pilot bölge uygulamaları ve mesleki eğitim çalışmaları.
Kırsal turizm ürünleri için yeni pazarların ortaya çıkması, genellikle tüketim
modellerinde değişimi zorunlu kılmıştır. Kitlelere yönelik üretim ve tüketiminden kişiye özel
üretim ve tüketime doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Kırsal turizm, kişisel sağlık ve mutluluğu,
sürdürülebilir doğal ve kültürel kaynaklarla ilişkilendirmeye çalışmaktadır (Cawley vd., 2002:
67). Bu süreçte kırsal turizm gelişiminde şu eğilimlere dikkat çekilmektedir (Long ve Lane,
2000: 302-303):

2.4.1-Geleneksel Tatil Bölgelerinden Uzaklaşma Eğilimi
İnsanların belirli bir tatil bölgesine kitleler halinde gitmesiyle başlayan modern turizm,
1980 yıllarla birlikte “tatil yerlerinden uzağa” terimiyle “alternatif tatil bölgelerine” doğru
değişime uğrama sürecine girmiş olduğu ileri sürülebilir. Bünyesinde bir miktar macera veya
kişilerin özel ilgilerinin ön plana çıkardığı alternatif turizm şekilleriyle desteklenen “Özgür ve
Bağımsız Turist” turizm sektöründe çok daha sık rastlanması, birçok kırsal bölge için turizm
sektörüne girmek açısından bir fırsat ortaya çıkarmıştır. Diğer etkenlerin de, bu gelişim sürecini
desteklediği anlaşılmaktadır. Örneğin; ozon tabakasının inceldiği veya incelmekte olduğu hatta
delindiği düşünülen bir dünyada deniz, kum, güneş turizmi ile ilişkilendirilen çeşitli sağlık
kaygıları ve şehirlerin artık güvenli olmadığı yönündeki algılar, kırsal turizme olan talebin
artmasına zemin hazırlamıştır.

2.4.2-Yeni Kırsal Turizm Pazarı Fırsatları
Kırsal bölgelerde ekonomik ve sosyal canlanmada turizm etkili bir yöntem olarak
görülmektedir. İstihdam ve gelir olanakları oluşturmak amacıyla, kırsal bölgelerde turizm
gelişiminde yeni pazar fırsatlarının ve stratejilerin önemli rolü bulunmaktadır. OECD, kırsal
turizm üzerine hazırladığı raporda, kırsal turizme yönelik yeni pazar fırsatlarını aşağıdaki
şekilde belirtmektedir:
• Eğitim seviyesinin artmasına paralel olarak gelişen keşif ve açık hava öğrenme
faaliyetlerindeki artış,
• Kültürel miras, gelenek ve otantik kırsal yaşama olan ilginin artması,
• Toplu seyahat, adsız oteller, alışveriş merkezleri ve video eğlence dünyasında, bireysel
temas arayışı,
• Yıl içerisinde birden fazla tatile çıkma eğilimi,
• Sağlık bilincinin artması, bu sayede kırsal yaşama ve onunla ilişkili temiz hava,
aktivite olanağı ve stressiz ortam gibi değerlere karşı geliştirilen olumlu yaklaşım,
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• Giysiden arazi bisikletine, tırmanma ekipmanlarından açık hava ekipmanlarına kadar
yaşanan yüksek teknolojik gelişmeler ve bu ekipmanlarına olan pazar ilgisi,
• Özel yiyeceklere ve geleneksel köy pişirme tekniklerine olan ilginin artması,
• Sessiz doğal yerlerde yalnız kalma ve rahatlama arayışı,
• Erken emekli olmuş, yaşlanan ancak hala aktif olan ve uzun yıllar yaşayan ve seyahat
eden bir nüfusun varlığı.

2.4.3-Kolaylaştırıcı Teknoloji
Elektronik posta, faks ve telefon, havayolu hizmetleri, otoyolların iyileşmesi, özel
otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasıyla ulaşım ve iletişimde yaşanan kolaylıklar kırsal
mekânlara seyahati kolaylaştırmıştır. Bisiklet, yürüyüş, tırmanma, rafting ve kanoculuk
ekipmanları vb. kırsal turizm amaçlı geliştirilen ürünlerdeki gelişimler de kırsal turizme olan
ilginin artmasına neden olmuştur. Elektronik olarak para gönderme, kredi kartı ve bankacılık
işlemleri kırsal bölgelere nakit para akışına olanak sağlamıştır. Özellikle kitlesel medya
iletişiminin, dünya üzerinde yaşayan kırsal toplulukların girişimciliği ve politik düşünce şekli
üzerinde son derece büyük bir etkisi olmuştur. Sosyo-ekonomik kalkınma ve değişime ilişkin
fikirler, artık toplum genelinden ayırmanın imkânsız olduğu kırsal toplulukların da içine nüfuz
etmiştir. Televizyon aracılığıyla yayılan genel meselelerden, yeni uygulamaları yerinde görmek
üzere seyahat eden kırsal halka ve kullanıcıları aracılığıyla fikirleri besleyen ve yayan e-posta
ağlarına kadar, teknoloji çok sayıda kırsal insanın dünyaya bakışını değiştirmiştir.

2.4.4-Turizmin Kırsal Değişimin Bir Parçası Olarak Kabul Edilmesi
Küresel tarımsal üretim pazarı ve bu pazardaki fiyat dalgalanmaları, kararlılık ve
güvenlik kazandırmak amacıyla, kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Turizm tüm kırsal sorunların çaresi olmamakla birlikte, yine de birtakım olumlu özelliklerinden
dolayı kırsal ekonomilerde ilgi çeken bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel girişimler
için organik ve düşük sermaye gerektiren bir büyüme sağlayabilir. Kişilerin ve aile birimlerinin
birden fazla iş yaparak geçimlerini sağladığı ve böylece çeşitliliğin sağlandığı ve riskin azaldığı
çoklu faaliyet ortamı meydana gelmektedir. Uygun şekilde idare edildiğinde turizm, doğal,
kültürel değerlerin ve geleneksel yaşam tarzını koruyabilmek için ihtiyaç duyulan finansal
kaynağın sağlamasına da yardımcı olur. Görüldüğü üzere, kırsal turizmden orta ve uzun
dönemde başarı bekleyen yerel siyasetçiler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), küçük ve orta
büyüklükte işletmeler; değişen kırsal turizm pazar fırsatlarını, kolaylaştırıcı teknoloji ile
bütünleştirerek, geleneksel destinasyonlardan uzaklaşama eğiliminde olan turistlere sunması
halinde, ekonomik ve sosyal düzeyde bölgelerinin gelişimine katkı sağlayabileceklerdir.
Kırsal turizm gerek ülke ekonomisinin daha dengeli kalkınması, gerekse doğal ve
kültürel değerlerin korunması açısından kitle turizmine göre daha sürdürülebilir bir turizm
türüdür. Doğanın ve kültürel değerlerin ön planda tutulduğu bir alternatif turizm türü olan kırsal
turizmin ekonomi ve genel turizm açısından önemini maddeler halinde aşağıdaki şekilde
belirtmek mümkündür (Tesbi 2000):
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1. Kırsal turizm ile kırsal ürün talebi artmakta; bundan üretim ve üretici olumlu
yönde etkilenmektedir.
2. Kırsal turizm ile turistik mal ve hizmet sektörü ve bunların yan sektörleri de
gelişmektedir.
3. Kırsal turizminin gelişmesinden istihdam, ek gelir, kişisel gelir, yaşam düzeyi,
kırsal göç ve kamu gelirleri olumlu yönde etkilenmektedir.
4. Kırsal turizm ile dinlendiricilik özelliğini yitiren geleneksel tatil istasyonlarının
(kıyı turizmi) yükü hafiflemekte ve tatilleri mekân içine yaymak mümkün
olmaktadır.
5. Kırsal turizm ile düşük maliyetli, daha hoş vakit geçirici (özellikle aileler ve
çocukları için) tatil olanağı yaratılmaktadır.
6. Kırsal turizm ile kentsel ve kırsal kesimlerde yaşayanların yaşam ve davranışları
arasındaki fark önemli ölçüde azaltılmaktadır.
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Uygulamalar
Kırsal turizmin tarihsel gelişimini araştırınız.
Dünya’da kırsal turizm gelişimini araştırınız.
Türkiye’de kırsal turizmin gelişimini araştırınız.
Kırsal turizmin önemi araştırınız.
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Uygulama Soruları


Kırsal turizmin tarihsel gelişimi nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.



Dünya’da kırsal turizm gelişimi nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.



Türkiye’de kırsal turizmin gelişimi nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.



Kırsal turizmin önemi nasıldır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kırsal turizmin gelişim sürecinin değerlendirildiği bu konuda öncelikle kırsal turizmin
tarihsel süreç içindeki gelişimi ele alınmıştır. Sonra Dünya’da ve Türkiye’de kırsal turizm
gelişimi incelenmiş ve kırsal turizmin önemi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD)’nün kırsal bölgeleri tanımlamada kullandığı nüfus yoğunluğu miktarı verilmiştir?
A) Mil2 başına 1500 kişinin üzerinde
B) Km2 başına 5000 kişinin üzerinde
C) Km2 başına 500-1 000 kişi arasında
D) Km2 başına 10 000 kişinin altında
E) Km2 başına 150 kişinin altında
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm hareketi ilk başlarda toplumun sadece
belirli bir kısmına hitap ederken, günümüzde geniş kitleleri ilgilendiren uluslararası bir nitelik
kazanmasının nedenlerinden biri verilmemiştir?
A) gelişen endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak çalışma sürelerinin uzaması
B) Sosyal güvenlik kapsamının genişlemesi
C) Çalışma koşullarının iyileşmesi
D) Ulaşım araçlarının hızının ve konforunun artması
E) İnternete bağlı olarak haberleşme olanaklarının artması
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin hangi özelikleriyle bölge ve ülke
düzeyinde kırsal kalkınmaya destek vermesine olanak tanıyan faktörlerden biri verilmemiştir?
A) Kadının istihdamına imkan tanıması
B) Yerel halkta girişimcilik ruhunu ateşlemesi
C) Endüstrinin gelişmesine katkı sağlaması
D) Yerel ekonomilere girdi ve dinamizm kazandırması
E) Ekonomik sektörleri harekete geçirmesi
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “1873 ve 1914 yılları arasında…………….’daki
orta sınıfların genellikle dağlık alanlardaki çiftliklerde ucuz konaklama şeklinde
gerçekleştirdikleri tatiller, kırsal turizmin ilk izleri olarak kabul edilebilir.” cümlesindeki
boşluğu doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Danimarka
B) Almanya
C) İsveç
D) Norveç
E) Hollanda
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5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 20. yüzyılın ortalarından itibaren kırsal turizm
gelişir ve bu mekânlar gittikçe popüler hale gelirken, odalara özürlüler (görme özürlüler,
tekerlekli sandalyeliler) için farklı olanaklar eklendiği tarih verilmiştir?
A) 1950’ler
B) 1960’lar
C) 1970’ler
D) 1980’ler
E) 1990’lar
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Güney Avrupa’daki birçok ülkede kırsal otel
girişimciliğini geliştirmek üzere ortaya çıkan ulusal kuruluşların örnek aldığı modelin adı
verilmiştir?
A) Leader
B) The Farm Woodland
C) Logis de France
D) Actions for Development
E) Region de France
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemizde kırsal turizm uygulamalarına ait ilk
örneklerin rastlandığı coğrafi bölgelerimiz doğru olarak verilmiştir?
I-Karadeniz Bölgesi
II-Marmara Bölgesi
III- Ege Bölgesi
IV-Akdeni zBölgesi
V-Doğu Anadolu Bölgesi
A) I-II ve V
B) III-IV ve V
C) I-II ve III
D) II-III ve IV
E) I-III ve V
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’deki kırsal potansiyelin kırsal turizm
amacıyla yararlanılmasının örneklerinden biri olan “Tekelioğlu Köyü Kırsal Turizm Gelişim
Projesi” nin uygulandığı il verilmiştir?
A) Aydın
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B) Manisa
C) Kastamonu
D) İzmir
E) Denizli
9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Çorum-Çankırı Kırsal Gelişim Projesi
kapsamında yapılması planlanan bazı altyapı yatırımlarının tamamlanamamasının
nedenlerinden biri verilmiştir?
A) Talep edilen kredilerin verilmesi
B) Kaymakamlığın çalışmaları desteklemesi
C) Tarımsal ürünlerin bol miktarda yetiştirilmesi
D) Bölgenin önemli oranda göç alması
E) Yapılan araştırmaların yetersizliği
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa’da kırsal turizm faaliyetlerinde istihdam
edilen kişi sayısı verilmiştir?
A) 500.000
B) 100.000
C) 1.000.000
D) 50.000
E) 250.000
Cevaplar
1)E 2)A

3)C

4)B

5)D

6)C

7)D

8)B 9)E

10)A
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3. KIRSAL TURİZMİN VARLIĞININ VE GELİŞMESİNİN NEDENLERİ

53

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1-Kırsal Turizmin Önemi
3.2-Kırsal Turizmin Gelişmesine Neden Olan Faktörler
3.2.1-Eğitim Seviyesinin Yükselmesi
3.2.2-Kültüre Duyulan İlginin Artması
3.2.3-Boş Zamanın Artması
3.2.4-Ulaşım ve İletişimin Gelişmesi
3.2.5-Sağlıklı Olma Bilincinin Artması Ve Sağlıklı Yaşam
3.2.6-Uygun Ortam Sağlaması
3.2.7-Özel Yemeklere Artan İlgi
3.2.8-Bağımsızlık ve Bireysellik
3.2.9-Ekolojik Yaşam Bilincinin Artması Ve Ekoloji
3.2.10-Psikolojik Sağlık Etkeni
3.2.11-Yaşlı Ama Aktif Nüfus Sayısının Artması
3.2.12-Farklı Eğlence Alternatifleri
3.2.13-Kırsal Acenteler
3.2.14-Kırsal Aidiyet
3.2.15-Turizme Olan Talebin Artması
3.2.16-Kırsal Turizmin Bir Kalkınma Aracı Olarak Görülmesi
3.3- Kırsal Turizm-Doğal Çevre İlişkisi
3.4- Kırsal Turizm-Kırsal Kültür İlişkisi
3.5-Kırsal Turizmi Geliştirme Stratejileri ve Yöntemleri
3.6-Kırsal Turizmi Geliştirmenin Temel Hedefleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kırsal turizmin gelişmesine neden olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.
Kırsal turizm-doğal çevre ilişkisini açıklayınız.
Kırsal turizm-kırsal kültür ilişkisini açıklayınız.
Kırsal turizmi geliştirme stratejileri ve yöntemleri nelerdir? Açıklayınız.
Kırsal turizmi geliştirmenin temel hedefleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kırsal turizmin gelişmesine Kırsal turizmin gelişmesine
neden olan faktörler
neden olan faktörlerin
anlaşılması
Kırsal turizm-doğal çevre Kırsal turizm-doğal çevre
ilişkisi
ilişkisinin kavranması
Kırsal turizm-kırsal kültür Kırsal turizm-kırsal kültür
ilişkisi
ilişkisinin anlaşılması
Kırsal turizmi geliştirme Kırsal turizmi geliştirme
stratejileri ve yöntemleri
stratejileri
ve
yöntemlerinin
anlaşılması
Kırsal turizmi geliştirmenin Kırsal turizmi geliştirmenin
temel hedefleri
temel hedeflerinin neler
olduğunun kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kırsal turizm



Kırsal turizm ve doğal çevre



Kırsal turizm ve kültürel çevre



Kırsal turizm stratejileri



Kırsal turizmin hedefleri
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Giriş
Turizmin gelişmesi bir bakıma turizm arzının çeşitliliğine bağlıdır. Özellikle son
yıllarda uluslararası turizm hareketlerine katılanların farklı taleplerinin ortaya çıkması turizm
arzının büyük bir çeşitliliğe sahip olmasıyla birinci derecede ilişkilidir. Tarihsel olarak
bakıldığında, turizm hareketi ilk başlarda toplumun sadece belirli bir kısmına hitap ederken,
günümüzde küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte kentte yaşayanların büyük bir
kısmının gelir düzeylerinin yükselmesi, sosyal güvenlik kapsamının genişlemesi, çalışma
koşullarının iyileşmesi, ulaşım, hız, konfor ve internete bağlı olarak haberleşme olanaklarının
artması sonucunda geniş kitleleri ilgilendiren uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bununla
birlikte, son
zamanlarda turistlerin deniz, kum, güneş odaklı turizme olan ilgisi devam etmekle
birlikte, alternatif turizm türleri üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Bunlardan biri de kırsal
turizmdir (Halbway ve Taylor 2006).
Kırsal turizm 19. yüzyılda İngiltere’de doğaya dönüş sürecinin ortaya çıkmasına bağlı
olarak gelişme olanağı elde etmiş ve daha sonra Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinde
yayılmaya başlamıştır. Bu olgunun hızlı bir şekilde yayılmasında başta şehirlerde yaşayanların
sosyoekonomik durumunun yükselmesi, büyük şehirlerdeki hayat sıkışıklığı, hava kirliliği,
gürültü ve stresten kaçmak etkili olmuş ve bir çıkış yolu olarak kırlarda dinlenmeye karşı bir
ilgi doğurmuştur (Halbway ve Taylor 2006).
Kırsal turizm, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde tarım faaliyetlerinin yanı
sıra turizm sektörüne bağlı olarak gelişen yeni bir turizm türüdür. Kırsal turizm hem turistlerin
mekân içinde yoğunlaşmasından doğan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların çözümünde,
hem de geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarmak, kırsal yörelerin dinlendirici
atmosferinden yararlanmaya olanak sağlamak ve gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan
tarım üreticisine ek bir gelir sağlamak açısından büyük önem arz eden bir turizm türü olarak
gelişmektedir (Olalı ve Timur 1988).
Şekil 1: Kırsal Turizm Kavramı (Kırsal Turizm Bileşenleri).

Kaynak: Soykan, F. (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Kazanılan Deneyim,
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II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, ss.73.
Aşağıdaki tablo 1’de görüldüğü gibi, tatil aktiviteleri üç gruba ayrılması mümkündür.
Tatilini kırlarda ya da kentlerde geçirenlerin katıldıkları aktiviteler farklı olduğu gibi bunların
bir kısmı hem kırlarda hem de kentlerde yapılabilmektedir.
Tablo 1: Kırsal Tatil Aktiviteleri ve Kent Tatil Aktivitelerinin Karşılaştırılması

Kaynak: OECD. (1994). Tourism Strategies and Rural Development. ss. 16–17
Kırsal turizm, kırsal alanlarda ve kırsal yerleşmelerle iç içe olan bir turizm türü olarak
şehirsel yerleşmelerde gerçekleşen kent turizminden birçok yönden ayrılmaktadır. Tablo 2’de
kentsel turizm alanları ile kırsal turizm alanları arasındaki farklılıklar karşılaştırılarak
özetlenmiştir.
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Tablo 2: Kent Turizmi ve Kırsal Turizmin Karşılaştırılması

Kaynak: OECD, 1994, Tourism Strategies and Rural Development , ss. 14–15
Tablo:2 incelendiğine başta alan olmak üzere, mekan, yoğunluk, tatil süresi, mevsim,
mimari ve pazarlama özelliklerin kadar kırsal turizm ile şehir turizmi arasında belirgin ve büyük
farkların bulunduğu dikkat çekmektedir.

60

3.1-Kırsal Turizmin Önemi
Kırsal turizm gerek ülke ekonomisinin daha dengeli kalkınması, gerekse doğal ve
kültürel değerlerin korunması açısından kitle turizmine göre daha sürdürülebilir bir turizm
türüdür. Doğanın ve kültürel değerlerin ön planda tutulduğu bir alternatif turizm türü olan kırsal
turizmin, ekonomi ve genel turizm açısından önemini maddeler halinde aşağıdaki şekilde
belirtmek mümkündür (Tesbi 2000):
1. Kırsal turizm ile kırsal ürün talebi artmakta; bundan üretim ve üretici olumlu
yönde etkilenmektedir.
2. Kırsal turizm ile turistik mal ve hizmet sektörü ve bunların yan sektörleri de
gelişmektedir.
3. Kırsal turizminin gelişmesinden istihdam, ek gelir, kişisel gelir, yaşam düzeyi,
kırsal göç ve kamu gelirleri olumlu yönde etkilenmektedir.
4. Kırsal turizm ile dinlendiricilik özelliğini yitiren geleneksel tatil istasyonlarının
(kıyı turizmi) yükü hafiflemekte ve tatilleri mekân içine yaymak mümkün olmaktadır.
5. Kırsal turizm ile düşük maliyetli, daha hoş vakit geçirici (özellikle aileler ve
çocukları için) tatil olanağı yaratılmaktadır.
6. Kırsal turizm ile kentsel ve kırsal kesimlerde yaşayanların yaşam ve davranışları
arasındaki fark önemli ölçüde azaltılmaktadır.

3.2-Kırsal Turizmin Gelişmesine Neden Olan Faktörler
Kırsal turizm, kendiliğinden, geçici ya da rastlantısal gelişimlerle bugüne ulaşmamıştır.
Turizm endüstrisinin gelişim sürecinde rol oynayan faktörler kırsal turizmi de harekete
geçirmiştir (Soykan, 2006: 76). Kırsal turizmin gelişmesini sağlayan nedenler uzun dönemlidir.
Bunlar seyahat pazarındaki ulaşım, iletişim gelişmeleri ve yönetimlerin kırsal değişmeye
yardımcı olma çabaları gibi uzun dönem değişikliklerle ilgilidir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006:
22). Kırsal turizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler şunlardır (Avcıkurt ve Köroğlu, 2008;
68):
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Şekil:2 Kırsal Turizmin Gelişim Süreci

Kaynak: Kiper, T. (2006). Safranbolu Yörük Köyü Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm
Açısından Değerlendirilmesi. Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kırsal turizmin gelişiminde kent kökenli organize çevre turları, amatör gezginler, gezi
ile dergi, kitap ve gazeteler, televizyon programları, bilinçli yerli ve yabancı turistlerde büyük
rol oynamaktadır. Aynı zamanda yerel halkın turizme karşı tutumu, isteği ve teşvik edilmesi de
kırsal turizmin gelişmesini etkilemektedir (Avcıkurt ve Köroğlu, 2008; 69).
Dünyada geniş uygulama alanı bulan kırsal turizmin gelişim süreci şekil:2’de
gösterilmektedir. Sekle göre kırdan kente göçün önlenmesi, kırsal işsizliğin çözümlenmesi ve
sürdürülebilirlik açısından çevresel değerlerin koruma altına alınmak istenmesi kırsal turizmin
gelişmesinin temel nedenlerini oluşturmaktadır.
Bir bölgedeki kırsal turizm alanındaki potansiyel gelişmeler iç dinamiklerden çok, uzun
vadeli planların yönlendirmesine ihtiyaç duyan bir nitelik taşır. Kırsal turizmin bu özelliği
turizmde hızlı değişen tercihlere ters düşmektedir. Kırsal turizmin bu genel eğilimlere uyması,
kapasite sınırlılıkları ve genel sürdürülebilir turizm ilkeleri açısından mümkün ve uygun
değildir. Genel turizmin gelişimini olumlu etkileyen ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler, insanların daha fazla harcanabilir zamana ve gelire sahip olması gibi etkenlerin
kırsal turizmin gelişimine de doğrudan ve dolaylı etkileri mevcuttur. Fakat kırsal turizmde daha
hassas bir planlamanın ve yönetimlerin desteği bu turizm türünde gelişmelerin sağlanabilmesi
için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır (OECD 1994).
Kırsal turizmin gelişimini etkileyen çeşitli etkenleri şöyle sıralayabiliriz:
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3.2.1-Eğitim Seviyesinin Yükselmesi
Savaş dönemlerinden sonra dünyada ücretsiz eğitimin artması eğitimli nüfusun genel
nüfus içindeki payını arttırmıştır. Araştırmalar eğitim ile açık alan rekreasyonlarının,
ekoturizm, özel ilgi turizminin artması arasında bağlantı olduğunu göstermektedir (OECD
1994). Kültür ve eğitim düzeylerinin sürekli gelişimi turizmi geliştiren kavramlardandır. Eğitim
düzeyinin artması bireyde merak duygusu, farklı kültürleri ve kültürel eserleri tanıma ihtiyacı
yaratmaktadır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek 2006). Ayrıca şehir hayatının yarattığı stresin sağlıkları
üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olan eğitimli bireyler, kırsal turizm faaliyetlerinden
yararlanmaya daha fazla özen gösterecektir.
3.2.2-Kültüre Duyulan İlginin Artması
Son yıllarda doğaya ve kültüre yönelik ilgi giderek artmıştır. Bu ilgi artışında gelecek
korkusu, kökensizlik korkusu, keşfetmeye ayrılan zamanının artması ve kültürel mirasın
değerinin daha iyi bilinmesi gibi nedenlerden bahsedilebilir (OECD 1994). Doğal ve kültürel
zenginlikler turizm faaliyetinin temel taşlarındandır. Bu zenginlikleri incelemek ve bilgi sahibi
olmak insanları turizme yönelten sebepler arasında yer almaktadır. Özellikler farklı kültürel
özellikler taşıyan insanların hayat tarzlarını gözlemleme ve ortak zaman paylaşımı isteği tek
kimlikli kültürlerinden sıkılan insanların kırsal turizm faaliyetlerine katılmalarındaki
temel motivasyonlardan biri olarak değerlendirilmektedir.
3.2.3-Boş Zamanın Artması
Endüstri devrimi sonrasında kitle üretimin hız kazanmasıyla özellikle 1980’lerden
itibaren dünya genelinde sanayileşmiş ülkelerde emek yoğun yerine sermaye yoğun üretimin
artması, boş zamanın da artmasına yol açmıştır. Günümüzde toplum tarafından kabul edilen
görüş ise; insanın sadece çalışan bir varlık olmadığıdır. İnsanın psiko-sosyal yönlerinin de
dikkate alınması hem birey hem de toplum için çağımızın koşullarına göre bir gereklilik halini
almıştır. Bundan dolayı çalışmak kadar eğlenmek, dinlenmek, boş zamana sahip olmak ve bu
boş zamanı özgürce kullanmak anlayışı da bir zorunluluk haline gelmiştir (Aslan 1993).
Turizm talebini etkileyen faktörler içinde boş zaman gelirden sonraki en önemli
faktördür. Bu faktör kırsal turizm açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Boş zaman
süreci sanayileşme ve makineleşmeyle birlikte beden gücünün terk edilmesi veya azalması,
vardiya sistemi, boş zamanda dinlenme, eğlenme, kendini geliştirme, sosyal ve rekreaktif
faaliyetlerde bulunma isteği, zorunlu izinler, esnek çalışma ve yaşam süresinin uzaması gibi
etkenler sebebiyle değişime uğramış ve değişmeye devam etmektedir.
3.2.4-Ulaşım ve İletişimin Gelişmesi
Yer değiştirme, turizmin temelinde yer alan faktörlerden biri belki de birincisi olarak
değerlendirilebilir. Seyahat kavramının oluşabilmesi için ise, bir yer değiştirme işlevinin yerine
getirilmiş olması gerekmektedir. Ulaşımdan bahsedebilmek için de, yer değiştirmenin
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ulaşım, bir ülkenin turistik bölgelerine kolayca
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erişilebilmesine olanak tanıdığı gibi, gerek ulusal gerekse uluslararası turizmin gelişmesinde
rol oynayan temel faktörler arasında kabul edilmektedir.
Uluslararası turizm 1950’li yıllardan itibaren ekonominin önemli bir sektörü haline
gelirken, bu gelişmeye zemin hazırlayan pek çok faktörden biri, 2.Dünya Savaşı sonrasında
Avrupa ve diğer ülke ekonomilerinin duraklamaya geçmesine rağmen, Amerika Birleşik
Devletleri’nin sağladığı başarıdır. Bu üstünlük, Amerikan dolarına yurt dışında alışılmışın
üzerinde bir satın alma gücü kazandırmıştır. Diğeri ise, 1958’de denizaşırı uçak yolculuklarının
yapılabilir hale gelmesidir. Havayollarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Atlas Okyanusu
7–8 saatte geçilebilmiş ve kıtalar arasında seyahat olanaklı hale gelmiştir. Bu gelişmeler, sadece
kısa bir yıllık tatile sahip ve zamanı çok kısıtlı olan düzenli çalışan insanlara da uluslararası
seyahat ve turizm dünyasının kapılarını açmıştır (Erdoğan 1995). Ayrıca son dönemlerde
ulaştırma alt yapılarının gelişmesi, turizm arz potansiyeline sahip bölgelerde otoyolların
yapılması ve yeni havaalanlarının inşası gibi gelişmelerden turizm ve kırsal hayat da olumlu
yönde etkilenmiştir.
3.2.5-Sağlıklı Olma Bilincinin Artması Ve Sağlıklı Yaşam
Sağlıklı yaşam, turizm içerisinde aktif olma açısından büyük rol oynar. Spor, sağlıklı
yaşam stratejilerinde ana faktör olma özelliğini taşımaktadır. Kırsal alanlardaki sanayileşmenin
yok denecek kadar az olması nedeniyle hava kirliliği kavramından söz edilmesi mümkün
değildir. Ulusların turizm taleplerine bakıldığında genelde sanayileşmiş bölgelerden az
sanayileşmiş bölgelere doğru bir akım olduğu görülmektedir. Bundan dolayı kırsal alanlar
sağlıklı yaşam ve temiz havayı tercih eden turistler için cazip bir alternatif hale gelmektedir.
Ayrıca bu alanlarda bulunan şifalı sular ve kaplıcalardan; çamur banyoları, kür programları,
fizik tedavi gibi destek uygulamalarla pek çok rahatsızlıkların tedavisinde de yararlanılmaktadır
(Demircioğlu 1993).
3.2.6-Uygun Ortam Sağlaması
Kırsal turizm olayı içinde seyahat eden turistler belirli amaçlar için bu turizme
katılmaktadırlar. Kırsal alanların coğrafi yapısı ve ikliminin iyi olması, kırsal tatilleri belirli bir
kesim için moda haline getirmektedir. Teknolojik gelişmeler toplum yararına olduğu kadar
beraberinde bir takım olumsuzlukları da getirmektedir. İnsanlar karmaşa ve stresten uzak, hava
kirliliğinden, gürültüden arınmış, kalabalık olmayan, huzur dolu ve sakin ortam arayışına
girmektedirler. Bu sebeple kırsal alanlar turistler için giderek çekim merkezi haline
gelmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek 2006).
Turizm talebini olumlu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de temiz bir çevredir.
Ancak son dönemlerde turizm talebinin artması ve mevsimsel oluşu nedeniyle turistik
bölgelerde çevre sorunları da yaşanmaktadır. Deniz kıyılarının aşırı kullanımı nedeniyle
kirlenmesi, betonlaşması ve kentlerden farkının kalmaması, kıyılarda, şehirlerde kalabalık ve
gürültünün dinlenmeye olanak vermemesi, denize girme sezonunun bazı yerlerde birkaç ayla
sınırlı kalması, yüksek talepten dolayı fiyatlardaki yükselme ve çok harcamanın gerekmesi
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kentsel yaşamın giderek daha stresli baskıcı ve sınırlayıcı kurallarla dolu olması insanları kırsal
alanlara yöneltmiştir (Soykan 1999).
3.2.7-Özel Yemeklere Artan İlgi
Kırsal alanlarda yöreye özgü yaşanan gelenek-görenek ve adetler arasında yemekler ve
yöresel gıdalar önemli bir yer teşkil etmektedir. Yöre halkının günlük olarak pişirdiği yemekler
veya mevsimsel olarak yapılan pastırma, reçel, turşu, salça, tarhana gibi yiyecekler bölgenin
yabancısı olan kişilerde merak ve tatma duygusu uyandırmaktadır. Kırsal alanlarda turizm
aktivitelerine katılan kişiler otantik yemekleri pişirme, yöresel yiyecekleri ve organik gıdaları
tatma ve toplama imkânına ulaşılabilmektedirler. Dünya genelinde Fransa’nın peyniri,
İskandinavya’nın salamı gibi özel gıdalara ilginin artması, özel yemekleri ve üretimlerini ortaya
çıkarmıştır. Kırsal alanlar bu eğilimler için uygun alanlar olarak gösterilmektedir (OECD
1994).
Kırsal turizme olan talebin bir nedeni de, kırsal alanlarda yetişen temel tüketim
mallarının yöre halkından daha ucuza satın alınmasıdır. Buralarda üretilen tüketim mallarının
doğrudan üreticiden alınması maliyetler açısından da turistlere makul bir imkân sunmaktadır.
3.2.8-Bağımsızlık ve Bireysellik
Bağımsızlık ve bireysellik kavramlarının kullanılma sıklığı giderek artmaktadır. Kırsal
turizm küçük ölçekli ve doğayı içeren yapısıyla bu kavramlar için son derece uygun olanaklar
sağlamaktadır. Kırsal alanlarda turistler kendilerini daha yalnız ve özgür hissettiklerinden tatil
mekanı olarak tercih edilmektedirler.
3.2.9-Ekolojik Yaşam Bilincinin Artması Ve Ekoloji
Son yıllarda “Doğal Hayat”, “Doğal Mekan” veya “Organik” ifadeleri önem kazanan
kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin bu ilgisi, tüketicilere yönelik ekolojik veya
organik yiyecekler ve ürünlerin yetiştirilmesine ve pazarlanmasına imkan tanımıştır. Kırsal
mekanlarda yapılan tatillerin çevre üzerinde hiçbir olumsuzluğa neden olmadığı iddia
edilememesine rağmen, bu alanda bazı yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Turizm
pazarı içerisinde doğaya dayalı turizm olarak tanımlanan ekoturizm, bir sürdürülebilir kalkınma
aracı olarak görülmektedir. Genellikle üst gelir grupları ve çok geniş bir kitle olarak orta sınıf
tüketici, ekoturizm hareketlerine katılmakta ve bu turizm şeklini talep etmektedir. Gerçekleşen
bu talep, doğaya yönelik turizm aktiviteleriyle kırsal alanların kalkınması konusunda fırsatlar
oluşturulmaktadır. Ekoturizm doğayı ve sosyal sorumluluk kavramlarını birlikte ele aldığı
(Kahraman ve Türkay 2004) ve bünyesinde bulundurduğu için anlam kazanmaktadır.
Turizm talebini olumlu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de temiz bir çevredir.
Ancak son dönemlerde turizm talebinin artması ve mevsimsel oluşu nedeniyle turistik
bölgelerde çevre sorunları da yaşanmaktadır. Deniz kıyılarının aşırı kullanımı nedeniyle
kirlenmesi, betonlaşması ve kentlerden farkının kalmaması, kıyılarda, şehirlerde kalabalık ve
gürültünün dinlenmeye olanak vermemesi, denize girme sezonunun bazı yerlerde birkaç ayla
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sınırlı kalması, yüksek talepten dolayı fiyatlardaki yükselme ve çok harcamanın gerekmesi
kentsel yaşamın giderek daha stresli baskıcı ve sınırlayıcı kurallarla dolu olması insanları kırsal
alanlara yöneltmiştir (Soykan 1999).
3.2.10-Psikolojik Sağlık Etkeni
Kırsal turizmin bazı hastalıklar ve özellikle depresif karakterli kişilikler için olumlu
etkileri bulunduğu bir gerçektir. Kentsel yaşamın stresli olan düzeni insanların sağlıklarını
giderek tehdit etmektedir. Bu stresli düzenden sıkılan, ferahlamak isteyen sessiz ve huzurlu bir
ortam arayan özellikle orta yaşın üzerindeki kesim için kırsal alanlar vazgeçilmez imkânlar
sunmaktadır. Psikolojik rahatsızlıkların tedavilerinde ilaç tedavilerinin yanı sıra temiz havası
olan huzurlu yerlerin telkin edilmesi kırsal alanlara sağlık etkeni sebebiyle olan talebi
artırmaktadır.
3.2.11-Yaşlı Ama Aktif Nüfus Sayısının Artması
Özellikle OECD ülkelerinde yaşlı fakat ekonomik olarak güçlü ve aktif insanların sayısı
oldukça fazladır. Yetmiş yaş ve üzerindeki aktif emeklilerin günümüzde artık turizm
faaliyetlerinde yer alması olağan hale gelmiştir. Bu kesim kırsal turizmi olumlu yönde
etkilemektedir. Zaman ve maddi imkân açısından herhangi bir engelleri olmayan bu nüfus
sayfiye yerlerden çok kırsal alanları tercih etmektedir. Bu kesim için sakin ortamı, temiz hava,
sosyal doğal aktiviteler yapabilecekleri alanlar ve uygun koşullar gereklidir. Mevsim dışı
turizm olanaklarının artması ve fiyat bakımından daha uygun seçeneklerin ortaya çıkmasıyla
kırsal turizm yaşlı ama aktif bireyler için daha ilgi çekici hale gelmiştir (OECD 1994).
3.2.12-Farklı Eğlence Alternatifleri
Kırsal alanlara yönelik turizm talebinin ortaya çıkmasında rol oynayan diğer bir faktör
olarak bu sahalarda yaşayan insanların eğlence kültürünü yakından tanımak ve mümkünse
denemek olduğu ileri sürülebilir. Kırsal turizm alışılmış rekreaktif ve animasyon türlerinin
aksine yörenin sahip olduğu farklı ve sınırlı eğlence seçenekler sunmaktadır. Turistler bu sınırlı
seçenekleri kabullenerek kırsal turizm faaliyetlere katılmaktadırlar. Ayrıca buralarda sunulan
geleneksel eğlence anlayışının dışında yerel nitelikler taşıyan eğlence aktiviteleri, ilgiyi daha
çok çekmekte ve merak uyandırmaktadır (Akat 2000).
3.2.13-Kırsal Acenteler
Kırsal turizmin gelişmesini hızlandıran diğer bir olay da son dönemlerde kırsal turizme
yönelen acentelerin artmasıdır. Bu acenteler tarım kültürü, doğa, el sanatları, hayvancılık, av
turizmi gibi konularla ilgilidir. Seyahat acenteleri kırsal turizmle ilgili çeşitli projelere destek
verirler ve özel kuruluşlara yardımcı olurlar (Soykan 2000).
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3.2.14-Kırsal Aidiyet
Kentsel nüfusu oluşturan insanların önemli bir bölümü kırsal kökenlere sahiptir. Artan
boş zaman, gelir gibi etkenler sonucu bu insanlar atalarının yaşam biçimlerini araştırmak ve
geçmişleri ile bağlarını güçlendirmek istemektedirler. Bu kesim kırsal turizmin önemli bir
potansiyeli oluşturur (Demircioğlu 1993).
3.2.15-Turizme Olan Talebin Artması
Turizme düzenli olarak katılan turistler ürün servis kalitesi aramaktadırlar. Bunun
yanında deniz ve eğlence turizminde yeterli doygunluğa ulaşmış turistler farklı arayışlara
yönelmektedirler. Seyahat günümüzde bireysel gelişme anlamına gelmeye başlamış, turistler
turizm yörelerinden anlamlı bir şeyler öğrenme arayışına girmişlerdir. Turizm talebi özel ilgi
turları, macera turizmi, doğayla baş başa kalma gibi daha alternatif konulara yönelmiştir
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek 2006).
3.2.16-Kırsal Turizmin Bir Kalkınma Aracı Olarak Görülmesi
Kırsal turizmin birçok ülkede bir planlama içerisinde birtakım yararları göz önüne
alınarak uygulamaya konmaktadır. Kırsal turizm yerel halk için gelir veya ek gelir sağlama, iç
göçü önleme, azgelişmiş alanları geliştirmede bir araç olarak kullanılmaktadır (Fleisher ve
Felsenstein 2000). Bu yönüyle değerlendirildiğinde, merkezi hükümetlerden yerel yönetimlere
kadar idarenin her kademesi kırsal turizmin gelişmesini desteklemektedir.
Kırsal turizmin varlığına ve gelişmesine olanak tanıyan faktörleri genel olarak
değerlendirdiğimizde dikkati çeken özellikler aşağıda ifade edilmiştir.

3.3- Kırsal Turizm-Doğal Çevre İlişkisi
Turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen kavramlardır. Çevre bir turizm kaynağı
olma özelliği taşırken, turizmin var olması için çevrenin yasaması gerektiği, doğanın ve
çevrenin aleyhine gelişen bir turizmin kendi kaynağını tüketeceği açıktır. Başarılı bir turizm
faaliyeti için temiz ve düzenli çevreye ihtiyaç vardır.
Kırsal turizmin, sağlıklı bir planlama sistemi ve planlama sürecinde yer alacak kurum
ve kuruluşların koordineli çalışmasıyla geliştirilecek projelerle ele alınması gerekli ve
zorunludur. Deniz ortamları, kıyı kumulları, sulak alanlar, içme suyu kaynakları, biyolojik
çeşitlilik, yaban hayatı yaşam alanları, tarım alanları, meralar, ormanlar ve tarihi çevrenin
tanımlanması, tercih ve eğilimlerin ortaya konulması, hedeflerin belirlenmesi, araçların
tanımlanması planlama sürecinin doğru ve sağlıklı işleyebilmesi için gereklidir. Ekolojik ve
kültürel değerler ile sosyo-ekonomik yapı göz önüne alınarak, öncelikle insan varlığını
sürdürebilmek için esas olan çevre değerlerini koruma amacı ile sektörler arası ilişki ve
dengeleri dikkate alan bir fiziki gelişme planı hazırlanmalıdır. Koruma ve kullanma dengesinin
kurulması, ekolojik yapı ve doğal değerlerle ilgili ülke düzeyinde veri tabanı oluşturulması,
koruması zorunlu görülen doğal kaynaklara ilişkin detaylı verilerin bilimsel ve uygulamaya
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dönük araştırmalar ile sentez edilmesi sonucunda, mekân bazında yeni kararların elde edilmesi
yoluna gidilmelidir (Anonim 2001a).
Herhangi bir kırsal törede, kırsal turizmin geliştirilmesi düşünüldüğünde, o mekânın
aşağıda belirtilen özelliklerden en az birkaçına sahip olması gerekmektedir:
• Su kaynakları; içme ve kullanma suyu olarak yeterli ve kaliteli olmalı, su sporlarından
en az birinin uygulanabilmesine olanak vermeli,
• Ulaşım kolay, ulaşım olanakları çeşitli olmalı,
• Yakın çevre gezileri için olanaklar ve alternatifler yer almalı,
• Konaklama kapasitesi yeterli, kaliteli ve standart olmalı, konaklamayla birlikte yan
hizmetler de verilmeli,
• Kırsal yapılar, kırsal etkinlikler otantik olmalı ve geleneksellik hissedilmeli,
• Doğal güzellikler, ilginç oluşumlar bulunmalı ve korunmuş (doğal parklar, milli
parklar gibi) olmalı,
• Tarihi ve kültürel değerler bulunmalı ve korunmuş olmalı,
• Spor etkinlikleri (koşu, yürüyüş, tenis, golf, yüzme, binicilik, kayak, futbol, voleybol
vb.) için uygun ortamlar (yürüyüş yolları, koşu parkurları, kayak pistleri, golf alanı, maç
sahaları, suyla ilgili donanımlar vb.) olmalı,
• Belirli bir kırsal-geleneksel üretim biçimi turiste sunulabilmeli,
• Altyapı hizmetleri tamamlanmış olmalı,
• Hizmetler, merkezi veya yerel, örgütsel bir yapıda verilmeli, sağlık, güvenlik gibi
konularda gerekli servis olanakları sağlanmalı,
• Hizmetler, belirli bir standartta olmalı, ücretler abartılı olmamalı,
• Turistlerin ilgisini çekecek zengin animasyonlar yaratılmalı,
• Kırsal halk, turizmi kabullenmiş, bu isi gönüllü yapan, turisti seven ve bu turizm türü
için eğitimden geçmiş olmalı,
• Tanıtım, yetkili kişiler tarafından doğru kitlelere ve zamanında yapılmalıdır (Soykan
1999).
Kırsal turizmin konsept olarak ekoturizmle birebir uyuşması, birçok ülkede yaygınlık
kazanmasına sebep olmuştur. Çünkü eko turizm dünyada doğal çevreyi ve yerel kültürü
koruyan turizm türlerine gereksinim duyulmasıyla ortaya çıkmıştır (Soykan 2002a).
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne (WTTC) göre bir turizm faaliyetinin kırsal
turizm olarak kabul edilebilmesi için; faaliyetin kırsal alanda olması ve kırsal alandaki
yeşil dokunun sürdürülebilirlik temelinde korunmuş olması gereklidir. Buna göre kırsal
turizm bölgeye özgü çevre değerlerini önemsemelidir (Özçatalbaş 2000).
Çevresel açıdan kırsal turizmin pozitif ve negatif etkileri ise tablo3’de verilmiştir.
Tablo:3 Kırsal Turizmin Çevresel Alanda Yarattığı Pozitif Ve Negatif Etkiler
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Kaynak: (http://www. thomsonlearning.co.uk.students can access the following two
studies on the Thomson Learning 2004, Gannon 1994)
3.4- Kırsal Turizm-Kırsal Kültür İlişkisi
Bir ülkede veya bölgede turizmin gelişmesinde özellikle yöre halkı daha fazla
önemlidir. Yöre halkı turistleri karşılamaya ne ölçüde hazır olursa turizmin gelişmesi de o
ölçüde hız kazanacaktır. Turistlerin gittikleri yöredeki insanlar ile temasları sonucu fikir ve bilgi
alışverişi gerçekleşmektedir (Esengün vd. 1999).
Turistin yerel toplumu tanıma isteği, karşılıklı diyalogun güçlü olmasını
gerektirmektedir. Kültürü keşfetmek isteyen turist, bunu kırsal turizmde gayet iyi
yakalayabilmektedir. Turistin önem verdiklerini, şimdiye kadar farkında olmayan ve
önemsemeyen halk, bu takdirde bilinçlenerek kültürü korumayı ve sahiplenmeyi
öğrenmektedir. Türkiye’nin kırsal kültürünün zenginliği göz önüne alındığında, birçok
unutulmakta olan başta el sanatları olmak üzere birçok kırsal değer kırsal turizm sayesinde
yeniden yaşatılacaktır (Soykan 1999).
Kırsal yasam ya da kırsal kültür, insanları kırlara çeken, doğal kaynaklar kadar önemli
bir güce sahip olan diğer çekiciliktir. Daha doğrusu turistin geçmişe özlem duyması, sıcak
ilişkiler araması ve yerel kültürü tanıma isteği kırlara “kültür” amaçlı ziyaretleri beraberinde
getirmektedir. Kırsal kültür otantiktir, başka yerlerde tekrarına rastlamak zordur. Benzerlikler
rastlansa bile farklılıklar çoktur. Gittikleri yerin kültürel mirasından etkilenen turistler,
korumacılık hakkında da bilinçlenmektedirler.
Kırsal yörenin turizme açılması ile birçok aile kendi girişimcilik yeteneklerini
geliştirerek kazanç sağlama yoluna gitmektedirler aynı zamanda bölgenin tanıtımının
yapılmasını da sağlamışlardır. Böylece kırsal turizmde mevcut yöresel kaynakların
değerlendirilmesiyle sağlanan gelir, doğrudan kırsal kesim insanının kazancı olmaktadır.
Köylere çiftliklere günübirlik ziyaretlerle gelenler, sebze, meyve, reçel, salça, peynir,
zeytinyağı, şarap ve şarküteri ürünlerini satın aldıkları gibi, restoranlarda aynı ürünlerin
menüsünü de tatmaktadırlar. Konaklamalı gelenler ise, otantik evlerde gecelemekte, kalış
süreleri içinde bir dizi etkinliklere katılmaktadırlar (Rambaud 1980).
Kırsal turizmde verilen hizmetlerin ve sürdürülen etkinliklerin günlük yaşantının bir
parçası olması, kadın emeğine ihtiyaç duyulmasını da beraberinde getirmektedir. Çünkü aile
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işletmeciliği çerçevesinde; mutfak, temizlik, konuk ağırlama, satış yapma ve el becerisi gibi
ürünleri hazırlama gibi konularda kadın başrolde olmuştur. Nitekim İzmir’in Selçuk ilçesindeki
Şirince Köyü’nde kadınlar; kendi el örgü işlerini ve yerel ürünleri satmakta, pansiyonculuk ve
restoran işlerini yürütmektedirler (Soykan 2002a).
Özetle; kırsal turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda, alanda oluşturduğu pozitif
ve negatif etkiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo:4 Kırsal Turizmin Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Alanda Oluşturduğu Pozitif Ve
Negatif Etkiler

Kaynak: (http://www. thomsonlearning.co.uk.students can access the following two studies
on the Thomson Learning, 2004, Gannon 1994, Anonim 2003a).

3.5-Kırsal Turizmi Geliştirme Stratejileri ve Yöntemleri
Kırsal turizmi geliştirmede 5 farklı strateji yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar (Soykan,
2006: 76);
1- Örgütlenme ve İşbirliği: Turizmin (özellikle de kırsal turizm) çoklu-parçalı yapısı
nedeniyle, başarılı bir kırsal turizm başlangıcı ve yönetimi için iyi bir örgütlenme gereklidir.
2- Sektörel İlişkiler ve Ağlar: İzole olmaktan kurtulmak bir kırsal turizm yatırımcısı
için oldukça zordur. Turistik ürünleri sağlayanlar arasında ağları ve ilişkileri düzenleme hayati
önem taşır. Sözgelimi bir çiftlik sahibi ile at binicilik merkezi arasında sıkı işbirliği onlara bölge
dahilinde at binmeye dayalı tatillerin organize edilme fırsatını tanır.
3- Bölgeleme Yaklaşımı: Belirli bir turizm bölgesinin kültürel ve doğal zenginliklerini
değerlendirmek üzere kırsal turizmde bölgelemeye gidilebilir.
4- Bir Araya Gelme: Daha iş başında, eğer girişimciler bir araya gelirlerse kırsal
turizmin ekonomiye finansal katkı verme şansının yüksek olacağı bilinmelidir. Genellikle
köyler; konaklama, kültürel çekicilikler, alışveriş birimleri, enformasyon büroları, etkinlikler
bazında hizmet verirler. Bunlar ziyaretçinin yaşamını kolaylaştırırlar, tamamlayıcı turistik
ürünler girişimci ile müşteri arasında karşılıklı bağların korunmasını sağlarlar (Soykan, 2006:
76).
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3.6-Kırsal Turizmi Geliştirmenin Temel Hedefleri
Kırsal turizmi geliştirmenin 6 temel hedefi bulunmaktadır. Bunlar (Soykan, 2006: 7677);
1- Ekonomik Amaçlar: Kırsal turizm mükemmel bir iş kaynağıdır. Kırsal turizm,
kırların boşalma noktasına gelmesine yol açan tarımsal gerilemelerin önüne geçmek, ekonomik
etkinlikleri zenginleştirmek ve geleneksel kırsal etkinlikleri canlandırmak için adeta “reçete”
gibidir.
2- Çevrenin Korunması: Çevre, kırsal turizmin sermayesi olarak büyük önem taşır.
Kırsal turizme kendini adamış yatırımcılar yoluyla en iyi uygulamalar, dengeli bir planlama,
düzenlenmiş bir yasa, çevrenin korunmasını garanti etmektedir.
3- Hukuksal Çerçeve: Kırsal turizmin başarısı için gerekli temel koşul, bir yasaya sahip
olmasıdır. Birçok devlet organın aktif katılımı zorunludur.
4- Yaşam Kalitesi: Kırsal alanlara ziyaretçilerin akımı, mevcut hizmetlerin canlılık
kazanmasına ve yerel nüfusun yaşam kalitesini iyileştirmeye katkı verebilir.
5- Gelenekleri ve Kültürü Koruma: Ziyaretçiler için yerel gelenekler ve kültürün
önem taşıması, bu değerlerin uzun vadede korunmasında baş rolü oynar.
6- Pazar Ekonomisini Geliştirme: Turizm, pazar ekonomilerine odaklanmış güncel
ekonomiler için destek güç oluşturur.
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Uygulamalar
Kırsal turizmin gelişmesine neden olan faktörleri araştırınız.
Kırsal turizm-doğal çevre ilişkisini araştırınız.
Kırsal turizm-kırsal kültür ilişkisini araştırınız.
Kırsal turizmi geliştirme stratejileri ve yöntemlerini araştırınız.
Kırsal turizmi geliştirmenin temel hedeflerini araştırınız.
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Uygulama Soruları


Kırsal turizmin gelişmesine neden olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal turizm-doğal çevre ilişkisini açıklayınız.



Kırsal turizm-kırsal kültür ilişkisini açıklayınız.



Kırsal turizmi geliştirme stratejileri ve yöntemleri nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal turizmi geliştirmenin temel hedefleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kırsal turizmin önemini ve gelişmesine neden olan; eğitim seviyesinin yükselmesi,
kültüre duyulan ilginin artması, boş zamanın artması, ulaşım ve iletişimin gelişmesi, sağlıklı
olma bilincinin artması ve sağlıklı yaşam bilincinin artması gibi faktörlerin etkilerini
değerlendirdikten sonra kırsal turizmin doğal çevre ve kültürel çevreyle olan ilişkisi
incelenmiştir. Daha sonra kırsal turizmi geliştirme stratejileri ve yöntemleri ele alınmış ve
nihayetinde kırsal turizmi geliştirmenin temel hedefleri ortaya konarak konu tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin 19. Yüzyılda önce İngiltere’de
daha sonra Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinde yayılmaya başlamasının nedenlerinden biri
verilmiştir?
A) Büyük şehirlerde yeni müzelerin açılması
B) Büyük şehirlerdeki hayat sıkışıklığı
C) Kırsal bölgelerde düzenlenen olimpiyat oyunları
D) Kırsal bölgelerde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
E) Şehirlerde yaşayanların gelirlerinin azalmaya başlaması
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlayan
faktörlerden biri verilmemiştir?
A) Turistleri geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarmak
B Endüstriyel üretim mekanizmalarının kırlarda gelişmesine olanak tanımak
C) Gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan tarım üreticisine ek gelir sağlamak
D) Kırsal yörelerin dinlendirici atmosferinden yararlanmaya olanak sağlamak
E)Turistlerin mekân içinde yoğunlaşmasından doğan ekonomik, sosyal ve psikolojik
sorunlarını çözmek
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal tatil aktivitelerinden biri verilmiştir?
A) Alış-veriş turları
B) Büyük konferanslar
C) Kumar ve eğlence tatilleri
D) Endüstriyel turizm hayvanat bahçeleri
E) Nehir balıkçılığı
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehir turizmine ait belirgin özeliklerden biri
verilmiştir?
A) Büyük açık alanlara ihtiyaç duyulması
B) Doğal çevre koşullarına sahip olması
C) Yerel mimari özeliklerinin varlığı
D) Küçük açık alanlarda gerçekleştirilmesi
E) Küçük tesislerin bulunması
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5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin gelişiminde etkili olan faktörlerden
biri verilmiştir?
A) Bilinçsiz tüketicilerin bitmek bilmeyen arzu ve istekleri
B) Yerel halkın turizme karşı isteksiz ve ilgisiz tutumu
C) Küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük tur operatörlerinin çabaları
D) Kırsal bölgede yaşayan halkın orgazize ettiği yerel geziler
E) Çeşitli dergi, kitap, gazeteler ve televizyon programlarında yayınlanan gezi ve seyahat
programları veya haberleri
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, eğitim düzeyi artan bireylerin açık alan
rekreasyonlarının, ekoturizm veya özel ilgi turizmine katılması arasındaki ilişki verilmiştir?
A) Doğru orantılı olarak artar
B) Değişmez
C) Farketmez
D) İlişki yoktur
E) Artmaz
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çalışanların boş zamanlarının artması üzerinde
etkili olan faktörlerden biri verilmiştir?
A) Sanayileşme ve makineleşmeyle birlikte beden gücüne daha çok ihtiyaç duyulması
B) Ortalama ömrün kısalması
C) Zorunlu izinlerin varlığı
D) Bireylerin boş zamanlarında sıkılması
E) Günlük ve haftalık çalışma sürelerinin artması
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yöreye özgü yemekler ve yöresel gıdaların hangi
özellikleriyle kırsal turizmi desteklediği verilmiştir?
A) Kişilerin otantik yemekleri pişirme, tatma, toplama ve merak duygusu
B) Yoksul şehirlilerin gıda ihtiyacını karşılaması
C) Kırsal yörelerde ekilen bitkilerin hibrit tohum, sanayi gübresi ve ilaç kullanılarak
yetiştirilmekte olması
D) Açık kırsal alanlarda yemek yerken, aynı zamanda güneş ışınlarından yararlanılarak
brozlaşma isteği
E) Kırsal bölgelerde yetiştirilen gıda maddelerinin olunsuz çevre koşullarından nasıl olumsuz
etkilendiğini yerinde görme isteği
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9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal acentelerin, kırsal turizmin gelişmesine
hangi özellikleriyle desteklediği verilmiştir?
A) Yat turizmi
B) Kumar ve eğlence tatilleri
C) Çim kayağı
D) El sanatları
E) Alış veriş turları
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Turistin geçmişe özlem duyması, sıcak ilişkiler
araması ve yerel kültürü tanıma isteği kırlara “……………..” amaçlı ziyaretleri beraberinde
getirmektedir.” cümlesindeki boşluğu doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Heyecan
B) Gastronomi
C) Kültür
D) Din
E) Eğitim
Cevaplar
1) B 2) B

3) E

4) D

5) E

6) A

7) C

8) A

9) D

10) C
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4. KIRSAL TURİZM MEKÂNI OLARAK KORUNAN VE ÖZEL
STATÜLÜ ALANLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Korunan Kırsal Alanlar
4.2. Korunan Alanlar
4.2.1-Birleşmiş Milletler Koruma Kategorileri
4.2.1.1-MAB’in alan Seçim Kriterleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Korunan kırsal alanlar deyince ne anlıyorsunuz?
Korunan alanların özellikleri nelerdir?
Korunan alanlar hangileridir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Korunan Kırsal Alanlar

Korunan kırsal alanlar ve
özelliklerinin
öğrenilmesi.

Korunan Alanlar

Korunan alanlar ve
özelliklerinin
anlaşılması.

Korunan Alanlardan
Örnekler

Korunan alanlara ait
örneklerin
değerlendirilmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konuyla ilgili olarak verilen
ders notlarının ve
slaytların çalışılması,
video çekimlerinin
izlenmesi ve kaynakçada
verilen eserlerden
yararlanılması.
Konuyla ilgili olarak verilen
ders notlarının ve
slaytların çalışılması,
video çekimlerinin
izlenmesi ve kaynakçada
verilen eserlerden
yararlanılması.
Konuyla ilgili olarak verilen
ders notlarının ve
slaytların çalışılması,
video çekimlerinin
izlenmesi ve kaynakçada
verilen eserlerden
yararlanılması.
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Anahtar Kavramlar



Koruma alanları



Milli park



Doğa Anıtları



Habitat / Tür Koruma Sahaları



Biyosfer Rezerv Alanları



Yaban Hayatı Alanları



Ramsar Alanı



Sulak alan



Özel Çevre Koruma Bölgesi



Tabiat Parkı
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Giriş
Kırsal çevrenin korunması oldukça erken döneme inmektedir. 19. Yüzyılın ortalarından
itibaren önemli bir konu olmuştur. Dünya’da sanayileşme, şehirleşme ve gelişen teknolojilerin
bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sebebiyle doğa üzerinde büyük tahribat olmuş, söz konusu
bozulmayı, çöküşü durdurmak amacıyla, son zamanlarda doğayı ve doğal kaynakları koruma
düşüncesi tüm dünyada hızla yayılmaktadır.
Korunan Alan, Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların
korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen; milli parklar,
tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre
koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarını ifade eden
terimdir.
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4.1. Korunan Kırsal Alanlar
Kırsal çevrenin korunması olgusu 19. Yüzyılın ortalarına kadar uzanmakta olup, bu
tarihten itibaren önemli bir konu olmuştur. İnsanlık tarihi kadar eski olan kutsal alanların
korunması ise koruma kavramını çok daha eskilere götürmektedir. Bu konuda koruma altındaki
kutsal ormanlardan bahsetmek mümkündür. Güney Hindistan’daki Tamil Nadu Kutsal
koruluklarının, Yontma taş ve cilalı taş devirlerine (MÖ 8000 - MÖ 6000) tanıklık ettikleri
belirtilmektedir (Krishna,N. ve Sankar,V.B., 1997).
Bir alanın sahip olduğu peyzaj güzelliği, flora ve faunasının halkın belirli bir süre için
yararlanması amacıyla koruma altına alınması fikri ise Hollanda’da doğmuştur. 1576 yılında
Prens ve Vali, Lahey ormanının korunması konusunda anlaşmışlardır (Ortaçeşme vd, 1998).
George Catlin 1832’yılında sadece elitlerin değil herkesin yararlanabileceği büyük alanların
ayrılması gerektiğini söylemiş, hayran kaldığı Yellowstone ve Missouri nehrinin birleştiği
yerleri gördüğünde; “bu yerin tüm doğallığı, insan ve tüm canlılarıyla birlikte ulusun parkı
olarak ilan edilmesini” teklif etmiştir (Wright, R.G., 1996). 1804-1870 tarihlerinde
Missisipinin batısına doğru çok sayıda bilimsel keşif gezisi yapılmıştır. Ralph Waldo Emerson
ve Henry Thoreau’un içinde yer aldığı Amerikan yazarlar, Kuzey Amerika'nın muhteşem, el
değmemiş doğal alanlarını yerleşme, tarım ve diğer gelişmelerin oluşturduğu etkilerden
korumak için bu konuda yapılan çalışmaları desteklemişlerdir.
Benzer şekilde, İngiltere'de, romantizm akımındaki William Wordsworth, John Ruskin
ve William Morris gibi yazarlar kırsal alanların estetik değerlerinin kıymetinin bilinmesi
konusunda 1895 yılında tarihi yerleri korumaya yönelik bir kuruluş oluşturmak için destek
vermişlerdi. O dönemler değerli yeryüzü şekilleri ve tarihi yerleri kamu yararına muhafaza
etmek önemli hayır işleri olarak kabul edilmekteydi. Böylece özel hayırseverlik yoluyla kırsalın
korunması pratik olarak başlatılmış oldu. Kırsal çevrenin korunmasında devletin rolü, 1872
yılında ABD’de ilk milli park Yellowstone’un oluşturulmasıyla resmileşmiştir. Yellowstone
Ulusal Parkı “insanların yararlanacağı ve eğleneceği bir ulusal park ve eğlence yeri” olarak ilan
edilmiştir.

19. yüzyıl sona ermeden doğa koruma kavramı Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından
da benimsenmiş ve 1879’da Avustralya’da (Royal MP), 1887 yılında Yeni Zelanda’da
(Tongariro MP) ilk milli parklar olarak ilan edilmiştir. Kanada’da da 1885 yılında Banff Milli
Parkı ilan edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1916’ya kadar 14 milli park ilanı
gerçekleşmiştir. Avrupa’da ilk milli parklar, İsveç’te 1909’da, İsviçre’de ise 1914 yılında
kurulmuştur. 1940 yılında Amerika, Arjantin ve Brezilya’da dahil 17 ülke “Batı Yarım
Küresinde Tabiatın ve Yabani Hayvanların Korunması” anlaşmasını imzalamışlardır. Milli
parkların ilanı gelişmekte olan ülkelerde özellikle Asya’da 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde
başlamıştır. Dünyanın farklı yerlerinde oluşturulan korunan alanlar İkinci Dünya savaşına kadar
619 iken, 1950-1990 arasında 3000’e, 2000 yılında 30 000’e, günümüzde yaklaşık 114 000’e
ulaşmıştır.
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1909 yılında kurulan ABD Orman Servisi, ilk başkanı olan Gifford Pinchot’un
çalışmalarıyla, ekonomik kaynakların idaresi fikriyle, çevrenin korunması fikrini birleştirerek
faydacı bir model geliştirmiştir.
Kırsal alanların korunması konusunda ilk destekçiler, kırsal yada el değmemiş alanların
estetik değerlerine ilişkin endişeyle hareketlenerek koruma amaçlı faaliyetlere yönelmişlerdir.
Bu faaliyetler esnasında bu alanların, estetik değerlerin yanısıra, sosyo-kültürel ve dini
değerleriyle de önem taşıdıklarını anlamışlar, bu doğrultuda bilgilenmişlerdir.
Pinchot biyolojik kaynakların kontrollü kullanımı ve yönetimiyle tarım, ormancılık ve
balıkçılıkta sürekli maksimum verimi arayan kırsal ekonomi için korumanın maddi yararlarını
vurgulayan biraz daha farklı bir bakış açısına sahipti.
Estetik motivasyonlar, kırsalı korumayı amaçlayan koruma girişimleriyle ilişkili olup,
devlete ait alanlarda peyzaj nispeten değişmemiştir.
Maddi faydalara dayalı yararcı motivasyonlar, daha çok bozulmayı, değişimi yönetmek
ve aşırı kötüye kullanmaktan sakınmak için yöneticilik noktasında koruma projelerini
desteklemektedirler.
Kırsal alanların korunması için farklı motivasyonlar, farklı zamanlarda ve farklı
yerlerde kırsal çevreye farklı tehditler üzerine verilen önemi yansıtmaktadır.
İlk korumacılık hareketi için tehdit, sanayileşme ve çarpık şehirleşmenin
yaygınlaşmasıyla gelmiştir. Kırsal alanlarda çevresel değişim, geçmiş yüzyıl boyunca modern
tarım uygulamalarının etkisi ve kırsal alanlarda yöresel gelişmeyi de içeren birçok faktörün
etkisiyle gerçekleşmiştir. Benzer şekilde kırsal çevreyi korumak için farklı stratejilerin
oluşturduğu, farklı gerekçeleri izleyen farklı problemlere odaklanan bir dizi çabalar
oluşmuştur. Bu çabalardan bazıları şunlardır;
Birincisi; Kırsal alanlarda arazi kullanımında ve yönetiminde sıkı bir şekilde kontrol
edilen korunan alanların tayini,
İkincisi; Çok yaygın olan kırsal alanların kalkınmasını düzenlemek için arazi kullanım
planlama politikalarının kullanımı,
Üçüncüsü; modern ziraatın zararlı etkilerini azaltmak için zirai çevrenin düzenlenmesi
ve çiftçilik sayesinde korumayı teşvik etmek

4.2. Korunan Alanlar
Dünya’da sanayileşme, şehirleşme ve gelişen teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz
kullanımı sebebiyle doğa üzerinde büyük tahribat olmuş, söz konusu bozulmayı, çöküşü
durdurmak amacıyla son zamanlarda doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesi tüm
dünyada hızla yayılmaktadır.
Korunan Alan, Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların
korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen; milli parklar,
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tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre
koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarını ifade eden
terimdir.
Korumaya yönelik faaliyetlerde zaman zaman anlaşmazlıklar, kaynak kullanımına
yönelik çelişkiler, korunan alan yönetim yaklaşımlarında da görülmektedir. 20. Yüzyılın
başında bazı Avrupa ülkelerinde tabiatın korunması konusunda, korunan alanların boşaltılması
ve insanın çeşitli faaliyetlerinden ve etkilerinden arındırılması, kendi doğasında varlığını
sürdürmesi anlayışı yer almıştır. Ancak zaman içindeki değişikliklerle korumaya yönelik farklı
anlayışlar oluşmuştur. Gerek ülkelerin kendileri gerekse uluslararası örgütler bu konuda
çalışmalar yapmaktadır. Bir taraftan kaynakların ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerden
yararlanma ve diğer taraftan bunların yok olmasını engelleyecek şekilde koruma çalışmalarının
arttırılması günümüzdeki yaygın kullanımıyla “sürdürülebilirlik” olarak ortaya çıkmaktadır.
Burada her şartta “yararlanma” önemli bir yer tutmaktadır. İşte bu noktada Turizm
faaliyetlerinin de önemi büyüktür. Söz konusu kaynaklardan bu doğrultuda turizm sektöründe
yararlanılması bazı ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yere sahip olup, ülke gelirlerinde ilk
sıralarda yer almaktadır.
Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya yüzeyinin % 12' si
korunan alan olarak ayrılmış olup, koruma konusunda hassas olan ülkelerde bu oran %20' lere
kadar çıkmaktadır.
IUCN, korunan alanı “biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bunlarla ilintili kültürel
kaynakların korunması ve bakımı için özel olarak ayrılmış, yasal veya geçerli diğer araçlarla
yönetilen kara ve/veya su alanı” şeklinde tanımlamaktadır. Korunan alanlar, dünyanın her
yanındaki koruma çabalarının özünü oluşturmaktadır. BM listesinde bulunan korunan alanların
sayısı geçmişten günümüze çok artmış, son değerlendirmede 113 707’i aşkın alanın bulunduğu
bildirilmiştir. Koruma altındaki alanların alansal artışı da benzer bir şekilde artış göstermiş,
1962’de 2,4 milyon km2 iken 2004’te 20 milyon km2’ye çıkmıştır. Dünyanın kara alanlarının
kabaca %12’si şu anda korunan alan olarak tanımlanmaktadır. Buna kişisel ve yerel toplum
mülkiyeti altında bulunan ve rekreasyonel faaliyetler, toprak spekülasyonu veya sadece koruma
gibi çeşitli nedenlerle bir kenara ayrılmış, yüzölçümü bilinmeyen alanları da eklemek gerekir.
Sınırları zorlamak gerekirse, korunan alanlar, biyolojik çeşitliliği veya arazinin kendine özgü
özelliklerini korumaya yönelik yollarla, tarla sınırlarının bakımına, yerli bitki örtüsüne özen
göstererek, sınırlı tarım ilacı kullanımı ve diğer önlemlerle yönetilen tarımsal üretim, kereste
üretimi veya benzeri “üretken” işlevler gören alanları da kapsamaktadır. Bu nedenle, biyolojik
çeşitliliğin korunması giderek, BM listesine kayıtlı korunan alanlar dahil, fakat bunlarla sınırlı
olmayan bir kara veya deniz alanının tümünde yapılan bir dizi faaliyet olarak algılanmaktadır
(Anonim a, 2013).
IUCN’ nın (Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik yada Dünya
Tabiatı Koruma Birliği) 1994 yılı tanımına göre korunan alan: Özellikle biyolojik çeşitliliğin,
doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına
hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi gerçekleştirilen karasal ve denizel
alanlardır. IUCN’nın 2008 yılında güncellenen tanımına göre korunan alan: Doğanın ve ilişkili
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ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunması amacıyla açıkça tanımlanmış
coğrafi sınırları olan, tanınmış, adanmışlık içeren ve yasal veya diğer etkin yöntemlerle
yönetilen alandır.
Tablo:1- Korunan Alanlar ve Yönetim Amaçları
Yönetim Amaçları

Korunan Alan Tipleri
Ia

1b

II

III

IV

V

VI

Örnek ekosistemlerin doğal durumlarında korunması

1 1

1

1

1

2

3

Ekolojik çeşitliliğin ve çevre düzeninin devamı

1 2

1

1

2

2

2

Genetik kaynakların korunması

1 2

1

1

1

2

3

Eğitim, araştırma ve çevresel izleme olanaklarının sağlanması

1 3

2

1

1

2

3

Su havzası şartlarının korunması

3

-

1

2

2

2

2

Erozyon - sedimantasyon kontrolü, yatırımları (baraj, regülatör
vb) koruması

-

-

3

3

3

3

3

Yaban hayatından protein ve hayvansal ürün üretimi, sportif
avcılık ve balıkçılık izni

-

-

3

3

3

1

3

3

2

1

1

3

-

2

Rekreasyon ve turizm hizmetlerinin sağlanması

-

Sürdürülebilir ürün temelli odun, yem veya deniz ürünleri
sağlaması

-

-

3

Kültürel, tarihi ve arkeolojik miras alanları ve nesnelerin
korunması

-

-

1

3

-

1

2

Manzara güzelliğinin ve açık alanların korunması

3

2

1

Esnek yönetim, çok amaçlı faydalanmanın sürdürülmesi

-

-

Makul teşvikler, marjinal alanların sürdürülebilir kullanımı ve
kırsal kalkınmaya katkı

-

-

1

-

-

1

-

2
-

2

1
-

2

1 Kaynak yönetiminde birincil amaç
2 Her zaman önemli ikincil amaç
3 Potansiyel uygulanabilir, en az ağırlıklı yönetim amacı
- Uygun olmayan amaç
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-

3

2

1

3

I a Mutlak Doğa Koruma Rezervi
1b Yabanıl alanlar
II Milli Park
III Doğal Anıt
IV Habitat ve Tür Yönetimi Alanı
V Peyzaj Koruma Alanı
VI Kaynak Koruma Alanı
Kaynak: Kurdoğlu, O., 2007,
Tabloda da görüldüğü üzere sürdürülebilirlilik ilkesi doğrultusunda kaynakların
kullanılabilirliliği I. sınıftan V. sınıfa doğru artmakta, V. Sınıftan I. Sınıfa gidildikçe de
ekosistemin ve buradaki tür ve doğal süreçlerin korunması gibi amaçlarda artış görülmektedir.
Bu amaçlar içinde rekreasyon ve turizm hizmetlerinin sağlanması mutlak doğa koruma
rezervleri için uygun değilken, yabanıl alanlar için her zaman önemli ikincil amaç, milli parklar
için kaynak yönetiminde birincil amaç, doğal anıtlar için yine kaynak yönetiminde birincil
amaç, habitat ve tür yönetim alanı için potansiyel uygulanabilir en az ağırlıklı yönetim amacı,
Peyzaj koruma alanları için kaynak yönetiminde birinci amaç, kaynak koruma alanı için
potansiyel uygulanabilir en az ağırlıklı yönetim amacı oluşturmaktadır.
Korunan alanları değerlendirdiğimizde, korunan alanların ekonomik, ekolojik, kültürel
ve sosyal birçok faydasının olduğu görülmektedir. Kırsal turizm açısından bazı faydaları ise;
*Birçok ana besin kaynağına (bitkiler, balıklar ve tıbbi bitkiler) ev sahipliği yapan
yaşam alanlarını korurlar ve desteklerler.
*Yaşam alanları tehdit altında olan bitki ve hayvan türleri için güvenli sığınaktırlar.
IUCN’ın kırmızı listesindeki türlerin %80’i korunan alanlar içerisindedir.
*Kültürel, mimari ve geleneksel yaşamların korunmasına katkı yaparlar.
*Ekonomik destek ve iş olanağı sağlayarak yoksullukla mücadelede en önemli
araçlardan biridir. Son yıllarda, korunan alanlar içinde ve çevresinde yaşayan yöre halkına
birçok farklı sektörlerde ekonomik olanaklar sunarak yoksullukla mücadelede önemli
araçlardan biri olmuşlardır. Örneğin, Guatemala’daki Maya Biyosfer Rezervi’nin yıllık geliri
47 milyon Amerikan doları olup, 7.000 kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Türkiye’de milli
parklarda sürdürülen alan kılavuzluğu uygulamaları buna güzel bir örnektir.
*Sürdürülebilir kalkınmanın en başarılı şekillerinin uygulandığı örnek yerlerdir.
*Katılımcı karar verme ve yönetim anlayışıyla en iyi yönetişim modellerini ve
örneklerini sunarlar.
*Dinlenme olanakları sunan yerlerdir. Korunan alanlar, insanlara doğayla baş başa
olacağı ya da spor yapacağı birçok olasılık sunar.
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*Korunan alanlar ormansızlaşmanın, su kaynaklarının umarsızca kullanımının ve
mercanların yok oluşunun önünde durmaktadır (Anonim b, 2013).
İlk doğa koruma anlayışı doğadan temel ihtiyaçları karşılamak amacını güderken,
günümüzde bu anlayış çok yönlü yararlanma ilkesine oturtulmaktadır. Görüldüğü üzere
doğanın korunmasına ilişkin çalışmalar, uygulamalar dünya genelinde yayıldıkça doğa
korumanın anlamı da genişlemiş, UICN’nin 1994 yılında doğa koruma alanlarıyla ilgili yaptığı
sınıflandırmada önemli değişiklikler görülmekte olup, biyolojik çeşitliliğin korunmasının esas
olduğu bu sistemde rekreasyon ve turizm gibi doğa koruma alanlarını ilgilendiren diğer konular
da göz önünde bulundurulmuştur (IUCN, 1994).
Koruma alanlarının sınıflandırılmasıyla ilgili olarak üç önemli uluslararası sistem
vardır. Bunlar; Dünya Koruma Birliği (IUCN), UNESCO Dünya Miras Alanları Programı,
UNESCO MAB Uluslararası Biyosfer Rezerv Alanlarıdır.
Birleşmiş Milletlerinin IUCN dışında ortaya koyduğu diğer koruma yaklaşımlarından
UNESCO tarafından tanımlanan diğer koruma uygulamaları“Biyosfer Rezervler” ve ‘Dünya
Miras Alanları’dır.
Biyosfer rezerv, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel
değerlerin devamlılığı arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine dönük
temel bir yaklaşımdır (UNESCO-MaB 2003). Doğal biyoçeşitliliği korumak ve bu kaynakların
yerel nüfusun yararına sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda bölgesel kalkınmayı
gerçekleştirmek amacıyla kullanılması esastır. Biyosfer Rezerv Alanları, Ramsar Sulak
Alanları, Dünya Miras Alanı veya Milli Park gibi koruma altındaki alanların tamamını ya da
bir bölümünü kapsayabilmektedir. Dünya genelinde 120 ülkede 669 biyosfer rezerv alanı
vardır. Bunların 70’i Afrika’daki 28 ülkede, 30’u Arabistanda 11 ülkede, 142’si Asya ve
pasifikteki 24 ülkede, 302’si Avrupa ve Kuzey Amerika’da 36 ülkede,125’i Latin Amerika va
Kanarya adalarındadır (http://www.unesco.org ).
Dünya Mirası, UNESCO tarafından listelenen, özel kültürel veya fiziksel öneme sahip
yerlerden (orman, dağ, göl, ada, çöl, anıt, kompleks veya şehir gibi) her birine verilen isimdir.
(http://web.archive.org/ http://whc.unesco.org/) 2015 yılı itibariyle Dünya Mirası Listesi’nde
163 ülkede 802’si kültürel, 197’si doğal, 32’si karma olmak üzere 1031 alan bulunmaktadır.
(UNESCO World Heritage Sites official sites.) Biyolojik ve kültürel ölçütler doğrultusunda
tespit edilen evrensel düzeyde olağanüstü öneme sahip alanlar ‘biyosfer rezervler ve dünya
miras alanları’ olarak kabul edilmektedir. Bu alanların tespitindeki amaç sadece doğanın
korunması değildir. Bu alanlar aynı zamanda kalkınmaya destek yönüyle ekoturizm/kırsal
turizm/turizm açısından da büyük önem taşımaktadır.
1992 yılında Venezuella’da yapılan 4. Dünya Milli Parklar ve Koruma Alanları
Kongresi’nde Dünya Koruma Birliği (IUCN)’nin kabul etmiş olduğu kategorilerin zamanla
bazı problemleri çözmede yetersiz kaldığı, kategoriler arasında kesin bir ayrımın yapılamadığı
belirtilmiş, denizlerin koruma ihtiyaçlarının gündeme gelmesi sonucunda yeniden bir sınıflama
yapılmıştır (Anonim, 2013).
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1994 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren bu kategoriler;
Ia. Mutlak Doğa Koruma Alanları: Sadece bilimsel çalışmalar için yönetilen
alanlardır. Temel olarak bilimsel çalışmalar için kullanılabilecek yapıda bir özelliğe sahip
ekosistemler, jeolojik veya fizyolojik özellikler, türler içeren deniz veya kara parçaları.
b. Yaban Hayatı Alanları: Temel olarak yaban hayatının korunması
için yönetilen sahalardır. Geniş, doğal yapısı bozulmaya uğramamış, önemli habitat özelliği
taşıyan ve yaban hayatının korunması için ayrılmış ve yönetilen deniz veya kara parçalarıdır.
II- Milli Park: Ekosistem korunması ve rekreasyon amaçlı kullanım için
ayrılmış sahalardır. Bu sahalar:
a) Ekosistem veya ekosistemlerin ekolojik bütünlüğünü sağlamak için,
b) Arazi kullanımlarını düzenlemek, bu doğal alanların yapılaşmaya açılmasını
önlemek için,
c) Çevresel açıdan bilimsel, eğitsel, ruhsal, rekreasyonel olanaklar sağlamak
için, koruma altına alınmış sahalardır.
III - Doğa Anıtları: Özel bir yapıya sahip doğal birimlerin korunması için
ayrılmış statülerdir. Kültürel, estetik ya da doğal bir öneme sahip, bu açılardan nadir bir özellik
gösteren herhangi bir yapıyı içeren kara veya deniz parçalarıdır.
IV- Habitat / Tür Koruma Sahaları: Önemli özelliğe sahip tür veya
habitatların korunması için ayrılan ve yönetilen sahalardır.

V- Korunan Deniz veya Kara Peyzajları: Uzun süredir insan tarafından
kullanılan ve kullanım sonucunda kendine özgü bir ekolojik, estetik veya kültürel yapı
oluşturan kara ve deniz parçaları bu statü altında korunur.
VI- İşletilen Kaynaklar İçin Koruma Alanları: Önemli bir biyolojik
çeşitliliğe sahip doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı doğrultusunda yönetilen
sahalar bu statü altında değerlendirilir (IUCN, 1999).
Korunan Ekolojiyi temel alan bu sınıflandırma sisteminde verilen fonksiyonlarda ise I.
Kategoriden VI. Kategoriye doğru gidildiğinde insan doğa etkileşiminin arttığı görülmektedir.
I. Kategorideki alanlar sınırlı sayıda ziyaretçiye açık, minimum seviyede altyapı
hizmetleri ve teknolojinin kullanıldığı alanlardır.
II. ve III. kategorilerde ise alanın küçük bir bölümünde yol, turist merkezleri ve kamp
alanı gibi turizm altyapı hizmetlerine izin verilmektedir.
IV. kategoride, insan doğa etkileşimi daha artmakta ve avcılık gibi faaliyetlere izin
verilmektedir.
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V. Kategorideki alanlarda ise, çiftçilik ve konut gibi arazi kullanımlarının
başlamasıyla beraber turizm aktiviteleri de artmaktadır.
Son olarak, VI. kategoride; madencilik, ormancılık ve ticari amaçlı balıkçılık serbest
olurken, rekreasyon kullanımları da artış göstermektedir (Eagles vd., 2003).
4.2.1-Birleşmiş Milletler Koruma Kategorileri
İnsan ve Biyosfer (MAB) Küresel Programı, UNESCO tarafından 1970 yılında
düzenlenen bir toplantıda kabul edilmiştir. Bilgi paylaşımını geliştirmek; eğitim, tanıtım,
öğretim ve insan ile doğal çevre arasındaki etkileşimden doğan problemlerde işbirliği sağlamak
bu programın amaçlarını oluşturmaktadır.
Biyosfer Rezerv Alanları, Ramsar Sulak Alanları, Dünya Miras Alanı veya Milli Park
gibi koruma altındaki alanların tamamını ya da bir bölümünü kapsayabilmektedir. Dünya
genelinde 102 ülkede 507 biyosfer rezerv alanı vardır. Ülkemiz de UNESCO MAB
Programı’nın bir üyesidir. Türkiye’nin ilk biyosfer rezervi, 29 Temmuz 2005 tarihinde Paris’te
düzenlenen toplantıda Dünya Biyosfer Rezerv Ağına dahil edilmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi
sınırları içerisinde yer alan Camili Yöresidir (Anonim d, 2013).
Biyosfer rezerv alanları diğer koruma alanlarından aşağıdaki üç ilkeyle ayrılmaktadır.


Genetik kaynakları, türleri ve ekosistemleri korumak,



Bilimsel araştırma ve gözlem yapmak,



Bölgenin çevresindeki toplulukların sürdürülebilir gelişimini desteklemek

Milli park ve benzeri diğer koruma alanları genellikle korumayla ilgili olup, araştırma
ve sürdürülebilir gelişme ikinci sırada kalmaktadır.
4.2.1.1-MAB’in Alan Seçim Kriterleri
•Belirli bir sayıda insanın da yer aldığı biyocoğrafik bir bölgeyi temsil etmek,
•Peyzaj alanlarında korunmaya ihtiyacı olan ekositem, hayvan veya bitki türünü
içermek,
•Araştırmaya, yeniliklere ve sürdürülebilir gelismeyi destekleyen yaklaşımlara fırsat
veren geniş bölgeleri kapsamak,
•Ayrılmış bir zonlama sistemi: Yasal olarak korumaya ayrılmış, ana fonksiyonu
biyolojik çeşitliliği korumak olan, araştırma ve eğitim yapılan çekirdek zon veya zonlar;
çekirdek zonu çevreleyen uzun dönem korumaya ayrılmış, çekirdek zondaki fonksiyonlara
zonlar; en dışta balıkçılık yapılabilen, tarlaları ya da kasabaları içerebilen geçiş zonu yer alır
(Anonim e, 2013). uygun tanımlı tampon zon veya

91

Grafik:1- 10'dan Fazla Dünya Mirası'na Sahip Ülkeler
Grafikte de görüleceği üzere en fazla dünya mirasına sahip ülke İtalya’dır. Hemen
arkasından Çin, İspanya, Fransa, Almanya takip etmektedir.
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Uygulamalar
Korunan kırsal alanları araştırınız.
Korunan alanlar ı araştırınız.
Birleşmiş milletler koruma kategorilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları


Gözlemlediğiniz koruma alanı hangi özellikleri itibariyle koruma altına alınmıştır?


Daha önce gözlemlediğiniz ve koruma altına alınması gerektiğini düşündüğünüz bir
kırsal alan var mı? Varsa hangi özellikleri sebebiyle korunmasını düşündünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, korunan kırsal alanlar ve özelliklerini, Kırsal çevrenin korunmasının
oldukça erken döneme indiğini, ve özellikle 19. Yüzyılın ortalarından itibaren önemli bir
konu haline geldiğini, Dünya’da sanayileşme, şehirleşme ve gelişen teknolojilerin bilinçsiz
ve kontrolsüz kullanımı sebebiyle doğa üzerinde büyük tahribatın olduğu, söz konusu
bozulmayı, çöküşü durdurmak amacıyla, son zamanlarda doğayı ve doğal kaynakları
koruma düşüncesinin tüm dünyada hızla yayıldığını öğrendik. Esas olarak da Korunan
Alanın; biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve
devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen; milli parklar, tabiat
parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre
koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarını ifade
eden terim olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kırsal çevrenin korunması düşüncesinin
döneme ortaya çıktığı dönem verilmiştir?
A) 19. yüzyılın ortaları
B) 18. yüzyılın başları
C) 19. yüzyılın sonları
D) 20. yüzyılın ortaları
E) 20. yüzyılın sonları
2.
Aşağıdaki seçeneklerden
koruluklarının adı verilmiştir?
A) Jaipur

hangisinde,

Güney

Hindistan’daki

kutsal

B) Mudura
C) Chindambaram
D) Tamil Nadu
E) Srirangam
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kuzey Amerika'nın el değmemiş doğal
alanlarını yerleşme, tarım ve diğer gelişmelerin oluşturduğu etkilerden korumak için, Ralph
Waldo Emerson ve Henry Thoreau’un içinde yer aldığı Amerikan yazarların Missisipi Nehrinin
batısına çok sayıda bilimsel keşif gezisi düzenledikleri zaman aralığı doğru olarak verilmiştir?
A) 1804-1870
B) 1913-1948
C) 1892-1923
D) 1676-1734
E) 1789- 1802
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1872 yılında ABD’de ilk milli park
Yellowstone’un oluşturulmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri verilmiştir?
A) Halkın eğitim düzeyi yükselmiştir
B) Şehirlerde yaşayanların doğaya dönüşü gerçekleştirilmiştir
C) Kırsal bölgelerde yaşayan insanların özgüveni artmıştır
D) Değerlendirme dışı arazi fiyatları artmıştır
E) Kırsal çevrenin korunmasında devletin rolü resmileşmiştir
96

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa’da ilk milli parkın ilan edildiği
ülke verilmiştir?
A) İngiltere
B) Almanya
C) İsveç
D) Fransa
E) Avusturya
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1940 yılında Amerika, Arjantin ve
Brezilya’nın da aralarında bulunduğu 17 ülkenin doğa koruma kavramı kapsamında imzaladığı
anlaşmanın adı verilmiştir?
A) Kuzey Yarım Küresinde Tabiatın ve Yabani Hayvanların Korunması
B) Güney Yarım Küresinde Tabiatın ve Yabani Hayvanların Korunması
C) Tabiatın ve Yabani Hayvanların Korunması
D) Güney Yarım Küresinde doğanın korunması
E) Batı Yarım Küresinde Tabiatın ve Yabani Hayvanların Korunması
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ekonomik kaynakların idaresi fikriyle,
çevrenin korunması fikrini birleştirerek faydacı bir model geliştirrerek, biyolojik kaynakların
kontrollü kullanımı ve yönetimiyle tarım, ormancılık ve balıkçılıkta sürekli maksimum verimi
arayan kırsal ekonomi için korumanın maddi yararlarını vurgulayan farklı bir bakış açısına
sahip ABD Orman Servisi, ilk başkanının adı verilmiştir?
A) Royal Banff
B) Gifford Pinchot
C) Aleksader Tongariro
D) Aleksi Kuturov
E) William Morris
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, korunan alanları kırsal turizm açısından
faydalarından biri verilmemiştir?
A) Birçok ana besin kaynağına (bitkiler, balıklar ve tıbbi bitkiler) ev sahipliği yapan
yaşam alanlarını korumak ve desteklemek
B) Yaşam alanları tehdit altında olan bitki ve hayvan türleri için güvenli sığınak
oluşturmak
C) Sanayi bölgelerine daha fazla hammadde temin etmeleri nedeniyle, dolaylı olarak
endüstriyel gelişmeye katkı sağlamak
D) Kültürel, mimari ve geleneksel yaşamların korunmasına katkı sağlamak
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E) Ekonomik destek ve iş olanağı sağlayarak yoksullukla mücadeleye destek vermek
9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Guatemala’da bulunan ve yıllık geliri 47
milyon Amerikan doları olup, 7.000 kişiye iş olanağı sağlayan korunan alanın adı verilmiştir?
A) MAB Uluslararası Biyosfer Rezerv Alanı
B) Ramsar Sulak Alanı
C) Tombolo Biyosfer Rezerv Alanı
D) Maya Biyosfer Rezervi
E) Escalovas Sulak Alanı
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Biyosfer Rezerv Ağına dahil
edilmiş ülkemizin ilk biyosfer rezerv alanının bulunduğu il verilmiştir?
A) Trabzon
B) Artvin
C) Samsun
D) Aydın
E) Balıkesir
Cevaplar
1) A 2) D 3) A

4) E

5) C

6) E

7) B

8) C

9) D

10) B
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5. KIRSAL TURİZM MEKANI OLARAK KORUNAN ALANLAR
DÜNYA’DAN ÖRNEKLER VE TURİZM-REKREATİF
FAALİYETLERDE KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1- Korunan Alanlardan Örnekler Ve Turizm-Rekreatif Faaliyetlerde Kullanımı
5.2-Milli Parklarda Turizm ve Rekreatif Faaliyetlere Dair Uygulamalar
5.2.1. ABD’de Korunan Alanlar
5.2.1.1-Grand Canyon Milli Parkı
5.2.1.2-Yosemite Milli Parkı
5.2.1.2.1- Yosemite Milli Parkında Parkta Konaklama İmkanları
5.3-Birleşik Krallıkta Korunan Alanlar
5.3.1-Olağanüstü Güzel Doğal Alanlar
5.3.2-Ulusal Manzara Alanları
5.3.3-Peak District Milli Parkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
ABD’de başlıca korunan alanlar hangileridir?
Birleşik Krallıkta başlıca korunan alanlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

ABD’de Korunan Alanlar

ABD’de başlıca korunan
alanların ve
özelliklerinin
öğrenilmesi.

Birleşik Krallıkta Korunan
Alanlar

Birleşik Krallıkta başlıca
korunan alanlar ve
özelliklerinin
öğrenilmesi.

Türkiye’nin Korunan
Alanları

Türkiye’nin korunan alanlar
ve özelliklerinin
öğrenilmesi.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konuyla ilgili olarak verilen
ders notlarının ve
slaytların çalışılması,
video çekimlerinin
izlenmesi ve kaynakçada
verilen eserlerden
yararlanılması.
Konuyla ilgili olarak verilen
ders notlarının ve
slaytların çalışılması,
video çekimlerinin
izlenmesi ve kaynakçada
verilen eserlerden
yararlanılması.
Konuyla ilgili olarak verilen
ders notlarının ve
slaytların çalışılması,
video çekimlerinin
izlenmesi ve kaynakçada
verilen eserlerden
yararlanılması.
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Anahtar Kavramlar


Koruma alanları



Milli park



Doğa Anıtları



Habitat / Tür Koruma Sahaları



Biyosfer Rezerv Alanları



Yaban Hayatı Alanları



Ramsar Alanı



Sulak alan



Özel Çevre Koruma Bölgesi



Tabiat Parkı
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Giriş
Gittikçe artan sanayileşme ve şehirleşme insanların doğa ile iç içe olma isteğini
arttırmaktadır. Sahip oldukları boş zamanlarda doğal ve kültürel alt yapıya sahip kırsal alanlara
yönelmekte, buralardaki rekreatif faaliyetlere katılmaktadırlar. Korunan alanlar olarak; bilimsel
ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri
ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eden milli parklar
doğayla başbaşa olma, tarih ve kültürü bütün bileşenleriyle birlikte yaşama gibi amaçlarla,
milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Bu sebeble milli parklardaki rekreatif
faaliyetler de çeşitlenmekte, gün geçtikçe önemleri artmaktadır.
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5.1- Korunan Alanlardan Örnekler Ve Turizm-Rekreatif Faaliyetlerde
Kullanımı
Korunan alanlarda var olan kaynak değerler uygun rekreatif faaliyetlere imkan verecek
şekilde kullanıma açılmaktadır. Bu alanlarda var olan potansiyellere uygun olmak koşuluyla
koruma dengesi de gözetilerek piknik, kamping, trekking, fotosafari, kuş gözleme, manzara
seyretme sportif balıkcılık, bisiklete binme, ata binme, avcılık, kayak, bot turu, yüzme, rafting
gibi çeşitli aktivitelere imkan sağlanmaktadır. Bir çok ülke turizm faaliyetlerini milli park gibi
korunan alanlara yönlendirmekte, bu doğrultuda yapılan çalışmalarla çok yönlü olarak
desteklemektedir. Öncelikle milli parklar turizm ve rekreatif faaliyetler için uygun hale
getirilmeli bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. Amerika Birleşek devletleri ve Kanada milli
parkçılığın öncülüğünü yapan ülkeler olup, bu ülkelerde milli parklar turizm ve rekreasyon
faaliyetlerinde çok yoğun kullanılmaktadır. Kanada’da, daha ilk dönemlerde doğal parklar
yaban hayatı rezervi olarak kullanmanın yanı sıra; otel, golf sahaları, tenis kortu, bowling
alanları, kayak merkezi gibi tatil amaçlı olarak da kullanımları uygun görülmüştür. Kanada’daki
Wood Buffalo Milli Parkı 45 000 kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük milli
parkıdır. Mesela Amerika Birleşik Devletlerinde milli parkları 2015 yılında 305 milyondan
fazla insan ziyaret etmiştir (https://www.nps.gov/aboutus/news). Dünya genelinde yaklaşık
100 ülkede 6000’ den fazla milli park vardır (https://nationalparksworldwide.com/).
Koruma alanlarının hassasiyetine göre ekolojik fonksiyonları ile birlikte ekonomik
kullanımı da sağlanmalıdır. Bu anlamda Avrupa’da rekreatif amaçlı olarak Avrupa Doğal ve
Milli Parklar Federasyonu tarafından Koruma Alanlarında sürdürülebilir turizm için Avrupa
İmtiyazı oluşturulmuştur. Bu imtiyaz içinde koruma alanlarında turizm endüstrisinin gelişimi
sağlanmıştır (Ergen, 2005: 445).
Avrupa’daki korunan alanlarla ilgili olarak İtalya’daki The National Park of Abruzzo,
Latium and Molise (Zonlama sisteminin en iyi uygulandığı alanlar), Polonya’daki the
Bialowieza National Park (izleme sisteminin en iyi uygulandığı alanlar), İspanya’daki the
Minorca Biosphere Reservi (katılımcı yönetim sisteminin en iyi uygulandığı alanlar) ve
Avusturya’daki Hohe Tauern National Park (ziyaretçi yönetimi sisteminin en iyi uygulandığı
alanlar) belirli konulardaki yönetim uygulamalarıyla en iyi örnek alanlar olarak seçilmiştir.
(http://www.iucn.org/content/european-models-good-practice-protected-areas)
Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN)’nin hazırlamış olduğu “European Models of
Good Practice in Protected Areas” adlı çalışmada ele alınan İtalya’daki 1920 yılında kurulan
Abruzzo Milli Parkı, 500 hektar alana sahipken, günümüze kadar büyüyerek 50.000 ha’lık bir
alana ulaşmıştır. Abruzzo Milli Parkı içinde üç yerleşim alanı bulunmaktadır. Abruzzo Milli
Parkı 4 zona ayrılmıstır. A Zonu Mutlak koruma alanıdır. Mutlak koruma alanının büyük bir
bölümü köylüye ait arazilerden oluşmakta ve devlet koruma altına aldığı bu topraklar için
köylülere yılda 500 bin Avro kira ödemektedir. Zon A’ya özel izinle giriş yapılmakta, burada
sadece bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Turistlerin girişi sınırlı sayıdadır ve rehberlerle
belirlenen güzergahlarda alana girebilmektedirler.
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Foto: Abruzzo Milli Parkı
B Zonu Genel rezerv alanıdır. Milli Parkın %83,8’ini kapsamakta olup, ormanlarla
kaplıdır. Bu alanda geleneksel faaliyetlere ve diğer ekonomik faaliyetlere izin verilmektedir. El
sanatı ve yakıt için ağaç toplamak serbesttir.
C Zonu Korunan Peyzaj Alanı olup, tüm parkın %8,5’ini kapsamaktadır. Alüviyal
toprakların yer aldığı bir tarım arazisidir. Parkın önemli yerleşmelerinden biri olan
Pescasseroli’nin çevresindedir.
D Zonu Gelişme Zonudur. Tüm Alanın %0,8’ini kapsamaktadır. Burada 6000-7000
hanelik
7 Yerleşme yer almaktadır.

5.2-Milli Parklarda Turizm ve Rekreatif Faaliyetlere Dair Uygulamalar
5.2.1. ABD’de Korunan Alanlar
Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Hükümetin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan
Ulusal Park Hizmeti federal idare bürosu tarafından yönetilen ulusal park adıyla anılan özel
statülü 59 tane özel korumalı arazi bölgesi bulunmaktadır. İlk ABD Ulusal Parkı 1872'de
çıkartılan kanunla ve ABD başkanı Ulysses S. Grant (1869–1877) onayıyla kurulan
Yellowstone Ulusal Parkı'dır. Bunu 1875'de kurulan "Meckinac Ulusal Parkı", 1890'da kurulan
Yosemite Ulusal Parkı ve Sekoya Ulusal Parkı izler. Ulusal parklarla korunmakta olan
arazilerin toplam yüzölçümü 210,000 km²’dir. Yüzölçümü itibariyle en büyük ulusal park
Alaska'da bulunan ve yüzölçümü 44.313 km² olan Wrangell-St. Elias Ulusal Parkı ve Koruma
Bölgesi'dir. Bu ulusal parkın yüzölçümü ABD'nin en küçük alanlı 9 eyaletinin toplam
yüzölçümünden biraz daha büyüktür. Büyüklük itibariyle bunu yine Alaska'da bulunan üç
ulusal park izlemektedir. 29.405 km² ile Gates of the Arctic Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi,
19.121 km² ile Denali Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi ve 14.616 km² ile Katmai Ulusal Parkı
ve Koruma Bölgesi. Yüzölçümü en küçük ulusal park 20 km² alanla Hot Springs Ulusal
Parkı'dır (Anonim, 2013).
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Amerikan Milli Park sisteminin oluşumunda Rekreasyonel düzenlemeler temel amaç
olmamakla birlikte, park alanlarının kullanımının gelişmesinde rekreasyonel amaçlar kuvvetli
bir etki yapmıştır. Hatta daha 1960’larda halkın parklara ilgisi o denli yüksek olmuştur ki,
koruyarak kullanma ilkeleri doğrultusunda milli parklara yönelik iyileştirme, geliştirme
çalışmaları artmıştır. Amerika da yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların ortalama %69’u
çeşitli türlerde açık hava rekreasyonuna katılmakta ve son bir yıl içerisinde çeşitli rekreasyon
türlerinden en az birine katılanların oranı A.B.D. nüfusunun %95,5’ini oluşturmaktadır
(Demir,C., 2001). Açık hava rekreasyon faaliyetlerinin gerçekleştiği doğal alanların büyük
bölümünü milli parklar oluşturmaktadır.
Tablo:1- Amerika Birleşik Devletleri Milli Parklarında Yıllar İtibariyle Ziyaretçi Sayısı
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

15.097.253 15.621.872 13.413.499 15.501.019 13.054.645 13.227.512 14.239.185 13.601.349

Tablo:2- Amerika’da En Çok Ziyaret Edilen 15 Milli Park (2015 )
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Milli Park
Ziyaretçi Sayısı
Oranı (%)
Great Smoky Mountains NP
10.712.674
14.23
Grand Canyon NP
5.520.736
7.33
Rocky Mountain NP
4.155.916
5.52
Yosemite NP
4.150.217
5.51
Yellowstone NP
4.097.710
5.44
Zion NP
3.648.846
4.85
Olympic NP
3.263.761
4.33
Grand Teton NP
3.149.921
4.18
Acadia NP
2.811.184
3.73
Glacier NP
2.366.056
3.14
Cuyahoga Valley NP
2.284.612
3.03
Joshua Tree NP
2.025.756
2.69
Hawaii Volcanoes NP
1.832.660
2.43
Bryce Canyon NP
1.745.804
2.32
Hot Springs NP
1.418.162
1.88
Kaynak: https://irma.nps.gov/Stats/SSRSReports/Nati

Tabloda da görüldüğü üzere Amerika Birleşik Devletlerinde en çok ziyaret edilen Milli
Park Great Smoky Mountains Milli Parkıdır. Diğer Milli Parklarla karşılaştırıldığında hemen
ikinci sırada yer alan Grand Canyon Milli Parkından yaklaşık iki katı fazla ziyaretçi çekmiştir.
Tüm Milli Parklar içindeki payı %14.23’tür. İlk beş itibariyle bunu %7.33 ile Grand Canyon
Milli Parkı, %5.52’ ile Rocky Mountain Milli Parkı, %5.51 ile Yosemite Milli Parkı ve %5.44
ile Yellowstone Milli Parkı izlemektedir.
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5.2.1.1-Grand Canyon Milli Parkı
Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan ve aynı zamanda Dünya Miras Alanı olan
Grand Canyon Milli Parkı 487,350 ha alandan oluşmaktadır. Parkın içinden geçen ve altı
milyon yıldır yer alan Colarado nehrinin aşındırmasıyla kanyon oluşmuştur. Grand Canyon
Milli Parkı doğal güzellikler dışında arkeolojik ve tarihi değerlere de sahiptir.
(www.nps.gov/grca). 1908 yılında ulusal anıt olarak ilan edilerek ilk korunan alan statüsüne
sahip olmuştur. 1919 yılında Milli Park ilan edilmiştir. 1975 yılında sınırları genişletilmiştir.
Grand Canyon Milli Parkı, Milli Parkın Dünya Miras Alanı olması, Doğal kaynakları
ve barındırdığı ekosistemler, Bilimsel araştırma için önemli olan doğal kaynakları, kültürel
değerleri, manzara niteliği ve önemi, doğal sessizlik ve ıssızlık, rekreasyonel fırsatlar gibi
birçok önemli değere sahiptir. Milli parkın planlama çalışmalarında parkın sahip olduğu
kaynakların korunmasına ve ayni zamanda ziyaretçilerin de verimli olarak milli parktan
yararlanmalarına dikkat edilmiştir. (http://www.nps.gov/grca/parkmgmt/). Grand Canyon Milli
Parkı Yönetim planında ziyaretçilerle ilgili çalışmalar çok detaylı olarak hazırlanmıştır. Parka
gelecek olan ziyaretçilerin her bölge için farklı olarak nasıl ulaşacağından, yapacağı aktiviteler,
ziyaretçiler için gerekli servisler planlanmış olup, bölgelerin taşıma kapasiteleri hesaplanmıştır
(Özbay, S., 2008). ABD milli parklarında zonlama, doğal zon, tarihsel zon, park gelişme zonu,
özel kullanım zonu şeklindedir.
Ortakların ve halkın katılımı, sembolik değere de sahip milli parklara Amerikan halkı
tarafından ciddi bir ilgi vardır. Tüm paydaşlar hukuksal ve profesyonel sorumlulukları
paylaşabilmekte, ulusal miras, kültürel gelenek gibi konularda bilgi almaktadır. Ulusal Park
Servisin görevi de bu konuyu dikkate alarak planlamada ortakların, halkın ve karar alma süreci
katılımını tasarlamak, katılımcılarla müzakere yapmaktır (Özbay, S., 2008).
Tablo:3- Grand Canyon Milli Parkında Yıllar İtibariyle Ziyaretçi Sayısı
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Grand
2 304 973 2 711 529 3 776 685 4 557 645 4 460 228 4 401 522 4 388 386 5 520 736
Canyon
Kaynak: https://irma.nps.gov/Stats/SSRSReports/Nati
Tablo:4- Amerika Birleşik Devletleri Milli Parkları İçinde Ziyaretçi Payı

Grand
Canyon

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

4.59%

5.06%

6.41%

6.63%

6.70%

6.91%

6.76%

7.33%

Kaynak: https://irma.nps.gov/Stats/SSRSReports/Nati
Tablo da görüldüğü üzere 1980 yılında Grand Canyon Milli Parkını 2 304 973 kişi
ziyaret etmişken 2015 yılında ziyaretçi sayısı 5 520 736 kişiye ulaşmıştır. 1980 ile 2015 yılları
arasındaki ziyaretçi artış oranı yaklaşık %140’dır.
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Yıllar içinde ziyaretçi sayısında önemli artışlar olduğu gibi, Amerika Birleşik
Devletlerindeki bütün Milli Parklar içindeki ziyaretçi payı da yıllar içinde büyümüştür. 1980
yılında %4.59’luk paya sahipken, 2015 yılında %7.33’lük paya sahip olmuştur. 1980 yılında
Great Smoky Mountains Milli Parkı (16.80%), Acadia Milli Parkı(5.53%), Rocky Mountain
Milli Parkı (5.26%), Grand Teton Milli Parkı(5.09%), Yosemite Milli Parkı (4.95%)’ından
sonra, 6. Sırada yer almaktadır. 1985 yılında 4. Sıraya yükselmiş, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010
ve 2015 yıllarında ikinci sıraya yükselmiştir.
5.2.1.2-Yosemite Milli Parkı
1890 yılında kurulan Yosemite milli parkı, Kalifornia eyaletinde Orta Sierra Nevada’da
3.081km2 alana sahiptir. 1984 yılında UNESCO Dünya Miraslarına dahil olmuştur. Parkın
yaklaşık %95’inde doğal yaşam şartları sürmektedir. Yosemite vadisinin 18.13 km2 alanına
ziyaretçi kullanımı yoğunlaşmıştır. Yosemite granit vadileri, buzulları, çağlayanları, temiz
ırmakları, geniş çayırları, binlerce göl ve göleti, vahşi doğası ve biyolojik alanları ile
uluslararası olarak tanınmıştır ( https://www.nps.gov/yose/index.htm).
Yosemite milli parkı sınırındaki Merced ve Tuolumne nehirleri hükümet tarafından
bilimsel amaçlı kullanılmak üzere belirlenmiştir. Yosemitenin jeolojik karakteri granit kayalar
ve eski kaya yapılarıdır. 10 milyon yıl önce Sierra nevadada yerkabuğu yükselmiş, batı ve
doğudaki eğimli yüzeyler oluşmuştur. Yerkabuğunun yükselmesi ırmak ve dere yataklarını
şekillendirmiş derinleşen kanyonlar oluşmuştur. Yaklaşık 1 milyon yıl önce kar ve buz
birikimleri yüksek alpin çayırlardan dere yataklarına doğru uzanan buzul formunu
oluşturmuştur. Yosemite vadisindeki buzulun uzunluğu buzul çağı başlangıcından bu yana
1219 m. ye ulaşmıştır. Bu oluşumlar günümüzde birçok ziyaretçiyi bölgeye çekmektedir. Park
alanı 609 m. ile 4000 m. yükseklik arasında değişiklikte yükseklikler göstermektedir. Yosemite
de 300 den fazla omurgalı, 85 tane yöreye özgü memeli hayvan ve 150 farklı kuş turu
bulunmaktadır (Çetinkaya, G., 2008).
Yosemite milli parkının yönetim planı iki ana amacı içermektedir. Birincisi
Yosemitenin eşsizliğinin ve çekiciliğinin sürdürülmesi, ikincisi insanlara eğlence, eğitim ve
rekreasyon imkanları sunmak ve gelecekte bu imkanların devamının sağlanmasıdır.
1954 yılında ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşmış, 1976 yılında 2 milyon kişi Yosemiteyi
ziyaret etmiş, 1990’ lı yılların ortalarında ziyaretçi sayısı 4 milyona ulaşmış, 2015 yılı itibariyle
4 milyonu aşmıştır.
Yosemite Milli Parkında yapılabilecek başlıca rekreatif ve turistik faaliyetler; doğa
yürüyüşü, kaya tırmanışı, binicilik, golf, kuş gözlemi, balıkçılık, bisiklet sürüşü, otomobil turu,
yüzme, rafting, cross-country kayağı ve hedikli yürüyüş, kayak, snowboard, buz pateni, sanat
ve fotoğrafçılık, gökyüzü gözlemi’ dir.
Yosemite Milli Parkında Ziyaret edilecek başlıca alanlar ; Yosemite Vadisi, Mariposa
Korusu, Wawona (Burada 19.yüzyılın sonlarından kalma tarihi Wawona oteli bulunmaktadır),
Glacier Point & Badger Geçidi (Glacier Point ve Badger Pass kayak alanına ulaşım kayaklarla
veya hediklerle yapılabilir.), Crane Düzlüğü, Tioga Yolu ve Tuolumne Çayırları, Hetch Hetchy
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vadisi, Kaya oluşumları, şelalelerdir. Yosemite Vadisi, 915 metre derinliğinde ve 1600 metre
uzunluğunda iki taraflı vadi yüzeylerinden oluşan kaya oluşumları ile tanınmaktadır. Glacier
Point en önemli alandır. Yosemitenin sembolu haline gelmiş olan 1219 metre uzunluğunda bir
vadi duvarı Half Dome, 914 metre uzunluğundaki Dünyadaki en büyük granit yüzeyini
oluşturan vadi duvarları El Capitan, günübirlik yürüyüş ve kaya tırmanışlarının yapıldığı
meşhur alanlardır.
Parktaki önemli başlıca şelaleler; Yosemite Şelalesi (740m.), Bridalveil Şelalesi
(189m.), Vernal Selalesi (97m.), Nevada Şelalesi (181m.), Ribbon Şelalesi (491m.), Staircase
Şelalesi (396m.) dir (Ayrıntılı bilgi için bakınız; https://www.nps.gov/yose/).
5.2.1.2.1- Yosemite Milli Parkında Konaklama İmkanları
Yosemite Milli Parkında konaklama imkanları çok çeşitlidir. Çadırlarda konaklama
imkan dahilinde iken, konaklanabilecek lüks odalarda mevcuttur. Birçok kamp alanı ve çok
sayıda pansiyon yer alır. Kampçılık oldukça yaygındır. Milli Parkta ziyaretcilerin kullanımına
açık 13 adet kamp alanı mevcuttur. Ayrıca bu alanların dışında Yosemite Milli Parkı
yönetiminin belirlediği kurallara uymak koşuluyla
kamp kurmak da mümkündür
(http://www.nps.gov).
Yosemite vadisindeki başlıca kamp alanları; Yukarı Çamlık (238 adet kamp alanı),
Aşağı Çamlık (60 adet kamp alanı), Kuzey Çamlığı (81 adet kamp alanı), Kamp 4 (35 adet
kamp alanı), Wawona Kamp Alanı (93 adet kamp alanı), Bridalveil Koyu Kamp Alanı (110
adet kamp alanı), Hodgdon Çayırı Kamp Alanı (105 adet kamp alanı), Crane Düzlüğü Kamp
Alanı (166 adet kamp alanı), Tamarack Düzlüğü Kamp Alanı (52 adet kamp alanı), Beyaz Kurt
Kamp Alanı (74 adet kamp alanı), Yosemite Koyu Kamp Alanı (40 adet kamp alanı), Porcupine
Düzlüğü Kamp Alanı (52 adet kamp alanı), Tuolumne Çayırı Kamp Alanı (304 adet kamp
alanı), (Çetinkaya, G., 2008)
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Harita:1- Yosemite Milli Parkı
Tablo:5- Yosemite Milli Parkı Milli Parkında Yıllar İtibariyle Ziyaretçi Sayısı
1980
Yosemite
Milli
Parkı

1985

2 490 282 2 831 952

1990

1995

2000

2005

2010

2015

3 124 939

3 958 406

3 400 903 3 304 144 3 901 408 4 150 217

Kaynak: https://irma.nps.gov/Stats/SSRSReports/Nati
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Tablo:6- Amerika Birleşik Devletleri Milli Parkları İçinde Ziyaretçi Payı (%)

Yosemite
Milli
Parkı

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

4.95%

5.28%

5.30%

5.76%

5.11%

5.19%

6.01%

5.51%

Kaynak: https://irma.nps.gov/Stats/SSRSReports/Nati
Tablo da görüldüğü üzere 1980 yılında Yosemite Milli Parkını 2 490 282 kişi ziyaret
etmişken 2015 yılında ziyaretçi sayısı 4 150 217 kişiye ulaşmıştır. 1980 ile 2015 yılları
arasındaki ziyaretçi artış oranı yaklaşık %67’dir.
Yıllar içinde ziyaretçi sayısında önemli artışlar olduğu gibi, Amerika Birleşik
Devletlerindeki bütün Milli Parklar içindeki ziyaretçi payı da yıllar içinde büyümüştür. 1980
yılında %4.95’luk paya sahipken, 2010 yılında %6.01’e çıkmış ancak 2015 yılında %5.51’lik
paya sahip olmuştur. 1980 yılında Great Smoky Mountains Milli Parkı (16.80%), Acadia Milli
Parkı(5.53%), Rocky Mountain Milli Parkı (5.26%), Grand Teton Milli Parkı (5.09%),’ından
sonra, 5. Sırada yer almaktadır. 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 yıllarında 3. Sıraya
yükselmiş ve 2015 yılında az bir farkla 4. sıraya gerilemiştir.

5.3-Birleşik Krallıkta Korunan Alanlar
İngiltere’ de milli parkların kuruluşu 1949’lardan sonra Kırsal Alan Kanunu ile
başlamıştır. Kanunda milli park seçim kriterleri ve parkın amaçları anlatılmıştır. Bu amaçlar
arasında parkın doğal güzelliklerinin korunması ve halkın eğlenmesini sağlayıcı uygulamaların
yapılması yer almaktadır. Bu kanunla 1951-1957 yılları arasında 10 milli park düzenlenmiştir
(Edwards, 1991’den Özbay, S., 2008). Milli parkların yönetim planı içinde, milli parkların
içinde bulunan yerleşmelerde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik refahının sağlanması önde
gelen amaçlardandır. İngiltere’deki milli parklar yerleşim alanlarını içermesi ve önemli kültürel
değerlere sahip olmaları sebebiyle Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN)’nin
sınıflandırmasında “V. Korunan Kara/Deniz Peyzajı Kategorisine” girmektedir.
Birleşik krallıkta korunan alanların bazıları uluslararası, bazıları ise ulusal düzeyde
korunan alan statüsündedir. Mesela Galler bölgesinde, Dyfi’de Ynyslas Beach, Biosphere
Reservi olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organisation) tarafından tanımlanmaktadır. Birleşik krallıkta 9 Biosfer Reservi
bulunmaktadır. Ayrıca 28 adet Dünya miras alanı vardır. Mesela St Kilda Dünya miras alanıdır.
Ulusal düzeyde tanımlanan koruma alanları 3 tipte belirtilebilir;

Milli Parklar - İngiltere, İskoçya ve Galler'de

Olağanüstü Güzel Doğal Alanlar (AONB) - İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler'de

Ulusal Manzara Alanları – İskoçya
İngiltere’de de önemli veya tehlike altındaki habitatların, ekosistemlerin korunması,
zararlı olabilecek insan faaliyetlerini sınırlamak, doğaya zarar vermeyecek şekilde arazi
kullanımına imkan vermek, doğal ve kültürel değerleri korumak, bozulmuş alanları onarmak
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için genelde zonlama sistemi uygulanmaktadır. İngiltere’de zonlama, doğal zon, kırsal zon ve
kasaba köylerin bulunduğu diğer bir zon şeklinde yapılmaktadır.
Milli Parklar; Milli Parklar, Köy ve kasabaların da içinde yer alabildiği kırsal
alanlardır. Köy ve kasabalar planlama kontrolleri dahil olmak üzere, ulusal parklara bakmada
yardımcı olmak için bir yetkiye sahiptirler.
İngiltere'de 10 tane, Galler'de 3 tane, İskoçya'da 2 tane olmak üzere toplam 15 adet milli
park vardır. Kapladıkları alan, İngiltere' de 12.126 km², Galler'de 4.141km² ve İskoçya' da 5.665
km² olmak üzere toplamda 21.932 km² dir. İlk milli park 1951 yılında ilan edilen Peak
Bölgesidir. En fazla alan kaplayan bölge ise 3.800 km² alana sahip Cairngorms’dur.
İngiltere'deki milli parklar; Broads, Dartmoor, Exmoor, Lake District, New Forest,
Northumberland, North York Moors, Peak District, South Downs ve Yorkshire Dales’dir.
İskoçya'dakiler; Cairngorms ve Loch Lomond ve Trossachs’dır.
Galler'dekiler; Brecon Beacons, Pembrokeshire Coast ve Snowdonia’dır.
Milli parkların kuruluş tarihlerine bakacak olursak;
1951 yılında; Peak District, Lake District, Snowdonia and Dartmoor Milli Parkları,
1952’ de Pembrokeshire Coast ve North York Moors Milli Parkları,
1954’de Yorkshire Dales and Exmoor Milli Parkları,
1956’da Northumberland Milli Parkı,
1957’de Brecon Beacons Milli Parkı,
1989’da Broads’a Milli Park için denklik statüsü verildi
2002’de Loch Lomond & The Trossachs Milli Parkı,
2003’de Cairngorms Milli Parkı,
2005’de New Forest Milli Parkı,
2010’da South Downs Milli Parkı kurulmuştur.
5.3.1-Olağanüstü Güzel Doğal Alanlar
Olağanüstü Güzel Doğal Alanlar (AONB), İngiltere'de 35 tane, Galler'de 4 tane,
İngiltere ve Galler'de 1 tane, Kuzey İrlanda'da 9 tane olmak üzere 49 adettir. Kapladıkları alan,
İngiltere'de 19.596 km², Galler'de 844 km², Kuzey İrlanda'da 2.861 km² olmak üzere toplamda
23.301 km² dir. İlk ilan edilen Olağanüstü Güzel Doğal Alan ((AONB), Gower yarımadası
olup, 1956 yılında ilan edilmiştir. En fazla alan kaplayan bölge ise 2.038 km² alana sahip
Cotswolds ‘dur.
5.3.2-Ulusal Manzara Alanları
Ulusal Manzara Alanları İskoçya’ da 40 tanedir. Toplam 13,783km² lik alana sahiptir.
İlk ilan edilen Ulusal Manzara Alanı, 1981 yılında ilan edilen Loch Rannoch ve Glen Lyon’dur.
En fazla alan kaplayan bölge ise 1452 km² alana sahip Batı Ross ‘dur.
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İngiltere’de Milli parkların mülkiyet itibariyle büyük payı özel mülkiyete aittir. Mesela
Peak District’in %70,1’i, Yorkshire Dates’in % 96,1’i, Pembrokshire Coast’in %85,7’si, The
Broads’un %86,5’i, North York Moors’un %79,9’u, Exmoor’un %77,1’i özel mülkiyete aittir.
Genelde özel mülkiyet bu tür korunan alanlarda sorun olmakla birlikte, İngiltere’de Doğa
koruma yönetim politikalarında halkın katılımının önemli olması ve burada yaşayan halkın
beklentilerinin koruma–kullanma dengesi gözetilerek plan ve projelerde yer alması
uygulamalarda kolaylık sağlamaktadır.
Ziyaretçilerin milli parklara gelmelerinin ana nedeni % 58 ile parkı ziyaret etmek,
manzaradan zevk almak ve tadını çıkarmak olup, insanların milli parkları ziyaret etmesinin
başka sebepleri de vardır. Bunlar:


Manzara ve peyzaj



Bir önceki ziyaretten memnun olma, zevk alma



Huzur ve sessizlik



Açıkhava etkinliğinde yer alma, onun bir parçası olma



Ulaşılabilir olması



Milli parkta yaşayan aile ve arkadaşlarını ziyaret etmek.



Milli parkta kendi kendine konaklayabilme



Daha önce yapılmamış olması



Milli park olması sebebiyle



Ziyaret için tavsiye edilmiş olması



Her yıl geliyor olmak (http://www.nationalparks.gov.uk/

Milli parklar içinde ziyaretçiler için en popüler faaliyetler:


Yürüyüş (40%)



Araba ile gezip görmek (19%)



Rahatlama (12%)



Kasaba ve köyleri ziyaret etmek (10%)

İnsanların küçük bir kısmı için binicilik, dağcılık, kayak ve diğer doğa sporları
diğer faaliyetlerdir.


Turizmin bazı olumlu etkileri ise:


Yerel halk için iş imkanı yaratması,
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Yerel ekonomi için gelir sağlaması,

Köydeki dükkanlar, otobüs hizmetleri,
korumaya, güçlendirmeye yardımcı olması,




postahaneler gibi köy hizmetlerini

Yerel gıda ve el sanatları için talepleri arttırmasıdır.

5.3.3-Peak District Milli Parkı
Peak District Milli Parkı Britanya’nın ilk milli parkıdır. 1951 yılında milli park ilan
edilmiştir. 143.833 ha alana sahiptir. Sınırları içinde 38.100 kişinin yaşadığı (Derbyshire,
Yorkshire, Staffordshire, and Cheshire) Milli park, tarım alanları (77.520 ha), maden alanları
ve turizm faaliyetlerinin yer aldığı bir alandır. Park birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir
(http://www.peakdistrict.gov.uk/learning-about/about-the-national-park). (Şekil ). İngiltere
nüfusunun yaklaşık %33’ü parkın çevresinde yaşamakta olup, yönetim planında Halkın %24
gibi büyük bir oranının milli parktaki turizm ve yeme içme hizmeti sağlayan sektörde çalıştığı
görülmüştür. Sonuç olarak milli park halk için önemli bir geçim kaynağı da sağlamaktadır
(Özbay, S., 2008 ).
Harita:2- Peak District Milli Parkı
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Uygulamalar
Bir Milli Parkın gözlemlenmesi

116

Uygulama Soruları



Gözlemlediğiniz Milli Park hangi özellikleri itibariyle koruma altına alınmıştır?
Daha önce gözlemlediğiniz ve koruma altına alınması gerektiğini düşündüğünüz bir
kırsal alan var mı? varsa hangi özellikleri sebebiyle korunmasını düşündünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, korunan alanlara, özellikle Milli Parklara ait örnekleri, ABD’de başlıca
korunan alanları ve özelliklerini, Birleşik Krallıkta başlıca korunan alanlarının genel özellikleri
ve turizm ve rekreasyon bakımından yaralanılmaları hakkında bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, milli parkçılığın öncülüğünü yapan ülkelerden biri
verilmiştir?
A) Brezilya
B) Kanada
C) Japonya
D) Çin
E) İspanya
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kanada’daki Wood Buffalo Milli Parkının
dünyaca tanınmasını sağlayan özelliği verilmiştir?
A) Yüzölçümüyle
B) Ziyaretçi sayısıyla
C) Konaklama tesisleriyle
D) Bitki çeşitliliğiyle
E) Sulak alanlarıyla
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya genelindeki
verilmiştir?
A) 1000’den az

milli parkların sayısı

B) 600’den az
C) 1 500-2 500 arası
D) 6 000’ den fazla
E) 16 000’den fazla
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa’daki korunan sahalarla ilgili olarka,
“ziyaretçi yönetimi sisteminin en iyi uygulandığı alan” özelliği hangi ülkedeki milli parka
verilmiştir?
A) İtalya
B) Portekiz
C) Avusturya
D) Kanada
E) İzlanda
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5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İtalya’daki Abruzzo Milli Parkının A zonuna ait
özelliklerden biri verilmemiştir?
A) Sadece bilimsel araştırmalar yapılmaktadır
B) Mutlak koruma alanıdır
C) Devlet koruma altına aldığı bu topraklar için köylülere yılda 500 bin Euro kira ödemektedir
D) Artan nüfusun göç etmesine izin verilmemektedir
E) Özel izinle giriş yapılmaktadır
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ABD’nin yüzölçümü itibariyle en büyük ulusal
parkının yer aldığı eyelet verilmiştir?
A) Kolorado
B) Alberta
C) Missisipi
D) Teksas
E) Alaska
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “ABD’de yapılan bir araştırmaya göre,
Amerikalıların ortalama %69’u çeşitli türlerde açık hava rekreasyonuna katılmakta ve son bir
yıl içerisinde çeşitli rekreasyon türlerinden en az birine katılanların oranı A.B.D.
nüfusunun……………..oluşturmaktadır.” cümlesindeki boşluğu doğru olarak tamamlayan
ifade verilmiştir?
A) %45,5’ini
B) %55,5’ini
C) %65,5’ini
D) %75,5’ini
E) %95,5’ini
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ABD’de en çok ziyaret edilen milli park
verilmiştir?
A) Great Smoky Mountains
B) Hot Springs
C) Abruzzo
D) Grand Canyon
E) Hohe Tauern
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9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan ve aynı
zamanda Dünya Miras Alanı olan Grand Canyon Milli Parkın içinden geçen akarsuyun adı
verilmiştir?
A) Missisipi nehri
B) Azzuori nehri
C) Colarado nehri
D) Golf stream nehri
E) Tuna nehri
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ABD milli parklarında uygulanan zonlardan biri
verilmemiştir?
A) Doğal zon
B) Manzara zonu
C) Tarihsel zon
D) Park gelişme zonu
E) Özel kullanım zonu
Cevaplar
1) B 2) A

3) D

4) C

5) D

6) E

7) E

8) A

9) C

10) B
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6. KIRSAL TURİZM MEKÂNI OLARAK KORUNAN VE ÖZEL
STATÜLÜ ALANLAR: TÜRKİYE’NİN KORUNAN ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1- Türkiye’nin Korunan Alanları
6.1.1-Milli Parklar
6.1.2-Tabiatı Koruma Alanı
6.1.3-Tabiat Parkı
6.1.4-Tabiat Anıtı
6.1.5-Özel Çevre Koruma Bölgesi
6.1.6-Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri
6.1.7-Sulak alan
6.1.8-Yaban Hayat Geliştirme Sahaları
6.1.9-Ramsar Alanı
6.2-KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
6.2.1-Küre Dağları Milli Parkında Mağaralar
6.2.1.1-Buz Mağarası
6.2.1.2-Ejder Mağarası
6.2.1.3-Ilgarini Mağarası
6.2.1.4-Medil-1 Mağarası
6.3-Küre Dağları Milli Parkındaki Başlıca Tur Güzergahları
6.3.1- Karadere Vadisi Tur Güzergahı
6.3.2. Başköy-Karapınar Çayırı Tur Güzergahı
6.3.3. Turanlar Köyü - Zoni Yaylası - Karapınar Çayırı – Söğütlü Köyü Tur Güzergahı
6.3.4. Fırınlı Köyü - Sipahiller Köyü Tur Güzergahı
6.3.5. Ören Köyü - Pınarsu Tur Güzergahı
6.3.6. Yaylaköy / Başköy- Armutlu Çayırı Tur Güzergahı
6.3.7. Yanardağ Mahallesi - Horma Kanyonu - Ilıca Şelalesi - Tur Güzergahı
6.3.8. Kerteköy - Kokurdan Yayla - Valla Kanyonu Tur Güzergahı
6.3.9. Valla Mahallesi - Valla Kanyonu Tur Güzergahı
6.3.10. Yumaklı Mahallesi - Valla Kanyonu Tur Güzergahı
6.3.11. Kerteköy - Dağlı Köyü Tur Güzergahı
6.3.12. Dağlı Mahallesi - Kok Çukuru - Çalköy Mahallesi Tur Güzergahı
6.3.13. Şenpazar Cide Karayolu - Çamdibi Mahallesi Tur Güzerahı
6.3.14. Şenpazar Cide Karayolu - Çamdibi Mahallesi Tur Güzergahı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’nin korunan alanları ve statüleri nelerdir?
Küre dağları milli parkının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’nin korunan alanları

Türkiye’nin
korunan
alanlarını ve özelliklerini
anlamak.

Küre dağları milli parkı

Küre dağları milli parkının
kaynak değerlerinin ve
özelliklerinin
kavranması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Koruma alanları



Milli park



Tabiat Parkı



Küre Dağları Milli Parkı
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Giriş
Türkiye’nin korunan alanları deniz ve kıyılardan; dağlara; deltalardan, ormanlara ve
yaylalara; bozkırlardan göl ve akarsu sistemlerine; derin vadiler ve kanyonlardan buzullara
kadar çeşitli doğal ekosistemleri barındırmaktadır. Korunan alanlar, nesli tehlike altında,
endemik birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmakta olup, ekolojik özelliklerinin ve
doğal güzelliklerin yanı sıra jeolojik, jeomorfolojik, peyzaj, tarihi, arkeolojik ve kültürel
değerlere sahip alanları da içermektedir. Türkiye gerek doğal kaynaklar gerekse beşeri
kaynaklar itibariyle oldukça zengindir. Bu kaynakların koruma – kullanma dengesi altında
geleceğe aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda kaynakların turizm sektörünce
değerlendirilmesi değerlerin hem ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayacak hemde
ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu genel çerçeve içinde özellikle kırsal alanlara ve
burada yaşayan kırsal nüfusa katkısı daha da önem taşımaktadır.
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6.1- Türkiye’nin Korunan Alanları
Türkiye’nin korunan alanları deniz ve kıyılardan; dağlara; deltalardan, ormanlara ve
yaylalara; bozkırlardan göl ve akarsu sistemlerine; derin vadiler ve kanyonlardan buzullara
kadar çeşitli doğal ekosistemleri barındırmaktadır. Korunan alanlar, nesli tehlike altında,
endemik birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmakta olup, ekolojik özelliklerinin ve
doğal güzelliklerin yanı sıra jeolojik, jeomorfolojik, peyzaj, tarihi, arkeolojik ve kültürel
değerlere sahip alanları da içermektedir.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2012 yılı içerisinde "Türkiye'nin
Korunan Alanları Bilgi Sistemi" Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmayla ülkemizin
karasal korunan alan büyüklüğü 5 milyon 647 bin 568 hektar olarak tespit edilmiş olup, bu
alanın ülke yüzölçümüne oranı % 7,24' tür.
Türkiye’nin korunan alanlarının sayılarına bakılacak olursa; Milli Parklar 40, Tabiatı
Koruma Alanı 31, Tabiat Parkı 187, Tabiat Anıtı 107, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 80,
Muhafaza Ormanları 55, Doğal Sitler 1273, Özel Çevre Koruma Bölgesi 15, Ramsar Alanı
14, Biyosfer Rezervi 1, Dünya Miras Alanı 11’dir.

Tablo:1-Türkiye’nin Korunan Alanları
Korunan Alan Türü

Korunan Alan Değeri

Milli Park

Ulusal

40

Tabiatı Koruma Alanı

Ulusal

31

Tabiat Parkı

Ulusal

187

Tabiat Anıtı

Ulusal

107

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Ulusal

80

Muhafaza Ormanı

Ulusal

55

Doğal Sit

Ulusal

1273

Özel Çevre Koruma Bölgesi

Bölgesel

16

Ramsar Alanı

Küresel

14

Biyosfer Rezervi

Küresel

1

Dünya Miras Alanı

Küresel

11

TOPLAM

Sayı

1815

Kaynak: http://www.milliparklar.gov.tr/korunanalanlar/korunanalan1.htm erişim 2013
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Tablo:2- Türkiye’deki Alan Koruma Statüleri ve İlgili Kanunlar
Koruma Statüleri

İlgili Kanun

Milli Parklar Milli

Parklar Kanunu

Tabiatı Koruma Alanları

Milli Parklar Kanunu

Tabiat Anıtları

Milli Parklar Kanunu

Tabiat Parkları

Milli Parklar Kanunu

Muhafaza Ormanları

Orman Kanunu

Gen Koruma Ormanları

Orman Kanunu

Tohum Mescereleri

Orman Kanunu

Orman İçi Dinlenme Yerleri

Orman Kanunu

Tohum Bahçeleri

Orman Kanunu

Yaban Hayatı Koruma Sahaları

Kara Avcılığı Kanunu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları

Kara Avcılığı Kanunu

Su Ürünleri İstihsal Sahaları

Su Ürünleri Kanunu

Doğal Sit Alanları

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Dünya Kültürel ve Doğal Miras Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair
Alanları
Sözleşme
ASCI (Zümrüt Ağı Alanları)

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yasama Ortamlarını Koruma
Sözleşmesi

Özel Çevre Koruma Bölgeleri

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe
İlişkin Protokol, Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname

Ramsar Alanları

(Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkındaki Sözleşme,
Ramsar Sözleşmesi Sulak Alanları Koruma
Yönetmeliği)

Natura 2000 Alanları

(Avrupa Birliği Kuşları Koruma Yönetmeliği 9/409/EEC
Avrupa Birliği Habitatları ve Türleri Koruma
Yönetmeliği 92/43/EEC)
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Kaynak: http://wcpa.iucn.org
Bunlara ilave olarak Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımına katkı
sağlayabilecek ve kullanılan kaynakların yönetimine dair düzenlemelerin yer aldığı, Orman
Kanunu (6831-31.08.1956), Mera Kanunu (4342-25.02.1998) ve Mera Yönetmeliği, Kıyı
Kanunu (3621/3830-04.04.1990), Tarım Kanunu (5488-18.04.2006), Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu (5403-03.07.2005), Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik
Kanunu (4122-23.07.1995), Organik Tarım Kanunu (5262-01.12.2004) ve Yönetmeliği, İyi
Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına
Dair Yönetmelik gibi kanun ve yönetmelikler de vardır. (UBSEP, 2007)

6.1.1-Milli Parklar
Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel
kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eder.
Türkiye’de milli parklar 40 adet olup, 848.119 hektar alan kaplamaktadırlar.
Bunlar; Yozgat Çamlığı (267 Ha), Karatepe – Aslantaş (4.145 Ha), Soğuksu (1.187 Ha),
Kuşcenneti (17.058 Ha), Uludağ (13.024 Ha), Yedigöller (1.623 Ha), Dilek Yarımadası –
Büyük Menderes Deltası (27.598 Ha), Spil Dağı (6.867 Ha), Kızıldağ (55.106 Ha), Güllük Dağı
– Termessos (6.700 Ha), Kovada Gölü (6.551Ha), Munzur Vadisi ( 42.674 Ha), Beydağları
Sahil MP (31.018 Ha), Gelibolu Yarımadası Tarihi MP (33.439 Ha), Köprülü Kanyon (35.719
Ha), Ilgaz Dağı (1.118 Ha), Başkomutan Tarihi MP ( 40.948 Ha), Göreme TMP (9.614 Ha),
Altındere Vadisi (4.468 Ha), Boğazköy – Alacahöyük (2.600 Ha), Nemrut Dağı (13.827 Ha),
Beyşehir Gölü (86.855 Ha), Kazdağı (20.935 Ha), Altınbeşik Mağarası (1.147 Ha), Hatila
Vadisi (16.944 Ha), Kaçkar Dağları (52.970 Ha), Karagöl – Sahara (3.251 Ha), Aladağlar
(55.064 Ha), Marmaris (29.206 Ha), Saklıkent (1.643 Ha), Troya Tarihi MP (13.517 Ha),
Honaz Dağı (9.429 Ha), Küre Dağları (37.753 Ha), Sarıkamış-Allahuekber Dağları (22.519
Ha), Ağrı Dağı ( 88.014 Ha), Gala Gölü (6.087 Ha), Sultan Sazlığı ( 24.357 Ha), Tek Tek
Dağları (19.335 Ha), İğneada Longoz Ormanları (3.155 Ha), Nene Hatun Tarihi MP (387 Ha)’
dır.

6.1.2-Tabiatı Koruma Alanı
Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz
tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve
mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış
tabiat parçalarıdır.
Türkiye’de 31 adet tabiatı koruma alanı bulunup, 63 694 hektar alan kaplamaktadır.
Bunlar; Hacıosman Ormanı, Kasatura Körfezi, Tekkoz – Kengerli Düz, Kasnak Meşesi, Kargı
Köyü, Sığla Ormanı, Sarıkum, Beykoz Göknarlık, Kavaklı, Çitdere, Kökez, Vakıf Çamlığı,
Kazdağı Göknarı, Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı, Sırtlandağı Halep Çamı, Kale – Bolu
Fındığı, Seyfe Gölü, Alacadağ, Domaniç – Kaşalıç, Çığlıkara, Körçoban, Çamburnu, Dibek,
Habibi neccar Camii, Demirciönü,Yumurtalık Lagünü, Dandindere, Kartal Gölü, Akgöl (Ereğli
Sazlığı ), Örümcek Ormanı, Camili-Efeler Ormanı, Camili-Gorgit’tir.
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6.1.3-Tabiat Parkı
Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme
ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını ifade eder.
Türkiye’de 187 adet tabiat parkı olup, 89 062 hektar alan kaplamaktadır. Tabiat
parklarından bazıları; Ölüdeniz – Kıdrak, Abant Gölü, Yazılı Kanyon, Uzungöl, Polonezköy,
Ayvalık Adaları, Türkmenbaşı, Akdağ, Çamkoru, Örnekköy, Gölbaşı Gölleri, Yavşan Yaylası,
Eğriova, Tekkedağı, Sarımsaklı, Koçkayası, Marmaracık Koyu, Fatih Ormanı, Avcıkoru,
Kuzuyayla, Uzuntarla, Kuyuluk, Usuluk Koyu, Katrancu Koyu, Poyrazlar Gölü, Çamlıkoy,
Gölpınar, Kadınçayırı, Tunca Vadisi’dir.

6.1.4-Tabiat Anıtı
Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve
milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.
Türkiye’de 107 adet tabiat anıtı vardır. 5.762,43 hektar alan kaplamaktadır. Mut
Yerköprü Şelalesi, Meke Gölü, Evciler Köyü Sedir Ağacı (Burdur), Altıkardeşler (Karaman),
Yüzen Adalar (Bingöl), Nemrut Kalderası (Bitlis), Kula Peribacaları (Manisa), Görkemli Meşe
(Sinop) bunlardan sadece birkaç tanesidir.

6.1.5-Özel Çevre Koruma Bölgesi
Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına
duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel
kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin
yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin
tek elden hazırlanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen bölgelerdir.

6.1.6-Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölge Sayısı 15 olup, 13.335.86 km2 ‘lik bir alan
kaplamaktadır. Bunun 10.493.08 km2 ‘si karasal alan, 2.866 km2’ si denizel alandır. Deniz kıyı
uzunluğu ise 1.134 km’dir. Başlıca özel çevre koruma bölgeleri; Gökova (576.9 Km2),
Köyceğiz-Dalyan (461.46 Km2) , Fethiye-Göcek (805.37 Km2), Patara (197.10 Km2), KaşKekova (257.83 Km2), Göksu Deltası (228.5 Km2), Belek (111.79 Km2), Saros Körfezi (730.21
Km2), Foça ( 71.44 Km2), Datça-Bozburun (1443.89 Km2), Pamukkale (66.56 Km2), Gölbaşı
( 273.94 Km2), Ihlara ( 54.64 Km2), Tuz Gölü (7414 Km2), Uzungöl (149.12 Km2)’ dir.
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Tablo:3-Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Nüfus/ 2008
(Kişi)

Alanın
Türkiye
Yüzdesi

Bölge İsmi

İlan Tarihi

Alanı
(Km2)

Gökova

05.07.1988

576.9

8.412

%0,050

Köyceğiz-Dalyan

05.07.1988

461.46

31.465

%0,040

Fethiye-Göcek

05.07.1988

805.37

102.109

%0,100

Patara

02.03.1990

197.10

24.326

%0,025

Kaş-Kekova

02.03.1990

257.83

1.588

%0,020

Göksu Deltası

02.03.1990

228.5

29.366

%0,020

Belek

21.11.1990

111.79

21.306

%0,010

Saros Körfezi

22.12.2010

730.21

6.861

%0,063

Foça

21.11.1990

71.44

25.581

%0,009

Datça-Bozburun

21.11.1990

1443.89

26.507

%0,120

Pamukkale

21.11.1990

66.56

8.932

%0,010

Gölbaşı

21.11.1990

273.94

91.630

%0,020

Ihlara

21.11.1990

54.64

6.186

%0,005

Tuz Gölü

02.11.2000

7414

326.652

%1,000

Uzungöl

07.01.2004

149.12

2.464

%0,010

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/projeler/ockb/index.

6.1.7-Sulak alan
Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu,
denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri
kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün
sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına
doğru kalan yerleri ifade eder.
Türkiye’de sulak alanlar toplam 2.206.835 hektar olup, Türkiye’nin uluslararası öneme
sahip sulak alanlarının bazıları; Uluabat Gölü (Bursa 13500 ha ), Göksu Deltası (Mersin 14
480 ha), Gediz Deltası (İzmir 20 400 ha), Sultansazlığı (Kayseri 39 000 ha), Kızılırmak Deltası
(Samsun 21 700 ha), Yumurtalık Lagünü (Adana 16 430 ha), Tuz Gölü (Aksaray Ank. Konya
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533 000 ha), Balık Gölü (Ağrı 3 400 ha), Kuş Gölü (Balıkesir 16 000 ha), Akyatan Gölü
(Adana 14000 Ha), Burdur Gölü (Burdur 25 000 ha), Gölbaşı Gölleri (Adıyaman 7 000 ha),
Eber Gölü (Afyon 6400 ha), Patara Kıyı Ekosistemi (Antalya 11 910 ha), Aksu Deltası
(Antalya 16 500 ha), Ayvalık kıyı ekosistemi (Balıkesir 25 810 ha), Kocaçay Deltası (Bursa
4 200 ha)’ dır.

6.1.8-Yaban Hayat Geliştirme Sahaları
Türkiye’de 80 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olup, 1 milyon 200 bin hektarlık bir
alan kaplamaktadır. Türkiye’deki korunan alanların yüz ölçümünün üçte birini oluşturmaktadır.
Bu alanlar, Anadolu Yaban Koyunu, dağ keçisi, ayı, sırtlan ve flamingo gibi Anadolu’ya özgü
ve nadir yüzlerce canlının son yaşam alanlarıdır. Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının bazıları;
Afyon Sandıklı Akdağ, Ankara Beypazarı Kapaklı, Antalya Alanya Dimçayı, Afyon Sandıklı
Akdağ, Antalya Düzlerçamı, Bitlis - Adilcevaz Süphandağı, Bolu Göynük Kapıormanı, Bolu
Yedigöller, Hatay-İskenderun-Arsuz, Karabük Sırçalı Kanyonu, Kars-Sarıkamış Kağızman,
Mersin Tarsus Kadıncık Vadisi, Mersin-Çamlıyayla-Cehennemderesi, Muğla Köyceyiz,
Osmaniye Zorkun Yaylası, Rize Çamlıhemşin Kaçkar, Sinop Bozburun’dur.

6.1.9-Ramsar Alanı
28/12/1993 tarihli ve 3958 sayılı kanunla uygun bulunan Ramsar Sözleşmesinin 2 nci
maddesi gereğince, Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesine dahil edilen sulak
alanları ifade eder.
Aşağıda korunan alanlara örnek olarak Küre Dağları Milli Parkı ele alınmıştır.

6.2-Küre Dağları Milli Parkı
Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Kastamonu ve Bartın il sınırları içinde yer alan Küre
Dağları, 2000 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş, 2012 yılında da pan park (Avrupa’nın
Seçkin Milli Parkları Ağı Üyesi ) ilan edilmiştir. Türkiye’nin ilk pan parkıdır. Dünya Doğayı
Koruma Vakfı (WWF), Küre Dağları Milli Parkını Türkiye ormanlarının 9 sıcak noktasından
biri olarak kabul etmektedir. Küre Dağlarının batı bölümünde yer alan bu alan 37.753 hektar
olup, etrafında 134.266 hektarlık bir alan tampon alan olarak ayrılmıştır. Dolayısıyla 172 119
hektar alan kaplamaktadır.
Milli Park içinde yerleşme yoktur. Yaşam yakın çevresinde sürmekte olup, Küre Dağları
çevresinde 8 ilçe, 123 köy bulunmaktadır. Kıyı boyunca Amasra, Kurucaşile, Cide, İnebolu,
Abana, Çatalzeytin, Türkeli ve Ayancık yer alırken, güneyde Ulus, Pınarbaşı, Azdavay,
Kastamonu, Taşköprü ve Boyabat yer alır. Milli Parkın çevresinde bulunan köyler çok zengin
folklorik değerlere sahiptir. Bölgeye özgü türküler, giyilen yerel kıyafetler, geleneksel el işleri,
özgün mutfak kültürü en önemli kültürel öğeler olarak bahsedilebilir. Köylerdeki genelde ahşap
malzemeden yapılmış, yöresel mimarinin özgün örneklerini yansıtan geleneksel meskenler
diğer önemli bir kültür öğesi olarak karşımıza çıkar. Bölgede turizm amacıyla düzenlenen
konaklarda, geleneksel ahşap mimariyle yapılan evlerde konaklamak ve yöresel tadları
denemek turizm ve rekreatif faaliyetlerin en önemli uygulamalarıdır.
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Küre dağları batıda Bartın çayından başlamakta, doğuda Kızılırmak’a, kuzeyde
Karadeniz’e ve güneyde Gökırmak’a kadar uzanış göstermektedir. Doğu –batı doğrultusunda
300 kilometrelik uzanışa sahip bu alanda topoğrafya, bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir.
Ormanlar, akarsular, mağaralar, kıyı, düzlükler önemli unsurlar olarak görülmektedir.
Yaralıgöz dağı (2019m.), Ballıdağ (1746 m.), Karakuz (1282 m.), Göynük Dağı (1804m.),
Dikmen Dağı (1657m.) önemli yükseltilerdir. Kıyı boyunca akarsuların denize ulaştıkları
yerlerde küçük koylar ve bunların dışında yüksek kıyılar, falezler yer alır. Akarsular aktıkları
yataklarda derin vadileri oluşturmuşlardır.
Küre Dağları Milli Parkı çevresinde kışlar soğuk, yazlar nispeten ılık geçmekte, iç
kesimlere doğru gidildikçe iklim sertleşmektedir. Kıyı kesimlerde bol yağış görülürken,
yağışlar iç kesimlerde azalmaktadır. Milli Parktaki akarsuların akışı kuzeye doğru olup,
Karadeniz’e ulaşmaktadır. Milli Park’ın sınırları içinde yer alan başlıca akarsular; Milli Park’ın
dışında doğan Devrekani ve Şehriban (Aydos) çayları ile Milli Park’ın içinden doğan ve Bartın
Çayı’nın kolları olan Ulus ve Arıt çayları gibi bazı akarsulardır. Bu akarsulardan en önemlisi
Devrekani Çayı olup, Milli Park alanı sınırları içinde 51 km, Milli Park alanı sınırları dışında
95,7 km olmak üzere toplam 146,7 km uzunluğundadır. Akarsulardan bir diğeri olan Ulus Çayı
(Uluçay), Mili Park sınırları içinde 19,2 km, Milli Park sınırları dışında 78,9 km. olmak üzere
yaklaşık 98,1 km. uzunluğa sahiptir. Ulus Çayı, Bartın Çayı ile birleşerek diğer akarsular gibi
Karadeniz’e dökülmektedir. Bu akarsular ve bunların kolları bölgenin bugünkü jeomorfolojik
yapısının oluşmasında etkili olmuşlardır. Bölgedeki Ulukaya su kaynağı da Ulukaya Şelalesi’ni
oluşturmaktadır.
Küre dağları milli pankında da zonlama çalışmaları yapılmış olup, park; Mutlak koruma
bölgesi, Hassas koruma bölgesi, Sürdürülebilir kullanım bölgesi ve kontrollü kullanım
bölgelerine ayrılmıştır. Günümüzde tehlike altındaki “Karadeniz Nemli Karstik Orman”
ekosistemlerinin, en iyi yabanıl örneklerine sahip Küre Dağları Milli Parkı, Avrupa’da
korunması gereken 100 Orman Sıcak Noktası içinde yer alır. Sıcak Nokta, doğa korumacıların
dünyada endemizm düzeyi yüksek ve aynı zamanda hızla habitat kaybına uğrayan alanları tarif
etmek üzere kullandıkları terimdir.
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“Kuzey Anadolu ve Kafkasya Ilıman Kuşak Ormanları” Dünya Doğayı Koruma
Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden
biridir. Küre Dağları Milli Park alanı da, 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike
altında olan 59 bitki taksonu barındırdığından bu çok değerli bölgenin bir parçasıdır.
(http://www.kdmp.gov.tr/sayfa/kure-daglari-milli-parki)
Küre Dağları Mili Parkındaki yaşam ortamı çeşitliliği, çok sayıda hayvan türünün de
varlığına zemin hazırlamıştır. Yaban kedisi (Felis sylvestris), susamuru (Lutra lutra), bozayı
(Ursus arctos) ve ulugeyik (Cervus elaphus) gibi memeli türleri dahil, Türkiye’de yaşayan 160
memeli türünün 48'ine bu alanda rastlanmaktadır. Ayrıca 129 kuş türünün yaşadığı
belirlenmiştir. Bu türlerden küçük akbabaların (Neophron percnopterus) nesli küresel ölçekte
tehlike altındadır. Kuş türleri için önemli olan coğrafi şekillerden geniş vadilere bakan yüksek
kayalıklar, akbaba, şahin, kartal ve gece yırtıcılarının barınması için uygun alanlar oluşturur.
Ancak alan sadece yırtıcı türler değil, hem deniz kıyısında üreyen ve kışlayan su kuşları, hem
de ılıman kuşak orman biyolojik türleri için önemlidir. Küre Dağları Milli Parkı, bu nedenle,
Doğa Derneği ve BirdLife International (Dünya Kuşları Koruma Kurumu) tarafından 2004
yılında güncellenen “Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları” listesinde yer alır.
Küre Dağları Milli Parkı’nda 113 omurgasız türünün varlığı belirlenmiştir. Bölgede tespit
edilen çiftyaşamlı (amfibi) türü sayısı 10, sürüngen türü sayısı ise 23'tür.
(http://www.kdmp.gov.tr/sayfa/kure-daglari-milli-parki)
Karstik özelliklere sahip bölgede çok çeşitli karstik oluşumlar vardır. Burada karstik
jeomorfolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde ilginç örnekleri oluşmuştur. Bu karstik birimler
içerisinde özellikle Mağaralar, kanyonlar, boğazlar, düdenler görülmeye değer en önemli
oluşumlardır.
Küre Dağları Milli Parkının vejetasyon yapısı üç gruba ayrılabilir:
• Batı Karadeniz ılıman kuşak kayın ve köknar ormanları
• Pseudo-maki formasyonları
• Karstik alan karışık ormanları
Bir dizi uçurum ve kanyonla sınırlanmış olan Küre Dağları Mili Parkının çekirdek alanı,
doğal ve yarı doğal, yaşlı, karışık yapraklı (kayın, gürgen, kestane, akçaağaç, dişbudak) ve iğne
yapraklı (endemik Uludağ göknarı, karaçam ve sarıçam) ormanlara sahiptir. Alan, ılıman kuşak
yapraklı ve iğne yapraklı türlerden oluşan homojen bir karışık orman özelliği göstermektedir.
Özellikle herdemyesil ve yaprağını döken ağaç ve çalı türlerinin baskın olduğu çekirdek alanda,
nemli koşulların hakimiyetini yansıtan bir vejetasyon yapısı açık bir şekilde kendini gösterir.
Karadeniz kıyısına yakın daha alçak kesimler relikt Akdeniz elemanları ve makiler içerir.
Alanın önemi, özellikle sahip olduğu ekosistem ve habitat çeşitliliğinden ileri gelmektedir. Ana
ekosistem tipleri, doğal orman ekosistemleri, bozuk orman ekosistemleri, geleneksel tarım
ekosistemleri ve akarsu ekosistemlerini; mikroekosistemler ise kanyon ekosistemleri ve orman
içi çayır ekosistemlerini içermektedir. Bu ekosistemler içerisinde, en az 675 bitki türünün
varlığı bilinmekle birlikte gerçek sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Burada
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12 gövdeli ve 35-40 m. boyundaki dev kayın ağaçları, doğal anıt olarak koruma altına
alınmıştır. Bu alanlar, bölgeyi ziyaret eden bilim adamları tarafından 'doğal arberetum' olarak
tanımlanmaktadır (Menteş, İ.,2001) .
6.2.1-Küre Dağları Milli Parkında Mağaralar
100 e yakın mağaranın yer aldığı Küre Dağları Milli Parkı dünyadaki milli parklar
içinde, envanteri yapılmış en çok mağarayı bulunduran milli parklardan biridir. ABD de ki
Carlsbad caverns milli parkından sonra en çok mağaranın yer aldığı milli parktır. En derin
mağara, Ilgarini Mağarası olup, -250 m’ye inmekte, en uzun mağara da Eşekçukur Kuylucu
(Çovurmatepe-6) olup, en fazla 1,5 km ilerlemektedir. Diğer mağaraların derinlik ve uzunluk
değerleri bu iki ölçü arasında bulunmaktadır. Mağaralar, görsel güzelliklerinin yanı sıra,
barındırdıkları endemik canlılarla büyük bir potansiyele sahip olup, benzersiz habitatlardır.
Milli park da içinde arkeolojik kalıntıları barındıran mağaralarda bulunmaktadır. Küre Dağları
Milli Parkı mağara turizmi açısından zengin potansiyele sahip bir bölgedir.
(http://www.kdmp.gov.tr/kure-daglari-milli-parki)
Bazı mağaralarla ilgili bilgiler verecek olursak;
6.2.1.1-Buz Mağarası
Buz mağarası, Kurtgirmez bölgesinde orman içinde yaklaşık 45 dakikalık çok güzel bir
yürüyüşün sonunda yer alan ve çok güzel oluşumları olan bir mağaradır. Bu mağara yarı-fosil
durumdadır. Birçok oluşumun oluşması durmuştur. Baharda ise çok güzel buzdan sarkıtlara ev
sahipliği yapar.
6.2.1.2-Ejder Mağarası
Ejder mağarası, Ilgarini’ne giden turistlerin yol üzerinde uğradığı bir mağara
konumundadır. Kazla Mahallesi, Topmeydanı yaylasından Ilgarini’ne giden orman içindeki
yolda bulunan mağara çok büyük bir boşluktur.
6.2.1.3-Ilgarini Mağarası
Ilgarini mağarası, amenajmanı olmadan turistlerin uğrak yeri haline gelmiştir. Bu
mağara yapılan en son biyolojik çalışmalar sonucunda Endemik türleri içinde barındırdığı tespit
edilmiştir.
6.2.1.4-Medil-1 Mağarası
Medil-1 Mağarası hem mağara oluşumları, hem de arkeolojik kalıntılarından dolayı
zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak Mağara definecilerce defalarca talan edilmiş, yer yer eski
arkeolojik kalıntılar da gelişi güzel kazılmış veya patlatmalar yapılmıştır. Mağaranın turizme
açılarak korunması gereklidir.
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Tablo:4- Küre Milli Parkı Ve Civarında Bulunan Başlıca Mağaralar;
Alman Mağarası

Şelale Mağarası

Ayı Mağarası

Arpatarlası Kuyusu
Mağarası

Aşağıçerçi Düdeni
Mağarası

Sinekli Mağarası

Atak Mağarası

Ayakkabı Çukuru
Mağarası

Kokurdan Mağarası

Balcak
Arpatarlası İni Mağarası
Mağarası

Ürkülük Kuylucu
Mağarası

Bacaksızın Bacağının
Koptuğu Mağara

Buz Kuyusu Mağarası

Yukarı Döngelyanı
Mağarası

Buzluk İni Mağarası

Buzluk Mağarası

Yarasa Mağarası 2

Sipahiler Mağarası

Cıngırlıkuyu Mağarası

Ağzı Büyük Mağara

Büyük Kaya Mağarası

Çatak Ağzı 2 Mağarası

Çıngırık Kuyusu
Mağarası

Çatak Ağzı 3 Mağarası

Çıkrıkkapı Kuylucu
Mağarası

Çatak Ağzı 1 Mağarası

Çengelkuyu Düdeni
Mağarası

Çovurma Tepe Kuylucu
Mağarası

Sorkun Düdeni Mağarası

Çovurma Tepe Mağarası Çıngıraklı Düden Mağarası Sırt Kokurdanı Mağarası
Çingir Kuyusu Mağarası Dağlı Kuylucu Mağarası

Yumruçal Mağarası

Suini Mağarası

Döngelyanı Kuylucu
Mağarası

Yarasa Mağarası

Düşenkaya Mağarası

Ejder Mağarası

Zoni Subatanı Mağarası

Eşek Çukuru Mağarası 1 Eşek Çukuru Mağarası 2

Topmeydanı Kuylucu
Mağarası

Nalçak Moğarı Mağarası

Gökdeli Mağarası
Mağarası

Küçük Çıkrıkkapı
Kuylucu Mağarası

Gölcük Mağarası

Gurbet Tepe Kuylucu
Mağarası

Medil 1 Mağarası
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Gürlik Mağarası

Ilgarini Mağarası

Sıçan Mağarası

İğnedeligi Mağarası

İnönü Mağarası

Gavurini Mağarası

İnönü Kovuğu Mağarası İntürbesi Mağarası

Kuşkayası 1 Mağarası

Kadıharmanı Kokurdanı
Kapaklı Kuylucu Mağarası Kuşkayası 2 Mağarası
Mağarası
Karakış Mağarası

Kaval Cıngırı Mağarası

Mantar Mağarası

Kurtyolu 1 Mağarası

Kayaarkası Mağarası

Medil 2 Mağarası

Kurtyolu 2 Mağarası

Kınakayası Mağarası

Mürsili Mağarası

Kurtyolu Düdeni
Mağarası

Kayaarkası Düdeni
Mağarası

Mızrak Mağarası
(Gökdeli)

Kuşaklı Mağarası

Kayadibi Kuylucu
Mağarası

Kılıçlı Mağara

Dikilitaş (Kafatası)
Mağarası

6.3-Küre Dağları Milli Parkındaki Başlıca Tur Güzergahları
Milli Park alanının daha iyi algılanması, kaynak değerlerinin korunarak tanıtılması ve
motorlu ve motorsuz gezi parkurlarının geliştirilmesi için tur güzergahları belirlenmiş olup,
Milli Park da 14 adet Tur Güzargahı bulunmaktadır. (http://www.kdmp.gov.tr/sayfa/kuredaglari-milli-parki)
6.3.1- Karadere Vadisi Tur Güzergahı
Tampon bölgede yer alan Çöpbey’de başlayan Milli Park sınırları içinde Karadere
Vadisi boyunca devam edip Bacakkoptu mevkiinde Başköy-Karapınar Çayırı Tur Güzergahı
ile birleşen, daha sonra Karapınar Çayırında son bulan tur güzergahıdır. Bu güzergah, dere
vejetasyonunun gözlemlenebildiği, yaban hayatı özelliğine sahip, ibreli ve yapraklı ağaç ve çalı
gruplarının oluşturduğu kompozisyonlarla görsel peyzaj değerleri bakımından da zengin bir
parkurdur. Karadere Vadisi Tur Güzergahı yaklaşık 11,2 km uzunluğundadır.
6.3.2. Başköy-Karapınar Çayırı Tur Güzergahı
Tampon bölgede yer alan Başköy’den başlayıp, Bacakkoptu Mevkiinden devam ederek
Karapınar Çayırında sona eren tur güzergahıdır. Bu güzergah Bacakkoptu Mevkiinde Karadere
Vadisi Tur Güzergahı ile birleşerek aynı noktadan devam etmektedir. Zoni ve Karabatan
Subatanı, Bacaksızın Mağarası gibi jeomorfolojik oluşumların görülebileceği, mutlak koruma
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alanının algılanabileceği, ziyaretçilerin yabanıl deneyimi yaşayabileceği bu güzergah yaklaşık
9,7 km uzunluğundadır.
6.3.3. Turanlar Köyü - Zoni Yaylası - Karapınar Çayırı – Söğütlü Köyü Tur Güzergahı
Tampon bölgedeki Turanlar Köyü’nden başlayıp, Zoni Yaylası ve Karapınar Çayırını
takip ederek yine tampon bölgedeki Söğütlü Köyü’nde son bulan tur güzergahıdır. Karapınar
Çayırı kesişim noktası olup ziyaretçiler bu noktadan 1 ve 2 no’lu tur güzergahlarına da devam
edebilirler.
Güzergahın başlangıç ve bitiş noktaları olan Turanlar ve Söğütlü Köyleri yakın çevreleri ile çok
güzel bir peyzaj bütünlüğü sergilemektedir. Bununla birlikte mutlak koruma alanının
algılanmasına, ziyaretçilerin yabanıl deneyim yaşamasına olanak sağlamaktadır. Tur
güzergahının başlangıç noktası olan Turanlar Köyü’nden Karapınar Çayırına kadar motorlu
taşıtların girişine izin verilecek olup, devamında ise sadece yaya girişine izin verilecektir.
Yaklaşık 8,2 km uzunluğundadır.
6.3.4. Fırınlı Köyü - Sipahiller Köyü Tur Güzergahı
Tampon Bölgede Fırınlı Köyü’nden başlayan ve yer yer Milli Park sınırları içinden
devam eden güzergah yine tampon bölgedeki Sipahiler Köyü’nde sona ermektedir. Güzergahın
bitiş noktası olan Sipahiler Köyü’nden ziyaretçiler yürüyerek Sipahiler Mağarası’na
ulaşabilmektedirler. Yaban hayatı ve doğal orman yapısı özelliklerine sahip olmakla beraber
hassas koruma bölgesinin de algılanabileceği bir güzergahtır. Yaklaşık 8,3 km dir.
6.3.5. Ören Köyü - Pınarsu Tur Güzergahı
Tampon bölgedeki Ören Köyü’nün başlangıç noktası olduğu güzergah, Milli Park sınırı
dahilindeki Pınarsuyu’nda sona ermektedir. Bu güzergahın sonu olan Pınarsuyu’ndan 5
numaralı yürüyüş yolu devam etmektedir. Arıt havzasının algılanabildiği bu güzergah üzerinde
ayrıca arkeolojik sit alanı da bulunmakta olup güzergah yaklaşık 5,5 km uzunluğundadır.
6.3.6. Yaylaköy / Başköy- Armutlu Çayırı Tur Güzergahı
Güzergah tampon bölgedeki Yaylaköy ve Başköy’den başlayıp, Kez Boğazından devam
edip günübirlik kullanım alanı öngörülen Armutluçayırı’nda sona eren güzergahtan ziyaretçiler
yaya olarak, öngörülen diğer yürüyüş yollarına devam edebileceklerdir. İbreli ve yapraklı
karışık orman alanlarının, çalı gruplarının oluşturduğu kompozisyonların zenginleştirdiği
güzergah yaklaşık 8,5 km uzunluğundadır.
6.3.7. Yanardağ Mahallesi - Horma Kanyonu - Ilıca Şelalesi - Tur Güzergahı
Tampon bölgede Yanardağ Mahallesi’nden başlayarak, Milli Park sınırları içine giren
ve Horma Kanyonu üst sınırını takip ederek Ilıca Şelalesinde son bulan güzergah yaklaşık 3,1
km uzunluğundadır. Yalnızca yaya girişine izin verilmektedir.
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6.3.8. Kerteköy - Kokurdan Yayla - Valla Kanyonu Tur Güzergahı
Tampon bölgede yer alan Kayalı Mahallesi’nden başlayıp Kokurdan Yayla üzerinden
devam ederek Valla Kanyonunda sona eren güzergahtır. Tur güzergahının başlangıç
noktasından Kokurdan Yaylaya kadar motorlu taşıtların girişine izin verilecek olup, devamında
ise sadece yaya ve bisiklet girişine izin verilecektir. Bu güzergah yaklaşık 7,2 km
uzunluğundadır.
6.3.9. Valla Mahallesi - Valla Kanyonu Tur Güzergahı
Tampon bölgede Valla Mahallesi’nden başlayarak, Valla Kanyonu’nun güney girişi ile
Valla Kanyonunu oluşturan Devrekani Çayı ve Kanlı Çayın görülebileceği bir nokta ile
sonlanan tur güzergahıdır. Yalnızca yaya girişine izin verilecek olan güzergah yaklaşık 1,1 km
uzunluğundadır.
6.3.10. Yumaklı Mahallesi - Valla Kanyonu Tur Güzergahı
Tampon bölgede Yumaklı Mahallesi’nden başlayarak, Valla Kanyonu’nun
izlenebileceği bir noktada sonlanan tur güzergahıdır. Yalnızca yaya girişine izin verilecek olan
güzergah yaklaşık 2,1 km uzunluğundadır.
6.3.11. Kerteköy - Dağlı Köyü Tur Güzergahı
Tampon bölgede Kayalı Mahallesinden başlayarak yer yer Milli Park sınırları içinde
devam eden güzergah Dağlı Köyü’nde sona ermektedir. Yoğun orman dokusunun içinden
ilerleyen güzergah Kokurdan Yayla yakınlarına kadar 8 numaralı tur güzergahı ile beraber
devam etmekte olup daha sonra orman içinden alanın kuzey doğusuna geçmekte ve yaklaşık
10,4 km uzunluğundadır.
6.3.12. Dağlı Mahallesi - Kok Çukuru - Çalköy Mahallesi Tur Güzergahı
Dağlı mahallesinden başlayıp, Kok çukuru mevkiinden devam ederek Çalköy
Mahallesi’nde son bulan güzergah, başlangıcı olan Dağlı Mahallesinden Kok çukuruna kadar
orman yolu devam etmektedir. Sadece yaya girişine izin verilecek olup yaklaşık 4,8 km
uzunluğundadır.
6.3.13. Şenpazar Cide Karayolu - Çamdibi Mahallesi Tur Güzerahı
Cide – Şenbahar yolu üzerinden ayrılarak devam eden ve Tampon Bölgede yer alan
Çamdibi Mahallesi’nde son bulan tur güzergahıdır. Güzergah boyunca farklı noktalardan Loç
Vadisi ve Valla Kanyonu’nun üst girişi izlenebilmektedir. Çamdibi Mahallesi civarında Kılıçlı
Mağarası da görülebilecektir. Yaklaşık 5 km uzunluğundaki parkura yalnızca yaya girişine izin
verilecektir.
6.3.14. Şenpazar Cide Karayolu - Çamdibi Mahallesi Tur Güzergahı
Cide – Şepazar yolu üzerinden ayrılarak devam eden, bir noktada 13 numaralı tur
güzergahı ile birleşerek devam eden ve Çamdibi Mahallesi’nde son bulan tur güzergahıdır.
Güzergah boyunca farklı noktalardan Loç Vadisi ve Valla Kanyonu’nun üst girişi
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izlenebilmektedir. Çamdibi Mahallesi civarında Kılıçlı Mağarası da görülebilecektir. Yaklaşık
2,2 km uzunluğundaki parkura yalnızca yaya girişine izin verilecektir.
Küre Dağları kendine özgü doğal yapısı, akarsuları, vadileri, ve geniş ormanlarıyla
bölgeye gelen ziyaretçiler için her mevsim eşsiz bir görsel sunuma sahiptir. Bölgenin karstik
yapısına bağlı olarak şekillenen mağaralar, kanyonlar, şelaleler, bölgenin geleneksel kültürüyle
birleşmekte ve turizm ve rekreasyon için çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Küre
Dağları Milli Parkı mağaralar açısından oldukça zengin bir bölgedir. Milli park, özellikle bu
yoğunluktaki mağaraları ve kanyonları ile Türkiye’de ve dünya’da tek veya çok az örneklerden
biridir. Milli parkta ve çevresinde varolan yaban hayatı hem fotoğraf meraklılarına hem de doğa
sevdalılarına gözlem yapmak ve sınırlı da olsa doğayı yaşamak için fırsatlar sunmaktadır.
Ayrıca ormanların içerisinde gizli mağaralarda yer alan şapeller, mezarlar ve geç Roma, erken
Bizans dönemine ait olduğu sanılan bazı kalıntılar da turizm öğesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yöredeki yöresel meskenler, yerel nüfusun sahip olduğu gelenek, görenek,
yemekler, giysiler, el işleri gibi kültürel değerler de turizm faaliyetleri açısından Küre Dağları
Milli Parkının sahip olduğu çok zengin potansiyellerdir.
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Uygulamalar
Türkiye’nin korunan alanları ve özelliklerini araştırınız.
Küre dağları milli parkının özelliklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları


Türkiye’nin korunan alanları hangileridir? Açıklayınız.



Küre dağları milli parkının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’nin korunan alanları olarak; ,milli parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat
parkları, tabiat anıtı, özel çevre koruma bölgesleri, sulak alanlar, yaban hayat geliştirme sahaları
gibi başlıcaları hakında bilgi sahibi olunduktan sonra, Küre dağları milli parkı oldukça ayrıntılı
ele alınarak bölüm tamalanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünün 2012 yılı verilerine göre Türkiye’nin karasal korunan alanların kapladığı
sahanın büyüklüğünün ülke yüzölçümüne oranı verilmiştir?
A) % 1,24
B) % 5,24
C) % 7,24
D) % 17,24
E) % 27,24
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin küresel ölçekte değeri bulunan
korunan alan statüleri verilmiştir?
I) Ramsar Alanı
II) Tabiat Anıtı
III) Milli Park
IV) Biyosfer Rezervi
V) Dünya Miras Alanı

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) III, IV ve V
D) IV, V ve II
E) I, IV ve V
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemizin milli parklarından en fazla alan
kaplayanı verilmiştir?
A) Beyşehir Gölü Milli Parkı
B) Yedigöller Milli Parkı
C) Güllük Dağı – Termessos Milli Parkı
D) Nene Hatun Tarihi Milli Parkı
E) Yozgat Çamlığı Milli Parkı
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4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları
durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme
devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere
canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler
ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru kalan yerlerin koruma
stüsü verilmiştir?
A) Sulak alan
B) Yaban Hayat Geliştirme Sahaları
C) Milli Parkı
D) Biyosfer Rezervi
E) Özel Çevre Koruma Bölgesi
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Küre Dağları Milli Parkının “Pan Park” ilan
edildiği yıl verilmiştir?
A) 2000
B) 2012
C) 1980
D) 1990
E) 2010
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Küre Dağları Milli Parkının batı sınırını meydana
getiren akarsu verilmiştir?
A) Filyos Çayı
B) Sakarya Nehri
C) Kızılırmak Nehri
D) Bartın Çayı
E) Çoruh Nehri
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, doğa korumacıların dünyada endemizm düzeyi
yüksek ve aynı zamanda hızla habitat kaybına uğrayan alanları tarif etmek üzere
kullandıkları terim verilmiştir?
A) Nadir tür
B) Soğuk Saha
C) Karstik orman
D) Sıcak Nokta
E) Endemik tür
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8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Küre Dağları Milli Parkındaki başlıca tur
güzergahlarından biri verilmemiştir?
A) Başköy-Karapınar çayırı tur güzergahı
B) Fırınlı Köyü - Sipahiller Köyü tur güzergahı
C) Ilgarini Mahallesi- Aşağı Kavran tur güzergahı
D) Yanardağ Mahallesi - Horma Kanyonu - Ilıca Şelalesi - tur güzergahı
E) Valla Mahallesi - Valla Kanyonu tur güzergahı
9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Küre Dağları Milli Parkının içinde yer alan
mağaralardan biri verilmemiştir?
A) Buz Mağarası
B) Damlataş Mağarası
C) Ejder Mağarası
D) Ilgarini Mağarası
E) Medil-1 Mağarası
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Küre Dağları Milli Parkının içindeki mağaralarda
rastlanan tarihi eserlerin hangi dönemden kalmış oldukları verilmiştir?
A) Pamfilya dönemi
B) Urartu dönemi
C) Lidya dönemi
D) Hattuşaş dönemi
E) Geç Roma, erken Bizans
Cevaplar
1) C

2) E

3) A

4) A

5) B

6) D

7) D

8) C

9) B

10) E
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7. KIRSAL TURİZM MEKÂNI OLARAK KÖYLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1-Agro Turizm (Tarım Turizmi)
7.2-Kırsal Turizmde Köyler
7.2.1-İngiltere örneği
7.2.2-İspanya örneği

7.2.3-NUNAVIK
7.2.4-Cumalıkızık Köyü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Agro turizm (Tarım Turizmi) kavramını ve kırsal turizm ile olan farkını açıklayınız.
Kırsal turizmde köylerin önemi nedir? Açıklayınız.
İngiltere’de kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir? Açıklayınız.
İspanya’da kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir? Açıklayınız.
Nunavİk’de kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir? Açıklayınız.
Cumalıkızık köyünde kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Agro Turizm (Tarım
Turizmi)
Kırsal Turizmde Köyler

Tarım turizmi genelinde
kırsal turizmde köylerin
öneminin anlaşılması

İngiltere ve İspanya’da
kırsal turizmde köyler

İngiltere ve İspanya
örneklerinden yola
çıkarak gelişmiş
ülkelerde köylerin kırsal
turizm amacıyla nasıl
değerlendirildiğinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Nunavik

Nunavnik özel örneğinde
kırsal turizm
uygulamalarının
sınırlarının nerelere
kadar uzanabileceğinin
kavranması
Cumalıkızık Köyündeki
kırsal turizm
uygulamaları özelinde
ülkemizdeki durumun
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Cumalıkızık Köyünde kırsal
turizm

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Agro turizm



Köyler



Nunavnik



Cumalıkızık
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Giriş
İnsanların mekanı kullanımıyla yerleşme şekilleri de ortaya çıkmıştır. Avcılar ve
toplayıcıların basit barınakları, göçebe veya yarı göçebe olarak hayvancılık ve tarımsal
faaliyetlerle uğraşan insanların basit ve küçük yerleşmeleri, sedanter olarak tarımsal faaliyette
bulunan çiftçilerin evlerinin biraraya gelerek oluşturduğu kırsal yerleşmeler, yerleşme sürecinin
ilk aşamasının başlıcaları olarak kabul edilebilirler. Her yerleşmenin yaşam kaynağını
oluşturan, çok geniş bir saha kaplayan ekonomik faaliyet sahası vardır. Yerleşme noktaları, bu
faaliyet sahaları içinde çok küçük noktalar halinde yer alırlar. Yerleşme ve ekonomik faaliyet
sahaları sebep ve mekân itibariyle daima birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.
Avcılar ve toplayıcılar hatta göçebe olarak tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların basit
barınakları, göçebe olarak tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların küçük yerleşmeleri, sedanter
olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin evlerinin biraraya gelerek oluşturduğu köy
yerleşmeleri yerleşme şekillerinin başlıcalarıdır.
Günümüzde teknolojik gelişmeler çevremizi tamamen sarmış ve hayatımızı
yönlendirmekle birlikte, gün geçtikçe geleneksel olan şeylere de ilgi artmaktadır. Geleneksel
yaşam tarzları mimarisi, elsanatları, yemekleri, giysileri diğer tüm örf ve adetleriyle turizm
açısından önemli çekicilikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kırsal
kalkınmada başvurulan en önemli kaynaklardan biri, kırsal yaşamla iç içe bulunarak hoşça
zaman geçirmek isteyen turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek-içecek ve
diğer hizmetleri sunan küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı köyler, çiftlikler, yaylalar gibi kırsal
yaşamın sürdüğü kırsal yerleşmelerde gerçekleştirilebilecek olan kırsal turizmdir.
Her yerleşme çok daha geniş bir saha kaplayan bir ekonomik faaliyet sahasına tekabül
eder ve yerleşme noktaları, ekonomik faaliyet sahaları dahilinde çok küçük noktalar halinde
görünür (Tanoğlu, 1969 ).
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7.1-Agro Turizm (Tarım Turizmi)
Kitle turizminin çevreye verdiği zararların gittikçe artması hatta kontrolden çıkması
gerek turizm bölgelerini planlayanları gerekse bu konuda daha bilinçli olan turist kitlesini
sürdürülebilir turizm türlerini planlamaya ve tercih etmeye yönlendirmiştir. Doğal kaynakların
gittikçe tükenmesi, turizm yörelerinin taşıma kapasitesinin aşılarak kullanılması bu
yönlenmede önemli faktörlerdir. Yabancı ülkelerde özellikle gelişmiş ülkelerde agro turizm
gerek kırsal kalkınma stratejilerinde gerekse turizm stratejilerinde önemli yer tutmaktadır.
Ülkemizde de özellikle kırsal alanların kalkınma dinamiğini oluşturması bakımından kırsal
turizm kavramı içinde agro turizme önem verilmiş,
Stratejik Planda ve Turizm 2023
Stratejisinde alternatif turizm türlerine vurgu yapılmış, çevreye ve doğaya duyarlı,
sürdürülebilir turizm türleri üzerinde durulmuştur. Kırsal turizm türleri içerisinde yer alan kırsal
yerleşmelere ve çiftliklere bağlı olarak gelişen agro-turizm sürdürülebilirlik kapsamında kırsal
kalkınmanın önemli bir dinamiğini oluşturan önemli bir turizm şeklidir.
Agro-turizmin 1800’lü yılların sonlarında başladığı ifade edilmektedir. Bununla ilgili
olarak ilk faaliyetler şehirde yaşayan insanların, şehir yaşantısından uzaklaşmaları ve
akrabalarını ziyaret etmeleri amacıyla kısa süreli ziyaretlerini kapsamaktadır. Otomobilin
icadından sonra, insanların kırsal alanlara ziyareti de kolaylaşmıştır. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda
yaşanan Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı kırsal rekreasyona olan ilgiyi de arttırmıştır.
1960 ve 1970’lerde at biniciliği, çiftlik hayvanı besleme popüler hale gelmiştir. 1980 ve
1990’larda ise çiftlik tatili, yatak ve kahvaltı olarak geceleme ve ticari çiftlik turları popüler
olmuştur (Hatch, 2008’den Civelek, Dalgın, Çeken, 2013). Son yıllarda ise, gerek köylerde
gerekse çiftliklerde bu uygulamanın arttığı görülmektedir. Günümüzde bu artış üzerinde etkili
olan faktörler oldukça çeşitlidir. Ekonomik, psikolojik, sosyolojik, kültürel birçok faktörü
saymak mümkündür. İnsanların tatile çıkmak için gerekli zaman ve geliri elde etmeleri, tatil
isteği ve bu istekteki çeşitliliğin artması, farklı sosyo-kültürel yapıdaki insanları ve yaşam
şartlarını tanıma isteği gibi faktörlerden bahsedilebilir.
Agro-turizmde tarımsal çevre, tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen ürünler, çiftlikler
başta olmak üzere diğer kırsal yerleşmelerde konaklamalar önemli yer tutar. Çiftçiler veya
çiftlik sahipleri tarafından boyutları değişebilen tarla, bağ, bahçe gibi tarım alanlarında
gerçekleştirilen genelde hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı genel olarak geleneksel
metotların uygulandığı bir turizm şeklidir. Bu alanlarda tarımsal uygulamalarla ve yaşam
tarzıyla turistlerin ilgisini çekmek ve turistleri bu uygulamalara katmak temel amaçtır. Bu
uygulama çiftçiler ve işletmeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Özellikle kırsal nüfusun
oldukça fazla olduğu ve bu nüfusun kırsal alanlarda sınırlı miktarda gelir elde ettiği, gelişmekte
olan ve geri kalmış ülkeleri düşündüğümüzde bu turizm şeklinin çok önemli olduğu görülür.

7.2-Kırsal Turizmde Köyler
Ev ve eklentileri, bağ-bahçeleri, tarlaları, cami, okul gibi sosyo-kültürel ve dini yapıları,
otlak, yaylak, baltalık, koruluk, çeşme, kuyu gibi köy orta malları ve bu yerleşme ünitesini diğer
yerleşmelerden ayıran sınırıyla, genelde sahip olduğu az nüfusuyla toplu kır yerleşmesini köy
olarak tanımlayabiliriz. Köyü diğer büyük yerleşmelerden özellikle şehirlerden ayıran özelliği
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ise nüfus azlığı yanısıra ekonomik faaliyetin esas olarak tarım ve hayvancılık olması, doğal
kaynaklara dayanmasıdır.
Gerek dünya genelinde gerekse ülkemiz özelinde gerçekleşen hızlı şehirleşme,
günümüzde hızını daha da arttırmış olup, nüfusun önemli bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
Şehir yaşamının ortaya çıkardığı birçok çevre sorunu (çevre kirliliği, gürültü kirliliği, ulaşım
sorunu, güvenlik sorunu, stres vb.) insanları bu tür problemlerin genelde görülmediği kırsal
alanlara yönlendirmektedir. Kırsal yaşamın turizm uygulamalarıyla birleştirildiği “köyler” de
bu noktada insanlar için çıkış noktası olmuş, aynı zamanda bu uygulama kırsal kalkınma
projelerinde önemli bir yer tutarak kırsal nüfusa alternatif ekonomik kaynak oluşturmuştur.
Köylere kırsal turizme katılmaları için teşvikler sunulmaktadır. Kırsal turizme ilişkin çeşitli
konularda yapacakları faaliyetler için projeler oluşturmaları için teşvik edilmektedirler.
Bununla birlikte, söz konusu alanların hepsinde kırsal turizmin gelişemeyeceği göz önüne
alındığında, gerekli alt yapı olanaklarının sağlandığı, doğal zenginliklerinin yanı sıra, kendine
özgü geleneksel unsurlarıyla dikkat çeken alanların, bu açıdan çok daha fazla avantaja sahip
olduğu görülmektedir. Nitekim dünyada da kırsal alanlara yönelim ve ilgi giderek artmaktadır.
Kırsal alanların önemli bir mekanı olarak köyler, gerek doğal çevre çekicilikleri, gerekse
geleneksel yaşam tarzı ve bunun beraberinde getirdiği geleneksel mesken mimarisiyle, özellikle
kırsal turizm açısından önemli potansiyele sahiptir.
Ürün çeşitlendirme kavramını; “klasik turizm ürününün dışında bir turizm işletmesi
veya turistik yörenin bünyesinde bulundurduğu tarihi, sosyal, kültürel, doğal vb. kaynakların
ulaşılabilir bir duruma getirilip, turistik ürün üreten işletme imkânlarıyla desteklenmesi ve
turistik tüketicilerin hizmetine sunma” olarak ifade etmek mümkündür. Köyler de bu noktada
turizm sektörü için önemli mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turizm hareketliliğine katılan turist sayısındaki hızlı artış yeni turizm bölgelerinin ve
ürün çeşitlendirme çalışmalarının yapılması gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Yeni turizm ürün
çeşitliliği oluşturmak, turizm yörelerinin en önemli politikası durumuna gelmiştir. Bu artış ve
çeşitlendirme ihtiyacına paralel olarak, arz miktarında da büyük oranda artış meydana gelmiştir.
Gerçekleşen bu artışlar nedeniyle günden güne turistik ürünlerde çeşitliliği ortaya çıkarmaya
başlamıştır.
Ülkemizde de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan öncelikle Eylem Planı
2013, sonra da Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de öngörülen çalışmalarda turizm ürününün
çeşitlendirilmesi konusunda ciddi hassasiyet bulunmaktadır. 2023 Turizm Stratejisi’nde hedef
olarak belirlenen turizm çeşitleri; sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, eko
turizm ve yayla turizmi, deniz turizmi, kongre ve fuar turizmi öncelik olarak sıralanmaktadır.
Ayrıca, iç turizm pazarında alternatif turizme dayalı ürünler araştırılarak bölgesel ve yerel
ölçekte kapasite artırmaya yönelik çalışmaların yapılacağı ve bu değerlerin tanıtım ve
pazarlamasının yapılacağı ifadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda ülkemiz turizminde klasik
turizm ürününün yanında, alternatif ürünlerinde gelecekte pazarda önemli yer tutacağı
anlaşılmaktadır (Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 2007).
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Turizm Stratejisi 2023’de eko turizm uygulanacak yörelerde, özellikle kırsal kesimde
tarım dışı istihdam alanları oluşturulacak, bu da bölgeler arasındaki dengesizliklerin
azaltılmasına, kadının statüsünün iyileştirilmesine, kırsal alanlardaki nüfus göçünün
durdurulmasına ve milli değerlerin korunması ve tanıtımına katkıda bulunulması
hedeflenmektedir. Bununla birlikte eko turizmin yaygınlaştığı bölgelerde bu turizm türünün
(Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 2007);
 Bölge ekonomisinde üretim çeşitliliğinin artırılarak ekonomik istikrarın sağlanmasına,
 Bölgede nitelikli, niteliksiz işgücüne önemli çalışma fırsatlarının oluşturulmasına,

Bölgede
yer
alan
küçük
ve
orta
ölçekli
işletmelerin
gelişmesine,
 Yerel düzeyde sanayi ve ticareti uyarıcı altyapı yatırımlarının geliştirilmesine,
 Gençlerin ve toplumun eğitimi ile yerel düzeyde modernizasyon sürecinin sağlanmasına,
 Sosyo-ekonomik gelişme konusunda başka seçeneği olmayan bir yörede yerel halk ve turistler
tarafından
kullanılabilecek
rekreasyonel
ve
turistik
olanaklar
sağlanmasına,
 Yerel düzeyde kişisel gelirlerin ve vergi vb. kamu gelirlerinin artmasına,
 Yerel düzeyde imajın geliştirilmesi ve yerel halkın çevreyi koruma ve geliştirme bilincinin
artmasına katkı sağlayarak bölge ve kırsal kalkınmaya imkân sağlayacağına yönelik ifadeler
yer almaktadır (Kılıç, B. – Kurnaz A., 2010).
Kırsal turizmin geliştiği birçok ülkede köylerdeki belli bir mekanın bugünkü yapıları
dışında, geçmiş bir dönemin canlandırıldığı yerler haline getirilip, turizme
açılabilmektedir. Sözgelimi yüzyıllar öncesinin yaşantısı turiste sunulmakta, geçmiş zaman
diliminde tatil geçirilmektedir. Fransa’da “Ekomüze” adı verilen bu uygulama güzel bir
örnektir. Bu anlayış çerçevesinde ülkemizin de pek çok yerinde geleneksel kültürümüzü temsil
eden köyler oluşturmak mümkündür (Tarlak, Ş.,2007).
Ülkemizde geleneksel konutları, sokakları, camii ve çeşmesiyle kültürel coğrafi
görünümü bütünlük taşıyan köyler turistik çekiciliğe sahiptir. Sözgelimi Muğla, Kula, Milas,
Foça, İzmir, Kayseri, Safranbolu, Kastamonu, Trabzon gibi ülkemizde yaygın olarak yer alan
yerleşmelerde, özgün mimarideki evlerin yer aldığı köyler bu hususta daha şanslıdır. Yerel
malzeme ve yerel tekniklerle yerel kültüre dayalı olarak inşa edilmiş meskenler ve onların iç
donatımları ziyaretçilere oldukça cazip gelmektedir. Ülkemizin her bölgesinde günümüzde
varlığını sürdüren veya bugün için var olmayan kültürel değerler oldukça zengindir. Kültürel
değerlere köylerin sahip olduğu farklı doğal güzellikler de eklemek gerekir. Bunların
tanıtılması kırsal turizme konu edilmesi için iyi bir organizasyon gereklidir. Günümüzde
köylere yönelik turizm aktiviteleri; daha çok günlük köy ziyaretleri ve o köye ait yiyecekten el
sanatlarına kadar değişen ürünlerin tanıtılması ve satılması ve ancak bir öğünlük yiyecek
hizmeti verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Oysa günümüzde, turistin konakladığı süre
içinde yerel kültürü öğrenme isteği çok fazladır. Bu doğrultuda çok daha çeşitli etkinlikler
düzenlemek mümkündür. Mesela Ege ve Marmara Bölgesi’nde geleneksel kimliğini korumuş
birçok köyde; zeytin, üzüm, incir gibi ürünlerin yetiştirilmesinden işlenmesine kadar tüm
aşamalar, halı ve kilim dokumacılığının yapılışı ile ilgili tüm aşamalar ve köydeki diğer yapılan
konserve, meyve sebze kurutma işler gibi çok çeşitlendirilebilecek birçok uygulama ziyaretçiler
için oldukça ilgi çekicidir. Bu uygulamalar ülkemizdeki gelenekselliğini korumuş veya
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gelenekselliğini canlandırıp, köyünü tanıtmak ve turizm sektöründen pay almak isteyen tüm
köylerimiz için geçerlidir. Doğal güzellikler de birçok etkinliğe kaynak olabilmektedir.
Uzun doğa yürüyüşleri için köy yolları ve patikaların kullanılması gibi. Aslında
Avrupalı turistler için kırsal yollar, birer doğal ve kültürel mirastır. Çünkü onların; doğal,
ekonomik ve kültürel kimlikleri vardır. Kimileri tarım alanlarının içinden geçerek yöresel
ekilişleri tanımamıza olanak sağlaması, kimileri son derece güzel manzaralı bakir doğal
mekanlar (ormanlar, nehirler, göller…) arasında uzanır, kimileri de eşsiz kültür eserlerinin yer
aldığı yerleşmeleri birleştirir. Bu nedenle Avrupa’nın pek çok ülkesinde uzun doğa yürüyüşleri
çok iyi organize olmuştur. Yürüyerek veya atlı gezilerin, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa
gibi dağlık bölgelere sahip ülkelerde turistlerin tatillerinin vazgeçilmez bir parçası haline
geldiğini görmekteyiz. Ülkemiz kırlarında da yaylalardan kıyılara inen, ovalardan dağlara
tırmanan köy yolları aynı amaçla kullanılabilir. Nitekim son yıllarda bazı seyahat acentaları
veya münferit gruplar Aladağlarda, Toroslarda, Kaçkar dağlarında, Kaz dağında,
Kapadokya’da, İzmit, Gölcük, Yalova, İznik, Sakarya-Akyazı, İstanbul-Şile-Ağva, Dilek
Yarımadası, Bafa Gölü, Fethiye vb.nin çevresinde trekking turları düzenlemektedir. Kırsal
alanlarda birbirinden farklı yerleşmelerde herhangi bir etkinliğin ön plana çıkarılarak
uzmanlaşmaya gidilmesiyle; atlı geziler, golf sporu, doğa yürüyüşleri ve doğa sporları, el
sanatları, mutfak, şarküteri ürünleri gibi konularda köyler ün kazanmaktadır. Hatta Avrupa’nın
bazı ülkelerinde (İsviçre, Avusturya, Belçika vb.) yalnızca çocukların kabul edildiği “pedagojik
çiftlikler” dahi bulunmaktadır. Bu takdirde turistler, kendi tercihlerine uygun bir yer seçimi
yaparak, tatil yörelerini belirlemektedirler (Tarlak, Ş.,2007).
7.2.1-Birleşik Krallık Örneği
İngiltere’de kişilerin kırsal turizm ve günübirlik kırsal rekreasyon etkinliklerine katılım
oranı da bu tutumla paralellik göstermektedir. İngiltere’de İngiliz halkı süreli tatillerinin %
25’ini köylerde geçirmektedir. Kırsal peyzaj ve kültürel miras ziyaretçileri bölgeye çeken
önemli unsurlardandır. 1993-2000 yılları arasında köylere yapılan ziyaretler kısa süreli (1-3
gece) ve daha sık gezintilere doğru eğilim göstermiş ve bu sayı % 50 artmıştır. 1998 yılında
tüm günübirlik ziyaretlerin % 24’ü köylere olmuştur (http://www. seada.co.uk/ publications/
docs/ RuralTourism.pdf, 2005). En popüler boş zaman etkinlikleri arasında; yürüyüş, açık hava
sporları, dağ bisikleti, piknik, arabayla gezinti, binicilik vb. yer almaktadır (Williams and Shaw
1996).
İngiltere’de nüfusun ¾’ü yılda en az bir kez kırsal alanları ziyaret etmektedir.
Galler Turizm Bakanlığı bünyesinde, köy koordinatörleri ve köy acenteleri kurularak
ortak çalışmalara 1992’de başlanmıştır. 1993 yılında 6 köyü kapsayan bir proje
hazırlanmıştır. Bu projede kırsal turizme açılacak köylerin; ortama 1000 nüfuslu olması
(1500 kişiyi aşmaması), güzel manzaralara, tarihi ve doğal değerlere sahip olması ve
bakanlık tarafından uygun bulunmuş en az 20 yatağın köy içinde bulunması
öngörülmüştür. Ayrıca köy seçiminde güzel manzaralara, tarihi ve kültürel değerlere
dikkat edilmiş, köylerin el sanatı atölyeleri ve gezi yerlerine sahip olması tercih nedeni
olmuştur. Projeyi ilk 2 yıl içinde bakanlığın yönetmesi, sonra yalnızca danışmanlık
görevi yapması kararlaştırılmıştır. Bu kırsal turizm etkinliğinin tanıtımı için ise;
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dergilerde reklam kampanyası ve fuarlara katılma, köy tanıtım turist sayısının da;
misafir ve ev sahipleri arasında kişisel ilişkilerin kurulması açısından ortalama 14 kişiyi
geçmemesi kuralına bağlanmıştır (Manus et al. 1995’den Tarlak, Ş.,2007).
Bir diğer örnek ise; Galler bölgesinin orta kesiminde gerçekleştirilen festival programı
kırsal ekonomik gelişim için 1985 yılında Galler Gelişme Konseyi tarafından
uygulanmıştır. Festivalin amacı; kırsal alanın korunması, rekreasyon taleplerini
karşılama ve yerel ekonomiyi teşvik ederek çevreye zarar vermeden daha çok iş alanı
yaratmaktır. Festival yılın 6 ayı boyunca (Temmuz-Aralık) sürmekte ve tüm bölgeye
yayılmaktadır. Beş ana tema altındaki çok sayıda olaydan ve etkinlikten oluşmaktadır.
Bunlar;
• Doğa ve vahşi yaşam: doğa ziyaretleri, kuşlar ve memelileri izleme, doğal tarihi
kurslar,
• Peyzaj: çiftlik ziyaretleri, pazarlar, su değirmenlerinin açılışı, ormanlara özgü
sergiler,
• Kırsal bilinçler: rafting, midilli trakkingi, dağ bisikleti,
•Tarih ve gelenek: kule turları, tarihi yeniden keşfetmedir.
Birçok kırsal girişimci bu sayede artmıştır. Festival başarılı bir kırsal turizm
başlangıcına iyi bir örnek olmuştur (Woodruff 1997). (Tarlak, Ş.,2007). İngiltere’de kırsal
turizm, ülkenin ikinci önemli turizm alanı olan West Country’de en fazla yaygınlık
göstermektedir. Bu bölge; ılıman iklimi, bozulmamış kıyıları, kumsalları, hafif engebeli
topografik yapısı ile yürüyüş, ata binme, çiftlik turizmi gibi etkinliklerin uygulanmasına olanak
vermektedir (Soykan 2000).
Ülkede kırsal turizmin yaygın görüldüğü diğer bir bölge ise Güney Doğu İngiltere’dir.
Bu alandaki kırsal turizm işyerlerinin çoğu küçük çaplıdır ve genellikle aileye mahsustur. Şu
anda çocuklu veya çocuksuz ailelerden 25-54 yaş grubu (en çok 35-44 yaş grubu arası) içerisine
giren kişiler için köyler en popüler tatil alanları olmuştur (http://www. seada.co.uk/
publications/ docs/ RuralTourism.pdf, 2005). Küçük kasaba ve köyler, kültürel bir miras, bir
patika ağı, Londra’ya yakınlık ve spor alanları, 2 adet milli park, bisiklete binme, yürüme gibi,
pek çok kırsal rekreasyon aktivitesini destekleme ve yerel üretimi arttırma olanakları bu
bölgenin ilgi çekici özellikleri arasında olmuştur.
Yörenin Güçlü Yönleri:
• Geniş bir dizi manzara karakteristikleri ile 1/3’ü nün doğal kaynak değerleri ile
üstün niteliklere sahip ilgi çekici köyler,
• İngiltere’nin en yoğun orman bölgesi,
• Köylerin Avrupa’nın diğer bölgelerine oranla yeşil alan dokusunun fazla olması,
• Çeşitli yerel tarzları ve yerel karakteriyle ilgi çekici küçük kasaba ve köyler,
158

• Şatoları, evleri ve bahçeleri ile geleneksel mimari doku,
• Bölge çapında bir patika ağı,
• Geniş bir kültürel olaylar ağı,
• Spor merkezleri ve spor yapma olanakları (Tarlak, Ş.,2007)
Amaç: Bütün ziyaretçiler için ulaşımı sağlamaktır. Buna göre;
• Patika ağının en yüksek ziyaretçi harcamalarını oluşturan ve en çok ziyaretçi çeken
bölümlerini belirlemek,
• Hem köy yöneticilerine hem de konaklama ünitesi sahiplerine ulaşım gelişimleri
konusunda destek vermek hedef alınmıştır.
Amaç: Turizm yaşantısını zenginleştirmektir. Bu doğrultuda;
• Yürüme, ata binme gibi aktiviteye bağlı kırsal turizmi içeren potansiyel talep
çalışmalarına kaynak oluşturmak,
• Gerekli standartları ve beklenen talebi kaynakla eşleştirerek, bölgede çiftliğe dayalı
turizmin yayılmasını ve gelişmesini desteklemek hedeflenmiştir.
Amaç: Yerel üretimi/ gastronomi ve gurme turlarını tanıtmaktır. Bu kapsamda;
• Güney Doğu köylerinin yerel gıdalarını tanıtmak,
• Yerli gıda üreticileri ve konaklama sağlayıcıları ile arasındaki bağları güçlendirmek
hedeflenmiştir.
Amaç: Bölgede daha çok aktiviteye dayalı turizm imkanlarını oluşturmaktır. Bu amaçla;
• Önemli yürüme/ bisiklete binme rotalarına ve köy evi otellerine dayalı yüksek kaliteli
aktivite paketlerinin geliştirilmesi,
• Bölgede önemli ırmakları besleyen suya dayalı tatil paketlerinin geliştirilmesi,
• Sağlıkla ilgili olarak önemli noktaların belirlenmesi,
• Güney Doğu Bölgesi’nin önemli bir yürüyüş ve açık alan faaliyetleri bölgesi olarak
tanıtılması,
• Geniş bahçeler, tarihi evler ve konaklama sağlayıcıları arasında işbirliğinin
desteklenmesi hedeflenmiştir.
Amaç: Kırsal turizm hakkında ek bölgesel planlama olanağı sağlamaktır. Bu amaçla;
• Sürdürülebilir kırsal turizm gelişimi hakkında toprak sahiplerine ve planlama
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bölümlerine ek rehberlik sağlamak,
• Kırsal turizme ilişkin mevcut bölgesel planlama rehberliğine ek rehberlik sağlamak
hedef alınmıştır.
Amaç: Kırsal turizme yönelik işyerleri arasındaki işbirliğini sağlamaktır.
• Yerel turizm işbirliğinin ve turizm derneklerinin gelişimini desteklemek hedef
alınmıştır.
Amaç: Turizm işyerlerinin yerel halk ve çevre üzerindeki etkisini arttırmaktır.
• Yerel halk ve yerel turizm dernekleri arasında dayanışma oluşturmak hedef
alınmıştır.
Amaç:
Kasaba
ve
köylerin
turizm
potansiyelini
güçlendirmektir.
• Kasaba ve köylerin öncelikle güçlü noktalarını ve zayıf noktalarını belirlemek ve
yerel turizm stratejilerini geliştirmek,
• Çevre köylerle bağlantılar kurmak
Amaç: Ziyaretçi ve ulaşım yönetimini iyileştirmek

ve

ortak

turizm

ürünü

geliştirmek

• Arabasız günlük gezileri ve arabasız tatil paketlerini geliştirmek için tren işletme
şirketleriyle çalışmak,
• Ziyaretçi yönetim planları üzerinde uygulanabilir rehberlik hizmeti sağlamak
(http://www. seada.co.uk/ publications/ docs/ RuralTourism.pdf, 2005’den (Tarlak, Ş.,2007).
7.2.2-İspanya örneği
İspanya’da gerçek anlamda plan ve projelerle yürütülen kırsal turizm, kıyı turizmine
alternatif olarak özellikle dağlık yörelerde son yıllarda gündeme gelmiş olup,
İspanya’da kırsal turizm uygulamasına örnek, Crufia ve Pontevedra bölgelerindeki 9
kırsal yerleşmeyi içine alan “Portodemouros Programı” verilebilir. Programın hedefi
bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda da;
kırsal turizmi kalkınmada öncelikli sektör haline getirmek, yerel kaynaklardan daha
fazla yararlanmak, tarımsal işletmeleri yeniden düzenlemek amaçlanmıştır. Nitekim bu
proje kapsamında; kırsal turizm ve çevre eğitimi verme, geleneksel el sanatlarını
destekleme, yeni işler ve ürünler yaratma, halk kültürünü turistik sunuma hazır hale
getirme, doğal çevreye uygun spor dallarını geliştirme, doğanın keşfi için rekreatif
bölge düzenleme ve köy evlerini yeniden düzenleme yer almaktadır (Soykan 2000).
Bir diğer örnek Galiçya sınırında Asturies’lerin doğusunda Taramundi bölgesinde
geliştirilen bir projedir. 1983 yılında yerel otoriteler, bölge valiliği ile bir araya gelerek,
bölgenin gelişme olanaklarını analiz etmişler ve kırsal turizmin geliştirilmesine karar
vermişlerdir. Bu amaçla; açık hava rekreasyon etkinlikleri ve yürüyüş yolları
düzenlenmiş, kırsal miras olarak ambarlar ve değirmenlerin de restorasyonu yoluna
gidilmiştir. Özel girişimciler köy evlerini turistik kullanıma hazır hale getirerek restoran
hizmeti vermeye başlamışlardır. Beldenin el sanatlarını simgeleyen bir logo (bıçaklar,
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çakılar, bakır, ağaç, peynir, reçel, bal, dokumacılık) yaratılmıştır (Soykan 2000).
Çevreye ve doğaya duyarlı, doğal doku ve değerleri arayan, şehir hayatı içerisinde özlemini
çektiği doğal yaşam alanlarını görmek ve yaşamak isteyen tüketici kitlesinin beklediği alternatif
turizm türlerinden biri olarak köyde yaşamak veya daha kısa süreli olarak köyü ziyaret etmek
günümüzde yaygın olarak turizm uygulamaları içine girmiştir. Bu uygulamalara konu olan bazı
bölgeler ve tek köyler aşağıda kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır.
7.2.3-Nunavık
Nunavik, kırsal turizm öğesi olarak kullanılan çok sayıda yerleşmenin olduğu bir
bölgedir. Dostluk, güzellik ve doğa sloganıyla pazarlaması yapılan Nunavik, Kanada’nın
Quebec eyaletinin kuzeyindeki Arktik bölgede Nunavik İnuitçesi konuşan İnuitlerin özerk
bölgesidir. Alanı 443,684.71 km² olan bölgenin nüfusu 11.627 kişi olup, bunun % 90 ı İnuit
Eskimosudur.
Heybetli bir güzellik ve sonsuz bir alanın bulunduğu bölgede zengin bir kültür ve nazik
misafirperverlikleriyle efsanevi kişiler yaşamaktadır. 14 köyün kurulduğu bölgenin hemen
hemen bütünü Ungava körfeziyle Hudson boğazı ve Hudson körfezi kıyılarında yer almaktadır.
Yerel nüfus Aupaluk’da 200’den daha az, bölgenin idari merkezi olan Kuujjuaq’da 2.300’ den
fazladır. Nüfus köylerde bu değerler arasında değişmektedir. Toplam nüfus Nunavik’te
12.000’in biraz üzerindedir.
Önce, ziyaretçiler için Arktiğin sınırsızlığı rahatsız edicidir. Ancak sonra Inuit’lerin
neşeli ve samimi dostça yapıları insanları sarar. Onlar dünyanın kendi köşelerinden misafirlere
sıcak bir şekilde hoş geldin demekte, ağırlamakta, kendilerinin kültürel ve dilsel ayırtedici
karakteristik özelliklerini, Inuit sanatı ve hikayelerini, geleneksel kıyafet ve çeşitli araçların
yapımını göstermekte, tanıtmaktadırlar. Modern ekonomi ve yaşam biçimi geçmişe oranla daha
çeşitlendirilmiş olmakla birlikte, onlar avcılık ve balıkçılık faaliyetleriyle yakından
ilişkilidirler. Inuit’ler ziyaretçilerle, onların hayvanlarla ilgili asırlık bilgi zenginliğini
paylaşırlar. Her zaman olduğu ve her zaman olacağı gibi Nunavik Inuıt’i doğa ile uyum içinde
yaşar. Çevreyi koruma yapılan uygulamalarla oldukça kolaydır.
Çok sayıda göl ve nehir Nunavik’in etkileyici manzarasını oluşturur. Muhteşem
kayalıklarla çevrili ve zaman zaman çalkantılı, diğer zamanlarda sakin ve davetkâr bu su yolları
geçmişten beri Inuit’ler tarafından seyahat rotası olarak kullanılmıştır. Bölgenin birçok göl ve
akarsuyu kayak ve kano tutkunlarına asla unutulmayacak deneyimler sunar. Bölgede ayrıca
Pingualuit, inanılmaz New Quebec yada Chubb Krateri gibi çok sayıda olağanüstü doğal
güzellikler bulunur. 1,4 milyon yıl önce yeryüzüne çarpan bir meteor tarafından oluşan krater
Kangiqsujuaq köyünün 88 kilometre güneybatısındadır. Kraterin dairesel gölü dünyada onun
türleri arasında yanlızca bir tanedir. Onun suyu mutlak bir saflıkta ve kristal berraklıktadır.
Torngat dağlarında deneyimli tırmanıcı eskimo rehberler eşliğinde outdoor etkinliğinin bir
çeşidi gerçekleştirilebilir. Leaf Havzası'nın dünya rekoruna sahip düzenli 15 m'yi aşan gelgitleri
unutmamak gerekir.
Nunavik’teki doğa, görünen sınırsız ufku ile hakim ve bozulmamış, vahşidir. Bitki
örtüsü, likenin pek çok çeşidiyle küçük parlak renkli çiçekler kısa fakat yoğun yaz aylarında
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kendilerini gösterirler. Deniz memelileri deniz çevresindeki sularda bol miktarda vardır. Mors,
beluga balinaları, fok balığının birçok türü, deniz gergedanı ve efsanevi Nanuq (kutup ayısı).
Nunavikte karasal yaban hayatı çok değişiktir. Dünyanın en büyük Caribou sürüleri serbestçe
dolaşmaktadır. Bu gün hayatta ender prehistorik türlerinden birini görmek mümkündür. Bunları
gözlemlemek ve fotoğraf çekmek mümkün olabilir. Nunavikte sonbahar, kış ve yaz çok başka
olmaktadır. Kışın, rehberin inşa ettiği kendi igloosunda kalmak mümkündür.
Bölgenin köylerinin hepsinde kurulan küçük misafirhanelerde ve hotellerde
konaklamak mümkündür.
7.2.4-Cumalıkızık Köyü
Cumalıkızık köyü 2014 yılında “kültürel” kategoride UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
alınmıştır. Geleneksel Osmanlı kırsal yerleşimini bugüne taşıyan Bursa’ya bağlı bir köydür.
Geleneksel kırsal dokusu geçmişten günümüze korunmuş olan Cumalıkızık köyü adeta bir açık
hava müzesi gibidir.
Cumalıkızık köyü, 1300lü yıllarda Oğuz boylarından Kızıklar’ın Bursa’nın doğusunda
Uludağ’ın kuzey yamaçlarında oluşturduğu Kızık köylerinden biridir. Bursa’nın doğusunda,
Uludağ’ın kuzey yamaçlarında yer alan Kızık köyleri, tarihi geçmişi Osmanlı kadar eski olup,
üstelik adını çok daha gerilerden, Oğuz boylarından birini almak gibi haklı bir gurura sahiptir.
Cumalıkızık, Derekızık, Hamamlıkızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beş tanesi
günümüze kadar ulaşabilmiş olan köylerin, tarihi dokularını büyük ölçüde korumuş oldukları
görülmektedir.
Verimli topraklar üzerine kurulmuş olup, su kaynakları oldukça zengindir. Köyün temel
geçim kaynağı bahçe tarımıdır. Hayvancılık çok fazla gelişmemiştir. Köyün verimli
topraklarında her türlü meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Yetişen başlıca meyveler; ahududu,
böğürtlen ve kirazdır. Çilek, şeftali, vişne, erik, elma, armut, ıhlamur, üzüm, frenk üzümü, ayva,
fasulye, biber, domates, patlıcan gibi her çeşit meyve ve sebzenin üretimi yapılmaktadır.
Geçmişte ipek üretimi ve kestane en önemli kazanç kaynağı iken bugün önemlerini
yitirmişlerdir.
İklim özellikleri, Uludağ zirvesine yakınlığı, doğal yürüme alanlarının varlığı ve diğer
doğal çekicilikler yöreye ilgiyi arttırmaktadır.
Ülkemiz kırsal kalkınma projelerinden biri de “Cumalıkızık Koruma Yaşatma 98
Projesi” dir. Projenin önemli karakteristikleri; kalkınmanın tabandan başlatılması,
halkın aktif katılımı sağlanarak yapılan çalışmaların benimsetilmesi ve devlet–halk
işbirliğiyle yürütülmeye çalışılmasıdır (Gürlük, 2004).
Nüfus giderek azalmakta genç iş gücü kente kaymıştır. Bütün bunlara rağmen sünnet,
düğün, mevlût bayram gibi geleneksel yaşam ve komşuluk ilişkileri eskisi gibi
sürdürülmektedir. Köy evlerinde kullanılan eşyalarda Kızık motiflerine rastlanmaktadır.
Mahremiyet olgusunu bugün de koruyan köy kadınlarının geleneksel el becerilerinin de (dantel,
nakış, dikiş, reçel üretimi vb.) hala korunduğu gözlenmektedir.
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1980 yılında koruma altına alınan 1981 yılında kentsel–doğal sit alanı olarak tescil
edilen Cumalıkızık yerleşim birimi için 1993 yılında yapılan koruma imar planının
günümüz koşullarına uyarlanması ve geniş kapsamlı bir “Koruma Yaşatma Eylem
Planı” ile ilişkilendirilmesi gereği doğmuştur. Eylem planı sadece fiziksel değil,
ekonomik, sosyal ve kültürel boyutta da düzenlemelerin yapılmasını, bunların hayata
geçirilmesini, bu projedeki deneyimlerin benzer yerleşimlerde uygulanabilmesinin yanı
sıra dünyaya taşınmasını da amaçlamaktadır (Gürlük 2004)
“Cumalıkızık Koruma Yaşatma 98 Projesi” “Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel
Gündem 21 Cumalıkızık Tarihi Çevre Koruma Yaşatma Grubu” ile yürütülmektedir.
Her ülkenin kendi yerel koşullarını gözönünde bulundurarak yerel yönetime yön
vermek amacıyla kurulmuş olan Yerel Gündem 21 Modeli Sürdürülebilir Cumalıkızık
Projesi için Cumalıkızık’lıları ve proje gönüllülerini bir araya getirmektedir (Gürlük
2004).
Proje Bursa UNESCO Derneği ile Almanya Kulmbach Plassenburg UNESCO
Kulübü’nün yerleşimde bir ev seçerek restore etme ve sahibine bırakma kararı ile
başlamıştır (Anonim 1998). Projenin organizasyonu yürütme ve genel kurullar aracılığı
ile sağlanmaktadır. Cumalıkızık’lıların yerleşimlerinin farkına varmaları, onu koruyarak
geleceğe taşımanın önemini kavramalarını, tarihlerinden, tarım ürünlerinden, ev ve el
ürünlerinden para kazanabileceklerini öğrenmelerini ve kendi yerleşimlerini
kendilerinin onarmalarını sağlamak için ilk etapta eğitim ön planda tutulmuştur. Bu
amaçla yapılan çalışmalar şunlardır:
• Köy kooperatifi kullanımındaki Belediye’ye ait ev ve el ürünlerinin sergilendiği
satış ünitesi olarak kullanıma açılmıştır,
• Cumalıkızık kadınlarına kaliteyi arttırma amaçlı ev ürünleri üretim kursu verilmiştir,
• Köy ilköğretim okulunda yine Cumalıkızıklı kadınlara beceri kazandırma amaçlı
ipek halıcılık kursu açılmıştır,
• Cumalıkızıklı erkeklere turizme katkı amaçlı İngilizce kursu açılmıştır,
• Tarımsal kalkınmayı arttırmak için “organik tarım” konulu konferans verilmiştir,
• Satış ürünlerinin üretim ve pazarlama sorunlarının giderilmesi konusunda seminer
verilmesi sağlanmıştır,
• Köyün geleneksel ahşap yapı dokusunun yerel olanaklarla köylüler tarafından
yaşatılması ve ağaç işçiliği el sanatlarının geliştirilmesi amaçlı bir ağaç işleri atölyesi kurulmuş
ve bir ağaç işleri kursu açılmıştır.
• Köyü tanıtmak ve köylülerin kendi öz varlıklarının farkına varmalarını sağlamak
amacıyla yerleşimde yaklaşık 5000 kişinin katıldığı bir şenlik düzenlenmiştir.
Tanınmış sanatçı ve bilim adamları da davet edilerek şenliğe olan ilgi arttırılmaya
çalışılmıştır,
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• Cumalıkızık’ ta bir köy evi konaklama ve yemek yeme mekanları ile kullanıma
açılmıştır (Gürlük 2004).
Her Haziran ayının son haftası yapılan “Cumalıkızık Ahududu Şenliği” de yörenin
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamaktadır.
Cumalıkızık’ın önemini arttıran öğelerin başında evleri gelmektedir. Genellikle iki katlı
olan geleneksel Cumalıkızık evlerinin yapımında çevreden temin edilen yerel malzeme
kullanılmıştır. Yapıların alt ve kısmen üst kat duvarları yığma taş, ara
duvarlar ile kısmen üst kat cepheleri bağdadi olarak yapılmıştır. Ayrıca ahşap malzeme,
taban/tavan döşeme kirişleri ve kaplamalarında, çatılarda, merdiven basamakları ve
korkuluklarında, kapı/pencere kasa, doğrama, korkuluk ve kepenklerinde, dolap ve yüklüklerde
kullanılmıştır. Evlerde zemin kattaki yığma taş duvar üzerine ahşap dikmeler getirilerek üst
katlar oluşturulmuş olup, dikmelerin arası ahşap çatkılı olup, çatkıların arasındaki dolgu
malzemesi kerpiçtir. Yörede kestane ağaçlarının bol olması nedeni ile evlerde bu ağaç türü
ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kireç, toprak ve samanın karıştırılması ile elde edilen sıvalar
genelde üst katlarda kullanılmış olup, genelde renk, çivit mavisidir. Zemin katları genelde
sıvasızdır. Cumalıkızık evleri, avlulu ve bahçeli olup, yüksek duvarlarla dış mekandan
ayrılmıştır.
Son yıllarda turistik potansiyelinin hızlı artışı sonucunda Cumalıkızık’ın
en önemli geçim kaynağı olan tarım da, turizme katkı sağlayan önemli iş kolu niteliğine
bürünmüştür. Diğer taraftan, Cumalıkızıklı kadınların kendi el emeği ürünleri olan danteller,
oyalar, tarhanalar, erişteler ve bunun yanı sıra yöreye özgü tarım ürünleri, doğal ürünler, doğal
ve ekolojik ürün meraklıları için alternatifler sunmakta ve Cumalızık’ı önemli kılmaktadır.
Cumalıkızık’da gelişen turizm olgusu ile Cumalıkızık; köylü kadınların çok çeşitli
ürünler sattıkları sokakları ile hergün hareketli, renkli bir mekan olmuştur. Kırsal mimarisi ve
diğer tüm geleneksel değerler Cumalıkızık’ta kırsal turizmin gelişmesini sağlamış, bu gelişme
köylüyü sahip olduğu kaynakları korumaya yöneltmiş, bu değerleri koruyarak turistik hale
getirmiştir. Cumalıkızık, Türkiye için örnek alınması gereken bir “köy” olmuştur.
Ege yerleşmelerinde de konut mimarisi yer yer özgünlükler taşımakta ve bu yönüyle
kırsal turizm için büyük bir çekicilik yaratmaktadır. O nedenle Muğla, Milas, Kula, Bergama,
Foça gibi yerleşmelerin evleri dış görünüş, yapım tekniği, kullanılan malzeme, iç ve dış plan,
eklentiler ve fonksiyonel bakımdan birbirinden farklı olup, yerel kültürel zenginliği yansıtırlar.
Ege bölgesinin tarım potansiyelinin zenginliğine bağlı olarak, tarımsal turizm anlayışı
ile köyler turizme entegre edilebilir. Batıda özgün örneklerini gördüğümüz
“tematik turlar” Ege bölgesinde de yapılabilir. Sözgelimi bağcılığın ve şarap üretiminin
yapıldığı köyler, ekolojik tarım çiftlikleri, zeytinyağı üretimi yapan köyler,
topraktan kap-kacak vb. seramik ürünleri üreten köyler, halı-kilim dokumacılığı
yapılan köyler, günübirlik ziyarete veya konaklamaya açılabilir. Yerinde satış
yöntemiyle yerel ürünlerin değerlendirilmesi, yöre mutfağının sunumu, el sanatlarının satışı,
köylüye ek gelir getirecektir.
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Yukarıda kısaca ele aldığımız özellikler diğer bölgelerde bir çok köyde bulunmakta ve
bu özelliklerin iyi bir organizasyonla turizm sektöründe kullanılmasını beklemektedir.
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Uygulamalar
Agro turizm (Tarım Turizmi) kavramını ve kırsal turizm ile olan farkını araştırınız.
Kırsal turizmde köylerin önemini araştırınız.
İngiltere’de kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleştiğini araştırınız.
İspanya’da kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleştiğini araştırınız.
Nunavik’de kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleştiğini araştırınız.
Cumalıkızık köyünde kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleştiğini araştırınız.
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Uygulama Soruları


Agro turizm (Tarım Turizmi) in kırsal turizmle olan farkı nedir?



Kırsal turizmde köylerin önemi nedir?



İngiltere’de kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir?



İspanya’da kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir?



Nunavİk’de kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir?



Cumalıkızık köyünde kırsal turizm uygulamaları nasıl gerçekleşmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Agro Turizmin ne olduğunu, Kırsal Turizm açısından köylerin taşıdığı önemi, İngiltere ve
İspanya’da kırsal turizm uygulamalarına konu olan köyleri, bir soğuk kuşak yerleşmesi
olarak Nunavik’in kırsal turizm açısından önemini ve ülkemizde kırsal turizme açılmış olan
kırsal yerleşmelerden biri olarak Cumalıkızık Köyü değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Her yerleşme çok daha geniş bir saha kaplayan
bir ekonomik faaliyet sahasına tekabül eder ve yerleşme noktaları, ekonomik faaliyet sahaları
dahilinde çok küçük………..halinde görünür.” Cümlesindeki boşluğu tam ve doğru olarak
tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Hatlar
B) Daireler
C) Güzergahlar
D) Çizgiler
E) Noktalar
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizm uygulamalarına konu olan köylerin
hangi çekicilikleriyle turizm açısından önem kazandıkları verilmemiştir?
A) Geleneksel yaşam tarzları
B) Mimarisi
C) Nüfus artışı
D) Elsanatları
E) Yemekleri
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizm uygulamalarına sahne olan yerleşme
birimlerinden biri verilmemiştir?
A) Köy
B) Yayla
C) Oba
D) Metropol
E) Çiftlik
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 20. yüzyılın başlarında kırsal turizm hareketinin
yaygınlaşmasına katkı sağlayan faktörlerden biri verilmiştir?
A) Otomobilin icadı
B) Ptrolün keşfi
C) Uçakların gelişmesi
D) Büyük gemilerin yapılması
E) Buharlı motorların keşfi
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5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Turizm Stratejisi 2023’de eko turizm uygulanacak
yörelerde ulaşılması planlanan hedefler doğru olarak verilmiştir?
I) Kırsal kesimde tarım dışı istihdam alanları oluşturulacak
II) Bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılmasına
III) Kadının statüsünün iyileştirilmesine
IV) Kırsal alanlarda nüfus artışı sağlanması
V) Milli değerlerin dejenere edilmesi
A) I, II ve IV
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, II ve V
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Ekomüze’nin doğru karşılığı verilmiştir?
A) Köylerdeki belli bir mekânın bugünkü yapıları dışında, gelecekteki hayatı yansıtacak şekilde
donatılarak, turizme açılması
B) Köylerin hiçbir değişikliğe uğratılmadan korunmaları
C) Şehirlerde yaşayanlar için, kırsal geleneğin yansıtılmadığı müzelerin açılması
D) Kırsal bölge halkı için şehir yaşantısına ait bazı kesitlerin sunulduğu mekanların açılması
E) Köylerdeki belli bir mekânın bugünkü yapıları dışında, geçmiş bir dönemin canlandırıldığı
yerler haline getirilip, turizme açılması
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupalı turistler için kırsal yolların, birer doğal
ve kültürel miras olarak değerlendirilmelerinin nedenlerinden biri verilmiştir?
A) Sıradan kırsal meskenleri birleştirmesi
B) Yapımının kolay ve ucuz olması
C) İnşasında teknoloji gerektirmeyen malzeme kullanılması
D) Tarım alanlarının içinden geçerek yöresel ekilişleri tanımamıza olanak sağlaması
E) Yolların ova tabanında zig-zag çizmeden uzanması
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “pedagojik çiftlikler”in bulunduğu ülkelerden biri
verilmiştir?
A) Arnavutluk
B) Tunus
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C) İsviçre
D) Şili
E) Yemen
9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Galler’de kırsal ekonomik
sağlanabilmesi için düzenlenen festivalin süresi verilmiştir?
A) Temmuz ayından başlayarak Aralık ayı sonuna kadar olan 6 aylık süre

gelişmenin

B) Temmuz ayının ilk haftası olan 7 günlük süre
C) Temmuz ayının ortasından başlayarak, Ağustos ayının ortasına kdar devam eden 28 günlük
süre
D) Eylül ayının son haftası olan 7 günlük süre
E) Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftasını içeren 14 günlük süre

Cevaplar
1) E 2) C

3)D 4) A

5) B

6) E

7) D

8) C

9) A
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8. KIRSAL TURİZM MEKÂNI OLARAK ÇİFTLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Genel Bakış
8.2-Agro Turizm (Tarım Turizmi)
8.3-Kırsal Turizmde Çiftlikler
8.3.1-Çiftlik turizmin gelişmesi ve gelişmeye devam etmesinin nedenleri
8.3.2-Hindiba Pansiyon, Ekolojik Tatil Çiftliği
8.3.3-Özlü Ailesi Ekolojik Tatil Çiftliği
8.3.4-Pastoral Vadi
8.3.5-Tangala Çiftliği
8.3.6-Reflections Camp
8.3.7-Datça Çiftlik Evi
8.3.8-Knidia Çiftliği
8.3.9-İbrahim Ohan Çiftliği
8.3.10-Kargıcak Vadi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Agro turizm (tarım turizmi) nin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Kırsal turizmde çiftliklerin önemi nedir? Açıklayınız.
Çiftlik turizmin gelişmesi ve gelişmeye devam etmesinin nedenlerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Agro turizm (tarım turizmi)
nin özellikleri nelerdir?
Açıklayınız.

Agro turizm (tarım turizmi)
nin özellikleri neler
olduğunun kavranması

Kırsal turizmde çiftlikler

Kırsal turizmde çiftliklerin
yeri
ve
öneminin
anlaşılması

Çiftlik turizmin gelişmesi ve Çiftlik turizmin gelişmesi ve
gelişmeye
devam
gelişmeye
devam
etmesinin nedenleri
etmesinin nedenlerinin
değerlendirilebilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kırsal turizm



Agro turizm



Çiftlik turizmi
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Giriş
Günümüzde teknolojik gelişmeler çevremizi tamamen sarmış ve hayatımızı
yönlendirmekle birlikte, gün geçtikçe geleneksel olan şeylere de ilgi artmaktadır. Geleneksel
yaşam tarzları mimarisi, elsanatları, yemekleri, giysileri diğer tüm örf ve adetleriyle turizm
açısından önemli çekicilikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kırsal
kalkınmada başvurulan en önemli kaynaklardan biri, kırsal yaşamla iç içe bulunarak hoşça
zaman geçirmek isteyen turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek-içecek ve
diğer hizmetleri sunan küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı köyler, çiftlikler, yaylalar gibi kırsal
yaşamın sürdüğü kırsal yerleşmelerde gerçekleştirilebilecek olan kırsal turizmdir.
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8.1. Genel Bakış
Günümüzde teknolojik gelişmeler çevremizi tamamen sarmış ve hayatımızı
yönlendirmekle birlikte, gün geçtikçe geleneksel olan şeylere de ilgi artmaktadır. Geleneksel
yaşam tarzları mimarisi, elsanatları, yemekleri, giysileri diğer tüm örf ve adetleriyle turizm
açısından önemli çekicilikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kırsal
kalkınmada başvurulan en önemli kaynaklardan biri, kırsal yaşamla iç içe bulunarak hoşça
zaman geçirmek isteyen turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek-içecek ve
diğer hizmetleri sunan küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı köyler, çiftlikler, yaylalar gibi kırsal
yaşamın sürdüğü kırsal yerleşmelerde gerçekleştirilebilecek olan kırsal turizmdir.

8.2-Agro Turizm (Tarım Turizmi)
Kitle turizminin çevreye verdiği zararların gittikçe artması hatta kontrolden çıkması
gerek turizm yörelerini planlayanları gerekse bu konuda daha bilinçli olan turist kitlesini
sürdürülebilir turizm türlerini planlamaya ve tercih etmeye yönlendirmiştir. Doğal kaynakların
gittikçe tükenmesi, turizm bölgelerinin taşıma kapasitesinin aşılarak kullanılması bu
yönlenmede önemli faktörlerdir. Yabancı ülkelerde özellikle gelişmiş ülkelerde agro turizm
gerek kırsal kalkınma stratejilerinde gerekse turizm stratejilerinde önemli yer tutmaktadır.
Ülkemizde de özellikle kırsal alanların kalkınma dinamiğini oluşturması bakımından kırsal
turizm kavramı içinde agro turizme önem verilmiş, Stratejik Planda ve Turizm 2023
Stratejisinde alternatif turizm türlerine vurgu yapılmış, çevreye ve doğaya duyarlı,
sürdürülebilir turizm türleri üzerinde durulmuştur. Kırsal turizm türleri içerisinde yer alan
köylere ve çiftliklere bağlı olarak gelişen agro-turizm sürdürülebilirlik kapsamında kırsal
kalkınmanın önemli bir dinamiğini oluşturan önemli bir turizm şeklidir.
Agro-turizmin 1800’lü yılların sonlarında başladığı ifade edilmektedir. Bununla ilgili
olarak ilk faaliyetler şehirde yaşayan insanların, şehir yaşantısından uzaklaşmaları ve
akrabalarını ziyaret etmeleri amacıyla kısa süreli ziyaretlerini kapsamaktadır. Otomobilin
icadından sonra, 1920, insanların kırsal alanlara ziyareti de kolaylaşmıştır. 1930’lu ve 1940’lı
yıllarda yaşanan Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı kırsal rekreasyona olan ilgiyi de
arttırmıştır. 1960 ve 1970’lerde at biniciliği, çiftlik hayvanı besleme popüler hale gelmiştir.
1980 ve 1990’larda ise çiftlik tatili, yatak ve kahvaltı olarak geceleme ve ticari çiftlik turları
popüler olmuştur (Hatch, 2008’den Civelek, Dalgın, Çeken, 2013). Son yıllarda ise gerek
köylerde gerekse çiftliklerde bu uygulamanın arttığı görülmektedir. Günümüzde bu artış
üzerinde etkili olan faktörler oldukça çeşitlidir. Ekonomik, psikolojik, sosyolojik, kültürel
birçok faktörü saymak mümkündür. İnsanların tatile çıkmak için gerekli zaman ve geliri elde
etmeleri, tatil isteği ve bu istekteki çeşitliliğin artması, farklı sosyo-kültürel yapıdaki insanları
ve yaşam şartlarını tanıma isteği gibi faktörlerden bahsedilebilir.
Agro-turizmde tarımsal çevre, tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen ürünler, çiftlikler
başta olmak üzere diğer kırsal yerleşmelerde konaklamalar önemli yer tutar. Çiftçiler veya
çiftlik sahipleri tarafından boyutları değişebilen tarla, bağ, bahçe gibi tarım alanlarında
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gerçekleştirilen genelde hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı genelde geleneksel metotların
uygulandığı bir turizm şeklidir. Bu alanlarda tarımsal uygulamalarla ve yaşam tarzıyla
turistlerin ilgisini çekmek ve turistleri bu uygulamalara katmak temel amaçtır. Bu uygulama
çiftçiler ve işletmeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Özellikle kırsal nüfusun oldukça fazla
olduğu ve bu nüfusun kırsal alanlarda kıt-kanaat geçindiği gelişmekte olan ve geri kalmış
ülkeleri düşündüğümüzde bu turizm şeklinin çok önemli olduğu görülür.

8.3-Kırsal Turizmde Çiftlikler
İçeriğinde tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi kırsal faaliyetlerin yer aldığı
“tatil çiftlikleri”, genel anlamda kırsal turizm kapsamı içinde yer almaktadır. Çiftlikler
ekonomik amaçlı olarak turizm faaliyetlerinde devreye girerek, kırsal kalkınmanın dinamiğini
oluşturmuşlardır. Çiftlik turizmi özellikle 20. yy’da gelişmeye başlamış ve gelişmiş ülkelerin
çoğunda yaygın olarak uygulanmaya başlamıştır. Farmstead gibi büyük çiftliklerin yer aldığı
Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerde çiftlikler profesyonel
olarak organize edilmektedir. İtalya’da “Agri Tour”, Almanya’da “Bauernhofurlaub”,
İsviçre’de “Bo Po Lantgard” bunlar arasında sayılabilir. İnternetin yaygınlaşmasıyla çiftlik
turizmi pazarlaması da küresel boyut kazanmıştır (Gossling ve Mattson 2002). Przezbórska’a
(2003) göre çiftlik turizmi, “tarım ya da çiftlik işleriyle ilgili olarak yapılan her türlü turizm ve
rekreasyon aktiviteleridir. Ilbery, Bowler, Clarke, Crockett ve Shaw (1998) çiftlik turizminin
aslında çiftlik işletmelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan girişimler
olduğunu belirtmektedirler. Çiftlik turizmi, temelinde tarımsal işlerin yattığı, gerek turistlerin
kalabilecekleri konaklama ünitelerine gerekse ziyaretçilerin rahatça dinlenebilecekleri
dinlenme tesislerine imkân veren bir girişimcilik şeklidir. (Ilbery vd. 1998; Fleischer ve
Tchetchik, 2005; Veeck, Che ve Veeck 2006). Kizos ve Iosifides (2007) ise tarım turizmini
“kırsal alanlarda tarımla uğraşan insanların, küçük ölçekli aile çiftliklerinin geliştirdiği turistik
aktiviteler” olarak tanımlamaktadır (Selvi, M. S, Demirer, D., 2012). Frater (1983), büyük
oranda mevcut çiftlik faaliyetlerini tamamlayıcı aktiviteler sunan çiftlik turizm kuruluşlarıdır
diye belirtirken, Weaver ve Fennell (1997), çiftlik faaliyetlerinin ve turizm faaliyetlerinin
birleştirildiği kırsal kuruluşlardır şeklinde ifade etmektedir.
Çiftlik turizmi insanların sürekli yaşadıkları, çalıştıkları ve her zamanki sosyal temel
ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında, faaliyette olan bir çiftliğe gelerek günübirlik veya
daha uzun süreli konaklamalarla bu çiftlikteki tarımsal faaliyetlere katılmalarıyla oluşan bir
turizm türüdür. Çiftlik turizminin yapıldığı çiftliklerde asıl amaç; tarımsal faaliyetler yapmak,
hayvancılık ve üretilen tarımsal ürünlerin satılmasıdır. Aynı zamanda bu çiftlikler turizm
aktivitelerini de faaliyetlerine dahil ederek sanayileşmiş şehirlerde-ülkelerde yaşayan insanlara
rahatlama, doğayla baş başa olma imkanı sağlamaktadır. Çiftliklerde ziyaretçilere konaklama,
yeme-içme imkânları ve bir takım açık hava aktiviteleri sunulmaktadır (Yılmaz, 2008: 111).
Köy, kasaba, çiftlik gibi kırsal turizm bölgelerinde konaklama yapılacak evlerin
sunduğu imkân ve özellikler turistlerin tercihlerini etkileyebilecek, hatta konaklama
hizmetlerindeki kalite düzeyi kırsaldaki turizmi geliştirebilecektir (AlbaladejoPina, Di´azDelfa, 2009).
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Çiftlik turizmi geçici olarak büyüyen bir turizm türü değildir. Çiftlik turizmin
gelişmesini sağlayan nedenler uzun dönemlidir. Bunlar seyahat pazarındaki ulaşım, iletişim
gelişmeleri ve yönetimlerin kırsal değişmeye yardımcı olma çabaları gibi uzun dönem
değişikliklerle ilgilidir (OECD, 1994:20, Leader European Observatory, 1997).
8.3.1-Çiftlik turizmin gelişmesi ve gelişmeye devam etmesinin nedenleri (Çeltek’e göre)
8.3.1.1-Eğitim seviyesinin yükselmesi
Araştırmalar eğitim ile açık alan rekreasyonlarının, ekoturizm, özel ilgi turizminin
artması arasında bağlantı olduğunu göstermiştir (OECD, 1994).
8.3.1.2-Kültüre duyulan ilginin artması
Son 20 yıldır insan yapımı ve doğal kültüre ilgi seviyesi yükselmiştir (WTO, 1998).
8.3.1.3-Boş zamanın artması
Boş zamanla birlikte düzenli gelirin artması turizm gelişimini etkileyen en önemli
faktördür. Bu çiftlik turizmi içinde önemlidir.
8.3.1.4-Sağlıklı olma bilincinin artması ve sağlıklı yaşam konsepti
Kırsal alanlar, yürüyüş, bisiklete binme, orienteering, kayak ve tırmanış gibi her çeşit
açık alan rekreasyon faaliyetleri için uygun alanlardır. Çiftlik alanları, temiz havasıyla sağlıklı
alanlardır. Bu nedenle sağlıklı yaşama önem veren turistler kırsal alanlara yönelmiştir
(McGehee ve diğerleri, 2007).
8.3.1.5-Uygun ortam sağlaması
Kırsal alanların coğrafi yapısı, ikliminin iyi olması çiftlik tatillerini moda haline
getirmiştir (Williams ve diğerleri, 2001).
8.3.1.6-Özel yemeklere artan ilgi
Kuzey Amerika pirinci, Fransa’nın peynirleri, İskandinavya’nın kolesterolsüz salamı
gibi özel ürünlere ilginin artması, özel yemekler ve ürünler üreten alanları ortaya çıkarmıştır.
Çiftlikler bu tür eğilimler için uygun alanlardır (OECD, 1994)
8.3.1.7-Ekoloji konusu
Son yıllarda ekoloji konusuna duyulan ilgi artmıştır. Bu ilgi tüketicilere yönelik
ekolojik, yiyecekler ve ürünlerin üretilmesini ve pazarlanmasını genişletmiştir.
Sağlık etkeni: çiftlik turizminin bazı hastalıklar ve özellikle “depresiv” karakterli
kişilikler için olumlu etkileri bulunduğu bir gerçektir. Kentsel yaşamın giderek daha stresli olan
düzeni, özellikle orta yaşın üzerindeki kesim için vazgeçilmez çekicilikler taşımaktadır
(Demircioğlu, 1993).
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8.3.1.8-Beslenme Giderleri
Çiftlik turizmine katılan turist, beslenme maddeleri için kentsel rantlar ödendiğinden
bunları üreticisinden daha düşük fiyatlarla alabilmekte, besinlerin kalitesi açısından daha
gerçekçi seçeneklere sahip olabilmektedir. Kentsel rantların olmayışı ve bu maddelere ulaşım
giderlerinin ödenmeyişi, fiyatları aşağıya çekebilmektedir (OECD, 1994)
8.3.1.9-Eğlence Giderleri
Çiftlik turizminde alışılmış eğlence türlerinden daha değişik etkinlikler söz konusu
olduğundan, bunlara ödenen bedeller de sahil turizmine oranla önemli ölçüde düşük olmaktadır.
8.3.1.10-Bağımsızlık, bireysellik
Bağımsızlık ve bireysellik akımı gittikçe artmaktadır. Bu akım arabalarda, giyimde ve
çeşitli ürünlerde görülmektedir. Çiftlik turizmi küçük ölçekli ve doğayı içeren yapısıyla bu akım
için uygundur (www.rural-europe.aeidl., 2013).
8.3.1.11- Kırsal acentalar
Çoğu ülkelerde çiftlik turizmi konusunda bilgi ve yardım veren acentalar vardır. Bu
acentalar tarım kültürü, doğanın korunması, el sanatları, ulusal parklar, ekonomik gelişme,
ulaşım vb. gibi konularla ilgilidir. Bu acentalar projelere ve bireysel kuruluşlara yardımcı
olurlar (Soykan, 2000).
8.3.1.12-Çiftlik turizminin bir kalkınma aracı olarak görülmesi
Çiftlik turizmi birçok ülkede, bir planlama içerisinde, birtakım yararları göz önüne
alınarak uygulamaya konulmaktadır.
Çiftlik turizmi; yerli halk için gelir veya ek gelir sağlama, iç göçü
önleme, azgelişmiş alanları geliştirmede bir araç olarak kullanılmaktadır (Fleischer ve
Felsenstein, 2000, ; Sharpley, 2002).
8.3.1.13-Turizm talebinin değişmesi
Turizme düzenli katılan tipik turistler ürün servis kalitesi aramaktadır. Bunun yanında
deniz, eğlence turizmine seyrek katılmaya başlamış, farklı arayışlara yönelmiştir. Seyahat
bireysel gelişme anlamına gelmeye başlamıştır. Bu turistler turizm destinasyonundan anlamlı
bir şeyler öğrenme arayışına girmiştir. Turizm talebi özel ilgi turları, macera turizmi, doğayla
başbaşa kalma, gibi konulara yönelmiştir (D.W. Knight Associates, 1999 ).
8.3.1.14-Çevresel kirlilik
Deniz kıyılarının aşırı kullanımı nedeniyle kirlenmesi, betonlaşması ve kentlerden
farkının kalmaması (doğallığını yitirmesi), kıyılarda, şehirlerde kalabalık ve gürültünün
dinlenmeye olanak vermemesi, kentsel yaşamın giderek daha stresli baskıcı ve sınırlayıcı
kurallarla dolu olması insanları kırlara yöneltmiştir (Soykan, 2000). (ÇELTEK, E, 2014)
181

8.3.2-Tatil Çiftliklerinin Özellikleri
Çiftlik turizminde gerçekleştirilebilecek başlıca faaliyetler; Konaklama hizmetleri,
Organik çiftliklerde mevsimlik meyve-sebze yetiştiriciliği, hayvan besleme ve yetiştirme, ata
binme, balık tutma, yöresel yemeklerin yapımı, geleneksel el sanatlarının yapımı, el sanatları
ürünlerinin teşhir ve satışının yapıldığı dükkânlar, çeşitli evsel ürünlerin satıldığı dükkanlar,
çiftlik ziyaretçileri için düzenlenen galeri ve müzeler, doğa yürüyüşleri, eğitim amaçlı
ziyaretler, mevsimlik meyve-sebze yetiştirme ve hasadı başlıca faaliyetler olarak belirtilebilir.
Ancak bu faaliyetler çiftliklerin bulunduğu coğrafi bölgelere göre farklılıklar
gösterebilmektedir. Gerek fiziki faktörler gerekse beşeri faktörler etkili olabilmektedir.
Tatil çiftliklerinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
• Tatil çiftlikleri kendine has konaklama üniteleri olan, bunun yanında modern insanın
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donatılan, olabildiği ölçüde iyi hizmetin verilmeye
çalışıldığı yerlerdir.
• Tatil çiftlikleri aile üyelerinin birbirinden kopmayarak birlikte çalışmasına imkan
veren, istihdam olanakları da yaratan yerlerdir.
• Tatil çiftlikleri yaban hayata dayalı aktivitelerin, hizmet ve imkânların olduğu ekolojik
ortamlardır.
• Tatil çiftlikleri ekolojik ortamın, mimari yapıların ve geleneksel kültürün korunduğu
yerlerdir.
• Tatil çiftlikleri organik usullerle yapılan tarımsal işler ile turizm hizmetlerinin
bütünleştirildiği küçük aile işletmeleridir.
• Tatil çiftlikleri yerli ve yabancı konukların günübirlik ya da konaklamalı olarak ziyaret
ettikleri ve sunulan yöresel mal ve hizmetlerden yararlanıp satın aldıkları yerlerdir.
• Tatil çiftlikleri tarım ekonomisinde oluşan çeşitli dalgalanmalar karşısında alternatif
ek gelir sağlayıcı bir yatırım ve çeşitlendirme örneğidir.
• Tatil çiftlikleri katılımcıların sınırlı sayıda kabul edildiği, taşıma kapasitesinin sürekli
gözetildiği, dolayısıyla sürdürülebilir turizmi destekleyen ve yaşatan yerlerdir.
• Tatil çiftlikleri; ziyaretçilerin bedelini ödeyerek dinlenmek, gezmek ve keşfetmek
amaçlı gelebildikleri, ayrıca gönüllülerin gün içinde çiftlik sahipleriyle birlikte çiftlik işlerinde
çalışabildikleri yerlerdir. Bu durumda gönüllüler ücret ödemezler.
• Tatil çiftlikleri konukların kır yaşamı hakkında konaklama, yeme-içme çeşit ve
usulleri, el sanatları ve folklorik özellikler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldukları yerlerdir.
• Tatil çiftlikleri mevsimlik meyve-sebze yetiştirme, hayvan besleme, ot toplama,
ayıklama, hasat, et, süt, peynir vb. yapımı, doğa yürüyüşleri, ata binme, bisiklet, yüzme, balık
avlama, kuş ve bitki inceleme gibi ekolojik aktivitelerin bolca yapılabildiği yerlerdir.
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• Tatil çiftlikleri genelde kent yaşamının yıpratıcı ve tükendirici atmosferinden kaçmak
isteyen, doğaya özlem duyan kişilerin katıldığı yerlerdir.
• Tatil çiftlikleri özellikle belli bir orandaki yüksek eğitimli ve bilgili, yetenekli kişilerin
bilgilerini paylaşabilecekleri yerlerdir. Böylelikle bu kişiler için özel bir kariyer ve uzmanlık
alanı fırsatı doğmaktadır.
• Tatil çiftlikleri yaban hayatı ve kırsal yaşamın kentlilerce keşfedildiği, kır ve kent
yaşamlarının kaynaştığı; karşılıklı, saygı, sevgi, hoşgörü ve anlayışın egemen olduğu yerlerdir
(Selvi, M. S, Demirer, D., 2012).

8.3.3-Çiftlik Turizmi Projeleri
Dünyanın pek çok bölgesinde turistik seyahatler kırsal alanlara doğru yönelmiş olup, bu
eğilim artarak devam etmektedir. Kırsal alanlardaki tarım çiftlikleri faaliyetlerini
çeşitlendirerek küçük ölçekli turizm yatırımlarına dönüşme çabasındadırlar. Söz konusu bu
uygulamalar dünyada gittikçe yaygınlaşmaktadır. Avrupa ve Amerika’da gelişmeye başlayan
çiftlik turizmi uygulamalarında ekonomik kaygılar önemli bir paya sahiptir. Türkiye sahip
olduğu coğrafi özellikleri sebebiyle girişimciler ve ziyaretçiler için muazzam bir turizm ürünü
sunma potansiyeline sahiptir.
Dünyada; Avusturya, İngiltere, Almanya, Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda da yapılan
çiftlik turizmi uygulamaları son zamanlarda ülkemizde de turizm arzı içinde yerini almaya
başlamıştır. Yurt dışında özellikle gelişmiş ülkelerde bu uygulamalar oldukça gelişmiş olup,
gerek köyler gerekse çiftlikler kırsal turizmin önemli öğeleri olarak karşımıza çıkarlar.
Ülkemizde bu tür uygulamalar gün geçtikçe artış göstermekte çok ileri düzeyde olmamakla
birlikte birçok köy ve çiftlikte kırsal kaynaklara dayalı turizm faaliyeti artış göstermektedir. Bu
doğrultuda özellikle küçük ölçekli aile işletmelerinin çeşitli projelerle desteklenmesi,
işletmelerin turizm faaliyetlerine katılmalarını kolaylaştırmakta ve teşvik edebilmektedir. Bu
konuda bir farkındalık oluşmaktadır. Bu uygulamaların bazılarına değinecek olursak;
8.3.3.1- Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası
Bu projelerden biri “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe
Takası” olan, kısaca “TATUTA” (Tarım-Turizm-Takas) olarak bilinen projedir.
Ekolojik Tarım Turizm Bilgi ve Tecrübe Takası, deniz, kum, güneş turizmi dışında
alternatif turizm seçenekleri arayanlara Türkiye’de 80’den fazla çiftlikte tarım turizmi yapma
imkanı sağlıyor. Buğday Derneği’nin, 2004 yılında Birleşmiş Milletler’in desteğiyle hayata
geçirdiği proje, ekolojik tarım yapan çiftçiyi maddi ve manevi anlamda desteklemek amacıyla
başlatılmış. Özellikle 2004’ten itibaren bazı çiftlikler TATUTA projesi kanalıyla turizme
açılmışlardır. Gelen ziyaretçilerin yüzde 60’ının yabancı olduğunu ifade edilmektedir.
Tatuta projesinin ana amacı; Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ailelerine
mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Projede, ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel
vs. boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişilerin, çiftlik ve işletmelerde bilgi, deneyim ve/veya
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işgüçlerini paylaşırken yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından
karşılanmaktadır. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek
tecrübeye ve bu tecrübeye dayalı bilgiye ulaşabilmektedir.
Buğday’ın Türkiye örgütü ve tam üyesi olduğu ECEAT (European Center for EcoAgroTourism / Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi) ve WWOOF (Willing Workers on
Organic Farms / Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü İşçiler) örgütleriyle işbirliği yapılarak yurt dışı
tanıtım desteği sağlanmaktadır. 2003’de 25 çiftlikte başlayan proje, günümüzde 80'den fazla
çiftlikle devam edilmektedir. TaTuTa sistemi iki yönlü işliyor: Gönüllü Bilgi ve Tecrübe
Takası, ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ve işletmeleri, bu konuda bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi
kişilerle arazide bir araya getirerek bilgi ve tecrübe değiş-tokuşunu sağlıyor. Ekolojik üretimin
teknik, pazarlama, sosyal, çevresel boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişiler bu ziyaretlerde bilgi,
deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken, onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik
tarafından karşılanmakta, ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki
gerçek deneyime dayalı bilgiye ulaşabilmektedir.
Projenin önemi ve hedefleri
Ekolojik yaşam hareketinin içerisindeki gruplar, bireyler ve farklı kültürler
arasındaki iletişimi güçlendirmesi,


Ekolojik üretimin öncelikle kırsal nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir
yaşamsal kaynak oluşturması yönünde sağlıklı örneklerin oluşturulması ve çoğaltılması,


Şehirde yaşayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleyerek,
ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını içselleştirmesi ve günlük yaşamında daha fazla
uygulamaya sokması,




Tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk elden ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi

paylaşımı,
Doğa dostu üretim ve tüketim modelleri desteklenerek, toprak, hava, su
kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde
devamına katkı sağlaması (http://www.bugday.org/tatuta/allFarms) .


Tablo: 1. Türkiye’de Çiftlik Turizmi Yapılan Çiftliklerin Bölgelere Göre
Dağılımı
Bölgeler
Sayı
Akdeniz Bölgesi
16
Batı Karadeniz
7
Doğu Anadolu
5
Doğu Karadeniz
11
Ege Bölgesi
18
Marmara Bölgesi
12
Toplam
69
Kaynak: http://www.bugday.org/tatuta/allFarms.php?lang=TR, Erişim Tarihi: 15.08.2011.
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Aşağıda önce Batı Karadeniz bölgesinde bulunan ve TATUTA kapsamında yer alan
tarım turizmi yapılan iki ekolojik tatil çiftliği ele alınacaktır.
8.3.3.2-Hindiba Pansiyon, Ekolojik Tatil Çiftliği
Çiftlik, Yedigöller yolu üzerinde Mengen’e 8 km, Zonguldak-Bartın karayoluna 3 km
uzaklıktadır. Yedigöller, Kartalkaya, Gökgöl Mağarası, Şeker Kanyonu ve Yenice Ormanları
gibi görülebilecek yerler çiftliğe 1–2 saatlik mesafededir. Çiftlik yaklaşık üç buçuk dönüm arazi
üzerinde kurulmuştur. Orman içinde sakin bir atmosfere sahiptir. Pansiyon yöreye has
mimarisiyle dokuz adet taş ev, üç adet ahşap bungalov ve bir adet hizmet binasından
oluşmaktadır. Konaklama üniteleri var olan yapıların restore edilmesiyle oluşturulmakta ya da
yöreye uygun malzemelerin kullanımıyla küçük yapılar halinde inşa edilmektedir. “Bu tür
çiftlikler, yörenin kırsal ve geleneksel dokusunu kaybetmemiş, gelenek ve göreneklerini
sürdüren ve yaşamsal değerlerini bir sonraki nesle aktarabilecek olan çiftliklerdir. Binalar,
bulundukları yörenin doğal ve kültürel özelliklerini taşıyan, yörenin coğrafik ve iklimsel
yapısına uygun olarak tasarlanmaktadır (Yılmaz, 2008). Odalar modern tarzda döşenmiştir.
Merkezi sistem kaloriferle ısınmakta, 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Girişten sonra sırayla
kayın, meşe ve köknar ağaçlarından yapılan evler ve sonrasında hizmet binası kendini
göstermektedir. Ana hizmet binasında ortak kullanım alanı olarak şömineli 120 m²’lik bir salon
ve bir mutfak bulunmaktadır. Bungalovlar ise çiftliğin içinden geçen küçük derenin diğer
tarafında bulunmaktadır. Bu derenin üstünde bir çardak kurulmuş olup, kenarında banklar,
salıncaklar ve hamaklar yer almaktadır. Ateş yakmak için özel bir alan ayarlanmıştır. Ayrıca,
yörenin zengin bitki örtüsünü içinde barındıran bahçe, büyük beğeni ve övgü toplamaktadır.
Çiftlik daha önce bir tarım alanı iken, mesken olarak kullanılmış; yapılan yatırım ile 1998
yılında işletmeye açılmış, 2011 yılında TATUTA’ya katılmıştır. Çiftlik bir A.Ş.’e ait olup; beş
ortağı vardır. Çiftlikte bekçi ve yardımcı aile, aşçı, temizlik elemanı, tanıtım ve rezervasyon
elemanı, muhasebe ve insan kaynaklarından sorumlu bir eleman, kısmî zamanlı çalışan bir
garson ve yönetici olmak üzere genellikle toplam 10 kişi çalışmaktadır. Çiftlikte genel olarak
tarımsal işler ağırlıkta olup, hayvan yetiştirilmemekte; buna karşın birçok turizme ilişkin
aktiviteler yapılabilmektedir (Selvi, M. S, Demirer, D., 2012).
Hindiba Pansiyon, Ekolojik Tatil Çiftliği Yapılan Aktiviteler ;
1. Tarımsal Aktiviteler
A-Mevsimlik Yetiştirilen Sebzeler
B- Mevsimlik Yetiştirilen Meyveler
C-Genel İşler
2. Turizm Aktiviteleri
 Meditasyona dayalı eğitim seminerleri
 Çadır konaklamalı aile kampları
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 Doğa yürüyüşleri
 Kampçılık ve ilk adımlar
 Kuş ve gökyüzü gözlemciliği
 Amatör gökbilim geceleri
 Doğa sporu etkinlikleri
 Mutfak atölyesi
 Yaban hayatı gözlemi
 Doğa eğitimi
 Oryantaring
 Doğa fotoğrafçılığı
 Belgesel sinema atölyeleri
 Ağaç ürünleri atölyesi
8.3.3.3-Özlü Ailesi Ekolojik Tatil Çiftliği
Özlü Ailesi Ekolojik Tatil Çiftliği ise Düzce İli, Çilimli İlçesi, Topçular Köyü
mevkiindedir. İşletme yıl boyu “ziyaretçi” kabul etmektedir. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayları
ise “gönüllü” kabul dönemleridir. Evlerinin üç odasını TATUTA ziyaretçilerine ayırmaktadır.
Çiftlik evinde aile ile yemek yemek mümkündür. Çiftlikte Hamdi ÖZLÜ, eşi ve küçük kızı
olmak üzere toplam üç kişi çalışmaktadır. Çiftlik kendi mülkiyetleridir. Hamdi ÖZLÜ genelde
ekolojik yöntemlerle fındık, sebze ve buğday yetiştiriciliği yapmaktadır. Çiftlikte hayvan
beslenmemektedir. Temmuz ayında sebze sulama ve bakımı, ağustos ve eylül ayında fındık
toplama ve sebze hasadı, yapılan tarımsal işlemlerdir. Domates, biber, patlıcan, mısır, fındık,
çilek ve altın çilek yetiştirilmektedir. Konuklardan konaklama, kahvaltı, öğlen ve akşam
yemekleri için belli bir ücret alınmakta, gönüllülerden ücret alınmamaktadır. Yaklaşık üç
hektarlık tarımsal alanı kaplayan bölgede, çiftlik sahibi Hamdi ÖZLÜ, 2004 yılında
TATUTA’ya katılmış ve o günden itibaren işletmeye açılmıştır. Çiftlikler tarımsal faaliyetleri
ve turizm aktiviteleri ile TATUTA projesinin amacına uygun bir özellik göstermektedir.
HPETÇ işletmesi daha çok tatil dinlenme amaçlı gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. ÖAETÇ
işletmesi ise daha çok evde misafir etmek üzere gönüllülerin çalışmak üzere geldiği bir çiftlik
özelliğindedir. Oldukça geniş arazide tarım yapılmaktadır (Selvi, M. S, Demirer, D., 2012).
TaTuTa projesine bağlı diğer bazı çiftlikler; Fethiye’deki Pastoral Vadi, Tangala
Çiftliği, Reflections Camp, Yonca Lodge, Datça’daki İbrahim Ohan Çiftliği, Datça Çiftlik Evi,
Pigs Bay Camp, Sardunya Pansiyon, Knidia Çiftliği Dalyan’daki ise Kargıcak çiftlikleri
sayılabilir. Bu işletmelerin de bazılarının kısaca özelliklerine değinecek olursak;
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8.3.3.4-Pastoral Vadi
Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, Buğday Derneği'nin başlattığı; UNDP (Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı) ve GEF (Küresel Çevre Fonu)-SGP (Küçük Destekleme
Programı) desteğinde TaTuTa programı içinde yer almaktadır. 2006 yılında Ekolojik yaşam
çiftliği konseptiyle bölgede klasik turizm türüne alternatif olarak, turizm faaliyetlerini
çeşitlendirmek adına, bölgede eko turizmin de yapılabileceği düşüncesiyle faaliyetlerine
başlamıştır.
Pastoral Vadi de Fethiye’de Yanıklar köyünde 42 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir
çiftlikdir. Bulunduğu bölgede turizm çekicilikleri olarak Kaya Köyü, Ölüdeniz’i, Saklıkent
Kanyonunu, Kelebekler Vadisini, Göcek ve Fethiye Körfezinin çeşitli koyları ve adaları
saymak mümkündür. Pastoral Vadi'nin yanından Kargı Çayı geçmektedir. Zengin flora ve
faunasıyla oldukça önemli bir çekim merkezi olan bölge aynı zamanda çok sayıda antik kente
de ev sahipliği yapmaktadır.
Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, organik tarım, ekolojik yaşam ve tatil olgularının
birlikte değerlendirildiği, ekolojik mimari yaklaşımıyla tasarlanmış taş, ahşap ve kerpiç evlerde
yılın 12 ayı konaklama olanağı sağlamaktadır. Pastoral Vadi, kent yaşamının ve teknolojinin
getirdiği stres ve sıkıntıları doğal, sakin ve huzurlu bir ortamda unutmak isteyenler için "köye
dönüş" tadında bir tatil çiftliği konsepti ile pazarlanmaya çalışılmaktadır. Pastoral Vadi'nin
konuklarına çiftlikte organik olarak üretilen ürünlerden yöresel geleneksel yöntemlerle
hazırlanan ve sağlıklı Akdeniz mutfağının özelliklerini taşıyan yemekler sunulmaktadır.
Çiftlikte yetiştirilmeyen ürünler ise, bölgede Pastoral Vadi'nin önderliğinde oluşturulan
"Organik Tarım Üreticileri Birliği" üyelerinin bahçe ve tarlalarından sağlanmaktadır. Yılın 12
ayı hem gönüllüleri hem de konukları ağırlamaktadır. Pastoral Vadi'de tatil; "çiftlikte üretilen
her şey dahil" anlayışı ile fiyatlandırılmaktadır. Sabah öğle, akşam yemekleri, ara öğünler,
mutfakta, bahçede ve atölyelerde üretilen bütün yiyecek ve içecekler ile çay, kahve, bitki çayı
ikramları yapılmaktadır. Pastoral Vadi'yi oluştururken, ana ürün olarak Valencia tipi portakal
yanında limon, zeytin, nar gibi meyve çeşitleri için 900 kadar fidan dikilmiştir ve bu
çalışmaların ileriki yıllarda çeşitlenerek devam edeceği planlar arasındadır. Bahçelerdeki
meyve ağaçlarının arasında, ara ürün olarak sebze ve yem bitkisi üretimi yapılmaktadır.
Sertifikalı organik tarım yöntemleri ile yetiştirilen domates, biber, patlıcan, enginar, marul,
soğan, fasulye gibi sebzeler ve meyveler, konukların ve çiftlikte yaşayan çalışan herkesin
beslenme gereksinimi için kullanılmaktadır. Tüketimden artan ürünlerin bir kısmını yine
geleneksel doğal yöntemler kullanılarak daha sonra tüketilmek için saklanmaktadır, fazlası ise
çiftlikte üretilemeyen ve ihtiyaç duyulan diğer gereksinimleri karşılamak için
pazarlanmaktadır. Hayvansal ürün ve gübre gereksinimini karşılamak için, doğal ortamlarında
tavuk ve ördekler, ağılda ise inek ve koyunlar barındırılıp, onların da doğal yemlerle
beslenmeleri sağlanmaktadır. Organik şarap üretimi için üzümler yetiştirilmektedir. Geleneksel
yöntemlerle zeytinyağı ve sabun üretiminde de gereksinimleri karşılayacak nicelik ve
niteliklere ulaşılması düşünülmektedir. (Kılıç B., Kurnaz A., 2010). Çiftlikte haftanın 6 günü,
günde 6 saat çalışılmaktadır. Gönüllüler bahçe işleri, meyve sebze ekme, toplama, bakma, ev
işleri, hayvanların bakımı, pazarlama desteği, çanak çömlek yapımı, kilim dokuma, ahşap
oymacılık ve sepet yapımı gibi faaliyetlerde bulunabilmektedir. Pastoral Vadi doğa dostu
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mimari yapı kullanırken taş kerpiç ve tahta evler yapılmakta ve ekolojik yaşam eğitimleri, yerli
tohum kullanma, geri dönüşüm, doğa dostu temizlik, permakültür ve şifalı ot yetiştirme gibi
hizmetler de verilmektedir. Bunlara ek olarak Pastoral Vadi’de kongre ve konferans
organizasyonları düzenleyebilme imkanı olup, çeşitli çalıştay, seminer ve konferanslar
gerçekleştirilmektedir.
8.3.3.5-Tangala Çiftliği
Fethiye ilçesinin Yakaköy sınırları içerisinde 3.5 dönüm arazi üzerinde yer alan Tangala
Çiftliği yılın 12 ayı gönüllüleri kabul ederken, Mayıs-Eylül arası ise konukları ağırlamaktadır.
Gönüllüler haftanın 6 günü, günde 6 saat çalışmaktadır. Çiftlikte özellikle peynir yapımı yoğun
olarak tercih edilmektedir. Tangala Çiftliği takvimine göre faaliyetler çeşitlilik göstermekle
birlikte gönüllüler bahçe işleri, meyve sebze toplama, ekme, ilaçlama, hayvanların bakımı ve
şarap yapımı gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Ek olarak çiftlikte geri dönüşüm, şifalı ot
yetiştirme, doğa dostu mimari yapıların yapımı ve geleneksel üretim teknikleri de
kullanılmaktadır. (Civelek,M., Dalgın, T., Çeken, H., 2013)
8.3.3.6-Reflections Camp
Reflections Camp Fethiye’de Kabak koyunda yer almaktadır. Yılın 12 ayı gönüllülere,
Mayıs-Ekim ayları arasında ise konuklara açıktır. Reflections Camp, 9 ahşap bungalov, 2 toprak
ev ve 2 toprak odadan oluşmaktadır. Reflections Camp’te ufak bir alan permakültür ve çiçek
ekimi için ayrılmıştır. Yine bulunduğu yer dolayısıyla çadır da kurulabilmektedir. Gelen konuk
ve gönüllüler bahçe işleri, meyve sebze üretimi bakımı ve ev işlerine yardımcı olabilmektedir.
Buna ek olarak meditasyon ve yoga eğitimleri de verilmektedir. Mimari açıdan doğaya ve
doğala dönük malzemeler kullanılmaktadır. (Civelek,M., Dalgın, T., Çeken, H., 2013)
8.3.3.7-Datça Çiftlik Evi
Datça’da 9 dönüm arazi üzerine kurulu olan Datça Çiftlik Evi yılın 12 ayı hem
gönüllüleri hem de konukları ağırlamaktadır. Gönüllüler haftada 6 gün, 5 saat çalışmaktadır.
Gönüllüler ve konuklar Kasım-Ocak ayları arasında zeytin hasadı Şubat ayında zeytin hasadı,
ot yolma, fidan dikimi, asma budama, patates soğan sarımsak ekimi, Mart ayında üzüm bağı
dip kazılması, sebze ekimi, çağla hasadı, ağaç gübreleme, Nisan ayında üzüm bağı dip
kazılması, sebze ekimi Mayıs ayında ot yolma, sebze bakımı, bağ budama, sulama, Haziran ve
Ağustos ayında sulama, hasat, konserve yapımı, şarap yapımı Eylül ayında kışlık sebze ekimi,
Ekim ayında ise sebze bakımı ve çapalama gibi faaliyetlere katılabilmektedir. Buna ek olarak
badem, avokado, elma, limon, zeytin ve kayısı ağaçlarından ürün toplama, marmelat ve
dondurma yapımı da faaliyetler arasındadır. (Civelek,M., Dalgın, T., Çeken, H., 2013)
8.3.3.8-Knidia Çiftliği
Datça Yazlıkköy’de 12 dönümlük bir arazide faaliyet gösteren Knidia Çiftliği MayısAralık ayları arasında gönüllülerini, Mayıs- Eylül ayları arasında ise konuklarını
ağırlamaktadır. Gönüllüler haftada 6 gün, günde 6 saat çalışmaktadır. Knidia Çiftliğinde meyve
suyu yapımı, turunç ekşisi, marmelat yapımı, harnup ve şarap yapımı öğretilmektedir. Bu
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faaliyetlerin dışında ise geri dönüşüm, şifalı ot yetiştirme, doğa dostu mimari yapıların yapımı
da yer almaktadır. İhtiyaç duyulan enerji, alternatif enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar
enerjileri kullanılarak sağlanmaktadır (Civelek,M., Dalgın, T., Çeken, H., 2013) .
8.3.3.9-İbrahim Ohan Çiftliği
Datça’da yer alan İbrahim Ohan Çiftliği Mart- Temmuz, Ağustos-Ekim aylarında
konuklarını kabul etmektedir. Gönüllüler ise Nisan, Ağustos ve Eylül aylarında kabul edilirken
hafta 7 gün, günde 6 saat çalışmaktadırlar. Bu çiftliğe gelenler sebze, meyve, şifalı ot yetiştirme,
bahçe işleri ve ev işlerine yardımda bulunabilmektedir. Aylara göre iş bölümü ise Nisan ayında
çağla hasadı, Ağustos ayında badem hasadı ve Kasım ayında zeytin hasadı şeklindedir. İbrahim
Ohan çiftliğinde sertifikalı organik tarım yapılırken yerli tohum kullanmaya ve ekolojik tarım
yapmaya özen gösterilmektedir (Civelek, M., Dalgın, T., Çeken, H., 2013) .
8.3.3.10-Kargıcak Vadi
Dalyan Göbel Köyünde 30 dönüm arazi üzerinde kurulan Kargıcak Vadi Organik Tarım
Çiftliği 2010 yılından beri faaliyet göstermektedir. Kargıcak Vadi’ye gelenler Mayıs ayında ot
yolma, budama, sebze meyve bakımı, Haziran ayında sulama gübreleme, çevre düzeni,
Temmuz ayında ot yolma Ağustos ayında ot yolma, taş toplama, budama, adaçayı kekik
toplama, Eylül - Kasım ayları arasında nar ve mandalina hasadı, defne yaprağı toplama, defne
yağı yapımı gibi işlere yardımcı olabilmektedirler. Ayrıca nar, mandalina, portakal ağaçları,
defne, adaçayı, kekik ve kapari yetiştirilmektedir. (Civelek,M., Dalgın, T., Çeken, H., 2013
Görüldüğü üzere çiftlikler bulundukları bölgelere göre farklı özelliklere sahiptirler. Bu
sebeble uygulanan faaliyetler de çeşitlilik göstermektedir. Hayvan bakımı, sebze meyve ekimi
ve toplama, zeytin hasadı, fidan dikimi, ekmek, yemek, reçel, turşu ya da marmelat yapımı,
zeytinyağı yapımı, dokumacılık, çömlekçilik, marangozluk, sabun yapımı ve şarap yapımı, ağaç
kiralama, kuş gözlemciliği ve doğal mimari yapıların yapılması, yoga ve meditasyon eğitimleri,
doğa yürüyüşleri gibi faaliyetlerde bulunabilirler.
Çiftlik turizminin sağladığı kazanımlar

Gelenlerin şehrin sıkıntı ve stresinden uzaklaşmaları

Doğayla iç içe olmak

Köy halkı ile ilişkilerin kurulması, bayram ve özel gün yemeklerine katılmaları

Yerel halkla daha çok temasın gerçekleşmesi

Yerel halkın ürettiği doğal malzemelerin kullanımının artması

Çevredeki yerleşmelerin gezilmesi, tanınması

Kırsal kültürle tanışma fırsatlarının yakalanması

Yöresel kültürlerin tanınması (yemekler gibi.)
Ekolojik ortamlar turizm endüstrisinin en önemli sermayelerinden biri olup girişimciler
için önemli fırsatlar sunmaktadırlar. Ekolojik çiftliklerdeki turizme dayalı çeşitlendirme
girişimleri bu fırsatlardan biridir. “Amerika’da ailelerin çoğunluğu alternatif yatırım olarak
küçük aile çiftlikleri işletmektedir. Birçok çiftçi ve çiftlik sahibi, temel işlerinin yanı sıra
çeşitlendirmeye giderek turizme yönelmektedir” (Nickerson vd. 2001: 19). Lee (2005) Tayvanlı
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çiftçiler turizme dayalı çeşitlenmeye gitmelerinin temelinde çiftlik gelirlerindeki azalma ve kâr
marjlarındaki düşmenin yattığını vurgulamaktadır. (Selvi, M. S, Demirer, D., 2012)
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Uygulamalar
Çiftlik örneklerinin arazide gözlemlenmesi.
Turizm faaliyetinin uygulandığı bir çiftliğin araştırılması
Turizm faaliyetinin uygulandığı bir çiftlik ile sadece zirai faaliyetin uygulandığı bir
çiftliğin karşılaştırılması.
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Uygulama Soruları


Gözlemlediğiniz çiftliği özellikleriyle değerlendiriniz



Turizm faaliyetinin uygulandığı çiftlikte neler dikkatinizi çekti?



Gözlemlerinize dayalı olarak turizm faaliyetinin uygulandığı bir çiftlik ile sadece zirai
faaliyetin uygulandığı bir çiftlik arasında ne gibi farklar gördünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, çiftlikleri genel olarak değerlendirdikten sonra, çiftliklerin turizm faaliyetleri için
neden tercih edildiklerini, çiftlik turizminin insanlar için önemini ve çiftlik turizmine ait
örnek uygulamaları gördük.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Çiftlik turizmin gelişmesini sağlayan uzun
dönemli nedenlerden biri verilmiştir?
A) Çiftliklerde yetiştirilen ürünlerin cinsi
B) Çiftlikleride çalışan sayısı
C) Çiftliklerin şehirlere olan uzaklık
D) Yönetimlerin kırsal değişmeye yardımcı olma çabaları
E) Çiftlik sahibinin eğitim düzeyi
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Çiftlik turizmin gelişmesi ve gelişmeye devam
etmesinin nedenlerinden biri verilmemiştir?
A) Eğitim seviyesinin yükselmesi
B) Kültüre duyulan ilginin artması
C) Çiftliklerde istihdam edilenlerin sayısının artması
D) Sağlıklı olma bilincinin artması ve sağlıklı yaşam konsepti
E) Özel yemeklere artan ilgi
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yerli halk için gelir veya ek gelir sağlama, iç göçü
önleme, azgelişmiş alanları geliştirmede bir araç olarak kullanılmakta olması gibi
Çiftlik turizminin hangi özelliğiyle ilgili faktörler verilmiştir?
A) Bağımsızlık
B) Çevresel kirlilik
C) Ekoloji konusu
D) Kültüre duyulan ilginin artması
E) Çiftlik turizminin bir kalkınma aracı olarak görülmesi
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, TATUTA projesinin ana amaçlarından bir
verilmiştir?
A) Türkiye’deki ekstansif tarım ile geçinen çiftçi aileleri mali, gönüllü işgücü veya bilgi
desteğinden mahrum ederek ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır
B) Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü veya bilgi
desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır
C) Ülkemizdeki topraksız köylüleri tarla sahibi yapmak için, kanun çıkartılması sürecine
katılmak
D) Kırsal alanlarda makine kullanımını teşvik ederek, bitkisel üretimin arttırılmasını sağlamak
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E) Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ailelerinin eğitim seviyelerini yükseltebilmek
için yurtdışı masraflarını karşılamak
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi üyesi
olarak yurt dışı tanıtım desteği sağlanmak üzere faaliyet gösteren dernek verilmiştir?
A) Fasülye Türkiye
B) Mısır Karadeniz
C) Buğday Türkiye
D) Bal Ege
E) Memleket Tarımı
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, iki yönlü işleyen TaTuTa sisteminini yönlerinden
biri verilmiştir?
A) Bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi kişileri arazide bir araya getirerek bilgi ve tecrübelerinden
yararlanmak
B) Bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi kişilerin tatillerinin daha rahat geçirmelerini sağlamak için
çaba harcamak
C) Bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi kişilerin bilgi ve tecrübelerini kaale almamak
D) Yeteri kadar ilgisi ve bilgisi olmayan kişileri bir araya getirerek, tatil programlarını organize
etmeye katkı sağlamak
E) Gençlerin ve özellikle de çocukların gelecekteki beslenme sorunlarını çözmeye katkı
sağlamak
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Ekolojik Tatil Çiftliklerinden biri verilmemiştir?
A) Hindiba Pansiyon
B) Pastoral Vadi
C) Özlü Ailesi
D) Dikili Çiftlik Evi
E) Tangala Çiftliği
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Reflections Camp Ekolojik Tatil Çiftliğinin
bulunduğu yer verilmiştir?
A) Karaburun
B) Alaçatı
C) Finike
D) Datça
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E) Fethiye- Kabak koyu
9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kargıcak Vadi Ekolojik Tatil Çiftliğin EylülKasım Ayları arasında yapılan faaliyetlerden biri verilmiştir?
A) Nar ve mandalina hasadı
B) Sebze ve meyve bakımı
C) Gübreleme
D) Budama
E) Adaçayı toplama
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Ekolojik Tatil Çiftliklerinde gerçekleştirilen
faaliyetlerden biri verilmemiştir?
A) Fidan dikimi
B) Ebru yapımı
C) Hayvan bakımı
D) Sabun yapımı
E) Zeytin hasadı
Cevaplar

1) D 2) C

3) E

4) B

5) C

6) A

7) D

8) E

9) A

10) B
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9. KIRSAL TURİZM MEKANI OLARAK
YAYLALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1-Yaylaların Ekonomik Önemi
9.1.1-Yaylacılık Faaliyetinin Kültürel Boyutu
9.1.2-Turizm Sektöründe Yaylaların Değerlendirilmesi
9.1.3-Yayla Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar
9.2-Kırsal Turizmde Yaylalar
9.2.1-Ayder Yaylası
9.2.2-Bektaş Yaylası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yaylaların ekonomik önemi nedir? Açıklayınız.
Yaylacılık faaliyetinin kültürel boyutu nedir? Açıklayınız.
Turizm sektöründe yaylaların değerlendirilmesi nasıl gerçekleştirilmektedir? Açıklayınız.
Yayla turizminin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.
Kırsal turizmde yaylaların önemi nedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Yaylalar

Yayla kavramının yanısıra,
yaylaların fiziksel ve
beşeri özelliklerinin
anlaşılması

Kırsal turizmde yaylalar

Günümüzde karakter
değiştirmeye başlayan
yaylaların kırsal turizm
amacıyla
değerlendirilmelerinin
sebep ve sonuçlarının
kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Ayder yaylası
Bektaş yaylası

Ayde ve Bektaş yayları özel
örnekleri vasıtasıyla
yayla turizmi
uygulamalarının yöre
açısından taşıdığı
değerin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Yaylalar



Kırsal turizmde yaylalar



Ayder yaylası



Bektaş yaylası
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Giriş
Kitle turizminin çevreye verdiği zararların gittikçe artması hatta kontrolden çıkması, gerek
turizm bölgelerini planlayanları gerekse bu konuda daha bilinçli olan turist kitlesini
sürdürülebilir turizm türlerinden biri olan yayla turizmini tercih etmeye yönlendirmiştir.
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9.1-Yaylalar
Yayla, çoğu kez bütün köy halkının, bazen köy sakinlerinden yalnız bir kısmının kadın,
çocuk veya çobanların katıldığı, genelde dağ ve ova arasında mevsimlere göre yapılan göç
hareketlerinin gerçekleştiği geçici konaklama mekanları olarak tanımlanabilir. Genelde
ekonomik faaliyetin hayvancılık olduğu ancak zaman zaman ziraatin de yapıldığı yarı
göçebelerin eğreti yerleşmeleri olarak da değerlendirilebilir.
Yayla dendiğinde akla ilk gelen, köylülerin yaz mevsiminde hayvanlarını otlatmak için
çıkardıkları yüksek düzlüklerdir. Yılın belirli bir süresinde hayvanların otlatıldığı bu geçici kır
yerleşmesinde, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin de sürdürülmesi mümkündür. Köyün
dışında ancak köylülerin ortak mülkü olan ve sosyo-ekonomik olarak da köye bağlı bulunan
yaylalarda gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri köylünün temel geçim kaynağı
olmayıp, daha çok ikincil karakter taşımaktadır.
Ülkemizin ortalama yükseltisi 1131 metreyi bulurken, “Türkiye topraklarının yükselti
kademelerine göre değişimi incelendiğinde %17,5’inin 0-500 metreler arasında kaldığı, 5001000 arasında kalan topraklarımızın oranının %27’yi bulduğu, 1000-1500 metre seviyeleri
arasındaki toprakların %30, 1500-2000 metreler arasında kalan kısmın %15,5 ve 2000 metrenin
üzerindeki topraklarımızın da %10 düzeyinde olduğu bilinmektedir” (Darkot, 1972:7-8). Bu
veriler değerlendirildiğinde ülkemizin genellikle yükseltiler fazla olduğu ve buna bağlı olarak
da, yayla potansiyelinin fazla bulunduğu ortaya konmaktadır.
Türkiye’deki yaylalara hemen hemen her bölgede rastlanması yaylaların iklim, relief,
toprak yapısı ve bitki örtüsü açısından birbirinden çok farklı özelliklere sahip olmasına neden
olmuştur. Örneğin İç Anadolu Bölgesinde Konya ovasındaki köylerin yaylaları olduğu gibi,
ülkemizin en fazla yağış alan bölümü olarak, Doğu Karadeniz Bölümündeki köylerin de
yaylaları bulunmakta, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde ise orman üst sınırının da
üzerindeki seviyelerde yaylalara rastlanmaktadır. Bu durum ise yaylalarımızın farklı yapı ve
karakterde bulunmalarına neden olmaktadır.
Yaylaların doğal özelliklerinden kaynaklanan faklılıkları, bu alanları kullanan
insanların kültürel özelliklerinin de farklı olmasına bağlı olarak, bu mekânların değerlendirilme
şekillerinin birbirinden farklı olmasına zemin hazırlamaktadır. Ancak unutulmaması gereken
önemli özellik, tüm bu farlılıklar yaylaların temel niteliğini değiştirmemektedir.
Yayla, bazı durumlarda köyün hemen yakınında bulunabileceği gibi, kilometrelerce
uzağında da yer alabilmektedir. Yaylalar Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde rastlandığı
gibi 900-1200 metrelerde alçak olarak kabul edilebilecek seviyelerde bulundukları gibi, orta
yükseklik olarak kabul edilebilecek 1200-1500 metrelerde ve Karadeniz, Akdeniz ve Doğu
Anadolu Bölgelerinde rastlandığı üzere, orman üst sınırının da üzerindeki seviyelerde
bulunabilmektedirler.
Kırsal ekonomiyi destekleyici faaliyetlerin sürdürüldüğü yaylalarda, Akdeniz
Bölgesinde sıkça rastlandığı gibi, göçebe hayvancılık ve yarı sedanter şekilde gerçekleştirilen
tarımsal faaliyetlerde yapılmaktadır. Ancak belirtilmesi gereken önemli bir nokta, yayla ve
203

yaylacılık karakterinin ekonomik olduğu kadar, sosyal ve kültürel boyutunun da varlığıdır. Son
zamanlarda değişime uğramakla birlikte kırsal kesimde yaşayan insanlar için hala yaylaların
temel özelliği, köyde yaşayan insanların geçim olanaklarını iyileştirmektir. Hayvancılık ve
mümkün olan yaylalarda tarımsal uğraşlar temel fonksiyonu oluşturmakla birlikte, düzenlenen
panayırlar, şenlikler, gelenek, görenek, inanç ve adetlerden kaynaklanan toplumsal amaçlı
fonksiyonlarının da bulunduğu, böylece yaylaların ekonomik olduğu kadar sosyo-kültürel
özelliklerinin varlığı göz ardı edilmemelidir. Bütün bu faaliyetlerin toplamı ise, insan sağlığını
olumlu etkileyebilecek güce sahip olması nedeniyle, hangi nedenle yaylaya çıkılırsa çıkılsın,
yaylaların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

9.1-Yaylaların Ekonomik Önemi
Dünyanın en yüksek dağlarının bulunduğu Asya Kıtasının Ortalama yükseltisi olan
1030 metreden daha fazla ortalama yükseltiye sahip olan ülkemizin topoğrafik ve iklim
özelliklerinin kısa mesafelerde değişmesi, farklı bitki örtüsünün varlığına neden olmaktadır. Bu
durum yaylaların sayılarının fazla olmasına ve ülke geneline dağılmış halde bulunmalarına da
neden olmaktadır. Böylece yaylalar yılın belli bir bölümünde çeşitli ekonomik faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine izin vermektedirler.
Ülkemiz koşullarında yaylaya çıkış genellikle Mayıs ayında başlamakta ve Eylül ayına
kadar devam edebilmektedir. Yaylanın bulunduğu mevkiye bağlı olarak 5 ay boyunca
yararlanma olanağının bulunduğu, “bu mekânlarda beslenen hayvanların et ve süt verme
yetenekleri artmakta, bu ürünlerin işlenmesiyle elde edilen et ve süt ürünlerinin de vitamin ve
minerallerce daha zenginleşmektedir” (Kılıçaslan, 2000:33). Yaylada elde edilen temel ürünler
süt, peynir ve yağ olmakla birlikte, hayvanların yün ve kılından da yararlanıldığı bilinmektedir.
Ayrıca arıcılık faaliyetlerinin gerçekleştiği önemli alanlardan birinin de yaylalar olduğu
belirtilmelidir.
Anadolu’da yaşayan insanların yüzyıllardır geleneksel olarak sürdürdükleri yaylacılık
faaliyeti bulunmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinin yanısıra yaylalar, tarımsal uğraşlara da
sahne olmaktadır. Yaylalarda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin belirtilmesi gereken
önemli bir özelliği de, kırsal kesim insanının bir tür sigortası işlevini üstlenmesidir. Sürekli
olarak yerleştiği köyündeki tarlasından, herhangi bir nedenle beklenen verimin alınamaması
durumunda yaylacılık faaliyetlerinden sağlayacağı gelirler, köylünün büyük sıkıntı yaşamadan
hayatını devam ettirmesine olanak tanıdığından, ayrıca önem kazanmaktadır.
Yaylada yetiştirilen ürünlerin diğer bir özelliği de, geç olgunlaşmalarıdır. Böylece
ovada yetiştirilen tarım ürünlerinin sona ermesiyle birlikte, genellikle yayla ürünleri piyasaya
girdiğinden, bazı durumlarda ekonomik olarak daha değerli olabilmekte ve böylece köylü, daha
fazla gelir elde etmektedir.
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayalı ürünler dışında yaylalarda geleneksel
kültürün yansımaları olan çeşitli el sanatlarına dayalı eşyalar yapılmaktadır. Yaylanın üzerinde
yer aldığı doğal çevre, sürdürülen ekonomik faaliyet, yaylacının kültürel özellikleri ve kişisel
becerisinin izin verdiği ölçüde farklı ürünler geliştirmesi söz konusudur. Örneğin küçük baş
hayvan beslenen yaylalarda kilim, heybe, çorap gibi dokuma ürünlerinin, ormanlık bölgelerdeki
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yaylalarda kaşık, sehpa ve saksılık gibi ahşap işlerinin veya yaylalarda doğal olarak yetişen
adaçayı ve kekik gibi çeşitli bitkilerin toplanıp kurutulması gibi uğraşlar yaylacılık faaliyetinin
ekonomik gücünün tamamını veya bir kısmını oluşturmaktadır.
Bütün belirtilen fonksiyonların dışında yaylalardan faydalanma konusunda insan sağlığı
üzerindeki olumlu etkisinden de söz etmek gerekmektedir. Özellikle çok yüksek olarak kabul
edilmeyen 800-2000 m arasındaki “dağlık alanlar ultraviyole ışınlarına daha fazla maruz
kalmaktadırlar. Atmosferdeki ozon oluşumu ise, ultraviyole ışınlarının artmasına bağlı olarak
fazlalaşmaktadır. Ozon, indirgen bir özellik taşır ve havadaki kirleticileri indirgeyerek, havanın
doğal yolla sürekli olarak temizlenmesine olanak sağlar” (Ülker, 1997:142). Yükseldikçe
havanın bileşimindeki oksijen oranı azaldığından, organizma olarak insan bedeni gereksinim
duyduğu oksijeni sağlayabilmek için solunum organlarının daha fazla çalışarak, güçlenmelerine
ve kanın yenilenmesine neden olmaktadır. İğne yapraklı ağaçların salgıladığı koku insanların
sinir sistemini yatıştırıcı etkiye sahip olduğundan bu gibi ağaçların oluşturduğu ormanlık
alanlardaki yaylalar insanların ruh sağlığının da düzelmesine yardımcı olmaktadır.
9.1.1-Yaylacılık Faaliyetinin Kültürel Boyutu
Yüzyıllardan beri ülkemizde sürdürülmekte olan yaylacılık geleneği, zaman içinde
kendine özgü bir karakter kazanmıştır. Yaylalardan ekonomik olarak yararlanılmasının
yanısıra, kültürel özellikleri de yaylacının hayatında önemli yer tutmaktadır. Bu geleneğin bir
parçasını yaylaya çıkacakların yaptığı hazırlıklarla ilgili olup, yaylanın hazırlanması ve yaylaya
çıkacak olan hayvanların hazırlanması süreçlerini de içermektedir.
Yöresel farklılıklar bulunmakla birlikte yaylaya çıkış zamanı genellikle havaların
ısınarak, karların erimesinden sonraki dönemlerde ve yayladan dönüş zamanı da, dağın
yükseklerine ilk karların düşmesiyle birlikte gerçekleştirilmektedir. Geleneksel olarak
gerçekleştirilen yayla göçüne katılacak olanlar belirli kurallara göre davranmak, örneğin
birlikte hareket etmek zorundaydılar. Yaylaya yerel kıyafetler giyilerek, eşzamanlı ve toplu
olarak çıkılması törensel bir duygu yaratmasının yanısıra, birlik ve beraberliğin bir simgesi
olarak da kabul edilmektedir. Ancak günümüze doğru yaklaştıkça yaylaya çıkma geleneğinin
bazı değişikliklere uğradığı da görülmektedir. Aslında değişikliğe uğrayan sadece gelenekler
değil, aynı zamanda yaylacılık faaliyetinin karakteri olduğu da görülmektedir.

9.1.2-Turizm Sektöründe Yaylaların Değerlendirilmesi
20.yy’ın son çeyreğinde, dünya turizm hareketine katılan turistlerin sektörden farklı
taleplerde bulunması bazı değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişimlerin başında
geleni ise, turizm faaliyetinin yeni seçeneklerle çeşitlendirilmesi olmuştur. Böylece bir taraftan
deniz-kum-güneş eksenindeki turizm hareketlerinin çevre üzerindeki baskısı belli ölçüde
hafifletilirken, diğer taraftan talebe cevap verilmiş olacaktır. Ayrıca bu hareketten turizm
sektörünün her kesimi avantaj elde etme imkanına da kavuşmuş olacağından, benimsenmiş ve
uygulama alanına girmiştir. Bu değişiklik esas olarak özel ilgi turizmi olarak tanımlanabilir. Bu
yeni turizm türleri, çevresel değerlerin korunmasına odaklandığından sürdürülebilir turizm,
alternatif turizm, yeşil turizm, doğa turizmi gibi farklı isimlerle de anılmasına neden olmuştur.
Mağara turizmi, kaplıca turizmi, akarsu turizmi, av turizmi ve kırsal turizm bu yeni turizm
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şekillerine örnek olarak gösterilebilir. Bu yeni turizm şekillerinden bir diğeri ise, Anadolu
topraklarında geleneksel olarak sürdürülen yaylacılık faaliyetinin zaman içinde dönüşerek,
turizm sektörüne uyarlanmış şekli olan, yayla turizmi meydana getirmektedir. Bu
uygulamaların turizm sektörü açısından neden olduğu diğer bir yarar, turistik faaliyetlerin bütün
yıla yayılmasına olanak tanımasıdır. Böylece turizm kavramı mevsimsel özelliğinden kurtulup,
bütün yıl uygulanabilen bir şekle dönüşmüş olacaktır.
Turizm hareketinin dört mevsime yayılması, sadece 6 enlem derecesi üzerinde
bulunmasına rağmen ülkemizin sahip olduğu birbirinden farklı morfolojik üniteler nedeniyle,
önemli olanaklara sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili, güneyi ve kuzeyi denize paralel uzanan,
Doğu Anadolu’da ise birbirinin içine geçen dağlar yer alırken, Batı Anadolu’da ise, dağ sıraları
denize dik uzanmaktadır. Kısa mesafelerde değişen yeryüzü şekillerine sahip ülkemizin bu
topoğrafik görünümü yayla turizmi uygulamalarına müsait birçok yaylanın meydana gelmesine
de olanak tanımıştır.
Doğa turizmi olanakları açısından ülkemizin dağları, yaylaları, mağaraları, gölleri,
kaplıcaları, ormanları ve akarsuları geniş bir yelpaze içinde farklı seçenekler sunmaktadır.
Örneğin Avrupa’nın tamamında 12 000 farklı bitki türü bilinmesine rağmen, bu sayı ülkemizde
9 000 civarındadır. Yine bütün Avrupa’da 500 civarında kuş türü bulunurken, Türkiye’deki kuş
türlerinin sayısı 420’yi bulmaktadır. Flora ve fauna açısından ülkemizin sahip olduğu bu
zenginlik kuşkusuz doğal çevre koşullarından güç almaktadır.
Uygarlık tarihinin en eski devirlerinden itibaren yerleşilmiş olan Anadolu’da birçok
medeniyet gelişme olanağını bulmuştur. Bunlardan bazıları Asur Krallığı, Hitit İmparatorluğu,
Frigyalılar, Lidyalılar, Helen uygarlıkları, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu,
Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’dur. Belirtilen uygarlıklardan günümüze
kadar ulaşabilmiş tarihi ve kültürel zenginlikler olarak höyükler, antik şehirler, camii, kilise,
han, hamam, köprü gibi çeşitli sanat yapıları ve etnografik eserler yayla turizmi başta olmak
üzere kırsal turizmin herhangi birinin uygulandığı bölgelerde bulunmaları halinde turistlerin
yöreye olan ilgisi daha da artmaktadır. Buna bağlı olarak yayla turizminin gerçekleştiği
sahalardaki doğal güzelliklerin turizm açısından önemi tarihi ve kültürel zenginliklerin de
bulunması durumunda daha da arttığı ileri sürülebilir.
Yukarıda belirtilen doğal ve kültürel çekiciliklerin insanların doğal, temiz bir çevrede
sessizlik içinde veya sadece doğal seslerin egemen olduğu bir ortamda, tatillerini geçirme
arzusuna cevap verecek niteliktedir. Böylece turistler, yaban hayatını yakından izleme veya
görüntüleme fırsatını yakalarken, bitki türlerini tanıma, doğada uzun veya kısa yürüyüşler
yapma, kamp kurma, kırsal ekonomik uğraşları tanıma hatta uygulama fırsatını elde eder ki,
yayla turizmi açısından bu olanaklar son derece çekici olarak kabul edilmektedir.
Ülkemiz yaylalarında geleneksel olarak düzenlenen şenlikler, başlı başına turistik ürün
olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. Yayla şenliklerinin düzenlenme tarihi genellikle
önceden belirlenmiş olup, yaylanın en kalabalık olduğu döneme rastlamaktadır. Eğlence
ihtiyacının giderilmesine yönelik olduğu kadar, sosyal anlamda toplumu birbirine bağlama
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işlevini de üstlenen yayla şenlikleri, yaylaya çıkma ve yayla dönüşü geleneğinin ayrılmaz bir
parçası olarak varlığını günümüzde de sürdürmektedir.
Yaylaların turizmin öznesi olarak değer kazanmasının oldukça yeni bir olay olduğu
bilinmektedir. Ülkemiz kırlarında yaşayan nüfusun şehirsel nüfusa oranı 1980’li yılların
sonlarında eşitlendikten sonra, azalma eğilime girmiş ve günümüzde Türkiye nüfusunun çok
büyük bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır. Bu dönüşümün nedenleri arasında şehirlerin
çekicilikleri olduğu kadar, belki ondan daha da fazla olarak, kırsal kesimde yaşayan nüfusun
geçim olanaklarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Kırlarda yaşanan nüfus azalmasının doğal sonuçlarından birini de, yaylalara çıkan nüfus
miktarının azalması, dolayısıyla yaylalarda geleneksel kullanım şeklinin sürdürülememesi
oluşturmaktadır. Bu durumdan en fazla hayvancılık sektörünün olumsuz olarak etkilendiği
söylenebilir. Ancak bu değişim, özellikle yaz mevsiminde yaylalarındaki iklim koşullarının
ovalara göre daha ılıman olması nedeniyle, bu mekânların rekreasyon faaliyetlerine sahne
olmasına olanak tanımıştır.
Bir taraftan kırları terk etmek zorunda kalan insanların bir zamanlar geleneksel olarak
gerçekleştirdikleri yaylaya çıkma hareketini devam ettirme istekleri, diğer taraftan sadece
ülkemizdeki değil, aynı zamanda dünyadaki şehirleşme oranının artışına bağlı olarak, kırsal
yaşam tarzının bozulmadan kalmış orijinalliğini, folklorik değerlerini, kültürünü öğrenme
merakı ve önceden varsayılmayan bazı sürprizlerle karşılaşma ihtimalinin bulunması,
insanların tatillerini yaylalarda geçirme kararını almalarına neden olmaktadır.
Yaylaların tatil mekânları haline dönüşmesinde bu alanlara ulaşım olanaklarının
gelişmesi de olumlu katkı sağlamıştır. Büyük şehirlerde yaşayan insanların bir kısmı henüz
kırsal kesimle özellikle de yaylalarla olan ilişkilerini tam olarak koparmadıklarından şehre
yakın olan yaylaların, bir sayfiye bölgesi olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır.
Yaylaların içinde bulunduğu bu fonksiyonel değişimin yansımalarının örnekleri olarak, daha
önce talep edilmeyen yol, su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesi belirtilebilir.
Özellikle deniz kıyısındaki büyük şehirlere günübirlik ulaşım mesafesinde bulunması
durumunda yaylalar, şehirsel yaşamın stresinden uzaklaşarak, sessiz ve temiz bir doğal ortamda
insanların dinlenmesine, yenilenmesine olanak tanıyan mekânlardır. Ayrıca yayla havasının
kıyıdaki şehir havasıyla kıyaslanamayacak kadar serin ve temiz olması da çekiciliğini arttıran
diğer bir faktör olarak belirtilmelidir. Yaylaların bu özelliği, imkanı bulunan şehirlilerin ikinci
konutlarını burada yaparak, günlerini şehirde çalışarak geçirdikten sonra akşamları yaylaya
çıkıp, gecelemekte ve sabah tekrar şehirdeki işlerinin başına dönmesi gibi yaz mevsimi boyunca
sürdürülen ritmik hareketlerin varlığına neden olmaktadır.
Zaman içinde diğer alternatif turizm şekillerine katılan turistlerin de, yaylaların
kullanılması yolundaki isteklerinin ortaya çıkması, bu mekânların önemini arttıran diğer bir
girişim olarak kabul edilebilir. Av turizmi, değişik dağcılık uygulamaları, kaplıca olanağının
varlığı, mağara turizmi ve akarsu sporları gibi doğa turizmi kapsamında değerlendirilen turizm
şekillerine katılanların yaylalara olan ilgisi, bu sahaların turistik mekân olarak değer kazanması
sürecini hızlandırıcı rol oynamaktadır.
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Yaylaların sahip olduğu gerek doğal, gerekse beşeri çekicilikler turizmin özgün bir
mekânı olarak ortaya çıkmalarına zemin hazırlarken, diğer alternatif turizm şekilleriyle entegre
olarak değerlendirilmeleri durumunda turizm mekânları olarak sahip oldukları önemin artacağı
ileri sürülebilir. Bu kullanım şekliyle bir taraftan Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesine
olanak tanınırken, kırsal yörelerin kalkınmasına da destek sağlanmış olacağından, üzerinde
önemle durulması gerekmektedir. Yaylalar bozulmamış doğal yapıları, sahip olduğu yaşayan
geleneksel kültürün sürdürülmesi, turizmin çeşitlenmesi ve geliştirilmesi adına yararlanılması
gereken coğrafi üniteler olarak değerlendirilmelidir.
Türkiye’nin henüz gelişmekte olan ülke konumunda bulunması ve bu gelişme sürecinde
turizm sektörünün önemli oranda katkı sağlayabileceğinin anlaşılması, gelişmiş ülke statüsüne
ulaşabilmek için sahip olduğumuz her türlü imkanın devreye sokulmasını gerektirmektedir.
9.1.3-Yayla Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar
Turizm Bakanlığının turizmi çeşitlendirerek, ülke geneline ve bütün yıla yayılması
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar arasında yayla turizminin yaygınlaştırılması konusunda
gerçekleştirdiği uygulamalar da bulunmaktadır. Bakanlığın 1990 yılında başlattığı “Yayla
Turizmi Projesi” kapsamında incelenen yaylalardan 26 adedinin sektörde değerlendirilmesi
uygun bulunmuştur. Yaylaların sahip olduğu gerek doğal gerekse kültürel değerlerin korumakullanma dengesine özen gösterilerek değerlendirilmesi temel amaçtır. Böylece bir taraftan
turizm sektörü, diğer taraftan kırsal bölgelerin gelişmesine de katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Bakanlığın yayla turizmi amacıyla geliştirilmesi
gerektiğini düşündüğü öncelikli yaylalar, esas olarak Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır.
Ancak başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere diğer bölgelerimizdeki yaylaların turizm amacıyla
değerlendirilebilecek olanlarının saptanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
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Yayla Turizmi Projesi Kapsamında Bakanlıkça Belirlenen Yaylalar
İli

Yaylanın Adı

Sinop

Ayancık-Akgöl, Gerze-Kozfındık ve Bozfındık, TürkeliKurugöl Yaylaları

Ordu

Mesudiye, Keyfalan, Çambaşı, Turnalık, Perşembe, AkkuşArgın ve Boztepe Mevkii

Giresun Bektaş, Kümbet, Yavuz Kemal, Melikli Ovası, EvliyadüzüÜçtepe Mevkii, Aymaç Mevkii, Hanalan (Kulakkaya)
Mevkii, Anastos, Tamzara, ve Çakrak Yaylaları
Trabzon Kirazlı, Lapazan, Şolma, Mavura, Çakırgöl, Livayda,
Camiboğazı,
Haçkalı Oba, Erikbeli, Saz Alanı, Sis Dağı, Kadırga, Çatba
Obası, Hıdırnebi, Karadağ, Kuruçam, Uzungöl ve
Pazarcık Yaylaları
Rize

Ayder, Aşağı ve Yukarı Kavran, Baş Yayla, Anzer,
Çağırankaya,
Göl Yayla, Rüzgârlı Köyü Yaylası, Çaymakçur ve Elevit
yaylaları

Artvin

Bilbilan, Şavşat-Karagöl, Borçka-Karagöl, Kafkasör,
Karanlık Meşe, Kaçkar Dağı ve Yaylalar Köyü Yaylaları

Gümüşhane Zigana (Kayak merkezi), Altınbaşlar (Kalis), Şiran-Tomara
Şelalesi ve Çampiknik
Bayburt Kop Dağı (Kayak Merkezi), Sultan Murat ve Soğanlı
Yaylaları
Kaynak: İTO, 1997, Yayla Turizmi, s.41-43, İstanbul.
Doğu Karadeniz Bölümü gerek yayla turizmi, gerek doğa yürüyüşleri veya dağcılık
uygulamalarına son derece uygun koşullara sahip olması nedeniyle öncelikle ele alınıp,
değerlendirilmesine rağmen, oluşturulan “Turizm Master Plânı” çerçevesinde yukarıda
belirtilen bölge, yöre ve yaylalar dışındaki olanakların da dikkate alındığı görülmektedir.
Turizm Bakanlığı, sayıları 26’yı bulan yaylayı “Turizm Merkezi” kapsamında
değerlendirerek, yayla turizminin geliştirilmesine yönelik somut adım atmış bulunmaktadır. Bu
kapsamda düşünülen yaylalar aşağıdaki tabloda görülmektedir.
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Turizm Merkezi İlan Edilen Yaylalar
İli
Sinop

Yaylanın Adı
Ayancık Akgöl, Gerze-Kozfındık-Bozarmut ve Türkeli,
Kurugöl Yaylaları

Ordu

Çambaşı, Akkuş-Argın, Aybastı-Perşembe, Mesudiye,
Keyfalan ve Topçam Yeşilce Yaylaları

Giresun

Bektaş, Kümbet ve Yavuz Kemal Yaylaları

Trabzon

Çaykara-Uzungöl, Akçaabat-Karadağ, Tonya-Erikbeli,
Maçka-Şolma, Araklı-Pazarcık ve Yeşilyurt-Yılantaş
Yaylaları

Rize

Anzer ve Ayder (Kaplıcası) Yaylaları

Artvin

Kafkasör ve Kaçkar Yaylaları

Gümüşhane

Zigana (Kayak Merkezi)

Bayburt

Kop Dağı (Kayak Merkezi)

Gaziantep

Hızı (Huzur) Yaylası

Manisa

Spil Dağı

Antalya

İbradı Maşata Yaylası

Kaynak:

Turizm Bakanlığı, 1998, Özel Projeler, Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel
Müdürlüğü Yayını.

Turizmin çeşitlenmesine katkıda bulunmak ve oluşan talebe cevap verebilmek amacıyla
“Turizm Merkezi” olarak açıklanan yaylalarda gerçekleştirilecek rekreaktif faaliyetlerin doğal,
kültürel veya toplumsal sorunlara neden olmadan sürdürülebilmesi ve yayla turizminin plânlı
bir şekilde gelişmesini sağlayabilmek amacıyla, bazı yaylaların 1/25 000’lik “Çevre Düzeni
Plânları” hazırlanmıştır. Bu yaylaların ortak özellikleri olarak, sahip oldukları iklim
koşullarının canlı ve zengin bir doğal yaşam için son derece uygun olması, kendilerine özgü
güçlü bir görsel veya estetik görünüme sahip olmaları ve özgün mimari dokusunun varlığı
belirtilebilir.
Turizm merkezi olarak ilan edilen yaylalar dışında yayla turizmi uygulamalarının
gerçekleştirilebileceği diğer yaylaların varlığını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Adı geçer
yaylalar ilk etapta değerlendirilmesi gerekenler olarak kabul edilmelidir. Bu listeye ilave
edilebilecek nitelikte ülke genelinde yaylaların bulunduğu bilinmektedir. Örneğin İzmir
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Yakınlarında aynı zamanda kış sporları ve kayak merkezi olarak da değerlendirilen Yamanlar
Dağı, Madra Dağı, Ödemiş Bozdağ’daki Gölcük ve Subatan Yaylaları, Isparta Sütçüler’deki
Tota Yaylası, Burdur’daki Dimril Yaylaları, Hatay İskenderun’daki Belen ve Güzeloluk
(Soğukoluk) Yaylaları, Antalya’daki Saklı Yaylası ve Saklıkent Dağ ve Kış Sporları Merkezi,
Alanya’daki Dereköy Türbelinas Yaylası, Mersin Gözne Yaylası, Anamur Abanoz Yaylası ve
Osmaniye Zorkun Yaylası.
Bazı yaylalarda girişimcilerin, artan talebe cevap verebilmek için doğal çevreyle
uyumlu olmayan, geleneksel yerel mimari özellikleri taşımayan, betonarme, düzensiz ve
plânsız yapılaşmaya neden oldukları, böylece yayla turizmi kavramının ortaya çıkmasına neden
olan değerlerleri yozlaştıran bir tutum içine girmeleri Bakanlığın girişimiyle engellenmeye
çalışılmış ise de, arzu edilen hedeflerin tamamına ulaşıldığı söylenemez. Gerçekte bu durum
yaylaların taşıma kapasiteleriyle ilgilidir. Artan talebi değerlendirerek, en yüksek kazancı
sağlama isteği, bazı durumlarda turistik ürünün zarar görmesine hatta tamamen ortadan
kalkmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla koruma-kullanma dengesinin sağlanmasına özen
gösterilmesi önem kazanmaktadır. Koruma kullanma dengesinin belirlenmesi ise son derece
güç ve kısmen de göreceli olduğundan herkesin kabul edebileceği bir formül geliştirilmesi son
derece zordur.
Turizm sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, yayla turizminin sektörün
merkezinde bulunmadığı ve bulunamayacağı anlaşılmaktadır. Yayla turizmi, ancak kırsal
turizme bağlı ve onun tamamlayıcısı olarak düşünülmeli ve bu bakış açısıyla ele alınmalıdır.
Şehirlerde yaşayan insanların tatillerini bu mevkilerde geçirme isteğinde bulundukları ancak,
ülkemizin çok farklı bölgelerinde birbirinden değişik seçeneklerin varlığı dikkate alındığında,
bir yörede gerçekleşecek bozulma, derhal o yaylanın turizm faaliyetleri dışında kalmasına
neden olabileceğinden, yayla turizminin varlığına neden olan özgün değerlerin korunmasına
son derece özen gösterilmesi gerekmektedir.
Son yıllarda dünya turizm hareketinde ortaya çıkan farklı ve değişik ortam talebine
cevap verebilecek en iyi seçeneklerden birini de yayla turizmi meydana getirmektedir. Ancak
bu potansiyelden sürdürülebilir bir şekilde yararlanmanın gerçekleştirilmesi için plânlama,
hazırlanan plânların hayata geçirilmesi için de, sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel kesim
girişimcilerinin, plânlama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmasıyla mümkün olabilecektir.
Unutulmamalıdır ki, yayla turizminde devamlılığın sağlanabilmesi belli bir ölçüde yaylacılık
faaliyetinin varlığına da bağlıdır. Doğal ve beşeri çekicilikleri ne kadar güçlü olursa olsun
turistler, işlevsel fonksiyonlarını tamamen yitirmiş yaylada bulunmaktan memnun
olmayacaktır. Bu nedenle yaylaların kullanımını engelleyecek her türlü tasarruftan uzak
kalınmasına özen gösterilmesi gerektiği gibi, esas olarak yaylayı kullanan yöre halkının bu
turizm şeklinin içine çekilerek, bir taraftan ekonomik olarak faydalanmalarını sağlamak, diğer
taraftan yaylanın ve yaylacılık fonksiyonlarının sürdürmesine imkan tanımak gerekmektedir.
Ancak bu sayede yaylaların geleneksel özellikleri korunabilir ve sürdürülebilir turizmin
hizmetindeki alanlardan biri olması sağlanabilir.
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9.2-Kırsal Turizmde Yaylalar
Günümüzde ulaşım şartlarında ve ekonomik şartlardaki gelişme yaylaların ekonomik,
sosyal ve kültürel yapısında da değişimlere sebeb olmuştur. Burada bizim özellikle üzerinde
duracağımız husus “Turizmin ve rekreatif faaliyetlerin önemli bir bileşeni olması” dır.
Ülkemizde yaylalar ve yaylacılık yüzyıllardır var olmuş, ülkenin sadece kuzey Anadolu
ve Güney Anadolu dağlarında değil ülkenin hemen her yerinde dikey veya yatay doğrultulu
yaylacılık yaşanmıştır. Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan yaylalar, gerek iç
gerekse dış turizme hizmet verecek şekilde değerlendirilmeye başlanmıştır. Yaylaların, doğal
güzellikleri, iklim, sağlık, dinlenme, av, doğal beslenme, yürüyüş ve kano sporları, kayak ve
çim kayağı, yöresel şenlikler, çevrede bulunan tarihi ve arkeolojik değerleriyle, turistik imkân
oluşturması, yayla turizmi projesini hızlandırmıştır (İstanbul Ticaret Odası, 1997, s.41).
Mesela Doğu Karadeniz dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında Rize'ye bağlı Pazar,
Ardeşen, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinin pek çok köyünün yaylası yer almaktadır. Yöre
halkı, aşağı kesimde köylerde çay, mısır, fasulye, vb. tarım ürünlerini yetiştirmelerinin yanısıra
yüksek kesimde yüzyıllardan bu yana yaylacılık faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Yaylacılık
bölgenin en önemli geleneksel sosyal ve ekonomik faaliyetlerindendir. Yaylaların geleneksel
ekonomik faaliyetlerine dayalı olarak kullanılmasının azalması, bu amaçlarla yaylaya
çıkanların sayısının da azalmasına sebep olmuştur. Buna karşın insanlar yaylalara çıkmış ve
yaylaları kullanmaya devam etmiştir. Hatta yaylalara sadece yerli halk değil yabancılar da
çıkmaya başlamıştır. Geleneklerini bırakamayan birçok yaylacı, günümüzde yaylaları farklı
amaçla kullanmaya başlamıştır. Gerek kırsalda yaşayan nüfus gerekse şehirlere yerleşmiş olan
nüfus genelde sayfiye amacıyla kullanmaya başlamışlardır. Sayfiye yerleşmesi haline gelen
yaylalarda değişim kendini yaylaların fiziki görünümlerinde de kendini göstermeye başlamıştır.
Yerel olmayan malzemelerle yeni formlarda yeni meskenler inşa edilmiştir. Sayfiye amaçlı
kullanılmaya başlanan yerleşmelerde, buraya gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
çeşitli imkânlarda da değişmeler olmuştur. Bazı yerleşmelerde meyve ve sebzenin de
bulunabildiği bakkallar, kahvehaneler açılmaya başlanmıştır. Ayrıca çıkarılan bazı
yönetmelikler ve uygulamalarla yaylalar ulusal ve uluslararası çekim merkezi konumuna
gelmişlerdir. Mesela Ayder Yaylası 1987 yılında buradaki sıcak su kaynağı dikkate alınarak
kaplıca turizm merkezi ilan edilmiş, 1991’de Kaçkar dağı ve çevresi turizm merkezine
dönüştürülmüş ve 1994 yılında da Verçenik, Göller ve Kaçkar grubunu da kapsayan bir alan
milli park ilan edilmiştir.

9.2.1-Ayder Yaylası
Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz Bölümünde, Rize-Çamlıhemşin ilçesi sınırlan içinde,
ilçe merkezisine 18 km. uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1200 m. yükseklikte yer alır. Ayder
Yaylası Çamlıhemşin ilçesine bağlı 4 köyün ortak yaylasıdır. Bu köyler; Güroluk, Kaplıca,
Aşağı Şimşirli ve Yukarı Şimşirli'dir. Ayrıca zamanla buradan toprak satın alarak ev yapmış ve
mülk edinmiş olan başka köylerden insanlar da vardır. Bunlar da Aşağı Vice, Yukarı Vice, Sırt
ve Mikron (Kavak) yerleşmelerinden gelenlerdir. Yaylada yerleşme birimleri Kavran Deresi
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vadisinin kuzey yamacı boyunca ormandan açma küçük bir düzlükte yer almaktadır (Somuncu,
M, 1994)
Doğu Karadeniz dağlarının dağ ve yayla turizmi açısından değerlendirilmesiyle ülkenin
farklı kesimlerinden ve yurtdışından çok sayıda insan bölgeye gelmeğe başlamıştır. Burada
büyük bir kaplıca tesisi vardır. Ulaşımın nispeten kolay olması, muhteşem doğası, kaplıcanın
varlığı, Kaçkar dağına çıkan yolların üzerinde olması gibi özellikler Ayder’i önemli bir çekim
merkezi haline getirmiştir. Ayder yaylası dağcıları da kendine çekmektedir. Kaçkar dağlarında
kaya tırmanıcılığı, kar ve buzul tırmanıcılığı gibi Alpinizmin bütün stillerini uygulamak
mümkündür (Köksal, 1988). Kaçkar, Bulut ve Altıparmak Dağları'na tırmanışta Ayder Yaylası
başlangıç yeri durumundadır. Yöreye gelen dağcılar önce Ayder'de konaklayıp dinlendikten ve
gerekli hazırlıklar tamamladıktan sonra buradan yürüyüşe geçerek daha yukarıdaki kamp
alanlarına ulaşırlar. Ayder Yaylası, dağların belirli yüksekliklerine, çevredeki yaylalara,
yollarla, patikalarla bağlanmıştır. Bu nedenle de dağ yürüyüşçülüğü yapmak isteyenler için bu
çevre ideal parkurlara sahiptir (Kaçar, 1983), Yaz mevsiminde yürüyüş biçiminde
gerçekleştirilen bu faaliyet kış mevsiminde de yeni yeni kayaklı turlar şeklinde yapılmaktadır.
Doğu Karadeniz Bölümü, gerek doğal yapısı, gerekse insan yaşamı bakımından bilim
adamlarının da çok ilgi duyduğu bir yöredir. Kaçkar Dağlan özellikle flora ve fauna konusunda
çalışanların ilgisini çekmektedir (Somuncu, 1989). Ahşap meskenlerin hakim olduğu yörede
yayla evleri tek katlı tamamen ahşaptan olabildiği gibi bazıları iki katlı olup alt kat taştandır.
Evlerin çatıları beşik çatı şeklindedir. Çatıların üstü saçla örtülmüştür. Günümüzde ulaşım
şartlarının gelişmesi ve güncel inşaat malzemelerine erişimin kolaylaşması yayla
meskenlerindeki değişimi beraberinde getirmiştir.
Ayder’e düzenli dolmuş seferleri yapılmaktadır. Çeşitli hediyelik eşyalar ve dağcılık
malzemesi vb. gibi farklı eşyalar satan alışveriş dükkânları vardır. Çeşitli lokanta, otel ve
pansiyonlar açılmıştır. Günümüzde sadece Ayder’de belgeli yatak kapasitesi artmamaktadır.
Ayrıca Yaylaköy (Elevit), Yukarı Kavran, Çat, Aşağı Amlakit, gibi yerleşmelerde de
konaklama kapasitesi artmaktadır. Ayder yaylasında evi olanların önemli bir bölümü turizm
faaliyetinin içinde yer almaktadır. Yayla evlerinin bir kısmı ev-pansiyon şeklinde
kullanılmaktadır. Yaylaya gelen yerli halk burada yaylacılık faaliyetlerini sürdürürlerken
evlerinin bir bölümünü turistlere kiralamaktadırlar (Somuncu, M,1994 ).
Genel olarak yaylacılık Nisan ayı ortalarında başlamakta ve Kasım ayında sona
ermektedir. Yaylalarda peynir, süt, tereyağı, yoğurt gibi hayvansal ürünler, elde edilmekte olup,
bunlar sadece yaylaya çıkan halkın kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik değildir. Bunların bir
kısmı yaylalara sayfiye amaçlı gelenlere satılmaktadır.
Türkiye'de de son yıllarda deniz turizminin yanı sıra, çok yaygın olmamakla birlikte,
yayla – köy- çiftlik turizmi gibi alanlarda faaliyetlerin görüldüğü çabalar söz konusudur.
Turizm Bakanlığı'nın konu ile ilgili çalışmaları sürmektedir. Mesela söz konusu çalışmaların
bir
sonucu olarak; Artvin/Rize-Kaçkar Dağı, Artvin-Kafkasör Yaylası, Rize-Anzer Yaylası,
Bayburt-Kop Dağı, Gümüşhane-Zigana, KarsSarıkamış Süphan Cıbıltepe, Balıklıdağ,
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Çamurludağ, Ordu-Çambası Yaylası, Trabzon-Maçka-Şolma Yaylası ve Giresun Kümbet
Yaylası yöreleri "Turizm Merkezi" ilan edilmiştir.
Doğu Karadeniz Bölümünde gelişmekte olan yayla turizm merkezlerine diğer bir örnek
Bektaş Yaylası verilebilir.
Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde Giresun ili sınırları içerisinde yer
alan Dereli ilçesi Konuklu köyüne bağlı Bektaş yaylası 1990 yılında turizm merkezi ilan
edilmiştir. Bektaş yaylası turizm merkezi olarak ilan edilmesinden sonra yaylaya elektrik, su
telefon gibi altyapı hizmetleri getirilmiş, Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Bektaş
Yaylası Çevre Düzeni Planı hazırlanmıştır. Bektaş Yaylası Çevre Düzeni Planı tam anlamıyla
uygulanabildiği taktirde, yöredeki turizm faaliyetleri daha da canlanacaktır.

9.2.1-Bektaş Yaylası
Giresun ilinin yaylaları, Giresun dağlarının doğusundaki Balaban dağlarından batıya
doğru Karagöl dağlarına kadar bir kuşak şeklinde uzanır. Yaylalar, daha çok dağların 1500 ile
2200 m ler arasındaki yüksekliklerinde yer almıştır. Bu yaylalardan başlıcaları ve turizm
bakımından önem taşıyanları Kümbet, Kulakkaya. Melikli Obası, Sis Dağı, Anastos, Tamdere,
Tamzara ve Karagöl yaylalarıdır. Bunların dışında hayvancılık ve diğer aktivitelerle birlikte
yazın rekreasyon amacı ile de yararlanılan daha birçok yayla yerleşmesi bulunmaktadır. Bektaş
yaylası 2072 m. yükseklikte Alpin çayırlar katında kurulmuş geçici bir oba-yayla yerleşmesidir.
(Bekdemir,Ü. , 2002).
Bektaş yaylası, yörede önemli bir sayfiye yerleşmesi durumundadır. Bektaş yaylası
oldukça eski bir geçmişe sahip olup, sayfiye yeri olarak önem kazanması da eskiye
dayanmaktadır. Özellikle ulaşım şartlarının iyileşmesi sayfiye yerleşmesi olarak gelişimini
hızlandırmıştır. Yöredeki rekreasyonel turizm faaliyetleri gerçek anlamda 1980'li yıllardan
itibaren gelişme kaydetmiştir. Bu tarihten itibaren rekreasyonel faaliyetlerin yaygınlaşmış
olmasında en önemli etken ulaşım şartlarının iyileştirilmesidir. Yayla ve çevresi, zengin orman
örtüsü ve diğer bitkileri, faunası, kaynak suları, iklim özellikleri ve olağanüstü manzarası ile
oldukça önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Yayla yaz başlarında dahi yer yer kar örtüsü
ile kaplıdır. Kurttepe mevkii kışın kayak yapmaya elverişlidir. Diğer taraftan yaz mevsiminde
de burada çim kayağı yapmak da mümkündür ve bunlarla ilgili çalışmalar başlatılmıştır
(Giresun Valiliği, 1999). Kampçılık, piknik, avcılık, doğa araştırmaları yapma, manzara seyri,
dinlenme, dağ ve doğa yürüyüşleri, atla gezinti ve binicilik gibi sportif faaliyetler için de
uygundur.
Bektaş yaylasını, yörenin en büyük yayla sayfiye yerleşmesi konumuna getiren, her
Pazar günü yaylada kurulan Bektaş pazarıdır. Bektaş pazarı; eski ile yeninin, gelenekselle
çağdaş olanın değiş-tokuş edildiği bir köprü durumundadır. Bu pazar, hem Bektaş yaylasında,
hem de çevresindeki köy ve obalarda yaşayan ailelerin üretim, tüketim ve toplumsal ilişkilerini
düzenleyen, gereksinimlerini karşılayan ve yöre insanının emeğini gelire dönüştüren,
günümüze kadar gelmiş geleneksel bir sistemdir (Bekdemir,Ü, 2002).
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Burada da Karadeniz bölgesinde yaygın olarak gördüğümüz taş temel üzerine inşa
edilmiş tek katlı ahşap veya iki katlı, alt katı taştan ve genelde ahır olarak kullanılan, üst katı
ahşaptan yaşam alanı olarak kullanılan meskenlerdir. Çatı örtüsü hartamayla kaplıdır.
Meskenlerin malzemesi çevreden temin edilebilen malzemelerdir. Ancak günümüzde ulaşımın
ve ekonominin gelişimi mesken malzemelerindeki değişimini de beraberinde getirmiştir. Bu
meskenlerde ahşap ve taş, hakim yapı malzemesini oluşturur. Gerek mimarisi gerekse
malzemesiyle çevreyle uyumlu olarak inşa edilen meskenler yörenin en önemli turistik
çekiciliklerindendir. Bektaş’da çok sayıda modern tarzda sayfiye evi de inşa edilmiştir.
İlk olarak 1992 yılında gerçekleştirilen ve 1993 yılından itibaren uluslararası nitelik
kazanan ‘Geleneksel Bektaş Uluslararası Yayla Şenlikleri’ yöredeki turistik faaliyetler
itibariyle oldukça önemlidir. Ağustos ayının ilk haftasında yapılmakta olup, bu dönem yörede
turizm potansiyelinin en yoğun olduğu dönemdir.
Bektaş yaylasında 1950'li yıllardan itibaren önem kazanmaya başlayan ve 1990'lı
yıllardan itibaren de oldukça hızlı bir gelişme gösteren turizm faaliyeti, yöre ekonomisine
önemli sayılabilecek katkılar yapmaya başlamıştır. Turizmin yöre ekonomisine sağladığı en
önemli katkı, hiç kuşkusuz turist ve ziyaretçilerin burada yaptıkları harcamalardır. Ulaşım,
yeme-içme ve geceleme ihtiyacını karşılama sürecinden doğan bu harcamalar, gerçekten
yörenin önemli bir gelir kaynağı durumundadır. Bunun haricinde kıyı kuşağında yer alan
kentlerden gelen ziyaretçilerin, özellikle Pazar günleri Bektaş pazarında satışa sunulan yöresel
ürünleri (canlı hayvan, et, tereyağı, peynir, bal karalahana vb) almak için harcadıkları para da
azımsanamayacak ölçüdedir (Bekdemir,Ü., 2002).
Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar ve yabancılar sağlıklı iklimde bulunmak, doğa
yürüyüşleri yapmak gibi çeşitli rekreatif faaliyetlerde bulunmak, yayla yaşamını görmek, o
yaşantının içinde yer almak isteğiyle yaylalara gelmektedirler.
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Uygulamalar
Yaylaların ekonomik önemini araştırınız.
Yaylacılık faaliyetinin kültürel boyutunu araştırınız.
Turizm sektöründe yaylaların değerlendirilmesini araştırınız.
Yayla turizminin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları araştırınız.
Kırsal turizmde yararlanılan yaylaları araştırınız.
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Uygulama Soruları


Yaylaların ekonomik öneminin sebebini açıklayınız.



Yaylacılık faaliyetinin kültürel özelliklerini açıklayınız.



Turizm sektöründe yaylaların değerlendirilmesini açıklayınız.



Yayla turizminin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları açıklayınız.



Kırsal turizm amacıyla değerlendirilen yaylaları açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak yayla ve yaylacılık kavramları değerlendirildikten sonra, yaylaların
ekonomik önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra yaylacılık faaliyetinin kültürel boyutu ele
alınmış ve turizm sektöründe yaylaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılan
çalışmalar incelenmiştir. Kırsal turizm mekânı olarak yaylaların değerlendirilmesine yönelik
Ayder ve Bektaş yaylalarının incelenmesiyle konu tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Yaylalarda gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık
faaliyetleri köylünün temel geçim kaynağı olmayıp, daha çok……………….. karakter
taşımaktadır.” Cümlesindeki boşluğu doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Asıl
B) İkincil
C) Temel
D) Ana
E) Naif
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Ülkemizin ortalama yükseltisi verilmiştir?
A) 1 131 metre
B) 5 00 metre
C) 1 500 metre
D) 900 metre
E) 2 000 metre
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’deki yaylalara hemen hemen her bölgede
rastlanmasınını nedenlerinden biri verilmiştir?
A) Deniz seviyesinden yükseklikleri fazla olan dağlık bir ülke olması
B) Etrafının küçük veya büyük denizlerle çevrili olması
C) Ülkemizin güney kıyılarında Akdeniz ikliminin egemen olması
D) Ülkemizdeki sanayi faaliyetlerinin Marmara bölgesinde yoğunlaşmış olması
E) Ülkemizin iç kısımlarında karasal iklimin egemen olması
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yaylalar deniz seviyesinden yüksekliklerine göre
sınıflandırıldığında, alçak olarak kabul edilebilecek yükselti kademesi verilmiştir?
A) 500-700 metreler
B) 700-900 metreler
C) 1300-1500 metreler
D) 2 000 metreden daha yüksek
E) 900-1200 metreler
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5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemiz koşullarında yaylaya çıkış genellikle
hangi ayda başladığı verilmiştir?
A) Eylül
B) Temmuz
C) Ağustos
D) Kasım
E) Mayıs
6. Soru:6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yaylaya yerel kıyafetler giyilerek,
eşzamanlı ve toplu olarak çıkılması toplumsal anlamlarından biri verilmiştir?
A) Ülkenin farklı kültürlerini temsil ettiklerinin anlaşılması
B) Yörede yaşayanların ne kadar varlıklı olduklarının gösterilmesi
C) Birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak kabul edilmesi
D) Yaylada gerçekleştirilecek işlerin bereketli olması
E) Yaylaya çıkanların eğitim düzeyinin ne kadar yüksek olduğunun anlaşılması
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Ülkemiz yaylalarında geleneksel olarak
düzenlenen…………, başlı başına turistik ürün olarak değerlendirilebilecek
niteliktedir.” cümlesindeki boşluğu dğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Hayvansal ürünler
B) Şenlikler
C) Cenaze töreni
D) Hasta nakli
E) Okul açılışı
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, insanların tatillerini yaylalarda geçirme kararını
almalarının nedenlerinden biri verilmemiştir?
A) Sanayi ve teknoloji ürünlerine duyulan hasretin giderilmesi
B) Kırsal yaşam tarzının bozulmadan kalmış orijinalliği
C) Folklorik değerleri
D) Farklı kültürleri öğrenme merakı
E) Önceden varsayılmayan bazı sürprizlerle karşılaşma ihtimalinin bulunması
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9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayla turizminin
geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan biri olan “Yayla Turizmi Projesi”nin
başladığı tarih verilmiştir?
A) 1970
B) 2000
C) 1980
D) 1990
E) 2010
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Doğu Karadeniz Bölümünde, Rize-Çamlıhemşin
ilçesi sınırlan içinde yer alan Ayder Yaylası deniz seviyesinden olan yüksekliği
verilmiştir?
A) 800 m
B) 900 m
C) 1 000 m
D) 1 200
E) 1 750 m
Cevaplar
1) B

2) A

3) A 4) E

5) E

6) C

7) B

8) A 9) D

10) D
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10. KIRSAL TURİZM ÖĞESİ OLARAK
MESKENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1-Turizm Öğesi Olarak Doğal Barınaklar
10.2-Turizm Öğesi Olarak Göçebe Evler
10.3-Turizm Öğesi Olarak Kar Meskenler( İgloo’lar)
10.4-Turizm Öğesi Olarak Sabit Meskenler
10.4.1. Turizm Öğesi Olarak Ahşap Meskenler
10.4.2. Turizm Öğesi Olarak Toprak Meskenler
10.4.3. Turizm Öğesi Olarak Taş Meskenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Meskenlerin oluşturulmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Meskenlerin oluşturulmasında doğal faktörlerin etkileri nasıl olmaktadır?
Meskenlerin oluşturulmasında beşeri faktörlerin etkileri nasıldır?
Doğal Barınakların özellikleri nelerdir ve nerelerde görülmektedir?
Göçebe Evlerin özellikleri nelerdir ve nerelerde görülmektedir?
Kar Meskenlerin( İgloo’lar) özellikleri nelerdir ve nerelerde görülmektedir?
Sabit Meskenlerin (Ahşap Meskenler, Toprak Meskenler, Taş Meskenler) özellikleri nelerdir
ve nerelerde görülmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Doğal Barınaklar

Turizm öğesi olarak Doğal
Barınakların özellikleri
ve nerelerde görüldüğü

Göçebe Evler

Turizm öğesi olarak Göçebe
Evlerin özellikleri ve
nerelerde görüldüğü

Sabit Meskenler

Turizm öğesi olarak Sabit
Meskenlerin (Ahşap
Meskenler, Toprak
Meskenler, Taş
Meskenler) özellikleri ve
nerelerde görüldüğü

Ahşap Meskenler
Toprak Meskenler
Taş Meskenler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili konuyla ilgili
bölgelerin videolarının
izlenmesi.
Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili konuyla ilgili
bölgelerin videolarının
izlenmesi. Şartlar
uygunsa ülkemizde
göçebe meskenlerin
gözlenmesi.
Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili konuyla ilgili
bölgelerin videolarının
izlenmesi. Ülkemizde
çeşitli mesken
örneklerinin arazide
gözlemlenmesi.
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Anahtar Kavramlar


Doğal Barınaklar,



İgloo’lar,



Göçebe Evler,



Sabit Meskenler,



Ahşap Meskenler,



Toprak Meskenler,



Taş Meskenler
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Giriş
Meskenler bir araya gelerek köy, kasaba ve diğer kırsal yerleşmeleri
oluşturmaktadırlar. Meskenler bulundukları muhitin coğrafi şartları doğrultusunda ortaya
çıkmaktadırlar. Meskenlerin inşasında, bitki örtüsü, iklim, toprak, yüzey şekilleri gibi doğal
faktörlerin etkileri çok belirgin olduğu gibi bölgedeki ekonomik faaliyetlerin, gelenek ve
göreneklerinin, medeniyetinin de etkileri çok fazladır. Meskenler bir coğrafi mekanda tüm
bu fiziki ve beşeri koşullar altında biçimlenmektedirler.
Kırsal alanlarda meskenlerin şekli, kullanılan malzeme, meskenleri tamamlayan
eklentiler, meskenin iç donanımı insanların ilgisini çekmekte, insanlar farklı mesken tiplerini
görmekten, yakınında veya içinde zaman geçirmekten hatta belirli bir süre orada yaşamaktan
keyif almaktadırlar. Turizm ve rekreatif faaliyetlerde meskenler, turizm faaliyetlerinin önemli
bir öğesi olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Birbirinden farklı bu meskenlerin turizm sektörüne
kazandırılması aynı zamanda Dünyanın farklı bölgelerindeki kültürlerin korunması ve
sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır.
Ev ve eklentileri her köyün ve diğer kırsal yerleşmelerin hayat tarzına ve ekonomik
faaliyetlerine uygun olarak biçimlenmektedir. İpek böcekçiliğinin, bağcılığın, zeytinciliğin,
tütüncülüğün, tahıl üretiminin, yaygın olduğu köylerde hayvancılığın hakim olduğu
bölgelerde evler ve eklentileri farklılık göstermektedir. İşte bu sebeblerle gerek meskenin
şekline, mesken yapımında kullanılan malzemeye, meskenleri tamamlayan eklentilere
gerekse meskenin iç donanımına kadar meskenler insanların ilgisini çekmekte, insanlar farklı
mesken tiplerini görmekten, yakınında veya içinde zaman geçirmekten hatta belirli bir süre
orada yaşamaktan keyif almakta, böylece meskenler turizm faaliyetlerinin önemli bir öğesi
olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Gerek dünya genelinde gerekse ülkemiz genelinde
birbirinden farklı çok çeşitli mesken bulunmaktadır. Herbiri sahip olduğu farklı özellikleriyle
insanları kendilerine çekmektedirler. Bu kadar çok çeşitliliğe sahip meskenin hepsinin turizm
faaliyetlerinde yer aldığı söylenemez. Fakat her birinin turizm faaliyetleri için bir potansiyel
oluşturduğu önemli bir gerçektir.
Bu bölümde meskenler, bunların şekilleri, etkilendikleri fiziki ve beşeri faktörler ve
turizm ve rekreatif faaliyetler için potansiyelleri ele alınacaktır.
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10.1-Kırsal Meskenlerin Şekli Üzerinde Etkili Olan Faktörler
Genelde kırsal meskenler coğrafi şartlardan büyük ölçüde etkilenmekte, yapı
malzemesi, şekilleri ve düzenleri gibi birçok özellikleri itibariyle coğrafi şartları
yansıtmaktadırlar. Bu özellikleriyle bulundukları bölgenin karakteristik meskenlerini temsil
etmektedirler. Günümüzde bu etki gittikçe azalmakla birlikte, genel olarak meskenler çevrede
yer alan yapı malzemeleriyle inşa edilmekte, çevre şartlarının etkisine bağlı olarak (ekonomik
faaliyet ve diğerleri) ve sosyo-kültürel etkilerle eve şekil verilmekte, içi ve dışı
düzenlenmektedir. Yeryüzünün birçok yerinde doğal çevrenin etkilerinin çok açık olarak
görüldüğü örnekler yer almaktadır. Ormanlık bölgelerdeki ahşap meskenler, çöl ve step
sahalarındaki göçebelere ait çadırlar ve düz damlı toprak evler, deniz, göl kenarlarında ve
bataklık bölgelerde kazıklar üzerine inşa edilen evler, kutup bölgesinde Eskimoların kar
kulübeleri başlıca örnekler olarak belirtilebilir. Avrupa’da İsviçre gölleri kıyılarında tarihi
neolitiğe kadar uzanan kazıklar üzerine yapılan meskenler özellikle nemin oluşturduğu
olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve korunma amaçlı olarak inşa edilmiş olup günümüzde de
yapımı sürmektedir. Kazıklar üzerinde inşa edilmiş ev tipleri özellikle Güneydoğu Asya'da
görülmektedir. Göl kıyılarında yoğun olarak görülen kazıklar üzerinde inşa edilmiş evler
nemden kaçınmak amacıyla bu şekilde inşa edilmektedir. Diğer taraftan Mağaralar insanlar
tarafından mesken olarak daha ziyade tarih öncesi zamanlarda kullanılmış olmakla birlikte
bugün de mağaralarda yaşayan insanlar vardır. Buna örnek olarak Fransa, İsviçre, İspanya,
İtalya, Kuzey Afrika, Suriye, Filistin ve Türkiye belirtilebilir. Türkiye'de coğrafi faktörlerin
mesken yapılışı üzerindeki etkilerini gösteren çok çeşitli ve belirgin örnekleri bulmak ve
görmek mümkündür.
Coğrafi faktörlerden iklim ve toprak özellikleri meskenlerin yapımında oldukça etkili
olmuştur. İnsanlar yaşadıkları yerin iklim özelliklerine göre meskenler inşa etmişler ve çevrede
yer alan hakim malzemeden yararlanmışlardır. Ormanlık bölgelerde yoğun olarak bulunan
ahşap malzemeden yararlanılmış, step bölgelerde hakim olan toprak ve taştan yararlanarak
meskenler oluşturulmuştur. Step bölgelerde taş ve toprak meskenlerin oldukça yaygın olduğu
görülür. Bölgeden bölgeye yer alan değişik ve çeşitli malzemeye bağlı olarak meskenler de
çeşitli şekiller almaktadırlar. Kerpiç evler çok sağlam olmadıklarından genelde tek katlı
olmakla birlikte, ahşap ve taş meskenler daha çok katlı olabilmektedir. İşte bu çeşitlilik turizm
faaliyetleri kapsamında farklı bölgelerden insanları kendine çekmekte, turizm hareketliliği
yaşanmaktadır.
İklim şartları da meskenler üzerinde etkili olmakta özellikle çatıların şekli ve eğimleri
değişmektedir. Mesela Türkiye’nin doğusundan Batı Avrupa’ya doğru bir yolculuk
yaptığımızda doğudan batıya çatı eğimlerinin arttığını görmek mümkün olacaktır. Güneydoğu
Anadolu ve İç Anadolu’da düz damlı meskenler yer alırken, Batı Avrupa’da çatılar oldukça
dikleşmektedir. Yağmur ve kar yağışının çok yoğun olduğu bu bölgelerde dik çatılar sayesinde
kar ve yağmur çatıda birikmemekte ve meskene zarar vermemektedir.
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Bu etkiler dışında meskenlerin yapımında doğal şartların yanında beşeri faktörlerin,
tarihî, ekonomik ve sosyal faktörlerin de etkileri görülmektedir. İnsanlar yaşadıkları çevreden
temin ettiği malzemeyi her yerde benzer şekilde kullanmamışlardır. Özellikle bir yerden diğer
bir yere göç eden insanlar orada bulunan meskenlerden farklı olarak, göç ettikleri bölgenin
özelliklerini yansıtan meskenler inşa etmektedirler. Bu etkiyi Trakya’da ve Batı Anadolu’da
geçmiş dönemlerde Balkanlardan Anadolu’ya göç eden göçmen evlerinde görmek mümkündür.
Meskenin inşaasında kullanılan malzeme ve iklim şartları kadar o meskenden
yararlanılma şekli de oldukça önemli olup, meskenin şekillenmesinde etkili olmaktadır.
Mesken ve mesken şekilleri üzerinde hayat tarzı, zirai faaliyetlerin özellikleri ve korunma
ihtiyacının etkileri görülmektedir. Ayrıca insanın kendisi, gelenek ve göreneği, alışkanlıkları,
kültürel, ekonomik ve teknik seviyesi de oldukça önemli faktörler olarak karşımıza
çıkmaktadır. İnsanın birçok faaliyetinde olduğu gibi, meskenlerin inşasında da çevre şartları
etkili olmakla birlikte çevresinde bulduğu malzemeyi gelenek ve göreneklerine, ekonomik,
kültürel ve teknolojik düzeye, yetenek ve zevkine göre kullanmakta, böylece çok çeşitli
şekillerde ağaçtan, topraktan, taştan evler inşa etmektedir. Mesela çevrede çok fazla miktarda
ahşap malzemenin bulunduğu her bölgede yapılan ahşap meskenlerin yapım şekli ve planı aynı
olmayabilir. Özelikle ekonomik faaliyet biçimi yukarıda belirtilen mesken türlerinin plan ve
düzeninin oluşmasında oldukça etkili olmuştur.
Günümüzde bazı bölgelerde meskenlerin şeklinde coğrafî çevrenin etkisinden çok,
insanın etkisi görülmektedir. İnşa edilen meskenlerin çoğunda çevrenin etkisini görmek
mümkün değildir. Çevreden temin edilen malzemelerden ziyade tuğla, kiremit, çimento, gibi
malzemeler hatta hazır panel duvar gibi yeni teknolojinin ürünleri inşaatlarda kullanılmaktadır.
Bu şekilde inşa edilen meskenlerin bulunduğu bölgeler turizm ve rekreatif faaliyetler için hiç
cazip olmamaktadır. Geleneksel meskenlerin yıkılıp yerine söz konusu meskenlerin yapımıyla
bölge cazibesini yitirmekte, insanlar artık oralara gitmeyi istememektedir. Bu sebeblerle
planlamalar yapılmakta, koruma esas alınarak sürdürülebilirlilik ilkesinde mevcut potansiyel
turizm ve rekreatif faaliyetlerde kullanılmaktadır.
Meskenlerin planına baktığımızda hemen her evde esas olarak hane halkı tarafından
oturulan, uyunulan ve yemeğin hazırlandığı bir veya bir kaç odanın yer aldığı görülmektedir.
Diğer taraftan yetiştirilen ürünler, kullanılan çeşitli araç ve gereçler, hayvanlar çoğunlukla aynı
çatı altında bulunmaktadır. Bunlar “Bileşik ev” olarak tanımlanmaktadır. Bazı meskenlerde de
gerek mutfak, gerekse diğerlerinin yer aldığı yapılar bitişik olarak veya tamamen ayrı bir yerde
bulunabilmektedir. Bunlar da “eklentiler” olarak tanımlanmakta, bütün olarak “ev ve
eklentileri” olarak tanımlanmaktadır.
Aşağıda başlıca mesken tipleri ele alınacaktır.

10.2. Turizm Öğesi Olarak Doğal Barınaklar
İnsanlar meskenlerini kendileri inşa etmeye başlamadan önceki dönemde doğada
buldukları doğal sığınaklarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ağaçlar ve mağaralar bunların
başlıcalarıdır. Ağaç ve mağara, sığınak ve mesken olarak insan tarafından tarihin her
döneminde kullanılmış olup, günümüzde de kullanılmaktadır. İnsanlar mağaralar gibi,
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ağaçların da kovuklarına yerleşmiş ve yaşamlarını ağaç kovuklarında sürdürmüşlerdir.
Günümüzde de ağaç kovuklarında yaşayan insanlar bulunmaktadır. Sumatra'da bazı kabileler
hâlâ ağaç kovuklarında yaşamakta, çoğu kez bu meskenlerde ihtiyaçlar doğrultusunda
düzenlemeler de yapılmıştır. Bu tip ağaç meskenler ekvatoral bölgede görülmektedir.
Tanzanya’da Bushmen’ler çalılardan yapılmış kulübe bile denemiyecek korunaklarda yaşamını
sürdürmektedirler.
Mağaralar, iklim şartlarının olumsuzluklarından insanları korumuş, aynı zamanda
insanların daha güven içinde yaşamalarına imkan tanımışlardır. Geçmişten günümüze
gelinceye kadar mağaralarda da insanlar tarafından bazı değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.
Türkiye’de Ürgüp-Göreme yöresindeki mağara meskenler, insanlar tarafından oluşturulmuştur.
Günümüz de de hala kullanılmaktadır. Diğer bir örnek Midyat’ta kalker formasyonları içinde
oyularak oluşturulan yüzlerce mağaradır. Bunların bir kısmı günümüzde de mesken olarak
kullanılmaktadır. Mağara meskenlere İspanya’da Endülüs’te Granada bölgesinde, Fransa’da
Loire ve Dordogne bölgelerinde rastlanılmaktadır. Granada bölgesinde mağara meskenler
Pliosen devrine ait konglomeralara oyularak oluşturulmuştur. Keza Fransa’da vadiler üzerinde
yükselen kalker yamaçlar oyularak mağara meskenler oluşturulmuştur. İtalya'da da yeraltı
meskenleri bulunmaktadır. Afrika'da Tunus'un güneyinde, Matmata bölgesinde yumuşak
kumtaşına oyulmuş mağara meskenler 7-8 metre derinliktedir (Brunhes, 1925). İnsan yapısı
yerleşilen mağaraların diğer güzel örneklerine Kuzey Çin'de Lös sahasında rastlanmaktadır.
Bunlar da tamamen yerin içine gömülmüştür. Bu yerleşme tipi «Lös-kuyuköy» olarak
tanımlanmaktadır. Bu mağaralar, çok eski zamanlardan beri yerleşilmektedir.
Çin, Tunus ve Libya'da görülen tamamen yerin içine gömük kuyu evlerin yanı sıra bazı
kısımları yerin içine gömük evler de vardır. Özellikle kışları soğuk geçen bölgelerde yerin içine
gömük meskenler daha yaygındır. Genellikle yerin içine 0,5’le yaklaşık 2,5 metre kadar
gömüktürler. Bu gömük meskenlerin çatıları değişik şekillere sahiptir. Bir kısmı iki tarafa
eğimli bir kısmı konik veya bir kısmı da düzdür. Birçoğunda meskene giriş damdaki baca
deliğindendir. Ülkemizde de gömük evleri görmek mümkündür. Doğu Anadolu'da ve
Güneydoğu Anadolu’da gömük evlerin oluşturduğu köyler vardır.

10.3. Turizm Öğesi Olarak Göçebe Evler
Çadır, araba, mavna, kayık gibi bir yerden diğer bir yere kolaylıkla nakledilebilen
meskenleri göçebe meskenler olarak tanımlamak mümkündür. Bunlar ara tip meskenlerdir.
Göçebe evlerin en mükemmel ve en yaygın tipi çadırlardır. Çöl ve steplerde göçebe çobanların
meskenlerini oluşturan çadırlar, göçebe yaşamın bir sonucu olarak oluşmuştur. Çadırın yapım
malzemesi hayvan tüyünden dokunan keçedir. Keçenin malzemesi soğuk çöllerde yün ve keçi
kılından, sıcak çöllerde ise, genelde deve tüyündendir. En eski ve en mükemmel çadır tipi Orta
Asya'da ki Türk ve Moğolların çadırlarıdır. Yurt adı verilen, Orta Asya'da ki Türk ve Moğol
göçebelerinin ev olarak kullandığı çadırlar genellikle ahşap kafes işi, keçe kaplamalı ve
taşınabilir çadırlardır. Yurtlar akordiyon gibi açılıp kapanabilen, taşınabilir ahşap parmaklıklı
panolar üzerine oturtulmuş yassı kubbe damlı barınaklardır. Üzerleri keçe ve hayvan postlarıyla
örtülüdür. Yurt'lar 5-6 metre çapında ve 3 metre kadar yükseklikte olabilirler. Kurulup
sökülmesi ve taşınması oldukça kolay olup, yaklaşık bir saatte kurulup sökülebilmektedirler.
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Kuzey Kutbunda Tundra kuşağında yaşayan Laponlar, Samoyetler, Tunguzlar ve Eskimolar da
yazın ren geyiği derisinden yaptıkları koni biçimindeki çadırlarda (Tepee) yaşamaktadırlar.
Diğer bir göçebe mesken tipi Uzak Doğudaki mavna ve kayıklardır. Çin’de deniz ve
nehir kıyılarında mavna, kayık ve sallar hem mesken hem de ulaşım aracı olarak
kullanılmaktadır.
Göçerlerin yerleşik hayata geçişiyle birlikte göçebe meskenlerde de değişme kendini
göstermiş, özellikle mevsimlere bağlı yaylacılık hareketinin yoğun olduğu bölgelerde yaz
döneminde çıkılan yaylada çadır dışında yine kolayca kurulabilecek veya inşa edilebilecek
meskenler yer almıştır. Kerpiç, taş, ağaç ve kamıştan yapılan eğreti meskenler bunların
başlıcalarıdır. Bu malzemelere çoğu yerde plastik örtü ve alüminyum saç gibi çeşitli
malzemeler de eklenmiştir. Bu değişim yayla turizmi ve yayla meskenleri odaklı turizm
faaliyetini de olumsuz etkilemektedir. Turistler geleneksel olarak yapılmış kerpiç, taş, ağaç ve
kamıştan yapılan eğreti meskenleri görmek istemektedir.
Aşağı Mezopotamya'da Fırat ve Dicle kıyılarında görülen ve kamışlardan yapılan
meskenlerin yapılması ve bozulması çadır kurmak ve bozmaktan daha fazla zaman almaz.
Kuzey Afrika'nın kerpiçten inşa edilen ve otla örtülen gurbileri bir günde yapılmaktadır.
Afrika'da Çat Gölü çevresinde yarı göçebe bir hayat süren kabilelerin hasırdan yaptıkları yarı
silindir şeklindeki kulübeler, şekilleri itibariyle de evden ziyade çadıra yaklaşır ( Tanoğlu,
1969) .
Rüzgarlıklarla dal ve yapraklardan oluşan basit kubbe şeklindeki kulübeler özellikle
ilkel toplayıcılarda, Pigmelerde, Avustralya yerlilerinde, Malaya’daki Semanglarda,
Tanzanya’da Bushmen’lerde, Amerika kızılderelilerinde görülmektedir. Bu halkların ilkel
yaşamları turistlerin çok fazla ilgisini çekmektedir.

10.4. Turizm Öğesi Olarak Kar Meskenler( İgloo’lar)
Kardan oluşturulmuş meskenler de göçebe meskenlerle yerleşik meskenler arasında bir
ara tip oluşturmaktadır. Eskimolar yazın çadırlarda, kışın ise kardan yaptıkları meskenlerinde
yaşamaktadırlar. Yakın çevreden temin ettikleri tek malzeme kardır. Eskimolar sıcaklığın -70
derecelere düştüğü, dondurucu rüzgârların estiği kış mevsiminde sertleşmiş kar ile yaptıkları
meskenlerde doğal şartların oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmeksizin kışı geçirirler.
Yazın başlamasıyla kar evler erimektedir.

10.5. Turizm Öğesi Olarak Sabit Meskenler
Sabit evler kullanılan malzemeye göre üç tip olarak belirtilebilir. Bunlar;




Ahşap Meskenler
Toprak Meskenler
Taş Meskenlerdir.
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10.5.1. Turizm Öğesi Olarak Ahşap Meskenler
Ahşap meskenlerin temel malzemesini odun oluşturmaktadır. Odunun genelde
işlenmesi kolaydır. Odun malzeme olarak sıcaklık ve rutubeti geçirmediği için de sağlıklıdır.
Genelde ormanlık ve orman yakını alanlarda ahşap meskenlerin hakim olduğu görülmekte olup,
yeryüzünde ahşap meskenlerin dağılışı ormanların dağılışıyla paralellik göstermektedir. Ahşap
meskenler çok çeşitli şekillerde ve yeryüzünde oldukça yaygındır. Bunlar bölgelere ve
kuşaklara göre değişiklik gösterebilirler. Tropikal bölgelerde ormanlar çok yaygın olmakla
birlikte ahşap meskenler bölgenin her tarafında görülmezler.
Ahşap meskenlerin daha çok Eski Dünyanın tropikal ve ekvator ormanlarında; Afrika,
Asya ve Okyanusya kıtalarında yayıldığını görüyoruz. Afrika’nın ekvatoral orman sahasında
ağaç ve diğer bitkilerden yapılan çok çeşitli ev ve kulübelere rastlanmaktadır. Orman içi
sahalardaki kulübeler hemen daima kare şeklindedir. Orman kenarlarında ise, kulübeler koni
şeklini alır. Ayrıca Kongo ormanlarında kulübe inşasında kullanılan ahşap malzeme ve
kulübeleri yapan etnik guruba göre kulübelerin şekli çok değişiktir. Güney ve Güneydoğu
Asya'nın ekvatoral orman sahalarında ahşap kulübeler çok daha çeşitlenir. Bunlar arasında önce
Malaka, Sumatra, Borneo ve Yeni Gine ilkel kavimlerinin barındıkları dal ve yapraklardan
ibaret paravan şeklindeki basit kulübeler en ilkel ve en çok rastlanan şekli oluşturmaktadır. Bu
bölgede ekvatoral ormanın çok sıklaştığı yerlerde arı kovanı şeklinde yuvarlak kulübelere de
rastlanmaktadır. Bununla birlikte Güney ve Güneydoğu Asya tropikal orman sahaları, bilhassa
Çin Hindi, Borneo, Celebes, Molük ve Filipin adalarının karakteristik mesken tipini kazıklar
üstünde inşa edilen ahşap meskenler teşkil eder (Tanoğlu,1969 ). Kazıklar üzerine inşa edilen
meskenler genellikle yerden 1-3 metre yüksekte, karkas bağlantılı kazık ızgaralar üzerine
oturtulmuştur. Kazıkların yükseklikleri yerel koşullara, yağış miktarı ve şiddeti, su taşkınları
gibi iklim özelliklerine,
gelenek ve göreneklere bağlı olarak bölgeden bölgeye
değişebilmektedir.
Orta ve soğuk iklimin hakim olduğu bölgelerindeki ahşap meskenler daha farklı şekiller
ve özellikler göstermektedir. Soğuk ve ılıman bölgelerde ormanlık alanlarda köy evleri bazen
basit bir şekilde inşa edilmektedir. Blok ev denilen basit köy evlerinde ağaçların gövdeleri üst
üste getirilir. Üst üste getirilen ağaç kütükleri köşelerde çiviyle veya kütük uçları bitkisel
sarmaşanlarla sarılarak, üst üste getirilen kütük uçları açılan çentiklerle birbiri içine sokulmak
ve ayrıca bazen ağaç çivilerle de çivilenmek suretiyle çatkı şeklinde yapılmaktadır. Bu tür
meskenleri Türkiye'de Kuzey Anadolu'da görmek mümkündür. Kütüklerin aralıkları taş,
toprak, ot yahut yosunlarla doldurularak kapatılır. Bu tip evler zorunlu olarak dikdörtgen
şeklindedir. Eve bu şekli veren ağaç gövdeleridir. Çatı daima iki tarafa doğru az çok meyilli
yapılır ve direklerle tutturulur. Çatı kenarları da üst üste getirilen ince tahtalarla örtülür. Rüzgâr
tesiriyle uçmamaları için tahtaların üzerine bazen taşlar yerleştirilir. Dam örtüsünü teşkil eden
ince tahtalara Kuzey Anadolu'da «hartama» yahut «bedavra» denilmektedir ( Göney, 1967).
Tahtadan başka bu tip evlerin, saz, ot yahut samanla örtüldükleri de görülmektedir.
İskandinavya ve Finlandiya köy evlerinin çoğu, Rusya ve Sibirya ormanlarının İzbaları, Kanada
oduncularının evleri bu tipdir.
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Ahşap meskenlerin esasını farklı yapıdaki ahşap bir iskelet oluşturmaktadır. Karkas adı
verilen bu iskelet yapının (taşıyıcı sistem) araları bitkisel malzeme, yonga, kerpiç, tuğla, taş ve
çakıl ile doldurulmaktadır. Ahşap karkas ve çatma evler Karadeniz bölgesinde yaygın olarak
görülmektedir. Diğer bir ahşap meskende dört köşeye dikilmiş direklerin arası ağaç dallarıyla
örülmüş olup, bu örülmüş ağaç dallarının içi çakıl, taş, toprak veya yongayla doldurulmuştur.
Esas olarak bu yapı şekli “Bağdadi” yapı şekline benzemektedir. Bağdadi yapılarda duvarları
oluşturan karkas yapının üzerine genelde 1 cm. kalınlıkta, 2-3 cm. genişlikte çıtalar çakılmakta,
üzerleri genellikle toprakla sıvanmaktadır. Bağdadi yapı Artvin civarında olduğu (Çakatura)
gibi bazı yerel isimlerle tanımlanmaktadır. Diğer taraftan “Dolma Ev” denilen mesken tipleri
de Bağdadi yapılara benzemekte olup, ana direkler arasına çakılan direkler arası taşla
doldurulmakta, evlerin dış duvarları sıvanmakta veya tahtalarla örtülmektedir.
Diğer bir tip iki katlı ahşap meskenlerdir. Bu evler genelde taş bir temel üzerine
oturmaktadır. Bazılarında ahır olarak kullanılan zemin kat duvarları tamamen veya kısmen
çatkı şeklinde yapılabilmektedir.
Keresteyle yapılan evler iki veya daha çok katlı ve çok çeşitlidir. Genelde nemden
korunmak için taş temel üzerine oturtulmuştur. Çatısı hartamayla örtülü olup, hartamanın
üzerine aralıklı olarak taşlar konmuştur. Türkiye'de orman içi ve orman kenarı bölgelerde ahşap
köy meskenleri çok çeşitlenmektedir. Zemin kat ahır, ikinci kat yaşam alanıdır. İkinci kata çıkış
bazen içerden, bazen da dışarıdan bir merdivenledir. Balkonlar bazen evin üç yanında yer alır.
Bu tür meskenleri hakim olarak Doğu Karadeniz bölgesinde görmek mümkündür.
Günümüzde Ahşap meskenler ancak ormanlık, kerestenin bol ve ucuz olduğu bölgelerde
tutunabilmektedir. Ahşap meskenler sıcaklık ve rutubeti geçirmeme, depreme dayanıklı olma
gibi avantajlara sahip olmakla birlikte yangın gibi çok büyük bir dezavantaja sahiptir.
Yangınlarla birçok ahşap mesken yok olup gitmiştir. Ahşap meskenlerin hakim olduğu bölgeler
turistlerin çok ilgisini çekmektedir.
10.5.2. Turizm Öğesi Olarak Toprak Meskenler
Toprak insanların en çok tercih ettikleri mesken malzemesi olmuştur. Tek başına
kullanıldığı gibi, çoğunlukla saman, ot, yaprakla karıştırılarak da kullanılmıştır. Saman, ot ve
yaprakla karıştırılan toprak, kalıplara dökülerek güneşte kurutulmuş ve yeryüzünün bir çok
yerinde kullanılan yapı malzemesi olan kerpiç elde edilmiştir. Toprak meskenlerin yeryüzünde
yayılış sahası oldukça geniştir. Genel olarak orman ve taş malzemenin olmadığı step ve savan
sahalarında, mesken yapımına uygun hemen hemen tek malzeme toprak olduğu için bu
bölgelerde toprak meskenler hakimdir.
Rusya-Sibirya ve Tuna stepleri olmak üzere, hemen bütün orta iklim kuşağı steplerinde,
Akdeniz bölgesi ve bu bölgenin doğu ve güneyinde uzanan stepler ve çöl vahalarında,
Afrika'nın savanlarında, Güney ve Orta Amerika'nın step ve savanlarında toprak meskenleri
görmek mümkündür. Avrupa'da bütün Balkan ülkelerinde, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da
toprak meskenler vardır. Asya'da başta kuzey Çin olmak üzere, Çin'in hemen hemen her
yerinde, Çin Hindi deltalarında ve Hindistan'ın büyük bir kısmında toprak ev hâkimdir.
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Türkiye'de toprak evin asıl sahası Orta Anadolu'dur (Sönmez, 1962). Toprak meskenler
Türkiye’de Doğu, Güneydoğu, Güney Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde de yaygındır.
Toprak meskenler sadece topraktan yapılabildiği gibi yaygın olarak ahşap ve taşla
birlikte kullanılarak inşa edilmektedir. Özellikle çatının varlığı bu birlikteliği gerektirmektedir.
Sadece dört duvardan oluşan çatısız toprak meskenleri yukarı Mısır'da ve Büyük Sahra
vahalarında görmek mümkündür. Ancak bu evlerin üzerinde güneşten korunmak üzere çatı
görevi görecek hurma ağacı dallarından oluşan çardaklar vardır. Diğer bir örnek tip, arı kovanı
biçimindeki toprak meskenlerdir. Bu meskenlerde duvarlar yukarıya doğru içeriye yönelmekte
sivri bir uçla bitmektedir. Bu tip meskenler Suriye steplerinde yer almaktadır. Buna benzer bir
diğer tip çatısı kubbe şeklinde olan yine arı kovanını andıran mesken tipidir. Bu tip mesken
örneklerini de yine Suriye’de, Arabistan’da ve Türkiye’de Urfa’da görmek mümkündür.
Kurak ve Yarıkurak bölgelerde yer alan bu evlerin yapımında çevreden sağlanan toprak
malzeme etkili olmuş, ancak diğer taraftan aşırı sıcaklardan korunmak, güneşin olumsuz
etkisini bertaraf etmek için sadece küçük bir kapı bırakılmıştır. Yalnız Türkiye örneğinde kubbe
şeklindeki bu evlerde kubbenin üst tarafında ışık ve havanın gireceği aynı zamanda içerde
yakılan tezeğin dumanının çıkmasını sağlayan küçük bir delik bulunmaktadır.
10.5.2.1. Turizm Öğesi Olarak Düz Damlı Toprak Evler
Toprak meskenlerin yapımında yer yer diğer malzemeler de kullanılmaktadır. Böylece
daha farklı mesken tipleri oluşturulmaktadır. Düz damlı toprak meskenler de bunlardan biridir.
Bu meskenlerde ağaç gövdeleri veya kalın dallar kerpiç duvarlar üzerine konarak yan yana
sıralanmakta, bunların araları dal, kamış, ot ve samanla doldurulmakta ve en üste bir toprak
tabakası yayılmaktadır. Böylece düz bir dam oluşturulmaktadır. Düz damlı toprak meskenler
genellikle kurak–yarı kurak bölgelerde yaygındır.
Türkiye’de İç Anadolu’da hakim mesken tipi olup, Doğu, Güneydoğu, Güney Anadolu,
Ege ve Marmara Bölgelerinde de yaygın mesken tipidir. Düz damlı toprak evler iklim
şartlarının değiştiği yağışların arttığı bölgelerde değişikliğe uğramakta çatılar daha dikleşmekte
ve çatıda daha farklı malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler çevrede bulunan malzemeye
göre değişiklik göstermektedir. Bazen ot, bazen saman bazen de saz olabilmektedir. Bu tip
meskenleri Balkan ülkelerinde, Rusya steplerinde, Türkiye’de Marmara Bölgesinde görmek
mümkündür. Değişen şekilleriyle toprak meskenler dünyanın çeşitli bölgelerinde o bölgenin
doğal ve beşeri imkan ve özelliklerini yansıtacak şekilde yer almaktadır. Sıcak bölge
savanlarında, Tropikal Afrika’da ki örnekler gibi.
10.5.3. Turizm Öğesi Olarak Taş Meskenler
Taş da geçmişten günümüze mesken inşasında kullanılan önemli bir yapı malzemesidir.
Ancak geçen zaman ve ilerleyen teknolojiyle taşın meskenlerde kullanım biçimlerinde önemli
değişiklikler olmuştur. Taş gelişen teknolojiyle ham olarak kullanılmaktan ziyade işlenerek
kullanılmaya başlamıştır.
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Diğer meskenlerde olduğu gibi diğer malzemelerin olmadığı yerlerde taş tek başına
kullanılmıştır. Yer yer de çok az da bulunsa ağaç ve toprakla birlikte kullanılmıştır. Dağlık
bölgeler, kurak bölgeler taş evlerin görüldüğü yerlerdir. Suriye'nin volkanik dağlık bölgelerinde
hiç harç katılmadan inşa edilen meskenler, benzer şekilde Türkiye’de Ürgüp- Göreme civarında
ki taş meskenler, Büyük Sahra'nın dağlık bölgelerinde alçak ve damsız olarak inşa edilen taş
evler birkaç örnek olarak verilebilir. Yüksek dağlık bölgelerde orman örtüsü ortadan
kalkmakta, malzeme olarak sadece taş bulanmaktadır. Alpler ve diğer yüksek dağlarda,
İtalya’daki trulliler, Türkiye’de dağlık ve yaylalık sahalardaki taş meskenler bunlara örnek
olarak verilebilir.

Foto:1-Tipik bir Trulli Mesken
Yukarıda sözünü ettiğimiz malzemeler çoğu kez az veya çok katkılarla birlikte
kullanılmakta olup konunun başında da belirtildiği üzere coğrafi faktörlerden sadece doğal
faktörlerin değil aynı zamanda beşeri faktörlerin de etkisinde kalmakta ve biçimlenmektedir.
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Uygulamalar
Karadeniz bölgesindeki çeşitli türdeki ahşap meskenler, İç Anadolu’da ve Güneydoğu
Anadolu’daki toprak meskenleri örneklerinde olduğu gibi ülkemizdeki çeşitli mesken
örneklerinin arazide gözlemlenmesi.
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Uygulama Soruları




Yaptığınız bir seyahatinizde kırsal alanda hangi tip meskenleri gördünüz?
Bu meskenlerin özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Çevrenizdeki insanların kırsal meskenlere ilgisini sorgulayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde meskenlerin turizm ve rekreatif faaliyetler için önemi hakkında bilgi
edindik. Meskenlerin özelliklerini, oluşturulmasında etkili olan coğrafi faktörler ve bunların
etkileriyle ne tür meskenlerin oluştuğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa’da İsviçre gölleri kıyılarında neolitiğe kadar
uzanan, meskenlerin kazıklar üzerine inşa edilme amacı yer almaktadır?
A) Nemin oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak
B) Göle yakın olmak
C) Kıyıdaki tarım alanından daha iyi yararlanmak
D) Ekonomik olarak gölden yararlanmak
E) Göldeki balıkları daha kolay avlayabilmek
2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi coğrafi faktörlerden iklim, bitki örtüsü ve toprak
özelliklerinin meskenlerin yapımında etkilerini gösteren ikilidir?
A) Stepler- Toprak ve taş mesken
B)Orman-Toprak Mesken
C) Orman-Kerpiç Mesken
D)Stepler- Ahşap Mesken
E) Stepler-igloo
3Türkiye’nin doğusundan Batı Avrupa’ya doğru bir yolculuk yaptığımızda
doğudan batıya çatı eğimlerinin arttığını görmek mümkün olacaktır.

Doğru
X

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğal barınak olarak ağaç meskenlerin görüldüğü bölge
verilmiştir?
A)Ekvatoral bölge
B)Arktik bölge
C)Subarktik bölge
D)Ilıman bölge
E) Orta kuşak
5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Eskimolar sıcaklığın -70 derecelere düştüğü, dondurucu
rüzgârların estiği kış mevsiminde………………. ile yaptıkları meskenlerde doğal şartların
oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmeksizin kışı geçirirler.” İfadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
A) Sertleşmiş kar
B) Toprak
C) Kerpiç
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Yanlış

D) Saman-çamur
E) Ağaç dalları
6)
Genelde kırsal meskenler coğrafi şartlardan büyük ölçüde etkilenmekte, yapı Doğru
malzemesi, şekilleri ve düzenleri gibi birçok özellikleri itibariyle coğrafi

Yanlış

X

şartları yansıtmaktadırlar.
7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğal kırsal mesken malzemesi değildir?
A) Kum
B) Toprak
C) Taş
D) Kereste
E) Tomruk
8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde step bölgelerde hakim olan mesken tipi verilmiştir?
A) Toprak Meskenler
B) Ahşap Meskenler
C) İgloolar
D) Ağaç Evler
E) Mağara meskenler
9) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Afrika'da yumuşak kumtaşına oyulmuş mağara
meskenlerin görüldüğü bölge verilmiştir?
A) Matmata bölgesi
B) Loire bölgesi
C) Granada bölgesi
D) Dordogne
E) Endülüs
10)
İnşa edilen meskenlerin hepsinde çevrenin etkisini görmek mümkündür.

Doğru

Yanlış
X

NOT: Soruların Doğru Cevapları Daima Koyu Harflerle Yazılmıştır.
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11.KIRSAL TURİZM ÖĞELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1-Kırsal Turizm ve Turistik Ürünler
11.1.1-Turistik Ürünün Özellikleri
11.2-Yerel Değerler Ve Turizm
11.2.1-Yerel Değer Kavramı
11.2.2-Yerel Değerlerin Yaşatılması
11.3-Yerel Değerler ve Coğrafi İşaret
11.3.1-Turizm Sektöründe Coğrafi İşaretleme
11.4.-Yerel Değerlerin Kırsal Turizmde Kullanılmasına Bazı Örnekler
11.4.1-Çömlekçilik
11.4.2-Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi
11.4.3-Dokumacılık
11.4.4-Ayvacık İlçesinde Halıcılık
11.4.5-Kapadokya Bölgesinin El Sanatları
11.4.6-Adetler, Töreler, İnanışlar ve Geleneksel Yaşam Biçimi
11.4.6.1-Mutfak Kültürü
11.4.6.2-Efsaneler
11.4.6.3-Kazdağı Güzellik Yarışması
11.4.7-Beypazarı Evleri
11.4.8-Şirince
11.5-Sürdürülebilir Turizm ile Yerel Değerler Arasındaki İlişki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kırsal turizm açısından turistik ürün olarak değerlendirilebilecek değerler nelerdir?
Açıklayınız.
Yerel değerler ile turizm arasındaki etkileşimi açıklayınız.
Yerel değerlerin kırsal turizmde kullanılmasına dair örnekler nelerdir?
Sürdürülebilir turizm ile yerel değerler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kırsal turizm ve turistik Turistik
ürün
olarak Ders notlarının ve
ürünler
değerlendirilebilecek
kaynakçada verilen
kırsal
bölgelerin
yayınların çalışılması
olanaklarının anlaşılması
yeterli olacaktır.
Konu

Kazanım

Yerel değerler ve turizm

Yerel değerlerin kırsal
Ders notlarının ve
turizm amacıyla nasıl
kaynakçada verilen
değerlendirilebileceğinin
yayınların çalışılması
açıklanması
yeterli olacaktır.
Sürdürülebilir turizm ile Sürdürülebilir turizm
Ders notlarının ve
yerel değerler arasındaki
açısından yerel
kaynakçada verilen
ilişki
değerlerin rolünün
yayınların çalışılması
kavranması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kırsal turizm öğeleri



Yerel Değerler



Dokumacılık



El sanatları



Çömlekçilik



Gastronomi



Efsaneler
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Giriş
Bu bölümde kırsal turizmin gerek varlığı gerekse sürekliliği açısından önemli ve gerekli
olan birçok parametre ele alınıp, değerlendirilecektir. Ancak bu faktörlerden her birinin kırsal
turizm yöresinde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bazı durumlarda öne çıkan bir obje
yörenin karakteristik varlığı olarak anlam kazanırken, bazı örneklerde birçok unsurun
eşzamanlı olarak süreçte yer aldıkları bilinmektedir. Bu konuda belirtilmesi gereken diğer bir
özellik de “turistik ürün” ün sadece somut bazı objelerden meydana gelmiş olmamasıdır. Bazı
örneklerde gerçekten “Somut Nesneler” turistik ürünü oluştururken, bazı örneklerde ise turistik
ürün “Hizmet” olarak karşımıza çıkabilmektedir ki, bu durum ileride daha ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
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11.1-Kırsal Turizm ve Turistik Ürünler
Turistik ürün; farklı araştırıcılar tarafından değişik şekillerde tanımlanabilmektedir.
Örneğin; “Bir turistin bir turizm bölgesini tercih etmesini devam etmesini belirleyen bir dizi
çekicilikleri ve destek hizmetlerini içermektedir.” şeklinde tanımlayan araştırıcılar bulunduğu
gibi, başka bir araştırıcıya göre; “Turistlerin sürekli yaşadıkları bölgeden geçici olarak ayrılıp,
tekrar aynı bölgeye dönünceye kadar geçen süre içerisinde satın aldıkları, kiraladıkları veya
satın almak ya da kiralamak isteğinde bulundukları mal ve hizmetler ile yaşadıkları anıların
bütünü.” olarak ifade edilmektedir. Tanımlar dikkatle incelendiğinde, aslında aynı şeyi farklı
ifadelerle ortaya koymaya çalıştıkları dikkat çekmektedir. Turistik yöredeki, “mal” ve
“hizmetler” çekicilik faktörlerini meydana getirdiği ortaya çıkmaktadır.
11.1.1-Turistik Ürünün Özellikleri
Turistik ürünü “Hizmet” olarak ele aldığımızda; hizmet ürünleri esas olarak fiziksel
olmasa bile, tüketicilerin ürün tercih etmesinde etkili rol oynadığı bilinmektedir. Hizmet
ürünlerinin belirgin fiziksel özellikleri olarak;
aİklim uygunluğu gibi sunulan fiziksel çevrenin çekiciliği,
bSunulan kolaylıklar, kalite ve hizmet düzeyinin birleştirilmesi
Potansiyel turistleri hizmetin sunulduğu turizm bölgesine kolay ulaşabilme imkanı olup,
olmaması önemlidir. Örneğin, havayolu ulaşımının bulunması veya diğer alternatif ulaşım
araçlarının mevcudiyeti turistlerin tatillerini geçirmeyi turizm bölgesini değerlendirirken
dikkate aldıkları özellikler arasında bulunmaktadır.
Turizm arzı ve turistik ürün kavramlarını daha anlaşılabilir bir şekilde açıklayabilmek
için, turizm sistemi içinde yer alan bölgeleri ve onların sunmuş oldukları turistik çekicilikleri
değişik şekillerde incelemek mümkündür. Farklı bir yaklaşıma göre turizm bölgesinin temel
kaynakları iki ana başlık altında toplanabilir.
1-Birincil Özellikler: İklim özellikleri, ekolojik değerleri, kültürel yapı ve yerel
mimari özellikleri,
2-İkincil Özellikler: Konaklama olanakları, yiyecek içecek imkanları, ulaştırma
ve eğlence işletmeleri,
Bu iki grup birlikte bir turizm bölgesinin turistik ürün açısından çekiciliklerini meydana
getirmektedir. Turist tatili süresince sadece fiziksel ürünlerle ilgilenmemekte, motivasyonun
bir gereği olarak, özel (sübjektif) parametreleri de dikkate almaktadır. Bu nedenle, turistik
ürünün tanımı yapılırken, fiziksel ve sübjektif faktörlerin her ikisi birden dikkate alınmalıdır.
Belirtilen özeliklerden yola çıkılarak Turistik ürünün; “Çekicilik”, “Ulaşılabilirlik” ve “Turizm
İşletmeleri” nden meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde turistik ürün kavramını meydana getiren parametreler
yukarıdaki gibi değerlendirilmektedir. Belirtilen parametrelerden biri olan “Çekicilikler” ise
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son derece geniş bir anlam taşımaktadır. Çünkü çekicilik kavramı içinde değerlendirilebilecek,
fiziki veya beşeri coğrafya özellikleri yer alabileceği gibi, kültür, mimarlık, antropoloji, tarih,
arkeoloji veya sosyolojiye ait birçok faktöre yer verilebilir.

11.2-Yerel Değerler Ve Turizm
Bu bölümde değer kavramı ve önemi, yerel değer kavramı, yerel değerlerin yaşatılması,
yerel değerlerin turizm işletmeleri açısından önemi ve sürdürülebilir turizm açısından yerel
değerler ele alınacaktır.
Değer, bir şeyin önemini tespit etmeye yarayan maddi olmayan ölçü, bir şeyin değdiği
karşılık ya da, maddi veya maddi olmayan varlığın para, statü ve benzeri unsurlar ile ölçülebilen
karşılığı olarak da ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle değer; her hangi bir ürün veya hizmetin
sağladığı toplam fayda; bazen de bu şeye sahip olmanın sağladığı diğer mal ya da hizmetleri
satın alma gücünü ifade eder. İşletmenin özgün nitelikleri, faaliyette bulunduğu endüstri,
makroekonomik değişkenler, değerin belirlenmesindeki özel amaç gibi pek çok etken, değerleri
belirlemede etkili olmaktadır (Ertuğrul, 2008, s.144).
Değer kavramı, "nesne ve olayların bir toplum, bir sınıf ya da bir insan bakımından
taşıdığı önemi belirleyen nitelik” olarak tanımlanmaktadır. Değer, olayın, yapının ya da
işleyişin ne olması gerektiğine dair bir toplumun veya grubun ortak inanç ve varsayımlarıdır
(Bütüner, 2011, s.49). Değerler, açıklanmış tutumlar olarak da bilinmektedir. Değer toplumu
bir arada tutan sosyal dokular olarak kültürün temel unsurlarından biri olarak kabul edilebilir.
11.2.1-Yerel Değer Kavramı
Kuşaktan kuşağa aktarılan toplumların yerel kültürleri, değerleri ve gelenekleri de tarihi
geçmiş kadar önemlidir. Günümüzde turizm açısından yerel değerler küreselleşen dünyada
daha da değerli bir hal almaktadır. Çünkü tarihi yapıtlar bir daha yeniden aynen yapılamıyorsa
ve ikame edilemiyorsa, yerel değerler ikame edilemediklerinden, yerini tutacak başka bir
çekicilik bulunamamaktadır. Yerel değerler topluma ait değerlerdir. O toplumun üslubuyla
yapılmış ev, çeşme, işleme, yemek, baharat, yazı ve süslemelerden her biri yerel olarak
değerlendirilebilir. Belirtilenlere ilave olarak toplumların davranışları, gelenek ve görenekleri,
yaşam biçimleri ve konuştukları diller de yerel değerler kapsamında bulunmaktadır.
Yerel değerler, Aspendos gibi tarihi ve sanatsal mekânlar, bir din için kutsal sayılan
Kabe gibi mabetler, Pamukkale Travertenleri veya Peri Bacaları gibi doğal yapılar, Safranbolu
evleri gibi tarihi evler, Kütahya Çinisi gibi sanatsal ürünler, Trabzon Ekmeği, Antep Baklavası,
Tekirdağ Köftesi gibi yemekler, Bursa Şeftalisi, Malatya kayısısı gibi tarımsal ürünler, giyim
tarzı, bir yöreye özgü müzik veya folklor olarak ifade edilebilir.
Kısacası yerel değer, yöreye özgü olup yerel topluma katma değer yaratan ve başkaları
tarafından önemsenen ve ilgi çekici görünen her türlü yapı, yemek, organizasyon, yaşam biçimi,
giysi, doğal yapı, tarihi yapı, müzik, el sanatları ve görsel sanatları ihtiva eden unsurlar bütünü
olarak ifade edilebilir.
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11.2.2-Yerel Değerlerin Yaşatılması
Yerel değerlerin korunması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için birçok kurum ve
kuruluşun sorumluluk alması gerekmektedir. Örneğin turizm sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler, çalışanlar ve politika yapıcılar gibi. Yerel değerlerin yaşatılması sürecinde
sorumluluk sahibi olanlar ise; turistleri, yerel bölgenin doğal yapısı, kültürel mirası ve
karakteristik özellikleri hakkında bilgilendirmeli ve bu değerlerin korunması için
sorumluluklarını iyi anlamalarını sağlayarak, onları bu yönde teşvik etmelidirler.
Ziyaret edilen yerlerdeki doğal ve kültürel değerlerin tanınmasını sağlayan turizm, aynı
zamanda bu değerlerin korunmasını amaç edinmelidir. Turist, yerel adetler ve çevresel konular
hakkında bilgi sahibi oldukça, o yörenin ve çevrenin korunmasına ilgi artmaktadır; böylece
turizm açısından en yüksek fayda sağlanmış olacaktır. Çünkü, turist yerel değerlerin anlamını
kavradıkça koruyacak ve korunmasını talep edeceğinden, bölgeye özgü değer varlığını
sürdürmeye devam edecektir.
Yerel değerlerin yaşatılabilmesi için yerel düşünmek yerine evrensel odaklı düşünmek
daha doğru olacaktır. Örneğin; tarihi süreç içinde Anadolu’da yaşamış olan Hitit, Lidya, Roma
veya Bizans medeniyetlerinden kalma tarihi veya arkeolojik değerler, yerel çevrenin korunması
gereken bir parçası olarak düşünülmelidir. Yerel topluma kültürel, sanatsal ve edebi açıdan
katkıda bulunan, şahsiyeti toplumla bütünleşmiş olan kişilerin evleri, eserleri, öyküleri ve
yaşam deneyimleri yaşatılmalı ve topluma mal edilmelidir. Ayrıca bu kişilere yönelik yerel
ürün ve hizmetler üretilerek, yerel değerlerin ekonomik getirileri de göz ardı edilmemelidir.

11.3-Yerel Değerler ve Coğrafi İşaret
“Coğrafi İşaret” bir ürünün coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan bir unsur, madde,
motif, malzeme ya da yapılış tarzı itibariyle bir alana, yöreye veya ülkeye atıfta bulunarak o
ürün için istek ve güven yaratan ad ve işaretlerdir. Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti
olarak ikiye ayrılır. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümü bu yörede
gerçekleşiyorsa buna “menşe adı” denir (Yalçın, 2009, s. 49). Menşe bağlantılı ürünlerin sahip
oldukları öz nitelikler, üretildikleri yer ile ayrılmaz bir şekilde etkileşim halindedir. Coğrafi
sınırları belirlenmiş yer ile söz konusu coğrafi yerin insanlarının tarzlarından veya doğal
yapısından kaynaklı özgün bir niteliğe sahip olan ve bu nitelikleri itibariyle bölgeyle
özdeşleşmiş ürünlerin üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge
sınırları içinde yapılması ürünün menşe adını ifade eder (Tekelioğlu, Tozanlı ve Çağatay, 2013,
s.67). Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin en az biri bu yörede yapılıyorsa buna
“mahreç işareti” denir (Yalçın, 2009, s. 50).
Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu bölge ile
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Bu mana coğrafi işaretler, geleneksel bilginin bir
ürün gibi tasarlandığı, ambalajlandığı, alındığı ve satıldığı bir boyuttadır; ürünün kalitesi,
geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı ilişkiyi simgeleyen bir
güvencedir (Tekelioğlu, Tozanlı ve Çağatay, 2013, s.67). Coğrafi işaret korumasının yararları
şunlardır (Tekelioğlu, Tozanlı ve Çağatay, 2013, s.107);
1- Sürdürülebilir ve izlenebilir ürün kalitesine olanak verir,
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2- Ürüne katma değer vererek üreticisinin gelirini artırır,
3- Coğrafi işaretler, bölgesel kalkınma aracı işlevi görevi görür,
4- Coğrafi işaretler, müşterinin ürün tercihini kolaylaştırır,
5- Coğrafi işaretler standardizasyon gerektirdiği için tüketicileri ve turistleri korur,
6- Coğrafi işaretler bölgenin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur.

11.3.1-Turizm Sektöründe Coğrafi İşaretleme
Turizmde yerel ve yöresel ürünlerin geliştirilmesi ön plana çıkarılırsa, bölgesel kalkınma
anlayışı için bu model ideal bir yaklaşım olabilir. Dünyada ve Türkiye’de yöreye özgü
gelenekleri görenekler, kültürler, yaşantıları ve ticari yaşamı yansıtacak yerel etkinliklerin
organize edilmesi, turizmin gelişmesi için potansiyel olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş
bölgelere kıyasla sanayinin fazla gelişmediği bölgelerde yerel değerlerin korunması,
yaşatılması ve bunlara dayalı kültürel etkinliklerin düzenlenmesi bölgeler arasındaki
gelişmişlik farkını da azaltabilir ve bu bölgelerdeki ekonomiler için değerli bir girdi olabilir
(Orhan, 2010, s.244).
Coğrafi işaret, “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökeninin
bulunduğu yöre, alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir”. Bir
coğrafi işaret genellikle ürünün elde edildiği yerin isminden oluşmaktadır. Bu isim ya tüm
özelliklerini bulunduğu yerin elverişli doğal koşullarından alan eşiz bir tarımsal ürünü ya da
tamamen üretim yöresindeki beşeri faktörün üretim gelenek ve teknikleri ile bilgi ve
becerisinden kaynaklanan özgün bir ürünü belirler (Tekelioğlu, Tozanlı ve Çağatay, 2013, s.7).
İleri imalat teknolojileri kullanan ve aşırı kar elde etme amacı güden turizm işletmeleri,
geleneksel gıdalar yerine tüketicinin sağlığını tahdit eden doğal olmayan ürünler üretmektedir.
Ancak turizmde artık birçok müşteri zevk ve tercihlerini geleneksel değerlere sahip çıkmaktan
ve geleneksel ürünlerini tüketmekten kullanmaktadır. Bu düşünce yerel ekonomilerin
güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Küresel düşün, yerel hareket et anlayışı birlikte öncelik bu
sektörde yerel üretim tarzını belirleyen küçük ölçekli firmalara verilmelidir. Bu bağlamda, yeni
yerel kalkınma stratejilerinin temel unsurlarından biri de coğrafi işaretlerin belirlenmesidir.
Coğrafi işaretler yerel ürünlerin üretimini teşvik etmede ve bölgesel kalkınmayı desteklemede
etkin bir araç olabilir. Ait oldukları bölgelerden kaynaklanan ürünlerin bilinilirliğini artırarak
turizme de dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Değerlerin korunmasında yasalar tek başına
yeterli olmayabilir, turizm işletmecilerinin ve yerel halkın da bu konuda bilgilendirilmesi
gerekmektedir.

11.4-Yerel Değerlerin Turizm Sektöründeki Önemi
Kültürel ve tarihsel açılardan bakıldığında yerel değerlerin hiçbir zaman etkinliğini
kaybetmediği gözlemlenebilmektedir. Turizm sektöründeki gelişme için alternatif yollardan
biri, yerel değerlerin korunarak ve yaşatılarak turizm ürün ve hizmetlerine dönüştürülmesidir.
Özellikle son dönemlerde ülkelerin ekonomilerine çok fazla katkı yapan turizm sektörü,
kültürel ve yerel değerlerin tanıtımına doğru yönelmeye başlamıştır.
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İşletmelerin sürekli rekabette avantaj elde edebilmeleri, müşterilerine değer yaratmasına
bağlıdır. Değer yaratmayı amaçlayan işletmeler, global değer zincirinin bir parçasına haline
gelecek şekilde faaliyette bulunmalıdır. Global ölçekte müşteri bağlantılarından uzak bir
işletmenin turizmde ortalamanın üzerinde getiri elde etmesi mümkün görünmemektedir.
Müşterilerine yakın olan işletmeler onların tercih ve beklentilerini öğrendiklerinden satılabilen
ürün ve hizmetler üretme becerisine sahip olmaktadır. Müşterinin beğenisine, kullanımına ve
amacına uygun ürün ve hizmetler üretildiğinde onlar piyasa fiyatının üzerinde
bedel ödemeyi de kabul edebilirler. Yani müşterinin satın aldığı ürün ve hizmeti
algılaması sonucu değer yaratılıp yaratılmadığı ortaya çıkmaktadır (Doğru, 2010, s.49). Daha
da önemlisi işletmeler kültürel ve yerel değerlere önem verdikçe, başarılı bir şekilde
faaliyetlerini sürdürebilir ve rekabet üstünlüğü elde edebilirler. Turistik eylemler, insanların
farklı doğal ve kültürleri görme isteğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla korunan doğal çevre
ve tarih yapılar ve yaşatılan kültürel değerler, hem turizmin temel nedenlerinden biridir, hem
de turizmin ana sermayesidir. Turizm tesisleri, altyapı ve ulaşım olanakları, söz konusu
sermayenin ekonomik amaçlarla değerlendirilmesine hizmet eden unsurlardır. Doğal ve
kültürel çevrenin turizmi besleyen bu tek yönlü ve daima verici konumuna karşın, turizmin
bugünkü haliyle çevreye aynı şekilde karşılık verdiğini söylemek mümkün değildir. Bu, turizm
eyleminin kendisinden çok, çevrenin ekonomik kaygılarla insan tarafından aşırı bir biçimde
sömürülmesinden ileri gelmektedir. Son yıllarda ortaya atılan sürdürülebilir turizm gibi
kavramlar gerçekten adil olmayan bu mevcut ilişkiye son vermek ve turizm ile çevrenin
karşılıklı olarak birbirini destekleyecek şekilde yeniden ele almak amacıyla başlatılan
girişimlerden başka bir şey değildir. Çünkü çevreyi yok eden turizm bir taraftan da kendi
geleceğini tehlikeye atmaktadır. Bir yerde doğal, kültürel çevre değerleri yoksa orada turizm de
yok demektir (Kalem, 2001, s.29). Turizm ve çevre kavramları zıt kavramlar olarak düşünülse
de birbirine bağlıdırlar. Bu yüzden sürdürülebilir turizm için çevrenin korunması önem
taşımaktadır. Çevrenin turizme olan etkisi ile turizmin çevre üzerine olan etkileri dönüşümlü
olarak meydana gelmektedir. Çevrenin doğal güzellikleri ve unsurları turizmin gelişmesini
sağlayan önemli bir unsur olduğu kadar, sağlıksız bir turistik gelişme sonucu bozulmuş bir
çevre de bunun tam tersi bir etkiye sahip olmaktadır.
Çevre korunmasında turizmin rolü, 1980 yılında Dünya Turizm Örgütü Manila
Bildirgesi ile ortaya konulmuştur. Bu bildirgede; “turizm kaynaklarının kontrolsüz ve bilinçsiz
kullanılmamasına, turizm gereksinimleri karşılanırken turizm bölgelerindeki toplumun sosyal
ve ekonomik yaşantısını ve turist çeken tarihi ve kültürel alanlardaki doğal kaynaklarını
olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunulmamasına ve turizm kaynaklarının tüm insanoğlunun
mirası olması gerektiğine” değinilmiş ve küresel ölçekte doğal ve kültürel kaynakların
korunmasının turizm planlamasının en önemli amacı olduğu ifade edilmiştir (Sarı, 2001, s.5).
Manila Bildirgesi’nden sonra Dünya Turizm Organizasyonu (WTO) ve Birleşmiş Milletler
Çevre Programı (UNEP) ortaklaşa bir bildirge yayınlamışlardır (WTO-UNEP,1982). Bu
bildirgede; “Turizm gelişmesinin sağlanması için insanoğlunun çevresini oluşturan elemanların
korunması, geliştirilmesi, kalitesinin arttırılmasının temel koşul olduğu; bunun karşılığında
turizmin rasyonel yönetimi ile kültürel ve fiziksel çevrenin gelişmesine, yaşam kalitesinin
yükselmesine katkıda bulunabileceği” görüşü ileri sürülmüştür. Plansız ya da iyi planlanmamış
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bir turistik gelişim, turizmin türüne, turist sayısına ve bölgenin özelliklerine bağlı olarak çevre
üzerinde çeşitli derecelerde olumsuz etkilere sahip olabilir.

11.5.-Yerel Değerlerin Kırsal Turizmde Kullanılmasına Bazı Örnekler
11.5.1-Çömlekçilik
Çömlekçiliğin Peri Bacaları bölgesindeki geçmişi, Hititlere kadar uzanmaktadır.
Bölgede yaşayan medeniyetler tarafından bu el sanatı bugüne kadar sürdürülmüştür.
Kapadokya bölgesinde çömlekçilik Avanos da görülür. Volkanik bir arazi üzerine kurulu olan
bölge çevredeki elverişli kil yatakları dolayısıyla ve Kızılırmak’ın getirdiği çamur sayesinde
çömlekçilik yapımına uygundur. Atölyeler halkın “işlik” veya “çanakhane” adını verdikleri
güneş almayan yerlerdir. Çamur teknelerinde suyla karıştırılarak çamur haline getirilen kil
topraklar “çark” veya “çıkrık” adı verilen ve ayakla döndürülen tezgah üzerinde şekillendirilir.
Şekillendirilen çanaklar önce güneşte, sonra da gölgede kurutulur. Kuruduktan sonra saman ve
talaşla yakılan fırınlarda pişirilir.
11.5.2-Peribacaları Bölgesinde Sanat ve Tarih Müzesi
Kapadokya tarih ve sanat müzesi, Kapadokya’nın tarihi kültürel ve mimari özelliklerini
yakından görmek isteyen kültür turizmine ilgi duyan turistler için ideal bir mekandır. Ürgüp’e
bağlı Mustafapaşa’daki 150 yıllık tarihi konak, Türkiye’de açılan ilk özel el yapımı bebek
müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzede, tüm dünyadaki el yapımı nadir bulunan bebekler,
özgün dekor ve kostümleri sergilenmektedir. Müzede şu anda 2000’i aşkın eser, turistleri sanat,
kültür ve tarihte keşif dolu nostaljik bir yolculuğa çıkarmaktadır. Müzedeki el yapımı bebek
koleksiyonu, birçok tarihi destan ve efsanelerle ilişkilidir (Özkan, 2013, s.49).
11.5.3-Dokumacılık
Dokumacılık Peri Bacaları bölgesi için özel bir yere sahiptir. Eskiden bölgedeki bütün
kadınlar her evde bulunan “istar” adı verilen tezgahlarda dokuma yaparak dokuduklarını
çeyizlerinde kullanırlardı. Zamanla dokumacılık yaparak ev ekonomisine katkı sağlamaya
başlamışlar. Tarihi “İpek Yolu”nun bölgeden geçmesi dokumacılığın ilerlemesinde önemli rol
oynamıştır. Bunu bazı kilim desenlerinde kullanılan ve “deve” olarak adlandırılan modellerle
kervanların anlatıldığı anlaşılmaktadır. Dokumacılığın zili, carpet, sumak, cicim, kilim gibi
çeşitli teknikleri vardır.
Dokuma ürünleri arasında halı, kilim, yastık halısı, sedir örtüsü, divan örtüsü ve seccade
sayılabilir. Kapadokya yöresi halılarında Selçuklu motifleri ve leblebi modeli hakimdir. Bu
halıların yünleri için kök boyası kullanılır. Kapadokya’daki eski dokuma türlerinden biri de
“culfa” adı verilen kaba kumaş dokumasıdır. Culfa tezgâhlarında dokunan bu kumaşlar bele
sarılan şal kuşaklar ve şalvar yapımında kullanılmakta idi. Özellikle Ürgüp ve Göreme’de
kullanılan bu tezgâhlar, bugün artık kullanılmamaktadır.
Yıldan yıla dokumacılıkta azalma olmuştur. Ancak turizmin gelişmesiyle belirli
atölyelerde dokumacılık yapılarak bölgeye gelen turistlere satılmaya başlanması dokumacılığı
tekrar canlandırmıştır.
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11.5.4-Ayvacık İlçesinde Halıcılık
Dokumacılık sanatının yöre turizmine ve kalkınmasına katkı sağladığına dair bir başka
örnek de, Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinde karşımıza çıkmaktadır.
Ayvacık halı ve kilimleri, desenlerinin orijinalliği sayesinde halı dokumacılığındaki
önemini korumakta ve sürdürmektedir. Ayvacık Kaymakamlığı bünyesinde Yörük kültürünün
bu önemli öğesinin orijinalliği ve kalitesinin bozulmadan devam etmesi ve üreticinin emeğinin
en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla kurulan halıcılık okulunda %100'ü kök boya, kirmani
ip (el eğirmesi) kullanılarak dokutulan halıları, iç ve dış pazarda büyük ilgi görmektedir. Yörük
kilim ve halılarının kalitesine duyulan güven nedeniyle 300 yıl garanti verilmektedir.
İlçenin önemli gelir kaynaklarından biri halı ve kilim dokumacılığının kökleri Orta
Asya'ya kadar uzanmakta ve Yörüklerin göçleri ve konakladıkları her coğrafya, iklim ile
hayatın iyi ya da kötü yönleri, Yörük Kadınları’nın marifetli parmakları sayesinde, düğüm
düğüm halı ve kilim desenlerinde yaşamaya devam etmektedir.
Yörük halıları, hikayelerine göre desen, desenlerine göre de isim alırlar. Turnalı, oklu,
kabak çiçeği, elek, altın tabak, hayat ağacı, türkmen gülü, yeşil budak, baratlı, eski yörük, eli
belinde yaygın olarak kullanılan desenler arasında sayılabilir. Ayvacık Yöresi’nde halılarda
işlenen desenlere “yanış” adı verilmektedir. Yanış, ezbere ya da daha önceden yapılmış
dokumalara bakılarak dokunur. Halı teknikli dokumalarda geometrik desenler ve
üsluplaştırılmış bitki motifleri görülür. Bir halıda, dıştan içe doğru, halkın değimiyle, etlik, kıyı
suyu, koca su ve zemin bölümleri yer alır.
29 Köyden 400 üyenin katılımı ile kurulan Süleyman Köy Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi, (DOBAG) Marmara Üniversitesi ile işbirliği yaparak yörede dokunan
halıların
otantik ve geleneksel yapısının korunmasına çalışmaktadır. Kooperatif,
yıllık 2000 m² civarında ihracat yapmakta, yöreye önemli bir döviz girdisi sağlamakta,
Ayvacık'ın Avustralya'dan Amerika'ya kadar pek çok ülkede tanıtımına, zaman zaman
getirdiği turist kafileleriyle de ilçe turizmine katkı sağlamaktadır.
Aşağıdaki tablo Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki ürün çeşitliliğini göstermesi
açısından değerlidir. Yenice bölgesinde üretilen kırsal turizme katkı sağlayacak yöresel el
sanatları ürünleri dokumacılık, örücülük, işlemecilik ve ahşap işçiliği olmak üzere dört bölümde
incelenmiştir. Her bölümde 1000’in üzerinde ürün tespit edilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi yenice bölgesinde dokuma ürünlerin % 23,9’u kilim, % 23,1’i
halı, % 5,8’i şal kuşak, 477 adet ürün örücülük tekniklerinden olup %16,4’üi çorap örücülüğü,
% 13, 6’sı patik örücülüğü, % 17’si tığ örücülüğü, % 19,3’ü mekik örücülüğü, % 18,2’si iğne
örücülüğü, % 9,4’ü yelek örücülüğü ve % 6,7’si şal örücülüğüdür. İşleme teknikleri ile üretilen
ürünlerin % 45’i bindallı, % 23,6’sı çevre ve % 31,5’i kanaviçedir. Ahşap ürünlerde % 100’ü
de çeşitli ahşap ürünleridir.
Tablo 1: Yenice İlçesi Ürün Çeşitliliği
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Kaynak: Güre, M., 2012, Çanakkale-Yenice Bölgesinde Kırsal Turizme Katkı Sağlayacak
Yöresel El Sanatları, İstanbul.
11.5.5-Peribacaları Bölgesinin El Sanatları
Kapadokya bölgesinde el sanatı olarak halı ve kilim dokumacılığı, çömlekçilik, el
yapımı bebek üretimi ve oniks taş işlemeciliği görülmektedir. El yapımı bebekler Soğanlı
Köyünde yapılmaktadır. Bebeklere giydirilen yöresel kıyafetler ile dikkat çeker. Taş
işlemeciliği de bölgede yaygındır. Taşlar mimari süslemeler dışında süs eşyası üretiminde de
kullanılmaktadır. Oniks taşı özellikle Hacıbektaş çevresinde yoğun olarak bulunur. Üzerine
motifler işlenerek biçimlendirilen oniks taşı ile ev aksesuarları veya kişisel bakım eşyaları
yapılmaktadır.
11.5.6-Adetler, Töreler, İnanışlar ve Geleneksel Yaşam Biçimi
Tarihsel geçmişi ve etnik özellikleri ile maddi ve manevi kültürel miras açısından zengin
birikime sahip olan bütün bölgelerde olduğu gibi Batı Akdeniz’de de halk kültürü, yerleşik ve
yörük kültürü ile sentezlenmiş ve sonuçta kendine has bir kültür oluşmuş, bu kültürün de
etnografik değerlerinin büyük kısmının, kıyıdan-yaylalara, kentten-köylere korunduğu
görülmektedir. Antalya’nın yerel kültürel değerlerinden belki de en ilginç olanı Yörük yaşam
tarzıdır (Foto-2). Özellikle göçebe Yörük yaşamının oluşturduğu kültürel zenginlik Antalya'nın
sosyo-kültürel yapısında da etkili olmuştur. Daha 20-25 yıl öncesine kadar yazın yaylaya, kışın
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sahile inen ve hayvancılıkla geçinen Yörükler, bugün hayvancılığı bırakmış olmalarına karşın,
yaylacılık kültürünü modern araçlarla yaşatmaya çalışmaktadırlar. Artık ekonomiyi belirleyen
hayvancılığın yerini tarım ve seracılık almıştır.
Antalya’nın geleneksel göçebelik kültüründen kaynaklanan ve bugün turizmle
bütünleşerek form değiştiren yaylacılık, birçok yaylada uygulanmaktadır. Bunlardan Yeşilgöl
ve Uçarsu yaylaları, yaz sıcağından kaçmak, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için serin ve
temiz havası ile uygun ortamlar oluşturmaktadır. Gömbe yaylası, dağlardan toplanan kar ile
yapılan dondurması ve kar şerbetiyle tanınmaktadır. Gömbe Belde'sinde pansiyonlardaki
toplam yatak sayısının 300’ü bulması yöre halkının sürdürdüğü geleneksel hayat tarzının turizm
sektöründe değerlendirmesine bir başka örnek meydana getirmektedir.
11.5.6.1-Mutfak Kültürü
Son yıllarda bazı ülkelerde kültürel turizm içinde “Gastronomi Turizmi” bir turizm
türü olma aşamasına gelmiştir. Özellikle sağlıklı beslenme ve sağlıklı mutfak denildiği zaman
Akdeniz yemekleri akla gelmektedir ve Akdeniz ülkelerinin büyük çoğunluğu tanıtımlarında,
tur programlarında mutfaklarını öne çıkarmaktadırlar.
Gastronomide hizmetlerin özü ve güzelliği, insanın insana doğrudan servis
verebilmesidir. Burada önemli olan geleneksel Türk mutfağını kırsal turizmin gelişimine iyice
entegre edebilmektir. Turizmde bir yandan son derece önemli bir tüketim sürerken diğer yandan
çok seçici kitlelerin katıldığı turizm hareketleri artmaktadır. Dünya genelinde iyi bir şarap, bir
deniz ürünü, iyi bir av eti yemek ve etnik bir mutfağın keşfi için seyahat eden son derece
entellektüel gruplar bulunmaktadır. Bu anlamda yıllanmış kaliteli bir şaraba ödenen rakamlar
küçümsenmeyecek kadar fazladır. Araştırmalar, yemek kültürü ile kırsal turizm için farklılık
yaratabilecek ve çekicilik oluşturabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
Antalya, Anadolu’nun güneyinde, Toros Dağları ile Akdeniz kıyı şeridi arasında,
konargöçer (yörük) kültürü ile Akdeniz kültürünün eş zamanlı yaşandığı bir bölgedir. Dünya’da
zeytin, buğday ve üzümün oluşturduğu yemek kültürü sadece Akdeniz’de bulunmaktadır. Buna
ek olarak, Antalya mutfağına konargöçer kültürün ana lezzeti olan yoğurt eklenmiştir. Bu temel
lezzetlerin yanında Arap mutfağından susam (tahin) ve sarımsak, Antalya yemeklerinde önemli
bir yer tutmaktadır.
Batı Akdeniz’in sebze ağırlıklı mutfak kültürü yanında, deniz ürünleri ve meyveleri de
çokça kullanan bir ayrıcalığı vardır. Tüm narenciye çeşitlerinden yapılan reçelleri çok ünlüdür
ve özellikle turunç reçeli başta gelir. Bergamut meyvesinin kabuklarından yapılan bergamut
tozu, siyah çayın içine karıştırıldığında dünyaca ünlü “early grey” çayı elde edilir. Torosların
üzerinde yetişen Toros kekiği çay olarak içilmektedir. Antalya yöresinde en tanınmış yemek,
diğer yörelerde meze olarak yapılan piyazdır ve tarhana çorbası, patlıcan reçeli, turunç reçeli,
hibeş, laba, domates civesi ve kulaklı çorba, yöredeki kırsal alanlarda geleneksel mutfağın
lezzetleri arasındadır
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11.5.6.2-Efsaneler
Yeryüzündeki bütün kültürlerde olduğu gibi, Türk kültüründe ve edebiyatında önemli
bir yeri bulunan efsaneler de, kültürün bir parçası olarak kırsal turizm uygulamaları içinde
değerlendirilebilmektedir.
11.5.6.3-Kazdağı Güzellik Yarışması
Kazdağı’nda düzenlenen güzellik yarışması yörede geçmişten bu yana yaşatılan başka
bir etkinliktir. Bütün efsanelerde olduğu gibi, Sarıkız Efsanesinin de farklı şekillerde
gerçekleştiğine dair anlatılanlar bulunmaktadır. Bunlardan birine göre; Sarıkız’ın, köylülerin
iftiralarına kanan babası tarafından birkaç kaz ile birlikte Kazdağı’na bırakılması üzerine
kuruludur. Kızının dağda ölmeyip de yaşadığını duyan baba dağa çıkıp kızının yanına gider ve
ondan su ister. Sarıkız bir elini Kazdağı’nın tepesinden denize kadar uzatarak tasını doldurur
ve babasına verir. Sarıkızın erdiğinin belirtileri her efsaneye ayrı bir biçimde yansır. Öykünün
sonunda Sarıkız Kazdağı’nın bir tepesinde, babası ise başka bir tepesinde ölür. Bu tepelere halk
dilinde Sarıkız Tepesi (Kazdağı zirve noktası) ve Baba Dağı denilmektedir.
Kazdağı’nda halen geleneksel dokularını hiç bozmadan yaşantılarını devam ettiren
Türkmen Köylüleri, her sene Ağustos ayının son onbeş günü Sarıkız Tepesi’nde geleneksel
Sarıkız Şenlikleri’ni, yöresel kıyafet ve adetlerine uygun olarak yayla yaşantısında çadırlar
kurarak, "Sarıkız Şenlikleri" olarak kutlanmaktadır. Afrodit’in güzel seçildiği, tarihte ilk
güzellik yarışmasının yapıldığı Ayazma’da bu gelenek devam ettirilip Kaz Dağı Güzeli
seçilmekte ve bu ritüel kırsal turizm açısından sınırlı ölçülerde olsa bile, değerlendirilmektedir.
11.5.7-Beypazarı Evleri
1800’lü yıllardan günümüze ulaşan mimari yapılar bugüne dek yedi büyük yangın
geçirmiştir.
Yaklaşık 200 yıllık olan bu evler turistleri en çok ilgisini çeken yerler arasındadır.
Beypazarı’nda 400 adet restore edilmiş ev bulunmaktadır. Restore edilmek üzere 3500 tane ev
de seçilmiştir. Bu evlerin en önemli özelliği, birbirinin güneş görmesini ve görüş açısını
kapamamasına dikkat edilerek inşa edilmiş olmalarıdır.
Beypazarı evlerinin mimari özelliklerine bakacak olursak; genellikle üç katlıdır.
Taşıyıcı sistemi örten ahşap pervazlar harç sıva ile örtülmüştür. Evde zemin katlar taş, üst katlar
ahşap
veya kerpiç dolgu sistemiyle yapılmıştır. Büyük evlerde ya da kanatlarda zemin katında,
taşlığa bağlı hizmetkar kısmı da bulunur. Zemin kat dışa ufak pencerelerle açılır. Taşlıkta bir
yalak ve ocak bulunur. Bu bölüm üst katlarda, ilk üç-dört basamağı taş ahşap merdivenlerle
ulaşılır. Üst katlar asıl yaşama alanlarıdır. Sofa (çardak) etrafında yer alan odaların dışında
tuvalet, mutfak gibi mekânlar bulunmaktadır. Üst kat orta sofalı evlerde bulunmaktadır. Esas
kattan guşganası olan evlere sofa ya da mutfaktaki merdiven aracılığı ile bu mahale ulaşılır.
Depo olarak kullanılan bu mekâna bazen bir oda da eklendiği görülür. Geleneğe göre
Beypazarı’lılar yapacak bir şeylerin kalmadığını vurgulamak için üst katların bir bölümünü ya
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da tamamını işlemeden bırakırlar. Buna yerle dilde çandı denilmektedir. Evlerin dışa dönüklüğü
çıkmalarla sağlanmıştır.
Pencereler dikdörtgen veya kemerli, dört veya altı bölmeli, giyotin ve iki kanatlıdır.
Çoğu evde pencere pervazının üstü üçgen bitirilmiştir. Pencerelerde demir ve ahşap korkuluklar
yaygındır. Ancak cumba, kafes ve kepenk gibi elemanlar da az olmakla birlikte mevcuttur.
Kapılar çift ya da tek kanatlı üstü ahşap kafeslidir. Bu kafesli açıklık zemin kata hava ve ışık
sağlar. Kiremitli olan eski çatılar bugün hızla hafif ve ucuz bir malzeme olan oluklu saca
dönüşmektedir. Saçakların alt kısmı genellikle açıktır. Bazı evlerde zeminin üstünde 2-2,5 m
yüksekliğinde bir ara kat mevcuttur. Bu kat tüm zeminin üstünü veya bir kısmını kaplar.
Bu kattaki dolap ve ocakları diğer katlara göre daha basit yapılmıştır. Gelişen teknoloji ile
beraber değişimin getirdiği yapı malzemeleri son dönemlerde büyük değişiklik göstermiştir.
Beypazarı evleri tarihi özelliklerini korumasıyla dikkat çekmektedir.
11.5.8-Şirince
Şirince’nin sahip olduğu kaynaklar açısından turist çekmesinin en önemli nedeni; ilgi
çekici tarihsel bir geçmiş, geleneksel konut mimarisi ve yerleşme dokusunun varlığıdır. Şirince
köyü, toplu yerleşim özelliğine sahiptir. Köyün 2 mahallesi vardır: İstiklal ve İstihlas mahallesi.
Her iki mahallede konutlar, arazinin eğimine uygun olarak kademeli dizilmişlerdir. Bu özellik,
yapıların birbirlerinin görüşünü engellemesini ortadan kaldırmaktadır. Konutlar oldukça sıkışık
biçimde, yanyana sıralanma gösterirler, çoğunlukla iki katlı ve bahçelidir. Konutların çoğu taş
yığma+ bağdadi inşaat tarzında olup, geleneksel konut mimarisini temsil etmektedir. Bu
konutlarda arka cephelerin tümü sıvasız moloztaş örgü, ön cepheler ise zeminde moloztaş örgü,
üst katta ahşap iskelet üzerine bağdadi beyaz sıvadır. Konutlar çoğunlukla kırma çatılıdır,
tabanları tahta kaplama olup, tuvalet içeridedir.
Köy, 1984 yılında Kentsel Sit Alanı, 1997 yılında da Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Bu
nedenle koruma amaçlı imar planı yapılmış ve evler koruma altına alınmıştır. Şirince 200
civarında sivil yapının büyük ölçüde korunabildiği ender örneklerden biridir. Şirince evlerinde;
dış sofalı ve iç sofalı olmak üzere iki plan türü saptanmıştır. Evlerin girişine kayrak taşı
döşenmiştir. Odaların taban ve tavan döşemeleri, merdivenler, merdiven tırabzanları ve
merdiven üstlerindeki kafesli yüklükler ahşaptır. Şirince evlerinde dışta ve içte süsleme, evlerin
genel karakteri ve mimari özellikleri ile bir bütün oluşturmaktadır. Evlerin dış bezemesinde
boya nakışlama, ahşap işçilik ve alçı dekorasyon görülmektedir. Bunlar halk sanatının yerel
örnekleridir.
Şirince köyünün turistik fonksiyonu nedeniyle, günlük yaşam dış mekânlarda çok
canlıdır. Özellikle köyün iki meydanı ve Çarşı sokağı ile buralara yakın sokaklarda alışveriş
yapan turistleri her zaman görmek mümkündür. Ayrıca bu çevrede restorantlar, şarap evleri,
çay bahçeleri diğer işlevsel yapılardır. Köye girişte yolun sağında, küçük bir tepe üzerindeki
St. Demetrius Kilisesi harabe durumdadır, restorasyonu konusunda girişimler sürmektedir.
Vaftizci St. Jean Kilisesi’nin ise restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Köy çevresinde
ayrıca, 19. yüzyıla ait üç çeşme, kimisi Hellenistik döneme ait bazı kule kalıntıları, su kemerleri,
manastır yıkıntıları, diğer tarihsel yapılar arasında sayılabilir.
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Şirince köyünde tarımsal üretimin yanısıra şarap ve zeytinyağı imalatı da vardır.
Yetiştirilen üzümün bir kısmı şarap yapımında kullanılmaktadır. Yapılan şaraplar restoranlarda
ve iki şarapevinde turistlere sunulmakta, ayrıca satılmaktadır. Şaraplar, ev yapımı olduğu gibi,
yabancı ortaklı bir şarap fabrikası da mevuttur. Şirince şaraplarının büyük talep gördüğüne,
köyün bu yönüyle ünlendiğine tanık olunmaktadır. Diğer bir yerel ürün olan zeytinyağı,
köylülerce perakende olarak satılmaktadır.
Şirince köy ekonomisinde turizmin ağırlık kazanmasıyla birlikte, yerel ürün kimliği
taşıyan şarap ve zeytinyağına ilaveten ev yapımı pekmez, salça, erişte, tarhana, zeytin, kuru
incir, ceviz, kestane, çeşitli şifalı otlar, sabun, el işi örgüler de satış olanağı bulmuştur.
Şirince’de hayvancılık, günümüzde yok denecek kadar azalmıştır. Köyde tam anlamıyla bir
geçim kaynağı Şirince’de aynı zamanda, kırsal turizmde ekonomik etkinliklere ait ürünlerin
yerinde satışı, önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Şirince köyünde ekonomik etkinliği
son 10-15 yıl öncesine kadar yalnızca tarım meydana getirirken, turizmin köye girmesiyle,
tarımın yanısıra turizm ve ona bağlı etkinlikler de yerini almıştır. Bugün köyde çiftçilik ile
birlikte turizmle uğraşanların oranı % 65-70 civarındadır. Kadınların ise hemen hemen % 100’ü
turizmle ilgili bir iş yapmaktadır. Şirince, mütevazi bir köyün turistik bir yerleşmeye
dönüşümün güzel örneklerinden birini meydana getirmesi açısında da anlam kazanmaktadır.

11.6-Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Değerler
Sürdürülebilir turizm; hem turistin hem de turizme ev sahipliği yapan yörenin bugünkü
gereksinimlerini karşılarken geleceğe yönelik olanaklarını da korumayı ve geliştirmeyi göz
önünde bulunduran bir turizm anlayışı olarak tanımlanır. Turistik faaliyetlerin doğal ve kültürel
çevre ile uyum içinde gerçekleştirilmesi, yerel değerlerin turizm gelişmesiyle kaybolması değil
tam tersine onları koruma altına alınarak ve onlardan yararlanılarak kazanç sağlamayı
amaçlamaktadır (Kalem, 2001, s.30). Turizmin gelişmesi, yerel toplumun kültürünü ve
menfaatlerini desteklemelidir.
Küresel ısınmayla ekolojik çevrenin bozulmasının yanısıra, tarihi ve kültürel turizm
değerlerinin korunmadan kullanılmaması, turizmde gelişmenin “sürdürülebilir” nitelik
kazanmasını gerekli kılmaktadır. Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması için yerel oyuncular
önemli rol modeller oluşturmaktadır. Yerel yönetimler turistik bölgelerde sürdürülebilir turizm
gelişim sürecinde karar alma ve uygulamacıları olarak, yerel paydaşlar arasında en etkin
oyuncudur. Yerel değerlerin üretilmesi, korunması ve pazarlanması global ölçekteki
müşterilerin ilgisini artıracağı için uluslararası rekabetin anahtarı olarak görülmektedir (Selvi
ve Şahin, 2010, s.24).
Araştırmalar yemeklerin sürdürülebilir turizmin bazı aşamaları için önemli olduğunu
göstermektedir. İlk olarak, yerel yemeklerin artan turist tüketiminde yerel ekonomiye yarar
sağlayacak bir çarpan etkisi oluşturabileceği ileri sürülmektedir. İkinci olarak, dünya genelinde
yerel yemeklerin çevresel sonuçları ile ilgili endişelerin turizm sektöründe etkisini azaltmak
için araştırmacılar “yerel satın almanın” önemli olduğunu iddia etmektedir. Üçüncü olarak,
dünya çapında ziyaretçi çekmek amacıyla birbirleriyle yarış halinde olan turizm bölgelerinde
artan bir farkındalık vardır. Başarılı turizm bölgeleri, “turizm yansıtılabilirliği” sayesinde
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hedeflerini geliştirerek mal ve hizmetlerinde diğer bölgelerden ayırt edici ve ziyaretçi akışı
çekecek bir dizi hizmetler geliştirmelidir. Yüksek kaliteli mutfak ya da yöreye özgü yerel
yemekleri teşvik etmek bunun yoludur. Gerçekten de, yerel yemekler turistler için özellikle
popüler olabilir çünkü onlar belli bir yerin “tipik” doğasını yakalamayı “ikonik” olarak
düşünebilir (Sims, 2009, p.322).
Sürdürülebilir turizm için eski yerel değerlerin yaşatılması kadar yeni yerel değerlerin
geliştirilmesi de turizm önemli bir araçtır. Farklı değerlerin tanınmasını sağlayan turizmin,
aktiviteler ve yerel kültürle uyumlu birlikteliği önemlidir. Aksi takdirde turizm kültürel yapının
bozulması için olumsuz bir aktör olabilir. Kimliği oluşturan değerlerin korunması ile kazanç
sağlama arasındaki dengenin kurulamaması durumunda, turizm kültür üzerinde olumsuz etki
yapacaktır. Kültür ile turizm arasında simbiyotik bir ilişkinin kurulması gereklidir. Yani tarihi
ve kültürel değerlerin korunmaması, turizmin gelişimini de olumsuz etkileyecektir. Oysa her
ikisi de yaşamak için birbirlerine ihtiyaç duymaktadır (Uslu ve Kiper, 2006, s.313). Yine
sürdürülebilir turizmde çoğu zaman pazarın çekiciliği kültürel değerlerin korunmasını veya
geliştirilmesini de etkilemektedir. Böyle bir durumu önlemenin en iyi yolu turistler için hem
çekiciliği yüksek olan hem de yoğun ziyarete dayanabilecek potansiyel yerlerin belirlenmesidir
(Cros, 2001, p.167).
Turizmin kültürel değerleri korumasında ve geliştirilmesinde bir araç olarak
kullanılabilmesi için, mümkün olduğu kadar o yörenin kültürel kaynaklarına dayalı olarak
geliştirilmesi gerekir. Bunun için arkeolojik ve tarihi sitlerin, gelenek, görenek, örf ve adetlerin,
kültürel faaliyetler ve merkezlerin finansal olarak desteklenmesine ve bu desteğin makul
nedenlere dayandırılmasına çalışılmalıdır. Kültürel seçiciliği ve uyum sağlamayı kapsayan ve
toplumun genel karakteristik özelliklerine aykırı olmayan kültürel koruma programlarının
hayata geçirilmesi etkin bir politika olarak önerilebilir (Kaya, 1997, s.161). Ayrıca turizm
mekânı olan kültürel yerlerde planlama ve geliştirme, kültürel miras yönetiminin
önceliklerinden biri olmalıdır. Bu süreçte koruma ve ziyaretçi yönetimi politikaları uygun
yerlere ziyaretçi çekimini artırmada rehber olarak kullanılabilir (Cros, 2001, p.167).
Son yıllarda sürdürülebilir turizm ile yerel değerler arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı
sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Catalina Ioan (2006) yılında gençler açısından
sürdürülebilir gelişmenin yer boyutu olarak yer kimliği ile değerlere ilişkin ait olma duyusu
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda gençlerin yerel değerleri ihmal ettiklerini
ortaya koymuştur.
Voon ve Lee (2009) ise Sarawak (Borneo) eyaletindeki yerli evleri ile ilişkili olarak
yaptıkları çalışmada kültürel değerlerin turist tatminini etkileyen temel faktörlerden biri
olduğunu ifade etmişlerdir. Öte yandan Aref et al. (2009) yerel topluluklar açısından turizmin
ekonomik ve çevresel etkilerine ilişkin topluluk algılarını incelemiştir. Araştırma bulguları
toplumun çevresel etkilere karşı duyarlı olduğunu ortaya koymuştur.
Orhan (2010), coğrafi işaretlerin kullanımı vasıtasıyla yerel değerlerin turizm ürününe
dönüştürülmesinde İzmit Pişmaniyesi’ni incelemişlerdir. Coğrafi işaretli ürünlerin
sürdürülebilir turizme önemli katkı yaptıklarını tespit etmişlerdir. Son olarak King ve diğerleri
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(2011) Indianapolis şehrinde etkinlik turizm kapsamında spor ve kültür ile ilişkili yaptıkları
çalışmada kültürel değerlerin turizm açısından çekici bir unsur olduğu ortaya konmuştur.
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Uygulamalar
Kırsal turizm ve turistik ürün arasındaki etkileşimi araştırınız.
Yerel değerler ve turizm arasındaki etkileşimi araştırınız.
Yerel değerlerin kırsal turizmde kullanılmasına örnekleri araştırınız.
Sürdürülebilir turizm ile yerel değerler arasındaki ilişkiyi araştırınız.
Yerel değerler ve turizm arasındaki ilişkiyi araştırınız.
Sürdürülebilir turizm ile yerel değerler arasındaki ilişkiyi araştırınız.
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Uygulama Soruları





Kırsal turizm ile turistik ürün ilişkisi nedir? Açıklayınız.
Yerel değerler ve turizm etkileşimi nasıl olmaktadır? Açıklayınız.
Yerel değerlerin kırsal turizmde kullanılmasını örneklerle açıklayınız.
Sürdürülebilir turizm ile yerel değerler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kırsal turizmin öğelerinin neler olduğu, kırsal turizm ve turistik ürünler arasındaki
karşılıklı etkileşimi ve turistik ürünün özellikleri değerlendirilmiştir. Daha sonra yerel değerler
ve turizm kavramları irdelenmiş ve yerel değerlerin yaşatılmasının önemi vurgulanmıştır. Yerel
değerlerin ve coğrafi işaret olarak taşıdığı anlam ortaya konduktan sonra, turizm sektöründe
coğrafi işaretlerin önemi açıklanmıştır. Yerel değerlerin kırsal turizmde kullanılmasına
çömlekçilik, Kapadokya sanat ve tarih müzesi, dokumacılık, Ayvacık ilçesinde halıcılık, Peri
bacaları bölgesinin el sanatları, adetler, töreler, inanışlar ve geleneksel yaşam biçimi, mutfak
kültürü, efsaneler, Kazdağı güzellik yarışması, Beypazarı evleri, şirince gibi örnekler verilerek,
konu sürdürülebilir turizm ile yerel değerler arasındaki etkileşimin ortaya konmasıyla
noktalanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turistik ürün, farklı araştırıcılar tarafından değişik
şekillerde tanımlanabilmesine rağmen, tanımlarda ortak olarak vurgulanan turistik
yöredeki çekicilikleri meydana getiren faktörler verilmiştir?
A) Ürün ve mal
B) Mal ve hizmetler
C) Ulaşım ve bamkacılık
D) Seyahat ve konaklama
E) Seyahat ve beslenme
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “değer”i belirlemede kullanılan faktörlerden biri
verilmemiştir?
A) Ürünün boyutları
B) İşletmenin özgün nitelikleri
C) Faaliyette bulunduğu endüstri
D) Makroekonomik değişkenler
E) Değerin belirlenmesindeki özel amaç
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Ziyaret edilen yerlerdeki doğal ve kültürel
değerlerin tanınmasını sağlayan………………, aynı zamanda bu değerlerin
korunmasını amaç edinmelidir.” Cümlesindeki boşluğu tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Müzeler
B) Değerler
C) Tarım
D) Sanayi
E) Turizm
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bir ürünün coğrafi kökenini gösteren veya
kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da yapılış tarzı itibariyle bir alana,
yöreye veya ülkeye atıfta bulunarak o ürün için istek ve güven yaratan kavramın adı
verilmiştir?
A) Yöresel gıda
B) Organik köken
C) Coğrafi işaret
D) Menşe
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E) Kıta ürünü
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün 1980 yılında, çevre
korunmasında turizmin rolünü ortaya koyan bildirgenin adı verilmiştir?
A) Berlin Bildirgesi
B) Oslo Bildirgesi
C) Kyoto Bildirgesi
D) Manila Bildirgesi
E) Baston Bildirgesi
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Peri Bacaları bölgesindeki çömlekçiliğin gelişmiş
olarak yapıldığı yerlerden birinin adı verilmiştir?
A) Ani
B) Buldan
C) Kale
D) Avanos
E) Samandağ
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Peri Bacaları bölgesindeki bütün kadınların
evlerinde bulunan dokuma tezgahlarının eski adı verilmiştir?
A) Şişurak
B) Mira
C) İstar
D) Tartar
E) Trogloid
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Güney Marmara bölgesinde yapılan dokumacılık
terimlerinden biri olan “kirmani”nin anlamı verilmiştir?
A) Fabrikasyon
B) Sentetik
C) Polyester
D) Halıda kullanılan bir desen adı
E) El eğirmesi
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9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Gastronomi Turizmi”nin varlığına zemin
hazırlayan faktör verilmiştir?
A) Mutfak kültürü
B) Tarım kültürü
C) Seracılık kültürü
D) Şarap kültürü
E) Peynir kültürü
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, geleneksel Sarıkız Şenlikleri’ni, yöresel kıyafet ve
adetlerine uygun olarak yayla yaşantısında çadırlar kurarak, kutlandığı yer verilmiştir?
A) Ördübek Dağları
B) Kaz dağları
C) Allahuekber Dağları
D) Gidengelmez dağları
E) Kaçkar Dağları
Cevaplar
1) B 2) A

3) E

4) C

5) D

6) D

7) C

8) E

9) A

10) B
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12. KIRSAL TURİZMİN ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1-Kırsal Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri
12.1.1- Kültür Etkileşimi
12.1.2- Toplulukların Görünümünü Değiştirme
12.1.3- Kırsal Kadının Öneminin Artması
12.1.4- El Sanatlarına Verilen Önemin Artması
12.1.5- Kültürü Koruma
12.1.6- Toplum Alt Yapısını Oluşturmak
12.2-Kırsal Turizmin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri
12.2.1- Altyapı Ve Üstyapının İyileşmesi
12.2.2- Çevresel Kirliliği Azaltma Ve Çevresel Girişimlere Önderlik Etme
12.2.3- Restorasyon Çalışmalarının Artması
12.3-Kırsal Turizmin Ekonomik Etkileri
12.3.1- Yöre Halkına Gelir Sağlama
12.3.2- Kırsal Yöredeki Kadının İstihdamı
12.3.3- Köyden Kente Göçü Önleme Ve İstihdam Yaratma
12.3.4- Turizm Sezonunu Uzatma Ve Diğer Turizm Türlerini Canlandırma
12.3.5- Diğer Sektörleri Canlandırma
12.3.6- Kırsal Yörenin Tanıtımı
12.3.7- Gelir Yaratıcı Etki
12.3.8- Yatırımların Artması
12.3.9- Yerel Beşeri Ve Ekonomik Olanakların Artması
12.4.Kırsal Turizmin Şu Gibi Olumsuz Ekonomik Etkileri
12.4.1- Yabancı Sermaye Girişi
12.4.2- Enflasyonun Artması
12.4.3- Sermaye Akımı
12.4.4- Dışarıdan İstihdam
12.4.5- Dışalım Eğilimdeki Artış
12.4.6- Sezonluk Ve Yarı Zamanlı İstihdam
12.5.Kırsal Turizmin Olumsuz Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kırsal turizmin sosyo-kültürel etkileri nelerdir?Açıklayınız.
Kırsal turizmin doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir?Açıklayınız.
Kırsal turizmin ekonomik etkileri nelerdir?Açıklayınız.
Kırsal turizmin olumsuz ekonomik etkileri nelerdir?Açıklayınız.
Kırsal turizmin olumsuz etkileri nelerdir?Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal turizmin sosyokültürel etkileri

Kırsal turizmin gerçekleştiği
sahada yaşayan halkın
sosyo-kültürel
hayatındaki olumlu ve
olumsuz etkilerinin
anlaşılması

Kırsal turizmin doğal çevre
üzerindeki etkileri

Kırsal turizmin gerçekleştiği
sahadaki doğal çevrede
karşılaşılan olumlu ve
olumsuz etkilerinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal turizmin ekonomik
etkileri

Kırsal turizmin gerçekleştiği
yörenin ekonomisinde
neden olduğu olumlu ve
olumsuz etkilerinin
anlaşılması ekonomik
etkileri

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kırsal turizm



Doğal çevre



Sosyal çevre



Ekonomik hayat
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Giriş
Kırsal turizmin özü gereği, genellikle doğal mekânlardan yararlanılarak gerçekleştirilen
turizm faaliyetleri, insanoğlunun yeryüzünde yapmakta olduğu her hareket gibi, çevre üzerinde
az veya çok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerin bireylerin ve toplumun ekonomik hayatı üzerinde
olduğu kadar, doğal ve beşeri çevrede ve sosyokültürel hayat üzerinde de bazı olumlu veya
olumsuz gelişmelerin yaşanmasına neden olduğu bilinmektedir. Kentlerde yaşayan insanların
doğaya olan ilgilerinin artması, kırsal turizm faaliyetlerinin ortaya çıkması ve gelişmesine
neden olduğu gibi, kırsal yörelerde yaşayan insanlara yeni çalışma olanakları da sağlamıştır.
Bu sebeple etkiler değerlendirilirken sosyal, çevresel ve kültürel gibi ekonomik olmayan
etkilerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu bölümde kırsal turizmin sosyal hayata,
kültüre ve çevreye yaptığı etkiler açıklanmaya çalışılacaktır.
Türkiye’de gerçekleşmekte olan hızlı nüfus artışı, artan nüfusun şehirlere göç etmesine
ve ekonomik, sosyolojik veya kültürel çeşitli sorunların günden güne artmasına neden
olmaktadır. Yetişmiş genç işgücünün önemli bir kısmı için iş bulma ve iş alanları yaratma
olanaklarının oldukça kısıtlı olduğu ülkemizde, tarım sektörünün bu konuda yeni iş alanları
sağlayarak, önemli oranda katkı sağlayabileceği düşünülebilir. Ancak kırsal alanlarda
sanayileşme ve yatırım düzeyinin zayıf olması, özellikle tarımsal faaliyetlerin belli aylarda
yoğunluk kazanması ve tarım faaliyetlerinin azaldığı mevsimlerde bu sektörde çalışanların
tekrar işsiz kalmaları sebebiyle işsizlik oranı oldukça yüksektir (Usta 2001). Bunun sonucunda
kırsal alanlarda yaşayanlar, yeni bir iş bulabilmek umuduyla kırdan kente göç etmek zorunda
kalmaktadırlar. Bu kesimlerin kente göç edip, iş aramaları sonucunda işsizlik oranı daha da
yükselmektedir. Hem ülkemizde işsizlik oranını azaltmak hem kırsal alanlarda yaşayanlara yeni
bir iş alanı yaratmak için, yöredeki mevcut tarım arz potansiyelinin envanteri çıkarılıp farklı
turizm türleri açısından değerlendirilmesi yerinde ve doğru bir davranış olacaktır.
Kırsal turizm, uluslararası turizmi etkilediği gibi aynı zamanda iç turizmi de olumlu
yönde etkilemektedir. Son dönemlerde aşırı hava kirliliği, gürültü veya kalabalıktan dolayı
büyük kentlerde yaşayan insanların çoğunun doğaya ilgilerinin artması kırsal turizmin
gelişmesinde rol oynayarak, kırsal yörelerde yaşayan insanlar için yeni iş olanaklarının ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.
Bütün bunlardan hareketle kırsal yörelerde, kırsal turizmin gelişmesi sayesinde, yöre
halkı kente göç etmeden, mevcut imkânları değerlendirerek yeni iş sahalarını yaratıp, kentsel
hayat standartlarını yakalayabileceği düşünülmektedir. Böylelikle hem kırsal alanlardan kente
göç önlenmiş olacak, hem de kırsal alanlarda turizm sayesinde sürekli istihdam sahaları
yaratılmış olacaktır. Aşağıda kırsal turizmin sebep olduğu bu etkiler ele alınarak,
değerlendirilecektir.
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12.1-Kırsal Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri
Kırsal alanlarda turizmde yapılanma ve yeni iş olanakları yaratma potansiyeli olan
bölgelerde turizme uygun alt ve üst yapı geliştirme modellerinin oluşturulması; turizmin
ekonomik ve çevresel etkilerinin tespiti ve takibinin kurumsallaştırılması, turizmin
sürdürülebilir kılınması suretiyle turizmin kırsal alan ekonomisine katkısını arttırmaktadır
(Akça vd. 2001). Elde edilen bu kazanç sayesinde kültürel varlıklar koruma altına alındığı gibi,
yerel halk ve turistler bölgenin tarihi ve kültürü hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca
elde edilen gelirlerin bir kısmı eski yapıların yenilenmesinde de kullanılabilmektedir. Kırsal
turizme katılan turistlerin ziyaretlerinin ekonomik yararının yanı sıra, kültürel etkileşim
yaratacağından, kültürler arası bilgi alışverişlerine ve geleneksel kültürün yeniden
canlanmasına olanak sağlayacaklarında önem taşımaktadır.
Kırsal turizm aynı zamanda yerel kültürel değerlerinin ve sanat yapılarının kazanç
amacıyla suni bir şekilde yeniden oluşturulmasını teşvik etmektedir. Sanat, folklor, festival,
tiyatro gibi etkinliklerin kalitesinin yükselmesine olanak sağlar. Her türlü kırsal faaliyeti
destekler ve bunların sürdürülmesi için kaynak yaratma özelliğine de sahiptir. Yerel sanat ve
elişleriyle uğraşanlar için piyasa oluşturduğu gibi, belirli bölgelerin yerel kimliklerini
güçlendirir ve yerel gururun arttırılmasını sağlar. Çevresel değerlendirmeyi, hem ziyaretçilerin
hem de yerli halkın anlaması için ortam yaratır (Middleton ve Rebecca1988).
Kırsal turizmin kültürel yönden yöreye sağlayacağı pek çok yararının yanında iyi
organize edilmemesi ve iyi kontrol edilmemesi halinde doğal kaynakların aşırı kullanımı, doğal
alanların, tarihsel değerlerin, yöresel özelliklerin tahrip edilmesi gibi olumsuz çevresel etkileri
olabilmektedir (Soykan 2003). Bunun nedeni, kırsal turizm bölgelerinin hassas ekosistemler
olması ve bu bölgelerde yapılacak herhangi bir turizm hareketinin kültürel değerler ve kültürel
varlıklar üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verebilmesidir.
Pek çok ülkede, turistlerin gelmesiyle değer ve inanç yapısının değiştiği, yaşam
biçiminde geleneksel kalıpların terk edildiği, kullanılan dilde değişimler yaşandığı, sanatın
anlam ve özelliklerinde farklılaşmalar gözlendiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Aynı zamanda
ahlaki değer ve davranışları olumsuz etkilediği, dinsel inançları zayıflatıp, dinsel davranışları
azalttığı, dilin yapısındaki yabancı sözcük sayısının artmasına sebep olduğu yönünde de
görüşler bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yerel sanatın anlamını, işlevini ve özelliklerini
değiştirdiği öne sürülmektedir. Turistlerin ucuz, dayanıklı ve taşınabilir ürünleri tercih etmeleri
sebebiyle yörede kullanılmak üzere üretilen sanat eserlerinin ticari amaçla üretilmeye
başlanmasının eserlerin kültürel öneminde ve estetik değerlerinde kayıplara neden olduğu da
belirtilmektedir. Bu durumun kitlesel üretim nedeniyle ustalığa, eserlerin ortaya çıkartılması
aşamasında gösterilen özen ve dikkate, sanatçı-müşteri arasındaki özel bağa zarar vereceği
düşünülmektedir (Doğan 2004).
Güçlü ve sağlam bir kültürel yapı, turizmle uyum sağlayarak kendi varlığını sürdürmeye
devam ederken, çözülme yaşayan geleneksel değerlerini büyük ölçüde yitirmiş bir kültür,
turizmden olumsuz etkilenmektedir. Kitlesel turizmden uzaklaşılan gelişimin yavaş yaşandığı,
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ziyaretçi sayısının az olduğu bölgelerde turizmin geleneksel yapıyı yok etmek yerine,
geleneksel değer ve yaşantıya uyum sağlayarak değer katıp sürdürülebilirliğini teşvik ettiği
söylenebilir (Clarke vd. 2001).
Kırsal turizmin gelişmesiyle kırsal alanlardaki turizm arzını oluşturan tarihi ve kültürel
değerlerin ortaya çıkarılması ve korunması sonucunda kültürel bütünlük sağlanacak ve kent
insanı ile kırsal halk arasındaki bilgi akışının sağlanmasıyla kent ile kırsal alan arasındaki ilişki
artmış, farklılıklar azalmış olacaktır.

12.2-Kırsal Turizm – Sosyal Yapı İlişkisi
1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de gerçekleşen sosyo-ekonomik ve kültürel değişim
sürecine paralel olarak kırsal topluluklarda da önemli demografik ve yapısal değişimler ortaya
çıkmıştır. Kırsal topluluklardaki geleneksel geniş aile yapısının parçalanmasıyla, modern
kentsel çekirdek aile yapısına dönüşüm başlamıştır. Bu süreçte, doğurganlık hızının da
azalmasıyla, kırsal yerleşimlerde aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin sayısı da azalmıştır.
Tarımsal üretimdeki girdi fiyatlarının yükselmesi, toprakların miras yoluyla parçalanması ve
yeni çekirdek ailelerin işgücü yetersizliği nedeniyle tek başlarına tarımsal faaliyette bulunma
zorluğunun ortaya çıkması, kırsal bölgelerde yaşayan insanların tarım dışı sektörlerde çalışma
isteğini arttırmasına bağlı olarak, kentlere olan göçü artırmıştır. Özellikle, verimli ve yeterli
tarım arazisi olmayan bölgelerdeki üretken erkek nüfusun tarım dışı sektörlerde düşük ücretle
de olsa çalışma eğilimi artmaktadır. Bundan dolayı, kırsal alanda toplumsal değişimin yönünü
ekonomik koşullar belirlemektedir denilebilir. Ekonomik koşulların güçlüğü ve kırsal alanda
dışa açılma, beraberinde birçok sorunu da getirmekte ve topluluklar kültürel ve ekonomik
açıdan yeni arayışlara girmektedir (Gülçubuk 2005). Değer sistemlerinde, kişisel davranışlarda,
aile ilişkilerinde, ortak hayat tarzlarında, güvenlik düzeyinde, ahlak kurallarında, geleneksel
törenlerde ve toplum örgütlenmesindeki değişimler hem turizmin şekillenmesinde hem de
kırsal turizmin sosyo-kültürel bir değer olarak bütünleşmesinde önem taşımaktadır
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek 2006).
Kırsal turizm faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda turistler, yeme-içme, eğlence, merak
ve dinleme gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yerli halkla temasa geçip, çeşitli ilişkiler
kurmaktadırlar. Bu sebeple turizmin toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi için,
turizm olgusunun birey, sosyal yapı ve kültür üzerindeki etkilerinin de bilinmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda kırsal turizmin geliştiği alanlarda turist, turizmci ve yerli halkın bir arada
yaşamasından kaynaklanan ilişkilerin yapısının da ele alınması gerekmektedir. Turizmin
toplumsal değişime etkileri, bireysel davranış, aile etkileri, toplu yaşam, ahlaki tutumlar, değer
sistemleri, örf ve adetler, geleneklerin değişimi, toplumun örgütlenmesindeki değişikliklere
katkıları, sosyal etkiler yoluyla olmaktadır. Söz konusu ilişkilerin yapısı, aynı zamanda
yöredeki toplumsal yapının değişip, değişmemesinde önemli derecede etkili olacağı
düşünülmektedir.
Kırsal turizm sadece turizm faaliyetleri için değil, diğer destekleyici faaliyetler için de
teşvik edici karaktere sahiptir. Yerel insanların yaşam standartlarını, başka şekilde elde etmeleri
güç olan vergi ve döviz gelirleriyle yükseltir. Restoran, spor tesisleri, yerel taşıma faaliyetlerini,
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yerel insanların kullanımına sunarak yaşam kalitesini yükseltir. Kırsal alanların sosyo-kültürel,
ekonomik ve çevresel yönden kalkındırılmasında kırsal turizmin olası etkileri aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Akça vd. 2002: 32):
* Kent insanının kırsal hayatı yerinde görmesi sonucu kırsal hane halkının
problemlerinin fark edilmesi ve çözüme kavuşturulması sağlanabilir.
* Kentte yaşayan insanların kırsal alanları ziyareti sonucu her iki kesim arasında bilgi
akışı olabilir. Bunun sonucunda kırsal alandaki halk için yeni şeylerin öğrenilmesi, yeni
insanlar tanıma ve dışa açılma; turistler için ise, kırsal aile ile birlikte yaşama, yeni dost edinme
ve farklı hayat görüsüne sahip olma gibi faydalar sağlayabilir.
* Dağlık bölgeler gibi tarımsal üretim yapılacak arazi açısından sıra dışı sınırlara
ulaşmış alanlarda yaşayan kırsal halka yeni iş olanakları yaratarak yerinde istihdam
sağlanabilir, böylece kırdan kente göç azaltılabilir.
* Kırsal turizm yoluyla gerek tarımla uğraşan ve gerekse uğraşmayan kırsal alandaki
hane halkına ek gelir sağlanabilir.
* Kırsal turizm aktivitesi kapsamında köy düğünleri, yöresel el sanatları, yemekler ve
deve veya boğa güreşleri gibi çeşitli sportif faaliyetlerin yer alması, kırsal ekonominin
geliştirilmesinin yanı sıra bölgenin tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır.
* Kırsal alanlar, sahip oldukları turistik arz çekiciliklerinden dolayı şehirden kırsal
alanlara doğru sürekli insan hareketliliğine neden olmakta ve bunun sonucunda zamanla şehir
ve kırsal yöre arasındaki yaşam ve davranış farklılıkları ortadan kalmaktadır.
* Turizmin kırsal yörede yarattığı ilave istihdamla ilişkili olarak kadının ve gençlerin
toplumdaki statüsü güçlenmekte ve dolayısıyla kırsal alandan kente ekonomik sebeplerle göç
olayı en aza inmiş olmaktadır.
* Turizmin gelişmesi sonucunda yörede, kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki
dengesizliğin sebep olduğu iç göçler, turizm nedeniyle yer yer azalacak veya duracaktır. Bu
süreç, kentlerdeki gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının çözümüne olumlu katkı
sağlayacaktır. Kırsal turizm, çözümü güç ve aşılması zor olan çeşitli toplumsal sorunların
çıkmasını önleyici veya azaltıcı bir fonksiyon üstlenerek, kentlerdeki görüntü kirliliğinin
azalmasına ve düzenli yapılaşmaya katkı sağlayabilir.
* Kırsal alanlarda turizme bağlı olarak aile pansiyonculuğunun gelişmesi ile birlikte
yöre halkının ve turistlerin kültür yapısında ve yaşam tarzında çift yönlü bir etkileşim olmakta,
iki taraf arasında oluşan dostluğa bağlı olarak giyim kuşam, yemek kültürü, gelenek görenekler
gibi kültürel bileşenlerin alışverişi sonucunda etkileşime maruz kalan kültürlerde zenginleşme
yaşanmaktadır.
Turizmin toplum üzerinde bazı olumsuz etkileri olmasına rağmen, kırsal toplumun
tarımdan kazanacağı gelirden çok daha fazla gelir elde etmesine olanak yaratmasından dolayı,
turizm kırsal toplum tarafından çabuk kabul görmüştür. Ancak, kırsal toplum üzerinde olan
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etkileri oldukça büyük olduğu ve kırsal turizmin kırsal toplumun lehine yarar sağlayacak
şekilde düzenlenmesi gerektiği de fark edilmiştir. Turizm iyi planlanmadığı takdirde, yerel halk
gelen ziyaretçilerin kültürel özelliklerinden etkilenebilir ve turist kabul eden yörede yaşayan
kırsal toplumun kültürü etkilenebilir. Kentsel alanlardaki turizm çekim merkezlerinde var olan
yüksek standartların kırsal alanlara taşınması sonucunda demografik yapının değişmesine ve
kültür şoklarına neden olabilmektedir (Haldar, 2007: 123). Kırsal turizmin etkisiyle değişime
uğrayabileceği düşünülen Sosyo-kültürel özellikler olarak; değer sistemlerinde, kişisel
davranışlarda, aile ilişkilerinde, ortak hayat tarzlarında, güvenlik düzeyinde, ahlak kurallarında,
geleneksel törenlerde ve toplum örgütlenmesi gibi birbirinden farklı fakat birbiriyle ilişkili
hususlar söz konusudur. Kırsal turizm de, bireyler ve toplum üzerinde çeşitli sosyo-kültürel
etkiler yaratır (Ahipasaoglu ve Çeltek, 2006: 74). Kırsal turizmin kırsal toplumun sosyokültürel hayatı üzerindeki olumlu etkilerini aşağıdaki başlıklar halinde ele almak mümkündür.
12.2.1- Kültür Etkileşimi
Turistler gittikleri yöredeki yasam biçiminden, yöre halkı da turistlerin yaşam
biçiminden etkilenmekte, bu durum yöre halkının yaşam biçiminin değişmesi ile
sonuçlanabilmektedir (Ahipasaoglu ve Çeltek, 2006: 75). Bu etkileşimin yöre halkı açısından
modern kültürü öğrenme, modern toplumda bulunan bazı farklı uygulamaların kendilerine
adapte etme gibi olumlu etkileri vardır (Haldar, 2007: 123).
12.2.2- Toplulukların Görünümünü Değiştirme
Yöre halkı ve turistler arasındaki etkileşim özellikle aile kurumu üzerinde etkili olur.
Erdek’te yapılan bir araştırmada evlerin pansiyon olarak turizme açan aile reislerinin %70’inin
çocukları ile turist çocuklarının arkadaşlık etmelerinin yararlı olması, görgünün artması ve yeni
şeyler öğrenme nedeni ile olumlu buldukları, turistlerin; aile ile birlikte yasamanın kendilerine
insan tanıma, dost edinme, giyim kuşam öğrenme vb. yararlar sağladığını düşündükleri
belirlenmiştir (Ahipasaoglu ve Çeltek, 2006: 75). Kırsal turizmin aile üzerindeki diğer bir etkisi
olarak; kırsal yörenin turizme açılması ile birçok ailenin kendi girişimcilik yeteneklerini
geliştirerek kazanç sağlama yoluna gittiği aynı zamanda bölgenin tanıtımına da katkı sağladığı
belirlenmiştir (Kiper, 2006: 37).
12.2.3- Kırsal Kadının Öneminin Artması
Kırsal toplumlarda eskiden kadının rolünün oldukça sınırlı olmasına rağmen
günümüzde önemli roller almaya hazırdır (Soykan, 2006: 74). Kırsal turizmde verilen
hizmetlerin ve sürdürülen etkinliklerin günlük yaşantının bir parçası olması, kadın emeğine
ihtiyaç duyulmasını da beraberinde getirir. Çünkü aile işletmeciliği çerçevesinde; mutfak,
temizlik, konuk ağırlama, satış yapma ve el becerisi gibi ürünleri hazırlama gibi konularda
kadın başrolde olmuştur. İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince Köyü’nde kadınlar; kendi el örgü
işlerini ve yerel ürünleri satmakta, pansiyonculuk ve restoran islerini yürütmektedirler (Soykan,
2002: 156).
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12.2.4- El Sanatlarına Verilen Önemin Artması
Kırsal el sanatları ülkelerin ve bölgelerin kültürel mirasında öncelikli ve önemli yeri
bulunmaktadır (Soykan, 2006: 74). Hediyelik ve hatıra eşyalarının, turistlerin daha fazla döviz
bırakmalarını sağlamak ve izlenimlerini canlı tutmak ve görüldükleri yerlerde yöreyi tanıtmak
gibi fonksiyonları vardır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 76).
12.2.5- Kültürü Koruma
Kırsal alanlarda geleneksel işlerin korunması son derece önemlidir, çünkü bunların
bazıları yalnızca oraya özgü olup, yok olma aşamasına gelmişlerdir (Soykan, 2006: 73). Kırsal
turizm kapsamında yerel halkın kültürünü keşfetmek isteyen turist, bunu kırsal turizmde gayet
iyi yakalayabilir. Turistin önem verdiklerini, şimdiye kadar farkında olmayan ve önemsemeyen
halk, bu takdirde bilinçlenerek kültürü korumayı ve sahiplenmeyi öğrenir. Bu sayede,
Türkiye’nin kır kültürünün zenginliği göz önüne alındığında, birçok unutulmakta olan değerler
(basta el sanatları) kırsal turizm sayesinde yeniden yasatılacaktır (Soykan, 1999: 71).
12.2.6- Toplum Alt Yapısını Oluşturmak
Kırsal turizm, kültürel değerlerin sürdürülmesi açısından sosyal altyapıyı da destekler
(Douglas vd., 2001: 164). Kırsal turizmin bu bağlamda toplum alt yapısının oluşturulmasına
yardımcı olur (Kiper, 2006: 38). Kırsal turizmin kırsal toplum üzerindeki sosyo-kültürel olumlu
etkileri yanında bazı olumsuz etkileri de vardır. Bunlar:
12.2.6.1- Kültürel Kirlenme
Kırsal yörelerde turizmin gelişmesi sosyal ve kültürel planda yerli halkın tarım
yörelerine özgü gelenek ve göreneklerinin kaybolmasına kadar varan bir “kültürel kirlenme”
ye neden olabilmektedir. Böyle bir durumda yerli halk ile turist kültürleri arasındaki karışma,
yerli halktan turiste karşı birbirlerinden sert çizgilerle ayrılabilen iki aşırı davranış şekli ortaya
çıkmaktadır (Morgül, 2006: 70).
12.2.6.2- Yabancı Korkusu (Xenophobia)
Turistlerin turizm yöresinde önceliğe sahip olmaları bazı yerlerin yerel halka
yasaklanması gerginliğe neden olmaktadır. Bazı toplumlarda bu tür olaylar “Xenophobia”
“yabancı korkusu” denilen rahatsızlığa dönüşmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 76).

12.3-Kırsal Turizmin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri
Kırsal turizm özellikle son yıllarda önemli bir kavram haline gelen sürdürülebilir turizm
açısından doğaya zarar verilmeden gerçekleştirilmesi dolayısıyla artan potansiyele sahiptir.
Kırsal turizm, hem kırsal yerleşimler hem de doğal kaynaklara dayalı bir turizm türü
olduğundan, doğal çevrenin korunması önemli katkılarda bulunur.
Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren başlayan kırsal kalkınma çalışmaları toplumsal
düzeyde iletişim, ulaşım, sanayileşme ve sağlık gibi konularda olumlu gelişmeler sağlarken,
diğer yandan plansız iç göç, çarpık kentleşme, yetersiz altyapı, aşırı nüfus artışı ve çevre
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sorunları gibi olumsuz gelişmeler ortaya çıkmıştır. Günümüzde yaşadığımız toplumsal
sorunların en önemlilerinden biri çevre sorunlarıdır ve çevre sorunları plansız ve geleceği
düşünmeden yapılan uygulamalar sonucu meydana gelmektedir bilinmektedir.

Turizmin doğal ve sosyo-kültürel çevre üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerde
bulunduğu bir gerçektir. Turizm türleri arasında korumacılığa en fazla özen gösterenlerden biri
olan kırsal turizm, tüm çevreyi otantik haliyle kullanmak zorundadır. O yüzden her türlü
yapaylığın köylere sokulmaması gerekir. Diğer taraftan doğal akışı içinde kaybolacak,
unutulacak değerlerin yaşatılmasında kırsal turizm önemli bir görev üstlenmiştir. Çiftlikleri
veya köyleri tatil amacıyla seçen turistlerin doğalı tatmak için burada oldukları düşünülürse,
suların, ormanların, dağların kirlenmemesi, tarım ve hayvancılığa bağlı geleneksel üretim
biçimlerinin canlı kalması büyük önem taşımaktadır. Kısacası kırsal turizmin bir yerde
sürekliliği için doğanın ve kültürün korunması önemlidir (Soykan 2000). Kırsal alanlarda kırsal
turizm açısından gelir getirecek potansiyeller arasında yer alan doğal, (örneğin, anıt ağaçlar,
yaylalar, şelaleler, mağaralar gibi) ve arkeolojik değerlere verilen önem daha da artacaktır.
Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulacaktır. Kırsal çevreler
gelenekselliğin ön planda hissedildiği, kültürel yayılmanın yavaş olduğu ortamlardır. O yüzden
kırların kültür coğrafyası, kısa mesafelerde bile birbirinden çok farklıdır. Kimilerine göre bu
kültürün korunması anlamını taşıyorsa da kendi kabuğu içinde, çağdaş dünyadan uzak
yaşamanın dezavantajları kırsal insanları zorlamaktadır. Burada hassas olan nokta, kırsal
çevrelere teknolojinin ve tarım dışı sektörlerin gelişmesiyle kültürel yozlaşma ve kayıplar
sonucunda kırsal kimliğin zaman içinde zarara uğramasıdır. Bunun bir sonucu olarak Akdeniz
kıyılarında birçok yöre, kırsal özelliklerini kaybederek turistik köye dönüşmüştür (Soykan
2003).
Kırsal turizm, turizm yöresine gelen konuklara ve yörede yaşayan insanlara koruma
bilincini aşılayan bir turizm çeşidi olarak da değer taşımaktadır. Kendi köyünde ve çevresinde
doğayı ve kültürünü korumayı öğrenen köylü, dünya çapındaki bir korumacılığa da daha
kolayca uyum sağlayabilecektir. Bunun yanında, ülkesinin dışına çıkan turist, gittiği yerdeki
korumacılıktan etkilenerek, belki kendi ülkesinde sahip çıkılmayan değerlerin farkına varacak
ve bilinçlenmiş olarak memleketine dönecektir. Kendi ülkesinde gezen bir turist ise turizmle
tanışmış köylerdeki geleneksel yapının yaşatılması gayretlerini görerek, diğer köylerin bunu
öğrenmesi için aracılık yapacaktır.
Türkiye’de turizm–çevre ilişkileri denildiği zaman akla ilk gelenler, denizin kirlenmesi,
kıyıların betonlaşması, atıkların fazlalaşması, doğal fiziki mekânın dengesinin bozulması,
taşıma kapasitesinin aşılması gibi doğal dengenin bozulmasına yol açan olumsuz etkilerdir.
Deniz-kum-güneş anlayışıyla yapılan turizmin aldığı tepkilerin çoğu az önce saydığımız
sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bunun tersi olarak, kırsal turizmde, konaklama tesislerinin
çoğu zaten kendiliğinden o mevkide bulunmakta olan yapılardır. Doğal ortama sahip peri
bacaları veya restorasyonu tamamlanmış eski evler bu durumun birer örneğidir. Bu sebeple
denilebilir ki ülkemizde çevreye en uyumlu turizm türlerden biri de kırsal turizmdir.
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Turizm, doğal veya beşeri çevrenin sunduğu değerler üzerinde şekillenen ekonomik bir
sektördür. Bu yüzden çevre ile turizm birbiriyle çok sıkı bir ilişki içindedir. Günümüzde
çevresel sorunlar bir yandan tehlikeli boyutlara ulaşırken, öte yandan çevreyi korumaya yönelik
duyarlılığın da geliştiğini görmekteyiz. Yerel bir zenginliğin evrensel bir değer olduğu
bilincinin gelişmesine turizmin katkısının büyük olduğu artık kabul edilmiştir (Soykan 2003).
Gelecekte turistlerin çevreye daha duyarlı olacakları dikkate alınarak kırsal alanlarda yeni bina
inşa etmektense, restore çalışmaları ile geleneksel mimari tarz korunarak çevrenin peyzaj
açısından daha planlı ve düzenli olması sağlanabilir. Kırsal turizmin doğal çevre üzerindeki
olumlu etkileri şu sekildi sıralanabilir:

12.3.1- Altyapı ve Üstyapının İyileşmesi
Kırsal turizm, kırsal alanların problemi olarak belirtilen ulaşım ve tanıtımın yetersizliği
gibi problemlere de ekonomik olarak katkı dolayısıyla çekim yerindeki alt ve üst yapı
olanaklarının gelişmesine de katkıda bulunur (Douglas vd., 2001: 165).
Potansiyel turizm arzına sahip kırsal yörenin turizme açılabilmesi, öncelikle altyapı
ulaştırma ve yerel hizmetlerin tamamlanmış olması ile gerçekleştirilebilir. Özellikle yöredeki
potansiyel arzın etkili arza dönüşmesi turizm alt yapısının yeterli olmasına bağlıdır. Çünkü
turizm arzının temel ön şartı fiziksel alt yapı imkânlarına bağlıdır.
Kırsal alanlarda devamlı ikamet edenlerin yararlandıkları su, enerji, ulaşım olanakları,
kanalizasyon sistemi, otoparklar ve haberleşme sistemleri ilk başta yeterli gelebilir. Ancak
turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede oluşan talebi zamanla karşılayamayabilir. Çünkü belli
süre sonra talebin arzı aşması durumunda mevcut alt yapı sisteminin yetersiz kalarak çeşitli
sorunların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Talebe bağlı olarak turistlerin yararlanması
için gelir desteği ile geliştirilen alt yapı hizmetlerinden daha çok yöre halkı yararlanmaktadır.
Kırsal alanların kırsal turizm arzına imkân vermesi dolayısıyla, alt yapının gelişmesi yörenin
kalkınmasını da olumlu yönde etkilemiş olacağından önem taşımaktadır. Kırsal turizmin
yaygınlaşması ile kırsal alanlara götürülecek altyapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin kalite ve
sayısında önemli miktarlarda artışlar görülebilmektedir (Akça vd. 2002).

12.3.2- Çevresel Kirliliği Azaltma ve Çevresel Girişimlere Önderlik Etme
Turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen kavramlardır. Başarılı bir turizm
faaliyetinin gerçekleşmesi için temiz ve düzenli bir çevreye ihtiyaç vardır. Çevre bir turizm
kaynağı olma özelliği taşırken, turizmin var olması için çevrenin yasaması gerektiği, doğanın
ve çevrenin aleyhine gelişen bir turizmin kendi kaynağını tüketeceği açıktır (Kiper, 2006: 34).
Kırsal yörelerin turizme açılmasıyla doğal çevrenin turistik amaçlı olarak korunması
dolayısıyla çevresel kirlilik azalacak ve yöre halkının bilinçlendirilmesi durumunda turizmin
gereği olarak kirli bir çevrenin turizme açılamayacağı gerçeğini öğrenerek, çevreyi korumanın
doğrudan uygulayıcısı olacaklardır (Demircioğlu, 1993: 9-10). Kırsal turizm aynı zamanda
çevresel girişimlere de önderlik eder (Kiper, 2006: 36). Doğanın korunması kırsal turizm
dolayısıyla birçok devlet tarafından bir hedef olarak ilan edilmiştir (Soykan, 2006: 77).
Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak 2007-2013 kalkınmada belirtilen “Ulusal Kalkınma
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Stratejisi”nde kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi stratejik amaç olarak
hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda çevreci tarım uygulamalarının geliştirilmesi, orman
ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve
korunan alanların yönetimi ve geliştirilmesi öngörülmektedir (DPT, 2006).

12.3.3- Restorasyon Çalışmalarının Artması
Kırsal turizmde tarihsel yapılardan yararlanıldığından kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve
sağlıklı hale getirilmesine sürekli ihtiyaç vardır (Soykan, 2006: 75). Yatırımların uyarıcı etkisi,
turizmden kazanılan gelirler sonucu kaynakların devamının sağlanması amacıyla restorasyon
çalışmaları yapılmakta sürdürülebilir turizm politikalarının kabul görmesi sonucu doğal çevre
koruma altına alınmaktadır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 74).
Kırsal turizmin fiziksel çevreye pek çok yararı olmasına karsın iyi organize edilmemesi
ve iyi kontrol edilmemesi halinde doğal kaynakların aşırı kullanımı, doğal alanların, tarihsel
değerlerin, yöresel özelliklerin tahrip edilmesi gibi olumsuz çevresel etkileri de olabilir. Bunun
nedeni, kırsal turizm bölgelerinin hassas ekosistemler olması ve bu bölgelerde yapılacak
herhangi bir turizm hareketinin doğal kaynakların yok edilmesi hatta çevre kirliliğinin
yaratılmasına sebebiyet verebilmesidir (Kiper, 2006: 36). Kırsal turizmin fiziksel çevre
üzerindeki olumsuz etkileri arasında şunlar gösterilebilir.
12.3.3.1- Çevre Kirliliği
Kırsal turizm alt yapı ve üst yapıya katkı sağlaması yanında alt yapının ve üst yapının
değişmesi doğal güzelliğin bozulmasına neden olabilir. Kırsal turizmin gelişmesiyle aşırı
ziyaretçinin olması ve yapılanmanın da artması doğal manzaranın gürültü ve görsellik açısından
bozulmasına neden olur. Diğer yandan, yöreyi ziyaret eden turistler tarafından gerçekleştirilen
yürüyüş, tırmanma, kamp gibi turistik aktiviteler çevre kirliliğine neden olabilmektedir (Haldar,
2007: 122).
12.3.3.2- Ekosistemin Bozulması
Kırsal turizm hassas doğal çevrelerde, her zaman ekosistem için bir risk faktörüdür
(Soykan, 2006: 75). Kırsal turizm, yerel biyolojik çeşitliliği etkileyebilmektedir (Kiper, 2006:
36). Özellikle, kırsal turizm kapsamında yapılan av gibi turistik aktiviteler vahşi canlı yasamı
için risk oluşturmaktadır (Haldar, 2007: 122).

12.4-Kırsal Turizmin Ekonomik Etkileri
Kırsal turizmde, turizm harcamalarının ekonomi içindeki değeri ya da etkileri, içinde
yer aldığı ekonominin yapısına, paranın dolasım hızına, kişilerin tüketim ve tasarruf
eğilimlerine bağlıdır (Çeltek ve Ahipaşaoğlu, 2006: 67). Kamu kurum ve kuruluşları destek
verdikleri durumda kırsal turizm ekonomik kalkınma için bir araç niteliğindedir. Batı
ülkelerinde, kırsal turizmin kırsal alanların ekonomisindeki önemi 1990’lı yıllarda anlaşılmaya
başlanmıştır. İngiltere’de yapılan bir araştırmada çiftçilerin çoğunluğunun gelirlerini arttırmak
için turizm sektörüne katıldıkları belirtilmektedir (Fleischer ve Pizam,1997: 367). Yine
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İngiltere’de yapılan bir başka araştırmaya göre İngiltere’deki dört kırsal bölgeyi ziyaret eden
turistlerin yaptığı harcamaların %44’ü yerel ekonomide kalmaktadır (Tchetcik, Fleischer ve
Finkelshtain, 2006: 7). Ülkemizde ise Nevşehir’in Ortahisar bölgesindeki Kızılçukur vadisinde
kırsal turizm kapsamında gün doğumu ve gün batımı izlemek için çok uygun bir yer olmasından
dolayı yerel idarenin yapmış olduğu gezilere yaklaşık 30.000 bin turist katılmakta ve turist
basına 1,5 dolar kazanılmaktadır (Akça, 2006: 2838). Ülke ekonomisi açısından kırsal turizm,
bir kazanç kaynağı olmak ve döviz girdisi sağlamakla birlikte bölgeler arası dengesizliğin
giderilmesi, gelişmekte olan ülkelerde yeni iş ve meslek alanlarının açılması sayesinde
işsizliğin azaltılması, tarım, ulaştırma, hizmetler ve turizmle ilgili ticari faaliyetlerin canlılık
kazanması açısından da büyük öneme sahiptir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 67-68). Kırsal
turizmin şu gibi olumlu ekonomik etkileri vardır;

12.4.1- Yöre Halkına Gelir Sağlama
Kırsal turizm, yöre insanına kente göç etmeden kentsel standartları yakalama olanağı
sağlarlar. Yöre insanları, hem hizmet hem de mal satısından aracısız karlar sağlayarak yaşam
düzeylerini yükseltebilirler.

12.4.2-Kırsal Turizmin İstihdama Etkisi
Kırsal alanlarda turizmin gelişmesiyle birlikte turizmde istihdam edilen kişilerin,
mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesine yönelik mesleki eğitim de gelişmektedir. Bu da kırsal
işgücünün eğitim düzeyini olumlu yönde etkilediği gibi, aynı zamanda kırsal kalkınmayı
hızlandıran önemli kıstaslardan birini oluşturmaktadır.
Turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör olması ve otomasyona diğer sektörlerden
daha az imkân sağlanması insan gücüne olan ihtiyacını daha da artırmaktadır. Turizm
sektörünün bu özelliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sektörün geliştirilmesi ile yeni iş
olanaklarının arttırılmasında ve istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Günümüzde
özellikle işsizlik oranı yüksek olan ülkelerde turizm sektörünün ekonomi üzerindeki en belirgin
etkisi istihdam üzerindeki doğrudan ve dolaylı olarak yarattığı olumlu etkidir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme oranı düşük olduğu için turizm sektörü işsizlik oranını
azaltmakta en temel yollardan biri olarak ön plana çıkmaktadır.
Turizmin istihdama etkisi turizmin gelişmesine ve turizm talebinin yoğunluğuna bağlı
olarak artar. Turizmin gelişmesine paralel olarak turistik tesis yatırımcılarının artması, iş gücü
talebini arttırdığı gibi, turizm sektörünün mevsimsellik özelliğinden dolayı talebin yoğunlaştığı
dönemde iş gücüne olan talep de artmaktadır. Yüksek sezon bitiminde ise iş gücüne olan talep
azalmakla birlikte devamlılık söz konusudur. Turizm sektörü başlı başına bağımsız bir sektör
olmamakla birlikte çeşitli gelir grubundaki tüketicilere, zevklere, isteklere ve beklentilere hitap
ettiği için, farklı sektörlerde hizmet veren ve birbiriyle ilişkili olmayan işletmelerle
organizasyonları bir araya getirdiği için çarpan etkisi yaratan bir sektör niteliği taşımaktadır.
Bu yönden sürekli olarak istidamı arttırıcı bir potansiyele sahiptir (Eadington ve Redman 1991).
Turizmin ülke ekonomilerine doğrudan, dolaylı ve uyarılmış olmak üzere farklı üç tip
istihdam meydana getirdiği kabul edilmektedir (Barutçugil 1986; Çeken ve Erdem 2003).
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A-Doğrudan İstihdam: Turizm sektörünün kendisinden kaynaklanan ve ona bağımlı
olan işlerden kaynaklanan istihdam olarak nitelendirilebilir. Konaklama, yeme-içme
işletmeleri, hediyelik eşya satan mağazalar, bar ve gece kulüpleri, seyahat acenteleri, ulaştırma
işletmeleri ve turizm örgütlerinde yaratılan işler bu gruba girmektedir. Uluslararası alanda
yapılan araştırmalar, turizm sektöründe çalışanların yaklaşık % 75’nin doğrudan istihdam
edildiğini göstermektedir.
B-Dolaylı İstihdam: Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri veren,
başka bir değişle sektörü beslemeleri sonucu ortaya çıkan istihdamdır. İnşaat, tarım, imalat ve
hizmetler sektörlerinde gerçekleştirilen istihdamlar bu gruba girmektedir.
C-Uyarılmış İstihdam: Turizm sektörünün işleyişine bağlı olarak doğrudan veya
dolaylı istihdam sayesinde gelir elde edenlerin faaliyetlerinden kaynaklanan istihdamdır.
Uyarılmış istihdam ekonomi sektöründe “Çarpan Etkisi” olaya bağlı olarak ortaya çıkan ek
istihdamdır. Turizm sektörünün emek-yoğun üretim tarzı ile çalışması turistik mal ve hizmet
üretiminde makineleşme ve otomasyonun imkânsızlığı bu sektörün doğudan istihdam etkisini
artırmaktadır. Ayrıca turizmin istihdam etkisi turizm arz verilerinin yoğun olduğu bölgelerdeki
turizmin gelişmesine ve turizm talebinin yoğunluğuna bağlı olarak artmaktadır. Çünkü turizm
faktörüne bağlı olarak mal ve hizmetlerin üretimi de artacağı için ihtiyaç duyulan çalışan
sayısına da talep artacaktır. Bu bölgelerde tarım yatırımlarının artması da beraberinde ek
istihdam yaratacaktır.
a- Kırsal Yöredeki Kadının İstihdamı: Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte kırsal
alandaki kadınların aile içerisindeki rollerinin değişir ve kadının çalışma ortamına daha aktif
olarak katılma olanağı ortaya çıkar (Kiper, 2006: 48).
b- Köyden Kente Göçü Önleme ve İstihdam Yaratma: Türkiye de kırsal alanda
yasayan nüfus giderek azalmakta, kırdan kente göç olayı tüm ağırlığı ile yaşanmaktadır (Çeltek,
2004: 41). Özellikle dağlık bölgelerin nüfus kaybetmeleri sorununa Avrupa kırsal turizm ile
çare aramaktadır (Kiper, 2006: 48). Kırdan göçün önlenmesi, kırsal kesimdeki yasam
koşularının iyileştirilmesi, yeterli ve adil bir gelir dağılımının sağlanması ile mümkündür
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 69). Kırsal turizm bu bağlamda kırsal topluma değişik
kaynaklardan gelir yaratmakla birlikte birtakım ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm
yaratmaktadır. En basta da yeni işlerin yaratılması ile işsizlik azalmakta ve dışarıya göç
durmaktadır (Kiper, 2006: 48).

12.4.4- Turizm Sezonunu Uzatma ve Diğer Turizm Türlerini Canlandırma
Kırsal turizmin diğer turizm türleriyle entegre olabilme gücü sayesinde diğer turizm
türlerine dinamizm verir, turizm sezonunu uzatır, değişik ve bilinçli turist gruplarından talep
yaratarak pazarımızın gelişmesine katkıda bulunur (Soykan, 1999: 67).

12.4.5- Diğer Sektörleri Canlandırma
Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte diğer ürün ve hizmetlere olan talepte artacaktır
(Haldar, 2007: 123). Örneğin; tarım ürünlerine ek talep doğacağından, tarım üreticileri için ek
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piyasa dogması gelir artısı sağlayacaktır. Kırsal yörelerde el ve ev sanatlarının gelişmesiyle,
esnaf ve sanatkar sayısı artacak bu da ek gelirler sağlayacaktır. Yeni konaklama, yeme-içme
vb. tesislerin açılmasıyla inşaat sektörü gelişeceği için ona bağlı yan sektörler ve gelirleri
artacaktır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 69- 70). Yine yöre yakınındaki küçük yerleşim
birimlerinde turizme dayalı sanayi gelişecek bu da dolaylı olarak istihdamı artıracaktır
(Demircioğlu, 1993: 9).

12.4.6- Kırsal Yörenin Tanıtımı
Kırsal turizm aktivitesi içerisinde köy düğünleri, yöresel el sanatları, yemekler, sporlar
(deve ve boğa güreşleri) gibi faaliyetlerin yer alması bölgenin tanıtılması açısından büyük fayda
sağlar (Kiper, 2006: 48).

12.4.7- Gelir Yaratıcı Etki
Turizmin bir tüketim olayı olma özelliğinden kaynaklanan harcama ve gelir akımı,
turistlerin sürekli yaşadıkları mekânı terk etmesiyle başlamakta, tüm konaklama süresince
devam eder ve yasadıkları yere geri döndüklerinde sona erer. Kırsal turizmin bu süreçte
yarattığı gelir hem yöre halkına, hem yöredeki işletmeciye hem de ülke ekonomisine büyük
katkı sağlar. Kırsal turizmin gelişmesi yörenin gelir seviyesine doğrudan etki edecektir. Yöreye
turistin çekilmesiyle turizmle doğrudan ve dolaylı olan tüm işletmelere döviz girdisi sağlayacak
bu izletmelere doğrudan gelir sağlamakla birlikte dövizin bozulmasıyla ek gelir yaratılacaktır.
Bunun yanında kırsal turizmin etkisiyle konaklama fiyatlarının artması işletmelerin gelirini
arttıracaktır. Yine kırsal turizmden yararlanan işletmelerin ödeyeceği vergi ve döviz girdisi ülke
ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır (Haldar, 2007: 123-124).

12.4.8- Yatırımların Artması
Turizm talebinin artmaya başlaması, ülkedeki özel girişimcileri ve devleti ek yatırımlar
yaparak, turizm talebini karşılama yoluna sevk eder. Bu ek yatırımlar, aynı zamanda turizm
sektörü için ek kapasite anlamına gelir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 70).

12.4.9- Yerel Beşeri ve Ekonomik Olanakların Artması
Kırsal turizm sayesinde yerel halkın gelirinin artmasıyla sağlık ve eğitim gibi
olanaklarda artacaktır. Bunun yanında ulaştırma araçlarının, tarım araçların ve diğer yerel
faaliyetlerin gelişmesini sağlayacaktır (Haldar, 2007: 121). Kırsal turizm, bir kırsal bölgede
geliştiğinde, olumlu etkileri yanında olumsuz etkilerde yaratabilir, dolayısıyla, kırsal turizmi
bir yerde başlatmak kadar, sürdürülebilirliğini sağlamak da o denli önem taşır (Soykan, 2006:
75).

12.5-Kırsal Turizmin Olumsuz Ekonomik Etkileri
Ancak kırsal turizmin aşağıda belirtilen bazı olumsuz ekonomik etkileri bulunduğu da
bilinmektedir. Bu etkiler;
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12.5.1- Yabancı Sermaye Girişi
Turizm kesiminde yabancı sermayenin döviz getirici özelliği, yatırımcı ve işletmeci
olarak getireceği yenilikler, istihdam yaratıcılığı, yurt dışında pazarı kolaylıkla bulabilmesi
açısından yararları çoktur (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 70). Ancak, bazı yerlerde dış yatırımcı
oranı %80’lere kadar çıkabilir, bu da yerli yatırımcılar açısından sorun teşkil eder (Soykan,
2006: 75). Yabancı sermaye tekelleştiğinde, yöre halkı ve kırsal kalkınma için de çok faydalı
değildir. Bu bağlamda, yabancı sermaye yatırımları denetlenmeli, yatırımlar yöre halkın
katılımını ve karlılığını göz önünde bulundurarak yapılmalıdır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006:
70).
12.5.2- Enflasyonun Artması
Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte yörede sunulan mal ve hizmetlere olan talep
artacaktır. Bunun yanında kırsal turizmin geliştiği yerde arazi ve konut fiyatları artış gösterecek
konaklama olanakları yetersiz kalabilecek bu da enflasyonist etkiye neden olacaktır. Aynı
zamanda lüks ürünlere talebin artacağı, el sanatları ile tarımsal ürünler arasındaki rekabet
sonucu bu ürünlerin düşük fiyattan satılacağı düşünülebilir (Haldar, 2007: 122).
12.5.3- Sermaye Akımı
Kırsal alanlara yatırım yapan otel, tatil köyü, acente sahiplerinin çoğu kentsel alanlardan
geldikleri için elde edilen ekonomik kazancın da bu alanlara kaymasına neden olurlar (Haldar,
2007: 122). Kırsal turizmden sağlanan gelir, yerli halka bu geliri tarım dışı hatta o yöre dışında
değerlendirme sansı yaratır o da başka sektörlere sermaye akımını kuvvetlendirir ve kırsal
turizmi yöreyi kalkındırma amacından uzaklaştırabilir (Morgül, 2006: 70). Yabancı sermaye
açısından düşündüğümüzde ise bu kazancı ülke dışına çıkabileceğini söyleyebiliriz.
12.5.4- Dışarıdan İstihdam
Kırsal alanlarda sınırlı işgücünün olması ve buradaki işgücünün yeterli bilgiye sahip
olmaması durumunda kentsel alanlardan istihdam sağlanır.
12.5.5- Dışalım Eğilimdeki Artış
Kırsal turizm kapsamında tüketilen ürünlerin yerel olarak üretilmemesi durumunda
bölge dışından ithal edilmeleri gerekecektir. İthal ürünlerin kullanılmasıyla birlikte dış alım
eğilimdeki artısını doğrudan etkilenerek gelirin dış ülkelere kaymasına neden olur.
12.5.6- Sezonluk ve Yarı Zamanlı istihdam
Kırsal turizmin olumsuz etkileri arasında yarı zamanlı, sezonluk veya küçük dereceli iş
alanları yaratması da yer almaktadır.

12.6-Kırsal Turizmin Olumsuz Etkileri
Kırsal turizm sahip olduğu özellikler, kullanılabilirliği, barındırdığı çeşitlilik dikkate
alındığında, yararlandığı mekânlar üzerinde olumlu veya olumsuz pek çok etkiye neden
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olmaktadır. Kırsal turizm, birçok özelliklerinden dolayı, turizm türleri içinde çevre ve kültür ile
en uyumlu, olumsuz etkileri en az olan bir turizm türüdür. Konaklamanın, kırsal alanlarda ve
çoğunlukla da kırsal yerleşmelerin mevcut konutlarında gerçekleştirilmesi, betonlaşma ve arazi
tüketimi gibi çevre sorunlarına yol açmamaktadır. Kırsal turizm, yılın dört mevsiminde
yapılabilme özelliğinden dolayı, mevsimsel yoğunlaşmaya neden olmamakta ve turistik baskıyı
ortadan kaldırmaktadır (Soykan 2003). Diğer taraftan kırsal turizm zaman içinde gelişerek
çeşitli olumsuz ekonomik ve sosyo-kültürel değişmelere sebep olmaktadır. Bu değişmeler
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Olalı vd. 1986; Morgül 2006):
* Kırsal turizmin plansız gelişimi, tarımsal alanların azalmasına sebep olmaktadır.
* Arazi ve diğer gayri menkul fiyatlarında spekülatif artışlar olmaktadır. Kiralama
bedelleri aşırı yükselerek, tarım üreticisi tarımdan gelir sağlamak yerine, arazisini boş bırakarak
rantı bekler duruma gelmektedir.
* Kırsal alanların aşırı ve yoğun kullanımı, tarımsal alanları, doğal ve kültürel sit
alanlarının tahribine yol açarak ekolojik dengeyi olumsuz bir şekilde etkilemektedir.
* Yerli halkın kırsal turizmden elde ettiği geliri tarım dışı sektörlerde hatta yöre dışında
değerlendirme imkânı bulması başka sektörlere sermaye akımını kuvvetlendirerek, kırsal
turizmin yöreyi kalkındırma amacından uzaklaşmasına sebep olmaktadır.
* Kırsal alanların aşırı kalabalık olması, çekiciliklerin azalmasına ve otantikliğin
kaybolmasına sebep olmaktadır.
* Tarımsal ürün deseninin değişerek verimliliğin azalmasına yol açmaktadır.
* Kırsal yörelerde turizmin gelişmesi sosyal ve kültürel açıdan tarım yörelerine özgü
gelenek ve göreneklerinin kaybolmasına kadar varan kültürel etkilenmeler oluşabilmektedir.
Yaşanan kültür etkileşimi sebebiyle yerli halk ile turist arasında sert veya ön yargılı davranış
biçimleri ortaya çıktığı görülmektedir.
* Havaalanı, marinalar ve diğer tatil tesislerinin kurulması toprakları aşındırmaktadır.
Aşırı ziyaretçi akımı doğal çevre yapısını tahrip ederek, hayvan türlerini dışlayıp ekosistemin
bozulmasına sebep olduğu görülmektedir.
* Turizm çevreyi ticari bir araç haline getirmektedir; turistlerin tüketim eğilimlerinin
yapısına uygun yabancı mal ithali, bölgelerin kaynaklarının yurtdışına aktarılmasına neden
olmaktadır. Sağlıksız bir piyasa yaratarak suç ve uyuşturucu kullanımını arttırabilir. Gelişmiş
ülkelerin ahlak standartlarını yerel toplumlarla tanıştırarak, kent yaşamının öğesi olan şiddetin
suçun ve hırsın artmasına, geleneksel değerlerin yok olmasına neden olabilmektedir (Middleton
ve Rebecca 1988).
* Yerel kültürel değerlerin ve sanat yapılarının kazanç amacıyla suni bir şekilde yeniden
oluşturulmasını teşvik eder. Kültürün ticari bir turist hareketine dönüşmesi, doğal
konukseverliğin kötüye kullanılması toplumun yerel değer ve kimliğini tahrip edebilmektedir.
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* Özellikle gelişmekte olan ülkelerde elektrik, su, kanalizasyon, arıtma, çöp toplama ve
imhası gibi teknik altyapı donanımlarının, yatak kapasitesindeki hızlı artışın gerisinde kalması
ve üstyapının denetimsizliği gibi sorunlar oluşabilmektedir (Avcıkurt 1996).
* Tatlı su kaynaklarının aşırı kullanımı, ormanların yok edilmesi, toprak erozyonu,
biyolojik çeşitliliğin tahribi, kültürel mirasın zarar görmesi, hava ulaşımının ve kalabalığın
yarattığı ses kirliliği gibi olumsuz çevresel etkiler görülebilmektedir.
* Kullanımın artması sonucu alt yapının yetersiz kalması ve bunların iyileştirilmesi ile
doğal çevrenin yapaylaştırılması gibi bir tehlike oluşturmaktadır.
Turizmin ortaya çıkardığı olumsuz etkiler gerek ziyaretçiler gerekse de turist kabul eden
toplumlar üzerinde memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. Oysa turizmde yüksek kalitede bir
deneyim ancak doğal kaynakların, çevrenin ve kültürel mirasın korunmasıyla sağlanabilir.
Çevresel, biyolojik ve sosyo-kültürel kaynakların korunması ve kayıpların en aza
indirilmesinde turizm alanındaki faaliyetlerin ve getirilerinin gelecekte de arttırılarak,
devamının sağlanabilmesini ancak sürdürülebilir turizm ilkelerinin kırsal turizmde de
benimsenip, uygulanmasıyla mümkün olabilecektir.
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Uygulamalar
Kırsal turizmin sosyo-kültürel etkilerini araştırınız.
Kırsal turizmin doğal çevre üzerindeki etkilerini araştırınız.
Kırsal turizmin ekonomik etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları


Kırsal turizmin sosyo-kültürel hayat üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal turizmin doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal turizmin ekonomik hayat üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kırsal turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bölgelerde karşılaşılan bazı durumlar
değerlendirilmiştir. Örneğin, kırsal turizmin sosyo-kültürel etkileri, kırsal turizmin doğal çevre
üzerindeki etkileri, kırsal turizmin ekonomik etkileri, kırsal turizmin olumsuz ekonomik etkileri
ele alınmış ve ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemizdeki işsizlik oranlarının yüksek olmasının
nedenlerinden biri verilmemiştir?
A) Kırsal alanlarda sanayileşme düzeyinin zayıf olması
B) Tarımsal faaliyetlerin belli aylarda yoğunluk kazanması
C) Tarım faaliyetlerinin azaldığı mevsimlerde bu sektörde çalışanların tekrar işsiz kalması
D) Kırsal alanlarda yatırım düzeyinin yetersiz olması
E) Her yıl yeni açılan sanayi tesisi sayısının nüfus artışından daha fazla olaması
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, folklor, festival ve tiyatro gibi etkinliklerin
kalitesinin yükselmesine olanak sağlamasının kırsal turizmin hangi özelliğiyle ilişkili olduğu
verilmiştir?
A) Yerel sanat üzerindeki etkisi
B) Yerel tarım üzerindeki etkisi
C) Yerel meskenler üzerindeki etkisi
D) Yerel ekonomi üzerindeki etkisi
E) Yerel imalat üzerindeki etkisi
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin iyi kontrol edilmemesi halinde,
ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkilerinden biri verilmiştir?
A) Gelenek ve göreneklerin yaşatılması
B) Geleneksel tarım üretim yöntemlerinin sürdürülmesi
C) Geleneksel yemek kültürünün devam ettirilmesi
D) Doğal kaynakların aşırı kullanımı
E) Mevcur akarsulardan akarsu sporları amacıyla yararlanılması
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizm uygulamaların gerçekleştirildiği
bölgelerde özen gösterilmemesi halinde, doğal çevrenin zarar görmesinin nedenlerinden biri
verilmiştir?
A) Bölgelerin sahip olduğu köklü gelenek ve görenekler
B) Bölgelerin sahip olduğu anıtsal değer taşıyan ağaçlar
C) Bölgelerin yeteri kadar talep görmemesi
D) Bölgelerin sahip olduğu hassas ekosistemler
E) Bölgelerin sahip olduğu iklim koşulları
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5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin kültürel değerlerin bozulması
üzerindeki etkilerinden biri verilmiştir?
A) Yöreye özgü ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel oya işlemecilinin tekrar canlanması
B) Yörede yaşayan özellikle gençlerin kullanıldığı dilde değişimler yaşanması
C) Yöredeki turizm faaliyetlerinin gelişmesi halkın gururlanmasını sağlaması
D) Geleneksel değerlere ve inanç yapısına daha sıkı bağlanması
E) Turistlere dayanıklı, güzel ve yerel kültür özelliklerini yansıtan hediyelik eşya üretmeleri
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Kırsal turizmde verilen hizmetlerin ve sürdürülen
etkinliklerin günlük yaşantının bir parçası olması,…….……..emeğine ihtiyaç duyulmasını da
beraberinde getirir.” cümlesindeki boşluğu tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Kadın
B) Çocuk
C) İşgücü
D) Ergen
E) Yaşlı
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal yörelerde turizmin gelişmesiyle birlikte
sosyal ve kültürel planda yerli halkın tarım yörelerine özgü gelenek ve göreneklerinin
kaybolmasına kadar varabilecek değişimleri ifade eden terim verilmiştir?
A) Kültürel kazanım
B) Sosyalleşme
C) Küreselleşme
D) Gelişme
E) Kültürel kirlenme
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, gelenekselliğin ön planda hissedildiği, kültürel
yayılmanın yavaş olduğu çevrelerden biri verilmiştir?
A) Şehir merkezleri çevresi
B) İlçe merkezleri çevresi
C) Deniz kıyıları çevresi
D) Kırsal çevre
E) Batı Avrupa çevresi
9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizm amacıyla kullanılan konaklama
tesisilerinden biri verilmiştir?
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A) Rönesans mimari özelliklerini taşıyan yapılar
B) Ortaçağ Barok sanatı yapıları
C) Geleneksel kırsal yerleşme
D) Çokkatlı yüksek binalar
E) Geleneksel gökdelenler
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’deki dört
kırsal bölgeyi ziyaret eden turistlerin yaptığı harcamaların ne kadarının yerel ekonomide kaldığı
verilmiştir?
A) %14’ü
B) %24’ü
C) %44’ü
D) %54’ü
E) %74’ü

Cevaplar
1) E 2) A

3) D

4) D

5) B

6) A

7) E

8) D

9) C

10) C
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13.KALKINMADA KIRSAL TURİZMİN ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13-Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü
13.1-Kırsal Kalkınma Kavramı
13.2-Kırsal Alan ve Kalkınma Kavramları
13.3-Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
13.3.1-Alp Dağlarında Kırsal Turizm Örneği
13.3.2-Avrupa Federasyonu Çiftlik ve Köy Turizmi (EuroGites)
13.3.3-Grande Traversata delle Alpi (GTA)
13.4-Türkiye’de Kırsal Turizm
13.4.1-Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırsal Turizm Stratejisi
13.4.2- Kırsal Turizme Hizmet Götüren Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Projeleri
13.4.2.1- Kültür ve Turizm Bakanlığı
13.4.2.2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
13.4.2.3-Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)
13.4.2.4- Güney Doğu Anadolu Projesi
13.4.2.5- Devlet Planlama Teşkilatı- Bölgesel Kalkınma Ajansları
13.4.2.6- TÜBİTAK
13.4.2.7- Belediyeler
13.4.2.8- İl Özel İdareleri
13.4.3-Kırsal Turizme Hizmet Götüren Uluslararası Kuruluşlar Ve Projeler
13.4.3.1- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP
13.4.3.2- Dünya Bankası (DB)
13.4.3.3-Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi
13.4.4-Kırsal Turizme Hizmet Götüren STK’lar ve Görev Tanımları
13.4.4.1- Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Derneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi yararlanılan argümanlar nelerdir? Araştırınız.
Kırsal alanların belirlenmesinde yararlanılan ölçütler nelerdir? Araştırınız.
Kırsal turizm ve kırsal kalkınma arasındaki etkileşim nasıl gerçekleşmektedir? Araştırınız.
Türkiye’de kırsal turizmin özellikleri nelerdir? Araştırınız.
Kırsal turizme hizmet götüren uluslararası kuruluşlar ve projeler hangileridir? Araştırınız.
Kırsal turizme hizmet götüren STK’lar ve görev tanımlarını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kırsal kalkınma kavramı

Kırsal alan kavramı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kırsal kalkınma kavramının Ders notlarının ve
anlaşılması
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Kırsal alan olarak kabul
Ders notlarının ve
edilebilecek mekânların
kaynakçada verilen
kavranması
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal turizm ve kırsal
kalkınma

Kırsal turizm
uygulamalarıyla kırsal
kalkınma arasındaki
ilişkinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Türkiye’de kırsal turizm

Türkiye’deki kırsal turizm
faaliyetlerinin kalkınma
açısından
değerlendirilmesi

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal turizme hizmet
götüren uluslararası
kuruluşlar ve projeler

Kırsal turizme hizmet
götüren uluslararası
kuruluşların ve üretilen
bazı proje örneklerinin
değerlendirilmesi
Kırsal turizme hizmet
götüren STK’larının ve
görevlerinin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal turizme hizmet
götüren STK’lar ve
görev tanımları

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

296

Anahtar Kavramlar


Kırsal Kalkınma Kavramı



Kırsal Alan Kavramı



Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma



Türkiye’de Kırsal Turizm
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Giriş
Kalkınma ülkelerin önemle üzerine durduğu konuların başında gelmektedir.
Küreselleşen dünyada her ülke kendi toplumunu daha refah içerisinde yaşatmak için çeşitli
programlar uygulamaktadır. Çoğu ülkede kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri, kırsal
alanlarda yaşayan nüfusun kentsel nüfusa göre dağılımının fazla olmasından dolayı,
kalkınmanın kentsel alana göre daha zor olmasıdır. Avrupa Komisyonu Tarım Genel
Müdürlüğünden sağlanan fonların kullanıldığı alanların dağılımına bakıldığında iki konuda
yoğunlaştığı görülmektedir. Bunlardan birisi Ortak Tarım Politikası (OTP) ikinci ise, Kırsal
Kalkınmadır. Her ne kadar OTP’ ye ayrılan bütçe Kırsal Kalkınma için ayrılan bütçeden fazla
olsa da her geçen gün kırsal kalkınmaya daha fazla önem verilmekte, fonların ise OTP’den
Kırsal Kalkınmaya aktarımı söz konusu olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde Dünya Bankası
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programları vasıtasıyla kırsal alanların kalkındırılmasına
yönelik çeşitli projeler uygulanmaktadır. Türkiye’de, 1960’lı yıllarda planlama dönemi ile
birlikte çeşitli illerde fakirliğin azaltılıp bölgesel dengesizliğin giderilmesi amacıyla kırsal
kalkınma projeleri uygulanmıştır. Uygulanan her bir kırsal kalkınma projesinin amaçlarından
birisi, kırsal alandan kentsel alana olan göçü önlemek olmuştur. Göçün önlenmesinde de kırsal
kalkınma bileşenlerinden birisi olan Kırsal Turizmin geliştirilmesi zorunlu bir bileşen olarak
ortaya çıkmaktadır.
Kalkınma; sübjektif ve değer yüklü bir kavram olması nedeniyle, herkes tarafından
kabul edilecek genel bir tanımının yapılması oldukça güç olmakla birlikte esas olarak, gelişmiş
bir şeyi açığa çıkarma, açma anlamına gelmektedir. Bu yüzden insanlar kalkınma kavramını,
uygulandığı zaman, onların potansiyel güçlerini açma veya gizli güçlerini açığa çıkarma
anlamında kullanmaktadır (Katar 1999). Her toplum mevcut imkânlarını daha iyi duruma
getirmek ister. Herhangi bir toplumun içinde bulunduğu koşullardan, arzu edilen şartlara
ulaşması veya yaklaşması kalkınma olarak isimlendirilebilir. Kalkınma için uzun sürede en
verimli olacak yollardan biri toplum yapısını ve diğer sistemlerini gelişmeye uygun bir ortam
yaratacak yönde geliştirmektir. Toplum kalkınması; çeşitli hizmet ve çalışmaların yapılmasını,
dernek, kooperatif gibi teşkilatların kurulmasını ve toplulukların işbirliğinin sağlanmasını
kapsayan bir çalışma sürecini içermektedir. Kalkınmada halkın kendi koşullarını geliştirmesi
için gereken iki faktörün bulunduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bunlardan biri eğitim
diğeri ise, halkın verimli bir şekilde teşkilatlanmasıdır. Hükümetlerin sağlayacağı teknik ve
mali yardımlarla bu iki hususun birleştirilmesi sonucunda en başarılı yol tutulmuş olunur
(Şerefoğlu 2003). Bu sayede Toplum kalkınması, halkın ekonomik, sosyal ve kültürel
problemlerini tespit edip, bu problemlerin çözümüne yönelik halkın demokratik ve eğitsel
yönden geliştirilerek, halkla devletin bütünleşmesini sağlamaktır. II. Tarım şurası sonuç
raporunda, kalkınma; “ekonominin büyümesi, yapısının değişmesi ve gelir dağılımının
düzeltilmesi, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi, siyasal ve kültürel alanda
iyileştirmeler yapılması ve çevreye ve doğaya saygılı olunması” şeklinde tanımlanmıştır
(Anonim 2004).
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13.1-Kırsal Kalkınma Kavramı
Son yıllarda “Kırsal Kalkınma” kavramı sıkça gündeme gelmiş, kırsal kesimde
yasayanların mutlu ve gönenç içinde bir ortamda yasaması amacıyla kalkınma arayışları
hızlanmıştır. Dünyada herhangi bir kırsal alanda yaşanan tarımsal üretimdeki verim düşüklüğü,
yoksulluk, önemli göç hareketleri, toprak kirlenmesi gibi sorunlar, sadece o sorunu yaşayanları
ilgilendirmekten çıkmış ve bütün ülkeyi hatta birçok ülkeyi etkileyen bir duruma gelmiştir. Bu
nedenle Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar kırsal kalkınma
olgusuna daha çok kaynak, bilgi ve zaman ayırmaya başlamak zorunda kalmışlardır.
Kırsal kalkınma çabalarının yürütüldüğü olduğu ülkelerde, kır-kent arasındaki
farklılıkların azaltılması, kırsal alanların varlığının devam ettirilmesi, kırsal alandaki doğal
kaynaklardan çevreye duyarlı bir biçimde yararlanma yollarının geliştirilmesi, yerel
yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarının arttırılması, gelirinin büyük bir kısmı
tarım ve tarıma dayalı ekonomik etkinliklerden sağlayan kırsal toplumun yaşam koşullarının
iyileştirilmesi amaçlanmakta ve bu yönde kırsal kalkınma politikaları oluşturulup uygulanmaya
çalışılmaktadır.
Kırsal kalkınmayı tam olarak açıklayabilmek için kırsal kalkınmanın neleri içerdiğinin
anlaşılması daha doğru olacaktır. Kırsal kalkınmada; kırsal alan, kırsal toplum, kırsal katılım,
örgütlenme, gönüllü kuruluşlar, kırsal toplum örgütleri ve kırsal sanayinin neleri ifade ettiğinin
açıklanması konunun daha iyi kavramasını sağlayacağından önem taşımaktadır. Birleşmiş
Milletler tarafından yapılan tanıma göre; Kırsal Kalkınma, “Küçük toplulukların içinde
bulundukları ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri
çabaların, devletin bu konudaki gayretleriyle birleştirilmesi, bu toplulukların ulusun tümüyle
kaynaştırılması ve ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlanma
süreci” şeklinde tanımlanmıştır.

13.2-Kırsal Alan ve Kalkınma Kavramları
Kırsal kalkınma kavramına değinmeden önce kırsal alan kavramından söz etmekte yarar
vardır. Hukuki düzenlemelerde ve farklı amaçlarla gerçekleştirilen istatistiki çalışmalarda kırsal
alan farklı yaklaşımlarla değerlendirilmektedir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken konu
“kırsal” kavramı olup, hangi alanların kırsal, hangi alanların da kentsel olarak algılandığı önem
taşımaktadır. Kırsal kavramının yabancı dillerdeki karşılıklarına bakıldığında ilk bakışta “köy”
olgusu ile özdeşleştirildiği düşünülse de gerçekte “kent” kelimesinin zıt anlamlısı olarak
belirtilmektedir. İngilizce “rural” şeklinde belirtilen kırsal kavramı, genellikle köye ait bir
anlam yaratmakta; Türkçede “şehir” kelimesine karşılık, İngilizcede “urban” kelimesinin zıt
anlamlısı olarak kullanılmaktadır.
Kırsal alan; şehir olarak tanımlanan yerleşme birimlerinin dışında kalan tarım ve
hayvancılık faaliyetlerinin ekonominin temelini meydana getirdiği köy, yayla, mezra veya kom
gibi isimlerle bilinen yerleşimlerin bulunduğu alanlar olarak tanımlanabilir (Anonim 1999).
Kısaca ekonomisi tarıma dayalı olan, yüz yüze ilişkilerin yaygın olduğu, işbirliği ve
uzmanlaşmanın sınırlı ölçülerde geliştiği mekânlarda yaşayan insan topluluklarını
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içermektedir. Ancak hemen belirtilmesi gereken önemli bir özellik de, kırsal alanların
“gelişmiş” veya “gelişmekte olan” ülkelerdeki durumlarının birbirinden son derece farklı
karakterlerde bulunduğudur. Burada söz konusu olan ve kalkınması düşünülen kırsal alanların
genellikle gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlarını içerdiğini de özel olarak vurgulamak
gerekmektedir.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan “Kırsal Kalkınma” Özel
İhtisas Komisyonu Raporu; kırsal alanın ilk bakışta “kentsel alanlar dışındaki mekânlar” olarak
tanımlanabileceğini ancak, bu tanımın, kırsal alanla ilgili bir takım nesnel niteliklerle
desteklenmesi gerektiği anlatılmaktadır. Buna göre;
1- Kırsal alanlarda yaşam ve ekonomik etkinlikler önemli ölçüde doğal kaynakların
kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır.
2- Ekonomik- toplumsal- kültürel gelişme süreci, nispeten yavaş işlemektedir.
3- Gelenek ve göreneklerin, yaşam biçimini ve kurallarını etkileme gücü fazladır.
4- Teknolojik gelişmenin yaşama ve üretime yansıma oranı zamana yayılmaktadır.
5- İnsan ilişkilerinde yüz yüze ilişkiler göreceli olarak daha yaygındır.
Ayrıca raporda, kırsal alanlar, metropoliten yerleşim alanları dışında kalan il, ilçe, köy
ve mezralarda, iş olanakları, sigorta, emeklilik, eğitim, sağlık gibi sosyal güvence
olanaklarından ve kültürel etkinliklerden yeterince yararlanamayan bireylerin sayısal
çoğunluğu oluşturduğu mekânsal büyüklük olarak tanımlamaktadır.
Kırsal alanların, turizm ve boş zamanların değerlendirilmesi sürecinde önemli bir yer
tutmasının nedenleri arasında, hatta belki de en önemli nedeni, turistlere sakin ve huzurlu bir
tatil geçirme fırsatı sunmalarından kaynaklanmaktadır. Fransız vatandaşları tatillerinin
%52’sini ya bir ailenin yanında ya da bir arkadaşının evinde, %26’sı evlerinde geçirdiklerini ve
%9’luk bir kısmı ise, kırsal alanda ikinci bir eve sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca
kırsal alanlar doğa için önemli role sahiptirler; doğal kaynakların korunması, biyo-çeşitliliğin
sürdürülmesi, doğal felaketlere karşı korunma önlemlerinin alınması, yaşam şartlarının
korunması ve doğal manzaranın korunması gibi özellikler açısından da kırsal alanların doğal
çevreyle ilgili hususlara sahip olduğu bilinmektedir (Anonymous 2005).
Daha önceki konularda ele alındığı gibi, yeryüzünün farklı ülkelerinin kırsal alan
tanımlarının birbirinden oldukça farklı özellikler taşıdığı hatırlanacaktır. Buna rağmen,
OECD’ye göre kırsal alan; “Yerel düzeyde, kilometrekare başına 150 kişinin yaşadığı yer”
şeklinde kabul edilmektedir.
Kırsal alan kalkınması; hem bir eğitim hem de örgütlenme işi olup kırsal alan, toplumun
gereksinimlerinin göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile ilgili planların
alınması sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir konudur. Toplum istediklerini
elde etmedikçe kırsal alan çalışmalarına katılmayacaktır. Tarımsal çalışmalar, beslenme,
eğitim, mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el sanatları, küçük sanayiler, sosyal güvenlik
çalışmaları, konut yapımı, planlama ve sağlık politikaları nitelikleri kırsal alan ve ülke planları
ile bir bütünlük sağlamalıdır (Anonim 2000).
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13.3-Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
Dünya turizm literatürü incelendiği zaman uzmanlar arasında kırsal turizmin kapsamı
konusunda ortak bir görüşe sahip olunmaması nedeniyle kırsal turizmin; çiftlik turizmi, köy
turizmi, yayla turizmi, tarımsal turizm, eko-turizm ve alternatif turizm gibi farklı isimlerle ifade
edilebildiği görülmektedir.
1987 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülke vatandaşları arasında yapılan bir ankette “tatile
gidecek bir yer seçerken tercih için en çekici noktalar nelerdir?” sorusuna turistlerin % 56’sı
şelale, mağara ve dağ gibi doğal harikaları görmek ve % 37’si bozulmamış doğal bir çevre
cevaplarını vermiş olmaları kırsal turizmin turizm sektörü açısından ne kadar önem taşıdığını
açıkça ortaya koymaktadır.
Kırsal turizm, hem bir yerden bir ülkeden diğer ülkelerdeki kırsal alanlara yapılan
seyahati, hem de bir kişinin evinden kırsal alana yaptığı kısa süreli seyahat anlamına
gelmektedir. Kırsal turizm kırsal alanlardaki kırsal gelişim sürecine önemli bir katkı
sağlamaktadır ve aşağıda belirtilen durumlarda bilhassa ortaya çıkmaktadır (Hall et al. 2005b);
1- Gelir getirici işler,
2- Kırsal ve kentsel alanlardaki değişim,
3- Nispi olarak küçük ölçekli doğrudan yatırımlar durumundaki çoklu etki,
4- Ağlar oluşturarak yerel/bölgesel yapıları güçlendirme,
5- Fiziksel altyapı alanlarındaki gelişmeleri teşvik etme ve
6- Ekonomik aktivitelerin farklılığını artırmadır.
Ayrıca kırsal turizm sürecinde yer alması gereken altyapıyı iyileştirme işlevi ekonomik
gelişmelerin sağlanabilmesi için de fırsatlar sunmaktadır. Özellikle tarımsal turizm, kırsal
yaşam şekli ve kırsal kültürü korumak için önemli görülmektedir. Turizm, tarımın ayakta kalma
şansını artırmak için fazladan bir ekonomik aktiviteyi çiftçilere sunmaktadır. Ayrıca turistler,
çiftlik ürünleri için örneğin çiftlikteki bölgesel ürünlerin satışı vasıtasıyla, kendilerine bir pazar
oluşturmaktadırlar. Kırsal turizm çiftçiliği muhafaza etme, rekreasyon ve turizme etken olan
tarımsal peyzajın korunmasını teşvik etmektedir. Çeşitli çalışmalar kırsal turizmin kırsal
ekonomiye ek katkılar sağladığı sonucunu çıkarmıştır. Bununla birlikte, turizm marjinal
bölgelerde tüm sorunları çözecek mucizevî bir araç olarak da değerlendirilmemelidir. Çünkü
doluluk oranları sık sık düşük olmaktadır ve kırsal turizm yıl boyunca yapılabiliyor olmasına
rağmen, ziyaretçiler genellikle tek bir sezona odaklanmaktadırlar ve çiftlik evlerinin inşa
edilmesi veya pazarlama için dönüştürme yapılması gibi istenen yatırımların maliyeti genellikle
yüksek olmaktadır. Potansiyel yatırımcıları bölgelere teşvik etmek çok kolay bir iş
olmadığından dolayı, kırsal bölgelerin çoğunluğu için turizmi, en önemli gelir kaynağı olarak
düşünmek doğru olmayacaktır.
Köroğlu ve Köroğlu’ya (2006) göre kırsal turizmin yöre kalkınmasına sağlayacağı
faydaları şunlardır;
a- Kırsal turizmin yaygınlaşması ile kırsal alanlara götürülecek altyapı, sağlık ve eğitim
gibi hizmetlerin kalite ve sayısında önemli miktarlarda artışlar görülebilecektir,
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b- Kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal yöredeki kadınların aile içerisindeki rollerinin
değişmesi ve kadının çalışma yaşamına daha aktif olarak katılması kolay ve hızlı olabilecektir,
c- Gelecekte turistlerin çevreye daha duyarlı olacakları dikkate alınarak kırsal alanlarda
yeni bina inşa etmektense, restorasyon çalışmalarıyla geleneksel mimari tarz korunarak
çevrenin peyzaj açısından daha planlı ve düzenli olması sağlanabilir,
ç- Kentte yaşayanların kırsal hayatı yerinde görmesi sonucu, kırsal hane halkının
problemlerinin fark edilmesi şeklinde çözüme kavuşturulması sağlanabilir,
d- Kırsal alanlardaki kırsal turizm açısından gelir getirecek potansiyeller arasında yer
alan doğal, (örneğin, anıt ağaçlar, yaylalar, şelaleler, mağaralar gibi) ve arkeolojik değerlere
verilen önem daha da artabileceği gibi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda
bulunulabilecektir,
e- Kentte yaşayan insanların kırsal alanları ziyareti sonucu her iki kesim arasında bilgi
akışı sağlanması sonucunda kırsal alandaki halk için yeni şeylerin öğrenilmesi, yeni insanlar
tanıma ve dışa açılma; turistler için ise kırsal aile ile birlikte yaşama, yeni dost edinme ve farklı
hayat görüşüne sahip olma gibi faydalar sağlanabilir,
f- Dağlık bölgeler gibi tarımsal üretim yapılacak arazi açısından marjinal sınırlara
ulaşmış alanlarda yaşayan kırsal halka yeni iş olanakları yaratarak kırdan kente göçün
azaltılması veya önlenmesi ve yerinde istihdam sağlanabilir,
g- Kırsal turizm yoluyla gerek tarımla uğraşan ve gerekse uğraşmayan kırsal alandaki
hane halkına ek gelir sağlanabilir,
h- Kırsal turizm aktivitesi içerisinde köy düğünleri, yöresel el sanatları, yemekler ve
sporlar (deve ve boğa güreşleri) gibi faaliyetlerin yer alması kırsal ekonominin geliştirilmesinin
yanı sıra bölgenin tanıtılması açısından da katkı sağlayabilir.
Cavaco’ya (1995) göre kırsal turizmin gelişmesini engelleyebilecek bazı özellikleri de
bulunmaktadır. Aşağıda sıralanan hususlardan da görüleceği gibi kırsal kalkınmanın önündeki
engeller olarak;
1- İç yatırım, yeni işletme oluşumu ve işgücünü genelleştirme yapılacak yatırımda
küçük bir geri dönüşümü önermeye meyilli olan sanayinin parçalanmış doğası ve küçük
ölçeğinden ötürü sınırlı olması,
2- Başarılı olmak için çok fazla beceri gerektirmesi,
3- Turizmde spesifik bir eğitime sahip olmayan çiftçiler, küçük kasaba veya köydeki
ticaretle uğraşanlar ve yerel bazda çalışan memurlar gibi kırsal girişimcilerin elinde olmaya
eğilimli olması,
4- Birçok küçük işletmeyi gerektirmesi,
5- Sermayenin kısa arzlar halinde olması ve
6- Başarı için zaman çizelgesinin genellikle kısa olması
ifade edilebilir.
Kırsal turizm ve kırsal kalkınma birbirini bütünleştirici kavramlar olup, başarılı bir
kırsal turizmin uygulanması için kırsal kalkınmanın tüm bileşenlerinin oluşmuş olması gerekir.
Ayrıca kırsal turizm içerisinde ürün çeşitliliği arttıkça kırsal kalkınmaya olan olumlu etkisi daha
fazla olmaktadır.
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13.3.1-Alp Dağlarında Kırsal Turizm Örneği
17 Ağustos 1805 yılında, Alpine herdsmen’in ilk festivali İsviçre’de Interlaken
yakınında Unspunnen merasında organize edilmiştir. Bu festival boyunca, bölgesel gelenekler
değer olarak artmış ve turizmi olumlu olarak etkilemeye başlamıştır. Bugün, Alp dağlarındaki
yol ve demiryolunun toplam uzunluğu 405.000 kilometreye ulaşmıştır ki, bu mesafe dünyanın
çevresinin yaklaşık 10 katına denk gelmekte ve Dünyadaki en yoğun dağ yolu ağını meydana
getirmektedir. Kayak asansörleri her saat 1,5 milyon turisti zirvelere taşımaktadır. Bu kesimde
gerçekleşen kalkınmanın hızı nedeniyle enerji üretimi, tarım ve insanların tüketimi için su
havzaları gibi Alp’lerin temel kaynakları üzerinde bir baskı yaratmıştır. Bazı buzulların yaz
kayağının yapıldığı mekânlar olarak değerlendirilmeye başlandığı bilinmektedir. Sayıları
5.000’i aşan kartopu ve yapay kar makinaları büyük miktarda su tüketilmesine neden
olmaktadır. Her bir kayak pisti kilometre başına 2,8 milyon litre su kullanmaktadır. Suni
yollarla üretilen yapay kar, yavaşça erimekte ve yaz ayları boyunca Alpin çimleri ve çiçekleri
için su kaynağı olarak katkı sağlamaktadır. 120 milyon turist her yıl Alp dağlarını ziyaret
ederek, 500 milyon geceleme yapmaktadırlar. Köylerdeki nüfus, yoğun sezonlarda iki katına
çıkabilmektedir. Alp Dağlarında 12.000 dolayındaki kayak asansörünün faaliyette olduğu ve
dünya turizm gelirinin yaklaşık 1/3’inin bu bölge tarafında sağlandığı bilinmektedir. Alp
dağlarında yaşayan nüfusun %70 kadarının doğrudan veya dolaylı olarak turizm sektöründen
yarar sağladığı hesaplanmaktadır.
Dağ köylerinin sahip olduğu konutların geleneksel mimari özellikleri, tarımsal üretimin
gerçekleştirildiği çevresi, buralarda yaşayan insanların giyim-kuşam tarzı, el sanatları, dil ve
gelenekleri gibi kültürel miras özellikleri insanlar tarafından genellikle ihmal edilmektedir.
Turizm dağlık alanlarda bulunan çiftçiler için tarımsal ürünü tamamlama, fakirliği azaltma ve
göçe karşı önemli bir kaynak olarak yararlanılabilir. Kırsal turizm küçük ölçekli, iyi yönetilmiş,
eğitimli ve pazar karakteri bulunduğu gibi, bazı kırsal ve kültürel fikirleri sunduğundan dolayı
kitle turizminden ayrılmaktadır (Cater and Lowman 1994).
13.3.2-Avrupa Federasyonu Çiftlik ve Köy Turizmi (EuroGites)
EuroGites, Avrupa Birliği düzeyinde çiftlik ve köy turizmi ile ilgilenen ülkelerin ilgili
organizasyonların üyeliklerinin bulunduğu bir federasyondur. Bu federasyona bağlı
organizasyonların yaptığı aktiviteler AB ülkelerinde tatil yapmak isteyen ülke vatandaşlarına
açık olup, kırsal turizmi hızlandırıcı bir rol oynayabilecek bir yapıdadır. EuroGites her yıl AB
düzeyinde kırsal turizmin durumu hakkında farklı çiftlik ve köy turizm organizasyonlarından
sağlanan bilgilerin temelinde bir doküman hazırlamaktadır.
13.3.3-Grande Traversata delle Alpi (GTA)
İtalya’nın batı Alplerinde kalan vadileri özellikle tarım sektöründeki durgunluktan
olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu vadilerden bir kısmı geçmişte dağlardan çıkarılan maden
yataklarına dayalı olarak oldukça gelişmiş bir endüstriye sahipti. Bu maden yatakları, küçük
ölçekli endüstriyi kendini çekmiştir ve artık tarım sektöründe çalışmayan yerel halka yeni iş
olanakları sağlamıştır. Buna rağmen zamanla, maden yataklarının kalitesi düşmüş olup,
madenler kapatılmıştır. İşgücü durumu tahrip olmuştur. Bölgenin idarecileri istihdam
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olanaklarının yeniden sağlanabilmesi için yararlı olabileceklerini düşündükleri küçük ölçekli
turizm gelişimini başlatmışlardır. Bu kapsamda güneydeki Ventimiglia’da başlayıp kuzeydeki
Matterhorn’da biten uzun mesafeli bir patika yol yapılmıştır. Bu uzun mesafeli patikanın yapısı,
mevcut patikalara ve bir vadi içerisinde yer alan köyleri bağlayan mevcut patikalara dayalı
olarak yapılmıştır. Ayrıca, İtalyanca hazırlanan broşürler dağlık alanda inşa edilen patikaların
reklâmını yapmak için kullanılmıştır. Yeni hiç bir dağ kulübesi inşa edilmemiş olup, artık
kullanılamaz durumda olan dağ kulübelerinin restorasyonu yapılmıştır. Küçük restoran ve
dükkânlar dağcılık aktiviteleri ile uğraşan yerli ve yabancı turistlere yeterli bir hizmet
sağlamıştır. Bu hizmetin amacı, yerel ekonomiye bir katkı sağlamak ve dağ vadilerindeki köyler
için gelir getirici aktivitelerin oluşturulması olmuştur (Richards and Hall 1998).

13.4-Türkiye’de Kırsal Turizm
Türkiye’de kırsal turizm, son yıllarda gerek yerli kaynaklarla ve gerekse yabancı
kaynaklarla desteklenen projeler vasıtasıyla büyük önem kazanmıştır. Kırsal alanda yaşayan
insanlar için ek gelir kaynağı yaratan kırsal turizm, tarım için tamamlayıcı bir yapı gösteren
özelliğinden dolayı çok önemlidir. Türkiye’de kırsal turizmin SWOT analizini saptamak
amacıyla yapılan bir araştırmada Akça (2006) aşağıdaki hususları saptamıştır;
Güçlü Yanlar; Turizmi teşvik etme yasası Kanun No: 2634 çerçevesinde Hükümetin
2010 Turizm Vizyonu 2023 Yılı Turizm Stratejisi, 2002 yılının Uluslar arası Dağlar Yılı
Beyanı, Bozulmamış çevre ve flora ve fauna, kırsal bölgelerde yaşayan halkın sınırsız
konukseverliği, turistlerin tercihlerindeki değişmeler, mükemmel peyzaj ve coğrafik bakımdan
ana turist pazarlarına olan yakınlık ve batı ile doğu arasındaki egzotik yapıdır.
Zayıf Yanları; Uluslararası pazarlarda kırsal turizm ürünün pazarlanmasındaki
zorluklar, yerel ve ulusal düzeyde kırsal turizmle ilgili bilimsel toplantıların eksikliği, bilgiyi
toplama ve yaymada yaşanan zorluklar, kırsal turizmdeki akademik çalışmaların yetersiz
olması, kırsal alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliği,
sınırlı sayıda kalacak yer olması, kırsal alanda yaşayan insanların yabancı dil bilmemesidir.
Fırsatlar; 4 sezon boyunca Türkiye’de turizm fırsatlarının olması, şehirde yaşayan
insanların doğa hakkında bilinçlerinin artması, keşfedilmemiş alanlar, kırsal turizme
odaklanmış televizyon programlarının sayısında artış, kırsal alana turizm kavramına kolayca
adapte olabilecek genç ve dinamik nüfus, Türkiye’nin Avrup Birliği üyeliği yolundaki
aşamalar, otoyolların yapılması, bazı televizyon ve sinema filmleri için uygun alanlardır.
Tehditler; Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerde yaşanmakta olan güvenlik sorunları,
Avusturya, İspanya, İskoçya gibi Avrupa ülkelerinde iyi örgütlenmiş kırsal turizm
merkezlerinin varlığı ve yerli turist gelirinde düşüş yaşanmasıdır.
Ülkemizde doğaya dayalı yürütülen bazı turizm faaliyetleri aşağıdaki gibidir;
Akarsu sporları (kano-rafting), doğa yürüyüşü (dağ yürüyüşü), atlı doğa yürüyüşü,
bisiklet turları, mağara turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği (ornitoloji), botanik
turizmi (bitki inceleme), milli parklar, yayla turizmi, ipek yolu ve inanç turizmidir.
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Ülkemizde akarsu sporları yapılmaya elverişli yerler;
Doğu Karadeniz bölgesindeki Çoruh Nehri, Altıparmak-Barhal Çayı ve Fırtına Deresi,
Akdeniz Bölgesindeki; Köprüçay, Manavgat Çayı, Anamur Çayı, Göksu Nehri, Dalaman Çayı,
İç Anadolu Bölgesindeki Zamantı Irmağı
Ülkemizde Doğa yürüyüşüne elverişli yerler;
Akdeniz kıyı şeridinde: Akdağlar, Beydağları, Bakır dağları, Hadim-Ermenek Yöresinde
Geyik Dağları ve Göksu Nehri Yöresi, Anamur’un Yayla Kesimi, Mut ilçesinin dağlık kesimi,
Tarsus ile Bolkar Dağları arasında kalan bölge, Adana-Kozan ve Kadirli ilçelerinin yayla
kesimleri, Menteşe Dağları, Akçalı Dağları, Tahtalı Dağları, Bin boğa Dağları
Ege Bölgesinde: Bafa Gölü ve Beşparmak Dağları, Kaz Dağları, Boz Dağlar
Marmara Bölgesinde: Kırklareli ve Istaranca Dağları
Karadeniz Bölgesinde: Ilgaz ve Küre Dağları, Trabzon-Uzungöl ile Şavşat arasında
kalan saha ve bilhassa Kaçkar Dağları.
Ülkemizde Kuş gözlemciliğine elverişli yerler;
Türkiye kuş gözlemciliği bakımından oldukça zengin bir ülke olup yaklaşık 400’den
fazla kuş türü olduğu bilinmektedir. Başlıca kuş gözlemciliği yapılan alanlar ise; KayseriSultan sazlığı, Gediz Deltası-Menderes Irmağı, Göksu Deltası-Silifke, Bafra Kızılırmak
Deltası-Samsun, İnciraltı Tuzlası-İzmir, Manyas Kuş Cenneti-Balıkesir.
Ülkemizde Atlı Doğa yürüyüşü için elverişli yerler;
Peri Bacaları Yöresi, Antalya, Alanya, Side, Manavgat, Kastamonu, Fethiye ve
Marmaris.
Ülkemizde Bisiklet Turizmi için elverişli yerler;
Türkiye’de bisiklet turizmi son yıllarda önem kazanan bir spor türü olmuştur. Diğer
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bisiklet turları yapılabilmektedir. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından bu konuda bisiklet turlarının geçeceği parkurların tespit edilmesi
amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bu turlardan Başlıcalarını aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.
Karadeniz turu, Bandırma rotası, Polonez köy turu, Erciyes ve Kapadokya, Ihlara ve
Tuz Gölü civarı.

13.4.1-Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırsal Turizm Stratejisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen Turizm Stratejisinde Kırsal Turizm
ile ilgili Türkiye genelinde bir yapıyı sergileyecek şekilde bir turizm stratejisi hazırlanmıştır.
Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu
yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla
değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân
edilen bölgelerin turizm sektöründe değerlendirilmesi hedefine yönelik olarak gerçekleştirilen
girişimleri içermektedir.
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Turizm Strateji Planı doğrultusunda Kırsal Turizm ile ilgili alanlar, bir alanın Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilmesi için gereken unsurların neler olduğu aşağıdaki
gibidir (Anonim 2007);
a. Kış turizmine uygun alan tespiti
Bir alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayak alanı olarak onay verilebilmesi
için, etüt raporları, kayak alanı niteliği, meteorolojik veriler, ulaşım durumu, teknik altyapı ve
mülkiyete ilişkin verileri karşılaması lazımdır.
b. Yayla turizmine uygun alan tespiti
Kırsal turizmin en önemli bileşenlerinden biri olarak görülen yayla turizmi, ülkemizde
öne çıkan turizm türlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Ülkemiz, sahip olduğu uygun
iklimsel özellikler, üstün peyzaj değerleri, kırsal öğelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam
biçimi, dağcılık, kaya tırmanışları, atlı doğa gezisi, dağ yürüyüşü, yamaç paraşütü, flora ve
fauna incelemesi, jeep safari gibi doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine son derece
elverişlidir.
Ülkemizde yayla odaklı turizm gelişimi yerine, yaylaların; diğer turizm çeşitlerini
destekleyici unsur olarak değerlendirildiği, kalış süresinin uzatılması hedefiyle, Yayla Turizmi
Gelişme Bölgelerinin belirlendiği, planlama stratejisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca
benimsenmektedir.
Yayla turizm merkezlerinin seçimindeki genel kriterler aşağıdaki gibidir;
1-Doğal değerlere yönelik potansiyelin zengin olması,
2-Sivil mimari karakterinin olması,
3-Kent merkezine ulaşımın kolay sağlanır olması,
4-Yöre halkının sosyal yapısının turizme yakın olması,
5-Faaliyetin ekonomik olarak sürdürülebilmesi,
6-Diğer turizm çeşitleri ile entegrasyonunun sağlanabilir olmasıdır.
Yayla turizmi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen hedefler;
1-Kırsal kesimde yaşayanların da turizm gelirlerinden pay almasının sağlanması,
2-Turizm yatırımcısı için ekonomik açıdan uygun ve cazip yayla turizm merkezlerinin
oluşturulması,
3-Yayla turizminin sürdürülebilirliği için ürün çeşitliliğinin sağlanması,
4-Yayla turizmine yönlendirilecek turist profilinin belirlenmesidir.
Yayla turizminin geliştirilmesi kapsamında; Trabzon Uzungöl Peyzaj Projesi, Alternatif
Turizmin Yönetsel Boyutu konulu araştırma ve Çoruh Havzası Turizm ve Rekreasyon
Geliştirme Planı yapılmıştır.
c. Mağara turizmine uygun alan tespiti
Doğa turizminde mağaralar, görsel ve sportif amaçlı olmak üzere iki şekilde
kullanılmaktadır. Görsel amaçlı kullanımlar için mağaranın sütun, sarkıt ve dikit gibi speleotem
şekiller bakımından zengin, dolaşımın kolay olması bakımından yatay yönde gelişmiş, ulaşım
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olanağı sağlanabilen mağaralar tercih sebebi olurken, sportif amaçlı kullanılacak olan
mağaraların ise, derinlik ve uzunluk ölçüleri ön plana çıkmaktadır.
Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Türkiye yüzölçümünün yaklaşıl olarak %40’ı, mağara oluşumları açısından
önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayaçlardan meydana gelmiştir. Erimeye uygun
kayaçların kapladığı alan ve bu alanlarda tespit edilen mağara sayısının oranına göre Türkiye’de
20.000’den fazla mağaranın bulunabileceği hesaplanmaktadır. Ülkemizdeki mağaraların 800’ü
MTA, 450 tanesi de değişik kulüp ve dernekler tarafından olmak üzere toplam olarak 1250
adedi incelenmiştir ki, potansiyel mağara sayımız dikkate alındığında araştırılan mağara
sayısının (%6’sı kadar) oldukça sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiye’nin en uzun mağarası, 16 km’den fazla olan Isparta’daki Pınargözü Mağarası;
en derin mağarası ise –1453 ile Mersin’deki Peynirlikönü Mağarasıdır. Türkiye’de sayıları
20’nin üzerinde olan mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman
sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik birçok mağara
bulunmaktadır.
d. Akarsu turizmine uygun alan tespiti
Türkiye’de akarsuların büyük bölümünün “akarsu turizmi” olarak tanımlanan rafting,
kano ve nehir kayağı için elverişli olduğu ileri sürülebilir. Doğa turizminin önde gelen
dallarından biri olan akarsu turizmine yönelik mevcut potansiyelin geliştirilmesi amacıyla
tanıtımın iyi bir şekilde yerli ve yabancı basında yapılması büyük önem taşımaktadır. Akarsu
turizmi diğer turizm türleri olan çevrenin tarihi, arkeolojik, kültürel ve otantik değerleriyle bir
bütün oluşturmaktadır. Ülkemizde rafting için uygun akarsulara bakıldığında, Çoruh nehri,
Köprüçay, Manavgat çayı, Dim çayı, Adana-Feke-Göksu Nehri, Zamatı ırmağı, Fırat nehrinin
bir kısmı yer almaktadır.

13.4.2-Kırsal Turizme Hizmet Götüren Kamu Kurum ve Kuruluşları ve
Projeleri
Türkiye’de kırsal turizm olgusu son yıllarda artan bir önem göstermiştir. Bu kapsamda
kırsal turizme yönelik kamu kurum ve kuruluşları ve yabancı kaynaklardan bu alanda çeşitli
projeler yoluyla desteklemeler olmuştur. Desteklemelere son yıllarda Avrupa Birliği sürecinde
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’da doğrudan müdahil olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
kırsal turizm ile ilgili daha önce kapsamlı bir alan çalışması olmamasına karşın, KTB tarafından
2023 Türkiye Turizm Stratejisinde kırsal turizmin de yer aldığı görülmektedir.
13.4.2.1- Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde bölgesel
ölçekte turizm alanları sınıflandırılmıştır. Turizmin geleceği bu strateji çerçevesinde
biçimlendirilmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planına göre;
Karadeniz Bölgesi’ni “Yayla Turizmi Gelişim Koridoru”, Doğu Anadolu Bölgesi ile
Orta Karadeniz Bölgelerini “ Kış Turizmi Gelişim Koridoru”, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni
“Yemek ve Din Turizmi Gelişim Bölgesi”, Türkiye’nin diğer bölgelerini de “Kültür Turizmi
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ve Termal Turizm Gelişim Bölgeleri” olarak belirlemiştir. Yukarıda belirtilen bölgeler ve bu
bölgelerde ön plana çıkartılması düşünülen turizm şekilleri genel olarak değerlendirildiğinde
kırsal alanlar olduğu ve kırsal turizm faaliyetleri için belirli bir potansiyeli içerdikleri dikkat
çekmektedir.
Kırsal Turizm çok çeşitlilik gösteren bir ekonomik çeşitlilik türü olup, kırsal alanda
yaşayan insanlar için ek gelir kaynağı olma özelliği göstermektedir. Türkiye’de Kırsal turizmin
önemli bir bileşeni olan Yayla turizminin öncelikle yayla ve yeşil alanların yoğun olduğu Doğu
Karadeniz Bölgesinde geliştirilmesi planlanmaktadır. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin
yayla turizmine karşı ilgileri gitgide artmaktadır. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
bakımından en düşük orana sahip olan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en fazla
dağlık alanına sahip olan en yüksek yerlerinden birisidir. Bu bölgede insanların ağırlıklı geçim
kaynakları Tarım ve hayvancılıktır. Son yıllarda hayvancılıkla uğraşan işletmelerin sayısı
ekonomik sorunlar ve göç vermesi gibi nedenlerden dolayı azalmaktadır. Bölgede dağlık
alanların fazla olduğundan dolayı ekonomik olarak hayvancılık yapmak imkânsız hale
gelmiştir. Bu yüzden Turizm stratejisinde bu bölge için kış turizminin geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Avusturya’da Alp dağlarında Kırsal turizmin geliştirilmesi amacıyla kış
aktiviteleri çok geliştirilmiştir. Avusturya’nın dağlık alanlarında uygulanan proje örnekleri,
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile benzer bir yapı göstermektedir. Eğer düşünülen strateji başarılı
olduğu takdirde, ilerde bu bölgenin GSYİH’da aldığı pay doğru orantılı olarak artış
gösterecektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise GAP Projesi ile birlikte Kırsal turizm
alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu bölgenin zengin tarihi eserlerinden ve köklü yerleşme
tarihinden faydalanılması söz konusudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm faaliyetlerinin
doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, turizmin sermayesi olan
doğal kaynağı tehlikeye atmamak adına daha uzun vadeli kullanıma dayanan projeleri üretmek
ve hayata geçirebilmeyi hedeflemektedir. Kırsal turizm bu hedefler arasında en önemli yeri
tutmaktadır.
13.4.2.2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Bakanlık tarafından günümüze kadar Kırsal Turizme yönelik ciddi bir çalışma
yapılmamasına rağmen, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, uygulamaya 2009 yılının ikinci
yarısında akreditasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Avrupa Birliği’nin fonlardan
faydalanıcıların yararlanması mümkün olacaktır. IPARD Programında Kırsal Turizm, 3. Tedbir
olan Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi tedbirinin alt bileşenidir.
13.4.2.3- Çevre ve Orman Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü tarafından son zamanlarda Kırsal alanda orman köylerinde
yaşayan orman köylülerine yönelik krediler verilmektedir. Bu kapsamda orman köylerinde
pansiyon tarzı yatırımlar için Orman Genel Müdürlüğü tarafından krediler verilmektedir.
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13.4.2.4- Güney Doğu Anadolu Projesi
GAP İdaresi Başkanlığında Güneydoğu Anadolu illerinde proje kapsamında kırsal
turizmin desteklenmesi amacıyla çeşitli projeler desteklenmektedir.
13.4.2.5- Devlet Planlama Teşkilatı- Bölgesel Kalkınma Ajansları
DPT’nin bölgesel kalkınma ajansları tarafından uygulamaya konulan NUTS 2 1
düzeyindeki projelerde de mikro işletmelerin desteklenmesi söz konusu olduğundan bölgesel
kalkınma projelerinde Kırsal turizme yönelik yapılacak projeler desteklenebilmektedir.
13.4.2.6- TÜBİTAK
TÜBİTAK tarafından “Doğa Eğitimleri” adı altında projeler desteklenmektedir.
Desteklenen bu projelerde, Türkiye’nin değişik bölgelerinde doğa alanı, ulusal park vb. doğa
güzellikleri olan flora ve fauna bakımından zengin alanlarda bu bölgelerin farklı eğitim
kurumlarında öğrenim gören veya mezun olanlar tarafından gezilip görülmesi, doğa
konularında bilinçlerinin artırılması amaç edinilmektedir. Kabul edilen projeler vasıtasıyla,
bölgeye Türkiye’nin değişik bölgelerinden katılımcılar kabul edilmektedir. Katılımcıların hem
bölge ekonomisine katkısı hem de uygulanan başarılı projeleri görüp, bu konularda ilerde birer
gönüllü doğasever olması ve kazanılan bilgiyi yayması amaçlanmaktadır.
13.4.2.7- Belediyeler
Ülkemizde faaliyet gösteren belediyelerin kırsal turizm konusunda son yıllarda
çalışmalar yaptığı görülmektedir. Belediyelerin kırsal turizm olarak öne çıktığı konuların
başında termal turizm, rekreasyonel aktivitelerin geliştirilmesi, kırsal alanda yaşayan insanların
ürettikleri ürünleri pazarlamaları için olanak sağlaması şeklinde gerçekleşmektedir. Belediyeler
içerisinde Ankara iline bağlı Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren Beypazarı Belediyesi son
zamanlarda geliştirdiği başarılı projelerle bölgeye turist çekmede örnek çalışmaları hayata
geçirmektedir.
13.4.2.8- İl Özel İdareleri
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılında kapatılmasının ardından kırsal
alana yönelik yapılan çalışmalar İl Özel İdarelerine devredilmiştir. Bu kapsamda, İl Özel
İdareleri, kırsal altyapının geliştirilmesi konusunda çalışmaları yürütmektedir. Tarihi ve
kültürel değerlere sahip olup, ulaşımı zor olan bölgelerin turizme kazandırılmaları oldukça
güçtür. Bu yüzden bu yerlerin tanıtımının yanısıra, bölgeyi ziyaret edecek olan turistlerin yeterli
bir altyapı ile karşılaşması konusunda eksikliklerin belirlenip, giderilmesi sürecinde İl Özel
İdareleri önemli rol oynamaktadırlar.

)Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (Türkiye İBBS) (Fransızca: nomenclature d'unités
territoriales statistiques, NUTS), Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması içinde Türkiye için kullanılan sınıflandırmadır.

1
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13.4.3- Kırsal Turizme Hizmet Götüren Uluslararası Kuruluşlar Ve
Projeler
13.4.3.1- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından değişik bölgelerde bölgesel
dengesizliğin azaltılmasına yönelik projeler desteklenmektedir. BMKP tarafından desteklenen
DAKAP projesinde Kırsal Turizm yatırımları da desteklenmektedir. Yine BMKP-BTC (BaküCeyhan-Tiflis Boru Hattı Projesi) Çevresel Yatırım Programı ile işbirliği çerçevesinde 2004
yılında BMKP’nın öncülüğü ile başlamıştır. Proje boru hattının geçtiği bölgelerde yaşayan
doğal kaynak kullanıcılarının ve yoksul halkın ihtiyaçlarına, doğayla uyumlu yeni alternatiflerle
cevap verilmesi hedefler arasında olup, şu ana kadar Küçük Yatırımlar Fonu (KYF) I
kapsamında Ardahan, Artvin, Erzurum, Hatay, Kars ve Osmaniye illerinden yapılan proje
önerileri kabul edilmiştir. Küçük yatırımlar fonu II kapsamında ise Erzurum, Kars, Osmaniye,
Hatay ve Adana illerinden gelen projeler kabul edilmiştir. Bu kabul edilen projeler arasında
KYF I. Aşamada kabul edilen “Osmaniye İlinde Kırmıtlı Suluk alanında Kırsal Kalkınma için
Kuş Gözlem Turizmi” ve KYF II. Aşamada kabul edilen “Hatay İli Samandağ İlçesi Yoğunluk
Köyünde Doğa Turizmi Geliştirme” başlıklı projeler Kırsal Turizm ile doğrudan bağlantısı olan
projelerdir. Bu projeler vasıtasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekilerek bölge halkı için
ek gelir kaynağı sağlanması ve yaban hayatının kırsal alanda yaşayan insanlar arasında bilinç
düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. BMKP yine Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
Programını desteklemektedir. Bu bağlamda, “Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma
Programı”ndan edindiği deneyimlerden “Çevre ve Kalkınma Ulusal Programı”ndan da
yararlanarak, Türk hükümetine Avrupa Birliği’ne katılmak için gerekli çevresel şartları yerine
getirme konusunda destek sağlamaktadır.
13.4.3.2- Dünya Bankası (DB)
Dünya Bankası gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere odaklanarak bu ülkelerde
eğitim, sağlık, altyapı ve iletişimin yanı sıra ve daha pek çok amaç için düşük faizli borçlar,
faizsiz krediler ve hibeler sağlamaktadır. Dünya Bankası tarafından desteklenen projeler
arasında “Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi”, “Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak
Yönetimi Projesi” yer almaktadır.
13.4.3.3- Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi
BTC projesi kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı boyunca projenin kapsadığı
alanlarda kırsal alanlarda sosyal destek projesi kapsamında sürdürülebilir kırsal kalkınma
projeleri uygulanmaktadır. Bu projelerin amacı, boru hattının geçtiği bölgelerde arazisi zarar
görmüş tarım işletmelerine teknik bilgi sağlanması ve daha iyi tarım uygulamaları için destek
olunmasıdır. Bu projelerin kapsamında da kırsal turizmin ve eko turizmin geliştirilmesi ve
doğal alanların korunmasına yönelik olarak sürdürülebilir projeler yapılmaktadır.
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13.4.4- Kırsal Turizme Hizmet Götüren STK’lar ve Görev Tanımları
13.4.4.1- Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Derneği (SÜRKAL)
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Derneği tarafından sosyal sorumluluk ilkesinin
gerçekleştirilmesi kapsamında kırsal alanlarda kalkınmanın sağlanmasına yönelik projeler
yapılarak kırsala alanda zor koşullar altında yaşayan insanların daha iyi refah koşullarına
kavuşturulması hedeflenmektedir.
13.4.4.2- Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği
Bu derneğin sorumluluk alanlarına doğal alanların korunması, çevrenin zarar verici
etkenlerinin araştırılarak bozulmasının ve tahrip edilmesinin önüne geçilmesi, doğa ve çevre
hakkında gerek kentsel ve gerekse kırsal alanda yaşayan insanların eğitilmesi amaçlanmaktadır.
Projeler kapsamında, kırsal alanda ağaç ve ormancılık kültürünün geliştirilerek doğa turizminin
bölge ekonomisine bu şekilde bir katkısı olması hedeflenen amaçlar arasında yer almaktadır.
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Uygulamalar
Kırsal kalkınma çeşitlerini araştırınız.
Kırsal alan kavramını araştırınız.
Kırsal turizm ve kırsal kalkınma ilişkisini araştırınız.
Türkiye’de kırsal turizmin özelliklerinin araştırınız.
Kırsal turizme hizmet götüren uluslararası kuruluşları ve projeleri araştırınız.
Kırsal turizme hizmet götüren STK’lar ve görev tanımlarının araştırınız.
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Uygulama Soruları


Kırsal kalkınma kavramı niçin ortaya çıkmıştır? Açıklayınız.



Kırsal alan kavramını açıklayınız.



Kırsal turizm ve kırsal kalkınma kavramlarını açıklayınız.



Türkiye’de kırsal turizmin özelliklerini açıklayınız.



Kırsal turizme hizmet götüren uluslararası kuruluşları ve projeleri açıklayınız.



Kırsal turizme hizmet götüren STK’lar ve görev tanımlarını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalkınma, kırsal kalkınma ve kırsal alan kavramları açıklandıktan sonra kırsal turizm
ve kırsal kalkınma arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Avrupada kırsal turizm ile kırsal
kalkınmaya dair Alp dağlarında kırsal turizm, Avrupa federasyonu çiftlik ve köy turizmi ve
Grande Traversata delle Alpi örnekleri verildikten sonra Türkiye’deki kırsal turizme ait çeşitli
özellikler ele alınarak değerlendirilmişitir. Daha sonra kırsal turizme hizmet götüren
uluslararası kuruluşlar ve projeler ile kırsal turizme hizmet götüren STK’lar ve görev
tanımlarıkonularıyla bölüm tamamlanmış olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğünden
sağlanan fonların kullanıldığı alanların yoğunlaştığı konulardan biri verilmiştir?
A) Kırsal turizm
B) Kırsal kalkınma
C) Ekoturizm
D) Çiftlik turizmi
E) Akarsu turizmi
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’de, 1960’lı yıllarda planlama dönemi ile
birlikte çeşitli illerde fakirliğin azaltılıp bölgesel dengesizliğin giderilmesi amacıyla uygulanan
kırsal kalkınma projelerinin amaçlarından biri verilmiştir?
A) Sanayi faaliyetlerinin kırsal alanlara yayılmasını sağlamak
B) Kırsal alandan kentsel alana olan göçü önlemek
C) Kırsal alanlara yönelik gerçekleşen göç hareketini kontrol altına almak
D) Kentlere göç eden kırsal kökenli nüfusun yaşam standadlarını ihmal etmek
E) Kentlere göç eden kırsal kökenli nüfusun sağlık sorunlarını göz ardı etmek
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kalkınma sürecinde halkın kendi koşullarını
geliştirmesi için gereken faktörlerden biri verilmiştir?
A) Sağlık
B) Tarım
C) Eğitim
D) Ziraat
E) Turizm
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal alanda ortaya çıkarak, sadece o sorunu
yaşayanları ilgilendirmekten çıkarak bütün ülkeyi hatta birçok ülkeyi etkileyen meselelerden
biri verilmiştir?
A) Tarımsal üretimdeki verim düşüklüğü
B) Toprakların ıslah edilmesi
C) Refah düzeyinin artması
D) Eğitim düzeyinin artması
E) Göçlerin boyutu ve hızının azalması
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5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal mekânlarda yaşayanlara özgü nitelikler
doğru olarak verilmiştir?
I) Ekonomisi tarıma dayalı
II) Turizm faaliyetleri gelişmiş
III) Yüz yüze ilişkiler yaygın
IV) Sınırlı ölçülerde işbirliği ve uzmanlaşma
V) İklim koşulları uygun

A) I-II ve V
B) I-II ve III
C) III-IV ve V
D) II-III ve IV
E) I-III ve IV
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin yöre kalkınmasına sağlayacağı
faydalardan biri verilmemiştir?
A) Kırsal alanlara götürülecek altyapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin kalite ve sayısında
önemli miktarlarda artışlar görülmesi
B) Kırsal yöredeki kadınların aile içerisindeki rollerinin değişmesi ve kadının çalışma yaşamına
daha aktif olarak katılmasının kolay ve hızlı olması
C) Kırsal yöredeki kadınların aile içerisindeki rollerinin değişmeden kalması ve kadının çalışma
yaşamına katılmasının engellenmesi
D) Kırsal alanlarda yeni bina inşa etmektense, restorasyon çalışmalarıyla geleneksel mimari
tarz korunarak çevrenin peyzaj açısından daha planlı ve düzenli olması sağlanması
E) Kırsal halka yeni iş olanakları yaratarak kırdan kente göçün azaltılması veya önlenmesi ve
yerinde istihdam sağlanması
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Alp dağlarında yaşayan nüfusun……………
kadarının doğrudan veya dolaylı olarak turizm sektöründen yarar sağladığı hesaplanmaktadır.”
cümlesini doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
A) %30
B) %50
C) %70
D) %90
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E) %10
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “EuroGites” teriminin anlamı doğru olarak
verilmiştir?
A) Avrupa Birliği düzeyinde çiftlik ve köy turizmi ile ilgilenen ülkelerin ilgili
organizasyonların üyeliklerinin bulunduğu bir federasyondur
B) Avrupa Birliği düzeyinde akarsu ve mağara turizmi ile ilgilenen ülkelerin ilgili
organizasyonların üyeliklerinin bulunduğu bir federasyondur
C) Avrupa Birliği düzeyinde mağara ve yürüyüş turizmi ile ilgilenen ülkelerin ilgili
organizasyonların üyeliklerinin bulunduğu bir federasyondur
D) Avrupa Birliği düzeyinde yürüyüş ve kaya tırmanışı turizmi ile ilgilenen ülkelerin ilgili
organizasyonların üyeliklerinin bulunduğu bir federasyondur
E) Avrupa Birliği düzeyinde balon ve ornitoloji turizmi ile ilgilenen ülkelerin ilgili
organizasyonların üyeliklerinin bulunduğu bir federasyondur
9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Grande Traversata delle Alpi” projesinin
uygulandığı ülke ve lokasyon verilmiştir?
A) İsviçre- Güney Alp Dağları
B) Almanya- Kuzey Alpler
C) Fransa- Masif Central
D) İspanya- Orta Pirene Dağları
E) İtalya- Batı Alp Dağları
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yayla
Turizm merkezlerinin seçiminde kullanılan genel kriterlerden biri verilmemiştir?
A) Doğal değerlere yönelik potansiyelin zengin olması
B) Sivil mimari karakterinin olması
C) Kent merkezine ulaşımın kolay sağlanır olması
D) Diğer turizm çeşitlerinden bağımsız olması
E) Yöre halkının sosyal yapısının turizme yakın olması
Cevaplar
1) B

2) B

3) C

4) A

5) E

6) C

7) C

8)A

9) E

10) D
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14. KIRSAL TURİZM POLİTİKALARI VE GELECEĞİ

318

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1-Avrupa Birliği’nde Kırsal Turizm Politikası
14.1.1-Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulamalar
14.2-Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikası Ve Kırsal Turizm
14.2.1-Kalkınma Planları Kapsamında Türkiye’de Kırsal Turizm Faaliyetleri
14.2.2-Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Kırsal Kalkınma Ve
Kırsal Turizm
14.3-Kırsal Turizmle Kalkınmada Yaşanan Zorluklar
14.4-Kırsal Turizmle Kalkınmada Başarı Şartları
14.5-Kırsal Turizmin Geleceği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Avrupa Birliği’ndeki kırsal turizm politikalarını açıklayınız.
Türkiye’de kırsal kalkınma politikası ve kırsal turizm uygulamaları açıklayınız.
Kırsal turizmle kalkınmada yaşanan zorlukları açıklayınız.
Kırsal turizmle kalkınmada başarı şartlarını açıklayınız.
Kırsal turizmin geleceğini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Avrupa Birliği’nde kırsal
turizm politikası

Avrupa Birliği’nde kırsal
turizm politikalarının
neler olduğu ve bazı
Avrupa Birliği
ülkelerindeki
uygulamaların
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Türkiye’de kırsal kalkınma Türkiye’de kırsal kalkınma
politikası ve kırsal
politikalarında kırsal
turizm
turizmin yeri ve öneminin
kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal turizmle kalkınmada
yaşanan zorluklar

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal turizmle kalkınmada
başarı şartları

Kırsal turizmle kalkınma
sürecinde ortaya
çıkabilecek sorunların
anlaşılması
Kırsal turizmle kalkınmada
başarı şartlarının neler
olduğunun
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Kırsal turizm



Kalkınma



Planlama
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Giriş
Genellikle “köy kalkınması” ile eş anlamlı kullanılan “kırsal gelişme” veya “kırsal
kalkınma” kavramları, kırsal alanlarda yaşayan insan topluluklarının sosyal, ekonomik ve
kültürel açılardan yapısını değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin
geliştirilmesini, insan-toprak ilişkilerindeki dengesizliklerin giderilmesini, kentsel alanlardaki
fiziksel ve toplumsal altyapının yaratılmasını, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini
amaçlayan çok yönlü süreçleri, etkinlikleri ve örgütlenmeleri ifade etmek üzere
kullanılmaktadır.
Kırsal bölgelerde yaşayan insanların geçim kaynakları tarıma, ormana, özellikle bitkisel
ve hayvansal üretime dayanması nedeniyle kırsal gelişme deyince genellikle, tarım ve
hayvancılık kesiminin yapısı, sorunları, üretim, pazarlama, bu amaçla örgütlenme konuları akla
gelmektedir (Geray, 2011: 17). Nitekim Avrupa Birliği’nde konuyu bu bakımdan Ortak Tarım
Politikası altında şekillendirmektedir.
Şehirleşme süreci, durdurulamayan ve durdurulmasına gerek de olmayan bir gelişme
sürecidir ve bütün ülkelerin geleceğini belirleyen en önemli süreçlerin başında yer alan bir olgu
şeklinde değerlendirilebilir. Ancak, toplumsal katmanlar arası ve bölgelerarası dengeli
kalkınma, yerleşme, arsa ve konut politikalarıyla kentleşmenin yönü değiştirilebilir, daha
sağlıklı biçimde, daha normal bir hızla gerçekleşmesi sağlanabilir. Önemli olan kırsal kesimde
yaşam koşullarını, geçim olanaklarını iyileştirmek, fiziksel, toplumsal altyapı ve hizmetleri
köylünün ayağına götürmektir. Köyle kent arasındaki uçurumun giderilmesi, köye yönelik
politikaların ana amacı olmaktadır. Bu farklılıklar giderilmedikçe, kırsal bölgelerden şehirlere
yönelik olarak gerçekleştirilen göç hareketi sağlıklı, dengeli bir sürece dönüştürülemez. Kırsal
alanda boş duran işgücünü değerlendirmenin en etkin yolu, tarıma dayalı endüstrileri
geliştirmek, böylece kırsal bölgelerde istihdam olanakları yaratmaktır (Geray, 2011: 70).
Kırsal turizm; kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm
türleriyle de son derece kolay uyum sağlayabilen bir turizm şekli olduğundan, çeşitli yerel,
ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği zenginleştirilerek, dünyanın pek çok ülkesinde
insanların tatillerini kırsal bölgelerde geçirmelerine neden olmaktadır. Doğayı temel alan
turizm yaklaşımı içinde sürdürülebilir turizmin alt kategorisi olarak hızla büyüyen ekoturizmin
yanı sıra çiftlik ve tarım turizminin de ön plana çıkmakta olduğu ileri sürülebilir.
Bu konuda örnek alınabilecek en güzel politikalardan biri Avrupa Birliği’nin “Kırsal
Kalkınma Politikası” olup, bu politikanın önemli araçlarından biri de kırsal turizm politikasıdır.
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14.1-Avrupa Birliği’nde Kırsal Turizm Politikası
Avrupa Birliği ülkeleri incelendiğinde, kırsal turizmin oldukça gelişmekte olduğu
görülmekte olup, uygulanan kırsal kalkınma politikalarında neredeyse tüm ülkeler ortak bir
bileşen olarak kırsal turizme yer vermektedir. Avrupa Birliği’nde 2,5 milyonu aşkın işletme
turizm sektörüne dahil olmuş ve bunun %80’den fazlası mikro kategoride sınıflanmakta olup,
işletmeler ortalama 6 kişi istihdam etmektedir. Buradan da görüldüğü gibi, kırsal turizmin
işsizliğin kentsel alanlara nazaran daha yüksek olduğu kırsal alanlarda, işgücü oluşturulmasına
katkısı büyüktür (Şerefoğlu, 2012: 41).
Avrupa Birliği’nde kırsal turizm, “Kırsal Kalkınma Politikası” kapsamında ele
alınmaktadır. Kırsal Kalkınma Politikası da Ortak Tarım Politikasının iki ana ekseninden biri
olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan kırsal turizm konusunu iyi irdeleyebilmek için
öncelikle Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasını ve bu çerçevede yürütülen Kırsal
Kalkınma Politikasını değerlendirmek daha doğru olacaktır.
Avrupa Birliği kırsal kalkınma konusuna uzun yıllar boyunca Ortak Tarım Politikası
kapsamında yer vermiştir. Ortak Tarım Politikası’nın ilk yıllarında, kırsal kalkınma daha çok
çiftliklerin fiziksel sermayelerini iyileştirmek ya da artırmak şeklinde düşünülmüş ve
uygulanmıştır. 1970’lerdeki bu bakış açısı daha çok sektörel karakterde olup, tarımın yapısal
sorunlarını çözmeye yönelik olarak uygulanmıştır. Politikaların ortak amacı, gıda zincirini
güçlendirerek işletmelerin sermayelerini arttırmaya yönelikti. Günümüz kırsal kalkınma
politikalarına yakın uygulamalar ise, 1970’lerin başlarında getirilen erken emeklilik, mesleki
eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla karakter değiştirmeye başlamıştır. Buna ilave olarak “Az
Tercih Edilen Bölge” kavramı geliştirilmiş ve belli kriterlere göre, alana dayalı kırsal kalkınma
yardımları yapılmıştır. Fakat Ortak Tarım Politikasının ileri dönem reformları ile beşeri
sermaye ve tarım kesiminin kırsal alandaki çoklu işlevi önem kazanmaya başlamasıyla birlikte,
günümüz Avrupa Birliği kalkınma politikası ortaya çıkmıştır.
Avrupa Birliği’nde kırsal kalkınma ile ilgili olarak en önemli gelişme Ajanda 2000
reformu ile gerçekleştirilmiş ve kırsal kalkınma Ortak Tarım Politikası’na ikinci sütun olarak
eklemlenmiştir.
Günümüzde Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikasının genel amacı, “Avrupa’nın
kırsal alanları için entegre ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu
kapsama tarım-çevre ilişkileri, ürün kalitesi, insan kaynakları ve istihdamı, hayat kalitesi, kırsal
turizm konuları girmektedir.
Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma politikalarının ana yapısı, Kırsal Kalkınma Avrupa
Tarımsal Fonu (KKATF) ile desteklenen kırsal kalkınma hakkında 2005 yılında Konsey
Tüzüğü ile düzenlenmiştir. Bu Tüzük ile 2007 ve 2013 programlama dönemi için belirlenen
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikasının üç ana hedefi vardır ve bu hedefler üç temel eksen
ile gerçekleştirilmektedir. Bu eksenler;
1- Tarım ve ormancılık sektörünün rekabet edebilirliğini geliştirmek,
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2- Doğal çevreyi ve kırsal alanı iyileştirmek,
3- Kırsal alanlardaki hayat kalitesini iyileştirmek
çeşitlendirilmesini teşvik etmek olarak belirlenmiştir.

ve

kırsal

ekonominin

Bu süreç içinde yararlanması düşünülen argümanlardan biri olan Kırsal Turizm ise,
kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi kapsamında ele alınmıştır.
Üye devletler ve bölgeler bu üç eksenden faydalanabilmek için, sağlanan kırsal
kalkınma kaynağını bu üç eksen arasında dengeli bir şekilde dağıtmak zorundadırlar. Buna ek
olarak bir kısım fonu (daha önceki bölümlerde ele alınmış olan) LEADER Topluluk Girişimi
ile yapılan projelere ayırmaları gerekir. Her üye devlet 2007’den önce olduğu gibi hangi
tedbirlere ne kadar maddi kaynak ayıracaklarını gösteren bir kırsal kalkınma programı
hazırlamakla yükümlüdür.
2007 ve 2013 dönemi için Avrupa Birliği genelinde daha kapsamlı ve bütüncül bir kırsal
kalkınma stratejisi öngörülmüştür. Bu kapsamda 2007-2013 kırsal kalkınma program dönemi
Topluluk Stratejik Rehberi hakkında Konsey Kararı oluşturulmuştur. Bu ise, Avrupa Birliği
Strateji Rehberlerine dayanarak hazırlanacak olan Ulusal Strateji Planları ile başarılacaktır
(Avrupa Komisyonu, 2008).
Bu strateji yaklaşımının kırsal kalkınmada, Avrupa Birliği desteğinin Avrupa Birliği
düzeyinde hangi alanlarda en çok faydayı sağlanacağının belirlemesine, Lizbon ve Göteborg
Ajandaları ile belirlenmiş olan Avrupa Birliği öncelikleri ile destekler arasında bağlantının
kurulmasına, diğer Avrupa Birliği politikalarıyla uyumun sağlanmasına, pazar odaklı Ortak
Tarım Politikası’nın uygulanmasına, eski ve yeni üye devletlerde ortaya çıkacak olan yeniden
yapılanma ihtiyacına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
1698/2005 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü, Kırsal Kalkınma Avrupa Tarımsal
Fonundan karşılanan Avrupa Birliği kırsal kalkınma desteğinin üye ülkeler tarafından
kullanılabilmesi için gerekli olan kuralları içermektedir. Tüzük; Avrupa Birliği Kırsal
Kalkınma Politikasının hedeflerini, önceliklerini, tedbirlerini ve stratejik çerçevesini de
tanımlamaktadır. Stratejik çerçeve denildiğinde, ‘Kırsal Kalkınma Politikası Topluluk Strateji
Rehberleri’nin oluşturulma metodolojisi ve ulusal strateji planları anlaşılmalıdır. Bunlara ek
olarak söz konusu tüzükte, üye devletler ve komisyon arasındaki sorumluluk paylaşımı
temelinde, ortaklık, programlama, değerlendirme, finansal yönetim, izleme ve kontrol hakkında
kurallar belirlenmiştir.
Kırsal Kalkınma Avrupa Tarımsal Fonu ile Topluluk’un önceliklerine uygun olan
ulusal, bölgesel ve yerel eylemler desteklenir, bu desteklerin uygunluğunu Komisyon ve üye
devletler birlikte düzenler. Kırsal Kalkınma Avrupa Tarımsal Fonundan sağlanan fon,
Ekonomik ve Sosyal Uyum politikaları ve özellikle balıkçılık destek mekanizması ile uyumlu
olmalıdır. Bu uygunluk ise, Topluluk strateji rehberleri, ulusal strateji planları ve kırsal
kalkınma programları ve Komisyon raporu ile sağlanacaktır.
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Kırsal Kalkınma Avrupa Tarımsal Fonundan, Ekonomik ve Sosyal Komite, Uyum
Fonu, Balıkçılık için Topluluk Mali Aracı ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanan fonlar ve
diğer Birlik mali araçları gibi farklı Birlik fonları arasında koordinasyonun sağlanmasından
Komisyon ve üye devletler birlikte sorumludurlar.
Tüzük, daha önce de belirtildiği gibi kırsal kalkınmaya stratejik yaklaşımın çerçevesini
çizmektedir. Buna göre Birlik 2007 ve 2013 yıllarını kapsayan programlama dönemi için
Birlik’in stratejik öncelikleri ile uyumlu Kırsal Kalkınma Topluluk Strateji Rehberlerini
hazırlamakla yükümlüdür. Bu rehberler Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma çatısını oluşturan
ve ilk bölümde yukarıda belirtilen tematik eksenleri uygulamak için gerekli olan stratejik
öncelikleri belirlemektedir. Hazırlanan bu rehberler Avrupa Birliği’ni kuran anlaşmanın 37.
Maddesindeki prosedüre göre Birlik tarafından kabul edilir. Gerek görülmesi durumunda, bu
rehberler gözden geçirilerek yenilenmektedirler.
Strateji Rehberleri Birlik tarafından kabul edilince, bu rehberler temel alınarak üye
devletler tarafından Ulusal Strateji Planları oluşturulur. Bu planlarla üye devletler Kırsal
Kalkınma Avrupa Tarımsal Fonundan öncelikli alanlarını dikkate alarak hangi hedefleri
belirlediklerini, Kırsal Kalkınma Avrupa Tarımsal Fonundan ve diğer mali kaynaklardan
alacakları katkıyı belirtirler. Bu planların nelerin içerilmesi gerektiği detaylı bir şekilde Tüzükte
düzenlenmiştir.
Ulusal planlar Strateji Rehberlerine uyumlu olarak, ulusal düzenlemeler kapsamında ve
yine tüzükle tanımlanmış paydaşlar ile yakın işbirliği çerçevesinde hazırlanmaktadır. Üye
ülkeler kırsal kalkınma programlarını yapmadan önce ulusal stratejilerini Komisyon’a
göndermekle yükümlü olup, 2010 yılından başlamak üzere üyeler ulusal plan ve hedeflerin
uygulanmasıyla ilgili gerçekleşen ilerlemeyi, uygulamaların Birlik stratejilerine katkısını konu
eden raporları iki yılda bir olmak üzere Komisyon’a göndermektedirler. Bu raporlarda, ulusal
kırsal kalkınma programlarının uygulanmasıyla ilgili ilerlemelerden, değerlendirme süreci
devam eden her programın çıktıları hakkında bilgi verilmektedir. Bu raporlar temel alınarak
Komisyon, Strateji Rehberleri ve ulusal planların uygulanmasıyla ilgili ana gelişmelerin,
eğilimlerin, zorlukların özetlendiği Komisyon raporunu iki yılda bir olmak üzere hazırlar. Söz
konusu rapor, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Avrupa Ekonomik ve sosyal Komitesi ve
Bölgeler Komitesine sunulur.
Kırsal kalkınma programları, aynı tüzükte bahsi geçen paydaşlarla yakın işbirliği
halinde üye devlet tarafından hazırlanır. Üye devletler her bir program için Komisyon’a bir
teklif verirler, yani programlarını onaylanmaları için Komisyon’a sunarlar. Komisyon
programları Topluluk stratejisine, ulusal stratejiye ve bu tüzüğe uygunluk bakımından
değerlendirir. Eğer Komisyon, uygunluğun olmadığını tespit ederse üye ülkeden programı
revize etmesini isteme yetkisine sahiptir.
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren genel sürdürülebilir kalkınma modellerinin yerini,
bölgesel-yerel kalkınma modelleri almaya başlamıştır. Bunda en önemli etken genel anlamda
bir sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının oldukça zor olması, buna karşın bölgesel çaplı
yerel kalkınmalarla genel kalkınmaya ulaşmanın daha kolay olmasıdır. Bu nedenle de kalkınma
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telaşında olan tüm ülkelerde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de bölgesel sürdürülebilir
kalkınma önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazırlanan çeşitli bölgesel kalkınma
programları, kırsal alanlardaki tarım, turizm ve kültürel değerleri faaliyete geçirmeyi amaç
edinmiştir (Kluge and Schramm, 2002:2).
Bir ülkenin kendi idari oluşumuna göre bir ya da daha fazla kırsal kalkınma programı
olabilir. Örneğin, İtalya idari olarak yedi farklı bölgeye ayrılmıştır ve her bölge için farklı kırsal
kalkınma programı oluşturulmuştur. Fakat her bölge için farklı program sunmak veya hepsi için
bir tane sunmak için ülkenin kendisi karar vermektedir.
Avrupa’nın yüzölçümünün %80’lik bölümü kırsal alanlardan oluşmakta ve bu kırsal
alanlarda
toplam nüfusun yaklaşık %25’lik kısmı ikamet etmektedir. Kırsal alanlarda yaşayan
nüfusun azlığı nedeniyle, Avrupa kırsal bölgeleri sürekli teşvik edilmekte ve özellikle kırsal
kesimde yaşayan halkın kırsaldan ayrılmaları engellenmeye çalışılırken, kentsel alanlardan da
kırsala doğru bir çekim hattı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda da Avrupa Birliği’nin
kırsal kalkınma politikasında, kırsal turizmin gelişimi için, kırsal alanların ve kırsal mirasın
korunması ve gençleştirilmesini içine alan tedbirleri uyguladığı gözlenmektedir (Wodenberg
1992’den alıntılayan Şerefoğlu, 2009:60).
Avrupa Birliği’nde kırsal turizme olan ilgi Avrupa Komisyonu’nun turizme olan
yakınlaşmasıyla ortaya çıkmış ve kırsal turizme yönelik ilk resmi açıklama 1986 yılında turizm
sektöründe topluluk faaliyetlerinin değerlendirildiği politika belgesinin taslağında yer almıştır
(Şerefoğlu, 2009:59).
Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da turizm alışkanlıkları üzerine yaptığı bir araştırmada
kırsal turizmin geliştiği ülkelerde insanların en az 1/3’unun tatillerini geçirmek amacıyla kırsal
alanlara gittiği sonucuna varılmıştır (Aydın, 2012:40). Bu sonuçlar Avrupalıların kırsal turizme
verdikleri önemi ifade acısından önemlidir. Bu önemi kırsal alanların kalkınmasında
yönlendirici bir güç olarak düşünülen bazı örgütlenmeler oluşturmalarından, ulusal ve
uluslararası dernekler altında birleşmelerinden de anlamaktayız. Ahipaşaoğlu ve Arıkan’ın
(2006) da belirttiği gibi Uluslararası Kırsallık-Çevre Kalkınma Derneği (International Ruraland
Ecological Development Association: R.E.D.) bunlardan bir tanesi olup; tarım-çevre-turizm
kapsamında bazı seminerler düzenlemekte ve bu seminer sonuçlarını ilgilenenlerin
faydalanmasına sunmaktadır.
Avrupa Birliği’nde 1994 öncesi dönemde Leader (Leader I ve Lesder II) girişimleriyle
turizmin desteklenmesine çalışılmış, 1994-1999 dönemi boyunca da AB Kırsal Kalkınma
Politikası çerçevesinde kırsal turizm kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin
gelirlerinin artırılması kapsamında teşvik görmüştür (Şerefoğlu, 2009: 61). Gündem 2000’le de
Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma kapsamında maddi bir takım düzenlemelere
gidilmiştir. Gündem 2000’de en önemli amaç olarak tarım ve ormancılık sektörünün
güçlendirilmesi, kırsal alanlarda rekabetin artırılması ve çevrenin ve kırsal mirasın
sürdürülmesi ve korunması beklenirken; 2000-2006 döneminde Kırsal Kalkınma Konsey
Tüzüğü ile turistik aktivitelerin ve turizmle ilişkili faaliyetlerin teşvik edilmesi programa
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bağlanmıştır (Şerefoğlu, 2009:61). Bu dönemin turizm için en önemli mali yardımı Avrupa
Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) tarafından sağlanmakta olup, çok önemli bir kısmı altyapının
geliştirilmesi, mesleki vasıfların artırılması, turizm işletmelerinin geliştirilmesi, konaklama ve
diğer turizm tesislerinin ıslahı için kullanıma sokulmuştur (Şerefoğlu, 2009:61).
20 Temmuz 1999 tarih ve 1999/595/EC sayılı kararı ile 10 merkezi ve Doğu Avrupa
ülkesindeki tarımsal ve kırsal yapıyı yeniden şekillendirmek için oluşturulmuş bir mali katkı
programı olarak 2000-2006 yıllarını kapsayan SAPARD (Special Accesion Programme for
Agriculture and Rural Development-Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Katılım Programı)
oluşturulmuştur. AB Komisyonu’nun 2007-2013 dönemi AB Kırsal Kalkınma Politikası’nda
da kırsal turizme ağırlıklı olarak yer verilmiş; hem üye ülkelerde hem de aday ülkelerde kırsal
turizm faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.

14.1.1-Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulamalar
1-Fransa
Fransa’da ilk köy evleri 1951’de turizme açılmıştır. 1954’de “Gite Rural de France”
adını taşıyan kırsal turizm ağı yaratılmıştır. Fransa’da bugün Gites de France’a bağlı 58 bin
işletme vardır.
2-İtalya
Bugün İtalya’da kırsal turizm, çiftliklerle yakından ilişkili olduğu için daha çok
agroturizm veya çiftlik turizmi adıyla anılmaktadır. İtalya’daki çiftlik turizmi
uygulamalarından bir örnek vermek gerekirse; Latium bölgesindeki bir çiftlikte; ziyaretçilere
çiftlik kampinginde konaklama, atla gezinti, gölde balık avlama olanakları sunulmaktadır.
Başlıca işlevsel binalar; tarihi 15.yüzyıla inen büyük merkezi bir ev, dinsel törenlerin yapıldığı
eski bir kilise, çiftlik hayvanlarının etlerinin satıldığı bir kasap dükkanı ve geleneksel yemekler
sunan bir restorandır. İtalya’da 2000’de kayıtlı 9.314 agroturizm işletmesi bulunmaktadır.
3-İngiltere
İngiltere’de kırsal turizm ve günübirlik kırsal rekreasyonel etkinliklere katılma oranı
çok yüksektir. Çiftliklerin kırsal turizmde kullanılması da yaygındır. Kırsal turizmin
İngiltere’deki farklılıklarından biri de kalite kontrol sisteminin olması ve eğitimlerin
verilmesidir.
4-İspanya
İspanya’da kırsal turizmde 2003 yılında 7.000 civarında tesiste bulunana 50.000 adet
yatak hizmet vermekteydi. İspanya’da kırsal turizm, nüfusu az, seyrek yerleşme dokusuna
sahip, göç veren bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınması için çok önemli bir fırsat olarak
görülmektedir.
5-Avusturya
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Avrupa’da kırsal turizmin geleneksel biçimde uygulandığı en eski ülkelerden biri olan
Avusturya, tarımsal faaliyetleri desteklemek ve kırlardan şehirlere yönelik göçü önlemek üzere
yaklaşık 100 yıldan bu yana “agroturizm” uygulamalarını hayata geçirmiştir ve 1964 yılında
ayrıca “çiftlik tatili” ağı da kurulmuştur.
6-Almanya
Almanya’da 2005 yılında kırsal turizm kapsamında faaliyet gösteren işletme sayısı
1.500 civarındadır. Ülkenin her tarafında kırsal turizm ya da çiftlik turizmi örnekleri
görülmektedir.
7-Romanya
Romanya, Avrupa Birliği’ne katılım öncesi programlardan kırsal turizm için önemli
derecede yararlanmıştır. Ülkede 2.500’ü aşkın kırsal ev ve agroturizm pansiyonu toplam 7.500
odaya sahiptir (Baykal, 2012: 20-23).
Avrupa çapında kırsal turizmle ilgili olarak faaliyet gösteren başlıca örgütlere örnek
olarak; 1-European Federation for Farm and Village Tourism-Çiftlik ve Köy Turizmi Avrupa
federasyonu (EUROGITES)
2-Rural Tourism International Training Network – Kırsal Turizm Uluslararası Eğitim
Ağı (RTI-TN) ve
3-European Centre for Ecological and Agricultural Tourism- Ekolojik ve Tarım Turizmi
İçin Avrupa Merkezi (ECEAT)
gösterilebilir.

14.2-Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikası Ve Kırsal Turizm
Türkiye, sosyal ve ekonomik kalkınmasını belirli bir plan ve program içinde yürüten ve
planlı kalkınmayı 1930’lu yıllarda uygulamaya koyan ender ülkeler arasında gösterilebilir.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında dönemin hükümetleri kalkınmanın kırsal kalkınma
sayesinde gerçekleşebileceğini düşünerek, köylüye yönelik önemli adımlardan biri olan 1924
yılında “Köy Kanunu” çıkarılmıştır. Bu yasa ile kalkınmanın köyden başlaması gereği
vurgulanmış, köylere hukuki bir kişilik tanınmış ve tarihimizde ilk defa köy toplulukları özerk
bir yapıya kavuşturulmuştur. Köy Kanununun öngördüğü görevlerin ne ölçüde gerçekleştiğine
ilişkin güvenilir bilgiler bulunmamasına rağmen, çeşitli nedenlerle, köylere bırakılan görevlerin
istenilen ölçüde yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. 1929 Dünya ekonomik bunalımının
etkisiyle, yasanın uygulanması gecikmiş, araya II. Dünya Savaşı girmiştir. Savaş sonrası
dönemde ise, köylerin yol, okul, su ve benzeri hizmetler, köy gelirlerindeki yetersizlik
nedeniyle Devlet tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise, köy gelirlerinin büyük
bölümü tarıma ve ekonomik konulara değil, yönetim giderlerine görülmektedir.
1935 verilerine göre kırsal nüfusun %90’dan fazlası okuma-yazma bilmeyen, düşük
gelirli, kaynakları son derece yetersiz bir kitleden oluşmaktaydı. Böyle bir toplumun hızla
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kalkınmasında en öncelikli konunun eğitim ve üretim olması düşünüldüğünden, 17 Nisan 1940
tarih ve 3803 sayılı kanunla Köy Enstitüleri kurulmuştur.”
Bu dönemde çıkarılan önemli yasalardan biri de 1945 yılındaki “Çiftçiyi
Topraklandırma Yasası”dır. Bir yandan toprak mülkiyetini tarımsal üretimi arttıracak biçimde
düzenlemek ve çeşitli nedenlerle kullanılmayan toprakların değerlendirilmesi amacını güden
bu yasa ile daha çok kamuya ait toprakların dağıtımına ilişkin kararlar uygulamıştır.
Alt yapı hizmetlerinin asgari düzeyde sağlanabilmesi ve yetersiz kamu kaynaklarından
maksimum düzeyde yararlanılması amacıyla, 1970’li yıllarda Köy Kentler ve Tarım Kentleri,
1980’li yıllarda ise Merkez Köyler çözüm aracı olarak görülmüştür. Bu politikalara paralel
olarak kamu kurumlarında da kurumsal anlamda değişimler yaşanmıştır. Kırsal altyapının
iyileştirilmesinde 1950-85 yılları arasında Yol Su Elektrik ve TOPRAK-SU Genel
Müdürlükleri, 1985 sonrası ise başta Köy Hizmetleri olmak üzere Tarım Reformu, Toprakİskan ve Or-Köy Genel Müdürlükleri farklı roller üstlenmişlerdir (Işık, ve Baysal, 2011: i).
2005 sonrası ise kırsal alt yapı eksikliklerinin halen var olması yeni politika arayışlarını
beraberinde getirmiş ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılarak KÖYDES ve BELDES
projeleri uygulamaya konulmuştur. Tarım işletmelerinin geliştirilmesi amacıyla 1986-95
döneminde KKDF ve 2005 yılından itibaren de Dünya Bankası kaynaklı Köy Bazlı Katılımcı
Yatırım Programı, Tarım Bakanlığınca başarıyla uygulanan kırsal kalkınma faaliyetleri
arasında gösterilebilir.

14.2.1-Kalkınma
Faaliyetleri

Planları

Kapsamında

Türkiye’de

Kırsal

Turizm

Türkiye’de kalkınma 1963 yılından itibaren kalkınma planlarıyla yönlendirilen bir yapı
göstermektedir. Cumhuriyet tarihinde ilk beş yıllık kalkınma planı 1963’de uygulanmaya
başlamış, günümüze gelene kadar sekiz adet beş yıllık kalkınma planı uygulanmış ve 2007
yılında da yeni bir uygulamayla 7 yıllık bir sureci kapsayan dokuzuncu kalkınma planı
uygulamaya girmiştir. Bu arada 1962, 1978, 1984, 1995 ve 2006 yıllarında da birer yıllık Geçiş
Yılı Programlarının uygulanması söz konusu olmuştur.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1963-1967) ne kırsal kalkınma konusundan,
ne de kırsal turizmden bahsedilmektedir. Bu planda turizmden ödemeler dengesi açıklarının
kapatılması için geniş ölçüde yararlanılmasının gerekliliğinden ve bu bağlamda da çok fazla
dağılmadan sadece turist çekme kabiliyeti yüksek olan alanların geliştirilmesine öncelik veren
tedbirlerin uygulanmasından bahsedilmektedir (DPT, 1963:425).
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1968-1972) nüfusun büyük bir kısmının kırsal
yörelerde yaşamakta olduğundan ve köylerden kentlere doğru hızlı bir göçün ve kentlerde
çarpık bir konutlaşmanın başladığından, kırsal alanlarda yeni mesleklerin ortaya çıkmaya
başladığından ve bu alanlara yapılacak yatırımların teşvik edilmesi gerektiğinden
bahsedilmektedir (DPT, 1968:55,57,263). Turizmle ilgili olarak ise, Birinci Kalkınma Planı ile
turizm konusunda elde edilmek istenen değerlere ulaşılamadığı, turistik potansiyeli yüksek olan
bölgelerde yatırımların desteklenmesi gerektiği, kitle turizminin teşviki ve altyapı çalışmalarına
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ve turizm konusunda eğitime önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir (DPT, 1963:
93,299,593,601).
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da (1973-1977) kırsal kalkınma ve kırsal
turizm kavramlarına rastlanmamaktadır. Fakat kırsal yerleşimin dağınık dokusu nedeniyle
kırsal alanlara götürülen hizmet düzeyinde ikinci kalkınma planı döneminde bir gelişme
olmadığından, bu dokunun gerek köy kalkınmasını, gerekse milli kalkınma çabalarını olumsuz
yönde etkilediğinden bahsedilmektedir (DPT, 1973:95,113). Bu yerleşim dokusu kalkınmaya
ayrılacak kaynakların israfına ve etkinliğinin de düşük olmasına sebep olmuştur (DPT,
1973:844). Bu dönemde de turizmle ilgili olarak yatırımların öncelikli bölgelerde
yoğunlaştırılmasına ve kitle turizminin gereklerine uygun hareket edilmesine devam edilmesine
karar verilmiştir (DPT, 1973:618).
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1979-1983) kırsaldaki hızlı nüfus artışının
topraksız aile sayısını artırdığından, bu nedenle kırsaldan kentlere doğru göçlerin hız
kazandığından bahsedilmektedir (DPT, 1979:13,147). Bu kapsamda kırsalda gelişmeyi
hızlandırmak amacıyla;
- Etkili bir toprak reformu,
- Demokratik kooperatifleşme,
- Köylüye donuk devlet düzenleme ve desteği,
- Köykentler yoluyla yeni bir üretim düzeninin kurulması araçlarının kullanılması
gerektiğine değinilmiştir (DPT, 1979:288).
Ayrıca ilk kez bu planda; tarihi çevrenin ve önemli savaş alanlarının, kırsal ve kentsel
dinlence bölgelerinin saptanması, korunması ve ulusal tarihi parklar çerçevesinde iç ve dış
turizme yönelik olarak değerlendirilmesi çalışmalarına hız verilmesi gereğine yer verilmektedir
(DPT, 1979:297). Kırsal kesime dair yapılması gereken düzenlemelere de yine ilk kez bu plan
çerçevesinde ağırlıklı olarak yer verildiği görülmektedir (DPT, 1979:)
Köykent projeleri kavramı ilk kez bu planla hayat bulmuş ve kırsaldaki kalkınmayı
sağlamak için kırsaldan kentlere göçü de engellemek üzere sanayi sektörünün kırsala
getirilmesi düşüncesi ilk kez gündeme gelmiştir.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1985-1989) en önemli özelliği ise; hizmet
bütünlüğünü gerçekleştirerek kırsal alanda yaşayanların gelirini artırmak, sosyal ve kültürel
gelişmelerine katkıda bulunarak kalkınmalarına hız kazandırmak üzere “Entegre Kalkınma
Projeleri” uygulamasına ilk kez değinilmiş olmasıdır (DPT,1985:158). Kırsal gelirin
yükseltilmesi, kırsal altyapının geliştirilmesi amacıyla yeni projelerin uygulanmasına imkân
tanınması ve kırsal hane halkına tarım dışı ek gelir temininin sağlanması (tarıma dayalı sanayi,
el sanatları, küçük sanayi ve hizmetler sayesinde) bu planda kapsamlı bir şekilde yer almaktadır
(DPT, 1985:132). Bu planda da doğrudan kırsal turizm tanımlaması yer almasa da; kırsal
yerleşmeler için turizm ve rekreasyon amaçlı alanlar hakkında doğru kararların verilebilmesine
önem gösterilmesi gereğinden bahsedilmektedir (DPT, 1985:158).
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Ülkemizde kırsal turizme yönelik politikalar bakımından Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’ndan itibaren kalkınma planlarında doğal, tarihi, arkeolojik, kültürel varlıkların
korunması ve turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirilmesi ve dış pazarlarda değişen
tüketici tercihleri dikkate alınarak kış, av ve su sporları, festival, sağlık, termal ve gençlik
turizmi gibi alternatif turizm gizilgücünün değerlendirilmesi gibi kırsal turizmle
ilişkilendirilebilecek politikalara rastlanmaktadır.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) döneminde de kırsal alan planlama
yönetimi çerçevesinde “Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri” nin kullanımına yer verilmektedir
(DPT, 1990:359). Kırsal alanlarda tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesi ile yeni iş imkânları ve
gelir kaynaklarının yaratılmasına ağırlık verilmesinden, merkezi nitelikte kırsal yerleşme
birimleri tespit edilip gelişmelerin sağlanmasından, kırsal alanda mahalli hizmetlerin
verimliliğinin artırılması için ilce özel idarelerinin kurulmasının gerektiğine vurgu
yapılmaktadır (DPT,1990:303,318,320). Kırsal alanda kalkınmanın hızlandırılması için, bilgi
akışının hızlandırılması, kırsalda farklı faaliyet kollarının yaygınlaştırılmasının sağlanması,
kırsal bölgelerde yaşayan halkın eğitim ve kültür düzeyinin artırılması, sağlık imkanlarının
iyileştirilmesi sağlanmalıdır görüsü on plana çıkmaktadır (DPT, 1990:342).
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) kırsal kalkınmanın süreklilik ve
kalıcılık temellerine kavuşturulamadığı için, kır-kent arasındaki refah düzeyi farkının giderek
açıldığından ve kırsal nüfusun kentlere yığıldığından bahsedilmektedir (DPT, 1996:17). Altıncı
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kırsal alanlarda mahalli hizmetlerin verimliliğini artırmak için
kurulması planlanan İlçe Özel İdarelerinin kurulamadığına da değinilmektedir (DPT,
1996:130).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005) kırsal kalkınmanın
yaygınlaştırılmasını ve hızlandırılmasını sağlayacak kırsal alan idari örgütlenme çalışmalarının
henüz istenilen düzeye gelmediğinden, doğrudan üreticilere finansman sağlayan kırsal
kalkınma projelerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına başlanacağından bahsedilmektedir
(DPT, 2001:71,133). İlk kez Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile kırsal kalkınma
projelerinde sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması konusuna yer verilmektedir (DPT,
2001:229). Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine bu planda da devam edilecektir
(DPT, 2001:229). Bu planlama döneminde de kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak
ve işsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan, turizm, el sanatları, hayvancılık,
dokumacılık gibi alanlarda girişimciler desteklenmeye devam edilecektir (DPT, 2001:71).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde hazırlanan Turizm ve Kırsal Kalkınma
Özel İhtisas Komisyonu Raporunda da (DPT, 2000a:34) turizmin çevreyle dost bir yapı
sergilemesi gerektiğinden, çevresel değerler korunurken kırsal ve endüstrileşmiş bölgelerde
ekonominin çeşitlilik kazanmasının ekoturizm ile mümkün olabileceğinden bahsedilmektedir.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu
Raporu’nda ise (DPT, 2000b:64), kırsal toplumun yaşam niteliğinin geliştirilmesi çerçevesinde,
kırsal insanın gelir ve yaşam güvencesi için, modern tarım, tarım ürünleri işleme ve
değerlendirme, kırsalda konumlanmış sanayi, kırsal turizm alanlarında ek gelir sağlayıcı üretim
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ve hizmet alanları geliştirilerek, istihdam olanakları artırılması gerektiğinden bahsedilmektedir.
İl özel idarelerinin kırsal nitelikteki alt yapı projelerine, özellikle okul binaları yapımında,
tarım, el sanatları, turizm kapsamında önemli destekler sağladığı gözlenmektedir (DPT,
2000b:28). Bu plan döneminde, modern koy modern tarım ilkesinden hareketle yöresel ve
bölgesel potansiyel iş imkânlarının (kayak, turizm, arıcılık, tavukçuluk, hayvancılık, halı ve
kilim dokumacılığı vb.) değerlendirilmesi, gerekirse kredi verilerek katkı sağlanması önemli
amaçlardan bir tanesi olarak belirlenmiştir (DPT, 1000b:58). Bu raporda orman köylülerini
yoksulluktan kurtarmak için orman turizmi, avcılık, ekoturizm ve benzeri gelir getirici
kaynakların değerlendirilmesi konusunda özendirici yasal uygulamaların gündeme getirildiği
ve doğal ve ekolojik değer ve zenginliklerin tanıtılması ve bu olanakların çevreye zarar
vermeden ekonomik kılınması için dağ, yayla ve kırsal yaşam ortamı turizminin
geliştirilmesinin gerektiği belirtilmektedir (DPT, 2000b:59,69).
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) döneminde, ekonomik ve sosyal yapının
tutarlı bir şekilde gelişmesini yönlendirmek için hazırlanan sektörel planlardan biri olan Kırsal
Kalkınma Planı (KKP), 2007-2013 dönemini kapsamaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı
dönemi için, ülkemizin kırsal kalkınma alanındaki politika ve strateji çerçevesini ayrıntılı bir
şekilde ortaya koyan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi temel alınmak suretiyle hazırlanan
Kırsal Kalkınma Planı, ülkemizin kırsal kalkınma alanındaki öncelikli tedbirlerini ve
faaliyetlerini ortaya koymaktadır.
Kırsal kalkınmanın sağlanması acısından Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan çok
farklı şeylere yer vermemektedir. 2006 yılında kabul edilen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
çerçevesinde, kırsal kalkınma planı hazırlanarak uygulamaya konmasına, başta il özel idareleri
olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak
için teknik, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğundan
bahsedilmektedir (DPT, 2007:92-94).
Gelir dağılımının kırsal alanlarda iyileştirilmesiyle ilgili, özellikle aile işçisi olarak
istihdam edilen kadınların durumuna bu planda değinilmiş ve kadınların ekonomik hayatın
dışında kalarak yoksulluk ve sosyal dışlanma risklerine karşı acık hale geldiklerinden
bahsedilmiştir (DPT, 2007a:43). Kırsal ve kentsel yerleşim birimleri arasında devam etmekte
olan sosyo-ekonomik ve gelir düzeyi dengesizliklerinin giderilmesi için bölgelerin sorunlarına
ve potansiyellerine göre farklılaştırılmış tedbirleri içeren bütüncül bir bölgesel gelişme
politikasının gereğine de ayrıca değinilmiştir (DPT, 2007:46).
Kırsal kalkınma politikalarının etkinliğini artırmak için yasal ve kurumsal düzenlemeler
çerçevesinde bir kırsal kalkınma kurumu ve ödeme birimi kurulmasına dair çalışmalar
sürdürülmektedir (DPT, 2007:49). Bu kapsamda e-ticaretin de yardımıyla tarım, orman ve gıda
ürünlerinin tanıtım ve pazarlaması, turizm ve rekreasyon, el sanatları, tarıma dayalı sanayi ve
diğer alternatif üretim faaliyetleri geliştirilecektir (DPT, 2007:93).
Türkiye’nin kıyı turizminin yanısıra, içerisinde kırsal turizminde yer aldığı alternatif
turizm türleri acısından eşsiz imkânlara sahip bulunduğu fakat bu potansiyelin rasyonel
anlamda kullanılmadığı bir gerçektir. Bu bağlamda, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem
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Planı 2013, Türkiye’nin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi
içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alınacak payı artırmayı hedef
almaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007:1). Belirlenen bu hedef dahilinde sürdürülebilir
turizmin tanıtılarak ekoturizm, kırsal turizm ve agroturizm konularında kamu, özel ve sivil
toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesi vizyona yönelik ilkeler arasında gösterilmektedir
(Kul.Tur.Bak.,2007:4). Altyapı ve üstyapı yatırımları fiziksel planlara uygun olarak
gerçekleştirilecek, yatırıma açılması uygun görülen alanlarda öncelikle fiziksel planlama
çalışmaları tamamlanarak yürürlüğe konulacak ve özel sektörün alternatif konaklamaya yönelik
kırsal turizm tesisleri, özel nitelikli tesisler ve pansiyon gibi konaklama üniteleri kurması
desteklenecektir (Kul.Tur.Bak.,2007:32).
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında kırsal alanların kalkınmasında kırsal turizmin
olumlu etkisinin olduğu belirtilmiştir. Raporun temel amaç ve politikalarında şu maddeler yer
almaktadır (DPT, 2006):
1- Kırsal turizme yönelik mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin başlatılması ve
kırsal turizm ağının kurulması,
2- Uygun yörelerde kırsal turizm gücünün belirlenmesi ve kırsal turizmin öncelikli
olarak uygulanacağı pilot bölgelerin ve yerleşimlerin seçilmesi,
3- Kırsal turizm için yerel yönetimlerin önderliğinde eylem planı hazırlanması ve sivil
toplum kuruluşlarının bu alandaki etkinliklerinin desteklenmesi,
4- Kırsal turizm, agroturizm ve eko-turizm olanaklarını geliştirmek üzere; Tarım ve
Köyişleri, Çevre ve Orman, Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında eşgüdümün artırılması gibi
maddelere yer verilmiştir.
Kırsal Kalkınma Planı’nın önemli işlevlerinden biri de, Avrupa Birliği üyelik sürecinde
tarım ve kırsal kalkınma faslından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine
sağlayacağı katkıdır. Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal uyumun artırılması amacıyla, kırsal
kesimde atılması gereken adımların öncelikle sonuçlandırılması ve uyum sürecinin yönetilmesi
açısından Plan önem arz etmektedir. Avrupa Birliği’nin OTP hedefleri ile uyumlu olarak, kırsal
kesimde tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyonu ile tarım dışı ekonomik faaliyetlerin
çeşitlendirilmesiyle, kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın temin edilmesi Plan’ın önemli
bir katkısı olacaktır.
Tüm bu planlardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye için “Kırsal Kalkınma” konusu 80
sonrasının gündeminde oldukça yoğun bir şekilde yer alırken, “Kırsal Turizm” konusu daha
çok 2000 sonrasının programlarında kendisini göstermeye başlamış son derece yeni bir
değerdir. Ama yine anlaşılan şudur ki, Kırsal Turizm Türkiye turizm sektörü için yüksek değerli
bir alt sektör olma potansiyeli de sergilemektedir.
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14.2.2-Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Kırsal Kalkınma ve Kırsal
Turizm
Turizmin pek çok sektörle bağlantılı yapısı, Avrupa Birliği içerisinde ortak bir turizm
politikasının oluşturulmasını zorunlu ve bir o kadar da zor kılmaktadır. 80’li yıllardan itibaren
AB’nin turizm kapsamındaki politikalarını 6 başlık altında toplamak mümkündür (DPT,
2000a:108-109).
1) Birlik içinde turizme destek olmak,
2) Turizmin mevsimlik ve bölgesel dağılımını saptamak,
3) Birliğin mali kaynaklarından daha iyi yararlanmak,
4) Turizm sektöründe çalışma koşullarını iyileştirmek,
5) Turistlerin daha iyi bilgilenmesini ve korunmasını sağlamak,
6) Turizm konusunda sektörün bilincini yükseltmek ve sektörün sorunları ile ilgili
incelemeleri, araştırmaları artırmak.
Bu politikalar dahilinde Avrupa Konseyi’nin 1992 yılında Turizm Eylem Planı’nı
onaylaması ile bazı faaliyetlere öncelik verilmesi söz konusu olmuştur. Türkiye için turizm
alanında atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilebilecek bu plana göre bazı faaliyet alanları
şu şekilde oluşturulmuştur (DPT, 2000a:109):
1) Az gelişmiş yörelere doğru turist akımının yaygınlaşması,
2) Kültür, kırsal, gençlik, sosyal turizmi geliştirme projeleri,
3) Çevrenin korunması.
Netice itibariyle 1992 yılında yürürlüğe giren Turizm Eylem Planı, kırsal bölgelerin
turizm aracılığıyla kalkındırılmasını hedefleri arasına alan öncü bir yapı ortaya koymaktadır.
Avrupa Birliği’nin o günlerden bugünlere gelene kadar kırsal turizme olan ilgisi hiç azalmamış;
tam tersine katlanarak artmıştır. Birlik içerisinde ortaya çıkan bu ilgi artışını; kırsal turizm
projelerini destekleyen fon sayılarından da anlamak mümkündür. Bu fonların bazıları ise şu
şekilde sıralanabilir (Şerefoğlu, 2009:63):
Kapasite geliştirme ve temel çerçeveyi oluşturma açısından PHARE (Coordinated
Support For The Reconstructuring of Economics of Poland and Hungary - Polonya ve
Macaristan Ekonomilerinin Yeniden Yapılandırılmasına Yonelik Destek Programı), Eğitim ve
eşitlik politikalarını destekleyen ESF (European Social Fund - Avrupa Sosyal Fonu), yatırım,
eğitim ve temel organizasyon oluşturmada IPARD/EAFRD (Instrument for Preaccession for
Rural Development - Katılım Oncesi Kırsal Kalkınma İcin Mali Arac / European Agricultural
Fund for Rural Development - Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım Fonu), her türlü uluslarüstü
bölgelerarası işbirliği projelerini desteklemede INTERREG/EGCC (Innovation&Environment
Regions of Europa Sharing Solutions - Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Vasıtasıyla
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Desteklenen Program / European Grouping of Cross-Border Cooperation - Avrupa Sınır Ötesi
İşbirliği Gruplaması).
Kırsal alanların varlığının devam ettirilmesi ve kırsal toplumun yaşama standartlarının
artırılması için gerçekleştirilen her türlü girişim kırsal kalkınmanın içerisinde yer almaktadır.
Türkiye’de kırsal kalkınma ve özellikle de kırsal turizm cabalarının 21. yüzyılın başlarında
ivme kazanmasıyla birlikte, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca oluşturulan Kırsal
Kalkınma Çalışma Grubu’nun çalışmaları konuya gerçek anlamdaki ilk ilginin uyanışına
yardımcı olmuştur. Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu’nun Raporu’nda (2002:10) kırsal kalkınma
o kadar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır ki; kırsal alanlardaki sürdürülebilirlikten, kırsalda
yaşayan insanların gelir ve hayat standartlarının artırılmasından, bölgeler arasındaki gelişmişlik
farklarının yok edilmesinden, tarım ve sanayi arasında entegre sistemlerin oluşturulmasından,
eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme gibi altyapının revize edilmesinden, yöresel el sanatları ve
geleneksek değerlerin ortaya çıkarılmasından ve daha birçok değişimden bahsedilmektedir.
Bu bağlamda IPARD (Instrument for Pre-Accesion-Rural Development-Katılım Öncesi
Kırsal Kalkınma Bileşeni) Avrupa Birliği’nin uyguladığı, AB’ye katılım öncesi kırsal kalkınma
programlarında kullanılan bir program olarak dikkat çekmektedir. Bu programın temel amacı
AB’ye başvurusu olan, ama tam üyelik sağlanmamış ülkelere AB Ortak Tarım Politikası ile
ilgili müktesebatın uygulanmasını ve aday ülkelerde tarım sektörü ve kırsal alanlarla ilgili bazı
önceliklerin belirlenmesi ve sorunlara çözüm önerileri getirilmesini sağlamaktır (Turhan,
2005:50).
IPARD kapsamında Türkiye için kırsal yerleşim alanlarının ve altyapılarının
yenilenmesi ve geliştirilmesi için yapılan güçlü, zayıf yönleri, tehditler ve fırsatlar analiz
edilmektedir. IPARD Planı 19 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma
Komitesi’nde görüşülerek kabul edilmiş ve 25 Şubat 2008’de Avrupa Komisyonu tarafından
resmen onaylanmıştır. Bu programın 2 faz olarak uygulanması öngörülmüş, 1. faz 2007-2009,
2. faz 2010- 2013 yılları arasını kapsamaktadır. Kırsal turizm 1. fazda yer almakta olup, kırsal
kalkınma bileşeni altında kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi alt
başlığıyla değerlendirilmeye alınmış ve 5. bileşen olan kırsal kalkınma 6 alt başlıkta
değerlendirilmekte olup, kırsal turizm ile ilgili düzenlemeler kırsal ekonominin
çeşitlendirilmesi alt başlığında kendisine yer bulmaktadır (Başarır, 2008:119).
Türkiye’de; uluslararası yükümlülükler, AB’ye üyelik sureci ve tarımsal yapıda
hızlanan dönüşümün kırsal kesimde ortaya çıkardığı uyum sorunlarını çözmek ve kırsal
kalkınma proje ve faaliyetlerine çerçeve oluşturmak üzere 2006 yılında “Ulusal Kırsal
Kalkınma Stratejisi” hazırlanıp yürürlüğe girmiştir (DPT, 2007a:48). Yine Dokuzuncu
Kalkınma Planı’nda (DPT, 2000a:94) belirtildiği gibi, AB kırsal kalkınma politikalarına uyum
için gerekli kurumsal çerçeve oluşturularak, kırsal kalkınma fonlarının yönetimine ve etkin
kullanımına ilişkin idari kapasite geliştirilmeye çalışılacağından bahsedilmektedir.
2000-2006 dönemine ait Yapısal Fonlar Programları’na İlişkin Komisyon Rehberi’nde,
yerel kalkınma için avantajlar sunan oldukça önemli bir potansiyele sahip bir alan olarak
turizme dikkat çekilmekte ve turizm için en önemli mali desteği, yapısal fonlar ve özellikle
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Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) sağlamaktadır (DPT, 2007:21-22). Fakat yapısal
fonların kırsal alanlarda kırsal çevrenin korunması ve kırsal turizm pazarının gelişmesi
üzerindeki etkisi daha kuvvetlidir (DPT, 2007:22).

14.3-Kırsal Turizmle Kalkınmada Yaşanan Zorluklar
Kırsal turizmle kırsal kalkınmayı sağlamaya çalışırken bir takım zorluklarla
karşılaşılmaması mümkün değildir. Bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlar bazı başlık altında
toplanabilir Timothy (2004:54-57). Bu zorluklar;
1) Çevre baskısı (Nüfus artışının neden olduğu çevre sorunları, kirlilik, kalabalık, trafik,
pahalılık gibi),
2) Finansal Kısıtlamalar,
3) Deneyim ve eğitim yetersizliği,
4) Politikanın teorik ve uygulama kısımlarının farklı ellerden yürütülmesi.
Aslında başka araştırmacıların da yapmış oldukları çalışmalarda yukarıda belirtilen
özelliklerin bir veya birkaçına değindiği de görülmektedir. Bu araştırmacılardan bir tanesi olan
Clarke (2004:87), kırsal turizmin hem yönetim hem kalkınma aşamasında karşılaşabileceği en
önemli zorluğu, pazarlama uygulamaları ve pazarlamanın anlaşılması konularında karşılaşılan
sıkıntılar olarak değerlendirmektedir. Kısıtlı bütçe, pazarlama uzmanlarının uyumundaki
yetersizlikler, paydaşların ilgilerinin birbirinden farklılığı ve pazarlamayla ilgili yanlış kanı bu
görüsün ortaya çıkmasında önemli bir tetikleyicidir. Pek çok kırsal turizmde faaliyet gösteren
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’in pazarlama konusunda karşılaşabileceği en
büyük risklerden birisi e-ticaret alanında yaşanabileceğini ifade etmektedir.
Bu konuda araştırma yapan Evans ve Parravicini (2004:116) de kırsal turizm
KOBİ’lerinin dijital ekonomiye katılım için yeterli beceriye sahip olmadıkça ve bilişim
teknolojilerinin
kullanımı
konusunda
yardım
almadıkça
elektronik
pazarda
kaybolabileceklerini belirtmektedir. Gerçekten de günümüz pazarlama anlayışında e-ticaretin,
e-pazarlamanın yeri ve önemi oldukça fazladır.
Bu nedenle Bilgi İşlem Teknolojileri turizm firmaları, turizm yöreleri ve bilgi üreticiler
için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

14.4-Kırsal Turizmle Kalkınmada Başarı Şartları
Kırsal turizmle kalkınmanın sağlanması ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınması için,
kırsal turizm politikalarının uygulandığı ülkede bazı şartların sağlanması gerekmektedir.
Priestley ve Arkadaşları (2004:78-80) bu şartları şu şekilde özetlemektedirler:
1) Tarımsal aktivitelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
2) Üretim ve pazarlama eğilimlerinin belirlenmesi (kırsal turizmin yanında, kırsalın
alternatif turizm türleri de göz önüne alınarak bu değerlendirmenin yapılması gerekir),
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3) Tanıtım ve uygun fiyatlamanın yapılması.
Clarke (2004:84), kırsal turizmin yarattığı etkilerin hem siyasi hem de ekonomik içerikli
olması nedeniyle kırsal turizm firmalarının maliyette etkinlik kadar, pazarda da etkili olma
yönünde bir zorlamayla karşı karşıya kaldıklarını belirtir. Pazardaki bu etkinliği ortaya
koyabilmek ise büyük ölçüde Bilgi İşlem Teknolojilerinin varlığına ve kullanım yaygınlığına
bağlı olacağı öngörülebilir.
İşbirliği, kırsal turizmle kalkınmada bir rekabet avantajı olarak görülmekte olup, kırsal
kalkınmanın başarısı için önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bir ortaklığın zaman
içerisinde genel kalkınmaya yardım etmesi mümkündür. Bunda yaş, ırk ve sosyal yapı mutlaka
bir destek unsuru oluşturacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde ortaklıkların ayakta
kalmasını oldukça zor olduğu bilinmesine rağmen, ortaklıkların en önemli faydasının kırsal
turizm sek torunun kalkınmasını desteklemek olduğu da bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle,
sürdürülebilir bir kırsal turizm girişiminin mutlaka tüm paydaşlar arasında bir işbirliği
ilişkisinin teşvik edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Cech (2004:146-147) ise kırsal turizmle kalkınmada ortaklıkların çeşitli avantaj ve
dezavantajlar yarattığından bahsetmektedir. Daha büyük kitlelerin kırsal turizm faaliyetlerine
katılması, kırsalın marka olması, kurumsal bir kimlik kazanması, farklı sektörlerden
girişimcilerin kırsal turizmde yer alması avantaj olarak kabul edilirken; kişisel çatışmaların
artması, bölgedeki yetersiz yönetim ve koordinasyonun kaynakların boşa harcanmasına sebep
olması gibi sorunların yaşanabileceğine dikkat çekmektedir.
Sürdürülebilir kırsal turizm bağlamında kırsal turizm şirketleri için kalitenin ne anlama
geldiği konusunda da pek çok görüş bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak ortaya çıkan genel kanı ise,
kırsal turizm işletmelerinin başarıya ulaşmaları için ihtiyaç duydukları anahtarın kalite olduğu
konusudur (Youell, 2004:227). Youell (2004:227) ayrıca toplam kalite yönetiminin bir uzantısı
olan Entegre Kalite Yönetimi’ne uyum sağlamış bir turizm yöresinde çalışan bireysel kırsal
turizm işletmelerinin gelişiminin ve sürdürülebilirliğinin daha rahat olacağını belirtmektedir.
İlgileri, politik yaptırımları, coğrafyaları, kültürleri farklı olan toplumlar homojen varlıklar
olmadıkları için, ülke içinde ve ülke dışında farklılıklar gösterirler. Bu nedenle de toplumsal
yapının değerlendirilmesiyle ortaya çıkan kırsal turizmde toplam kalite yönetiminden ziyade,
entegre kalite yönetimine dayalı bir kalite sisteminin benimsenmesi daha doğru bir yaklaşım
olarak değerlendirilebilir.
Bir kırsalda kaliteyi ortaya koyan ve onu destekleyen önemli kavramlardan bir tanesi de
imajdır. Kırsal alanların ekonomik canlılığı, o alanda yer alan turizm yörelerinin çeşitliliği ve
çevresel kalite ile ölçülebilir. Bu çeşitlilik arttıkça turistik çekim gücünün de artması beklenen
bir gelişmedir. Fakat turistik ürünün çekiciliği marjinalliğine ve bu marjinalliğin kırsal imaj
statüsüne kavuşturulmasına bağlı olarak ekstra bir değer kazanacaktır. Kırsal alanlarda özel bir
imaj yaratılması için bir takım düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmakta ve kırsal
alanların imajı her zaman otantik, özgün bir yapı sergilemese bile kalkınmada pozitif etkiler
yaratmaktadır.
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Kırsal turizm uygulamalarında başarı için sadece kırsal kaynak yapısı ve yatırımcıların
girişim kabiliyeti yeterli olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda çiftçilerin doğrudan
pazarlama, çiftlik tahlilleri, üretici gruplar ve stratejik birleşmeler konularında düşünce ve
davranış modelleri de kırsal turizm kalkınmasının başarısını etkileme gücü gösterir (Schiebel,
2004:287). Ayrıca bir kırsal turizm girişimcisinin başarısı; güçlendirilmiş denetim yeteneği,
problem çözme kabiliyeti ve sosyal inisiyatifini kullanma becerisine bağlı olarak ortaya
çıkacaktır (Schiebel, 2004:292). Bir girişimin başarısı, o girişimde yer alan personelin
tamamıyla ilgili bir olgudur. Girişim başarısı bir koordinasyon ve planlama başarısına bağlı bir
yapı gösterir. Bu bağlamda da kırsal turizm işletmelerinin başarısı öncelikle o işletmede
çalışacak yerel işgücünün başarısı ve sonraki aşamada da kırsal alanda faaliyet gösteren
kalkınma ajanslarının işletme için sağlayacakları teknik ve pazar bilgisi imkânlarına bağlı
olarak değişim gösterecektir (Williams ve Copus, 2004:318).

14.5-Kırsal Turizmin Geleceği
Kırsal kalkınma, insanlar başta olmak üzere ekonomi, ülke politikası, siyaset, kaynaklar
ve teknolojik unsurlar ile yakından karşılıklı etkileşim içerisinde olup, genel kalkınmanın
önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Dolayısıyla kırsal kalkınmayı genel kalkınma
kapsamında düşünmek ve kırsal kalkınma sorunlarına bütünsel yaklaşımlar içinde çözümler
üretmek gerekmektedir.
Kırsal kalkınma strateji ve politikalarının ana amacı, kırsal alanlarda yaşayan
toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarını geliştirmek ve bu gelişmeye yerel halkın
aktif katılımını sağlamak olmalı ve bu kapsamda belirlenen sürdürülebilir kalkınma
politikalarına yönelik finansal destek sağlanmalıdır. Ayrıca, sahip olduğu tarihi değerleri, flora
ve fauna çeşitliliği, ulusal ve uluslararası alanda önem taşıyan sulak alanları, yöresel el sanatları
ve geleneksel ürünleri ile turizme kaynak oluşturan kırsal alanlarda doğal, kültürel ve tarihi
peyzaj değerlerinin yönetimi, korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kırsal yaşam
koşullarının iyileştirilmesi amacına yönelik olarak geliştirilen kırsal kalkınma politikalarının
amaç ve ilkelerine uygun biçimde uygulanması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gelecek
nesillere aktarımı açısından son derece önemli ve gereklidir.
Kalkınma kavramı öncelikli olarak ekonomik kalkınma şeklinde değerlendirilmesine
rağmen, kalkınmanın ekonomik olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel boyutlarının da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Gerek şehir, gerek kırsal alanlarda bulunan toplumların
öncelikli amaçları da bu doğrultuda kalkınmalarını gerçekleştirmek olmalıdır.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal
kalkınma çabalarına rağmen, kırsal alanlar, kentsel alanların kalkınma hızını yakalamada
başarısız kalmaktadır. Bunun nedenleri arasında; gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin
daha çok sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik faaliyetlere dayanması ve kırsal alanlardan
kentlere yapılan göçtür. Bu kapsamda, kırsal ekonominin geliştirilmesi ve genel ekonomi ile
bütünleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Kentler ile kırsal alanlar arasındaki farklılıkların artması, kırsal alanlarda altyapı, üst
yapı olanaklarının yeterince karşılanamaması nedeniyle kırsal alanlardan kentlere yapılan göç
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gibi toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunlara neden olabilecek sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle kırsal nüfus için; istihdamı artıracak, göç sorununu çözecek ve geliri
çeşitlendirecek, dört mevsim yapılabilme özelliğinden dolayı mevsimsel yoğunlaşma ve turistik
baskıyı azaltan kırsal turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çünkü kırsal
turizm, kırsal alanların gelişimine sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel yönden yardımcı olan
önemli etkenlerden biri olarak değerlendirilebilir.
Kırsal alanlarda tarım dışı istihdam olanaklarının ve gelir kaynaklarının
çeşitlendirilmesi ve girişimcilerin desteklenmesi; bölgeler arası kültürel ve sosyo ekonomik
dengesizliklerin azaltılması, kırsal alanda yaşayan kadınların statüsünün iyileştirilmesi, kırsal
alandaki nüfus göçünün azaltılması veya mümkünse durdurulması, özgün değerlerin korunması
ve tanıtımına katkıda bulunması açısından kırsal kalkınma için önem taşımaktadır. Bu amaçla
öncelikle; doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip yörelerde alternatif turizm potansiyelleri
belirlenerek turizmin öncelikli olarak uygulanacağı pilot bölgeler ve yerleşimlerin seçilmesi
gerekmektedir. Kırsal alanlarda gerçekleştirilebilecek turizm faaliyetleri; yörenin kültürel
yapısına ve değerlerine uygun olmalı, bu faaliyetlerin geliştirilmesi için ise bu yöreler bölgesel
teşvik kapsamında değerlendirilmeli ve yatırımlar desteklenmelidir. Ayrıca, belirlenen turizm
aktivitelerine yönelik mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesine öncelik
verilmesi, yöre halkına sahip olduğu değerlerin korunması konusunda eğitim verilmesi, yerel
idare ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde altyapı ve üstyapı olanaklarının daha iyi duruma
getirilmesi gerekmektedir.
Kırsal alanlarda gerçekleştirilen kano-rafting-nehir kayağı gibi akarsu sporları, doğa
yürüyüşü, dağcılık, atlı doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, kültür varlıkları ve mağara ziyaretleri,
sportif olta balıkçılığı, yaban hayatı ve kuş gözlemciliği, bitki inceleme ve foto safari vb. gibi
turizm faaliyetlerinin sürekliliği, bu alanların sahip olduğu özgün değerlerin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı ile sağlanmaktadır. Bu nedenle, doğal çevrenin korunmasına yönelik
uygulamalar arttırılmalı, tarımsal ürün çeşitliliği, doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel değerler ile
doğal peyzaj özelliklerinin kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm aktiviteleri için önemli bir
kaynak olduğu unutulmamalı, bu kaynakların kırsal alanlarda ek gelir ve istihdam olanakları
yaratabilmesi ve gelişimi için teşvik edilmesi gerekmelidir.
Turizme kaynak oluşturan ve kırsal alanlarda yaşayan toplumların sahip olduğu doğal,
tarihi ve sosyo-kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde önemli etkenlerden biri de
tanıtımdır. Bu nedenle turizme kaynak oluşturan yöresel değerlerin korunması, çeşitli
tanıtımlar, festivaller ve konferanslar ile yöre özellik ve değerlerinin daha tanımlı hale
getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek
nesillere aktarılabilmesi için ilgili meslek disiplinleri tarafından alanın turizm açısından
kapsamlı bir envanterinin çıkarılması ve turizm yörelerinde yapılacak planlama çalışmalarının
her aşamasına yerel halkın katılımının sağlanması gerekmektedir. Çünkü kırsal alanlarda
gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinde turist, yöre halkının sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamı
ile birebir ilişki içinde bulunmaktadır. Turist, yerel halk, ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından
büyük önem taşımaktadır.
340

Kırsal turizmle ilgili olarak özetlenen bütün bu gelişmelerden yararlanmak ve olası
risklerden sakınabilmek için değerlendirilebilecek en önemli faktör olarak planlama karşımıza
çıkmaktadır. Birçok araştırıcının kırsal turizm sürecini farklı yönleriyle değerlendirdikleri ve
bakış açılarına göre değişik yargılara vardıkları bilinmesine rağmen, üzerinde uzlaştığı görüşü
“hazırlanan planların başarı düzeyinin kırsal turizmin geleceğini belirlemede son derece önemli
rol oynayacağı” yönündedir. Dolayısıyla iyi bir planlama ve hazırlanan iyi planların doğru
uygulanması kırsal turizmin gelecekte öneminin artarak devam etmesine neden olacağı, buna
karşılık hazırlanan planların yetersizliği durumunda bugünden öngörülemeyecek ciddi
sorunların ortaya çıkmasına sebep olacağı ifade edilebilir.
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Uygulamalar
Avrupa Birliği’nde kırsal turizm politikasını araştırınız.
Bazı Avrupa birliği ülkelerindeki uygulamaları araştırınız.
Türkiye’de kırsal kalkınma politikası ve kırsal turizmi araştırınız.
Kalkınma planları kapsamında Türkiye’de kırsal turizm faaliyetlerini inceleyiniz.
Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde Türkiye’de kırsal kalkınma ve kırsal turizm
faaliyetlerini araştırınız.
Kırsal turizmle kalkınmada yaşanan zorluklarını inceleyiniz.
Kırsal turizmle kalkınmada başarı şartlarını inceleyiniz.
Kırsal turizmin geleceğini araştırınız.
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Uygulama Soruları


Avrupa Birliği’nde kırsal turizm politikası nedir? Açıklayınız.



Bazı Avrupa birliği ülkelerindeki uygulamalar nelerdir? Açıklayınız.



Türkiye’de kırsal kalkınma politikası ve kırsal turizm süreci nasıl gelişmiştir?
Açıklayınız.



Kalkınma planları kapsamında Türkiye’de kırsal turizm faaliyetlerini açıklayınız.



Kırsal turizmle kalkınmada yaşanan zorluklar nelerdir? Açıklayınız.



Kırsal turizmle kalkınmada başarı şartları nedir? Açıklayınız.



Kırsal turizmin geleceğini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Birliği’nde kırsal turizm politikalarının neler olduğu ve nasıl uygulandıkları,
Türkiye’de kırsal kalkınma politikalarında kırsal turizme nasıl ve ne kadar yer verildiği,
hazırlanan beş yıllık kalkınma planları kapsamında kırsal turizmin nasıl ele alındığı
değerlendirilmiştir. Daha sonra Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye’de kırsal kalkınma
ve kırsal turizm etkileşiminin nasıl gerçekleştiği irdelenmiştir. Kırsal turizmle kalkınmada
yaşanan zorluklar ile kırsal turizmle kalkınmada başarı şartları incelendikten sonra konu kırsal
turizmin geleceğine dair bazı görüşlerle tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “kırsal gelişme” veya “kırsal kalkınma”
kavramlarının ifade ettiği anlamlardan biri verilmiştir?
A) Kırsal bölgelerde yaşayan insanların doğal çevreyle kurmuş oldukları ilişkilerindeki
dengenin ortadan kaldırılması
B) Şehirlerde yaşayan insanlara kentsel alanlardaki fiziksel ve toplumsal altyapının tesis
edilmesi,
C) Kırsal bölgelerde yaşayan insanların yetiştirdiği tarımsal ürün çeşidinin ve miktarının
azaltılması
D) Kırsal bölgelerde yaşayan insanların yetiştirdiği tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine
yönelik olarak gerçekleştirilen etkinliklerin ve örgütlenmelerin sona erdirilmesi
E) Kırsal bölgelerde yaşayan insanların sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan yapısını
değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesi
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde,” Kırsal turizm; kırsal kültür, doğal çevre ve
tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm türleriyle de son derece kolay………. olabilen
bir turizm şekli olduğundan, çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği
zenginleştirilerek, dünyanın pek çok ülkesinde insanların tatillerini kırsal bölgelerde
geçirmeleri sağlanmaktadır.” cümlesinde bırakılan boşluğu doğru olarak tamamlayan
ifade verilmiştir?
A) Sosyal
B) Ekonomik
C) Entegre
D) Politik
E) Sportif
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Birliği’nde kırsal turizm alanında faaliyet
gösteren işletmelerde ortalama olarak istihdam edilen kişi sayısı verilmiştir?
A) 6 kişi
B) 3 kişi
C) 2 kişi
D) 16 kişi
E) 23 kişi
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4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Birliği’nde kırsal kalkınma konusuna
uzun yıllar boyunca uygulanan “Ortak Tarım Politikası”nın günümüzdeki anlamını
kazandığı tarih verilmiştir?
A) 1950’lerin başı
B) 1970’lerin başı
C) 1950’lerin sonu
D) 1950’lerin ortası
E) Herhangi bir değişim yaşanmamıştır.
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, günümüzde Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma
Politikasının genel amacı kapsamında yer almayan konulardan biri verilmemiştir?
A) Tarım-çevre ilişkileri
B) Ürün kalitesi
C) Enerji tüketimi
D) Hayat kalitesi
E) İnsan kaynakları ve istihdamı
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Kıta’sının toplam yüzölçümünün ne
kadarının kırsal alanlardan oluştuğu verilmiştir?
A) %80
B) %70
C) %60
D) %50
E) %40
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin çiftliklerle yakından ilişkili olması
nedeniyle daha çok agroturizm veya çiftlik turizmi adıyla anılan ülke verilmiştir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) İspanya
D) İtalya
E) Avusturya

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında dönemin
hükümetleri kalkınmanın kırsal kalkınma sayesinde gerçekleşebileceğini düşünerek,
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köylüye yönelik önemli adımlardan biri olan
verilmiştir?
A) 1960

“Köy Kanunu”nun çıkarıldığı yıl

B) 1950
C) 1938
D) 1974
E) 1924
9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemizin doğal, tarihi, arkeolojik, kültürel
varlıklarının korunması ve turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirilmesi ve
dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri dikkate alınarak kış, av ve su sporları, festival,
sağlık, termal ve gençlik turizmi gibi alternatif turizm gizilgücünün değerlendirilmesi
gibi kırsal turizmle ilişkilendirilebilecek politikaların ilk kez yer aldığı kalkınma planı
verilmiştir?
A) Üç Yıllık Kalkınma Planı
B) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
C) Altı Beş Yıllık Kalkınma Planı
D) Sekiz Beş Yıllık Kalkınma Planı
E) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’de; uluslararası yükümlülükler, Avrupa
Birliği’ne üyelik sureci ve tarımsal yapıda hızlanan dönüşümün kırsal kesimde ortaya
çıkardığı uyum sorunlarını çözmek ve kırsal kalkınma proje ve faaliyetlerine çerçeve
oluşturmak üzere 2006 yılında hazırlanıp yürürlüğe giren plan verilmiştir?
A) Bölgesel Kalkınma Fonu
B) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Bileşeni
C) Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu
D) Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
E) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı
Cevaplar
1) E 2) C

3) A

4) B

5) C

6) A

7) D

8) E

9) B

10) D
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